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ΣΠΥΡ. ΝΑΓΟΣ 

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

Κατά τήv γvώμηv μου τά 'Ελευσίνια Μυστήρια έμελέτωv τήv 
άvθρωπίvηv ψυχήν καί πρό παντός ήρεύvωv τήv πέραν τού άv
θρωπίvου βίου τύχηv αύτής. 

Τά Μυστήρια ταύτα ησαv προαγωγικά καί έβαιναν έκ τής 
σπουδής τώv φαινομένων τής Φύσεως πρός τήv σπουδήv τώv 
φαινομένων tής όvθρωπίvης ψυχής καί τώv έvεργειώv της πέραν 
τής όvθρωπίvης ύποστάσεως. 

Κατά μίαν τώv έκδοχώv τής μυήσεως, ή Θεά Δημήτηρ ητο ή 
προσωποποίησης τής μητρός Γης, ή δέ κόρη ιης ή τώv σπερμά
των αύτής. 

Τό τοιούτον όσοvδήποτε καί όv έχη όπλήv τήv έμφάvισιv είναι 
σπουδαιότατοv, έάv ληφθή ύπ' όψιν δτι τά πάντα έv τ� Φύσει τε
λούνται κατ' άvαλογίαv και έάv έπομέvως έκληφθή ή όvωτέρω έρ
μηvεία εiς άvαλογίαv τώv νόμων τής Φύσεως εiς τάς περαιτέρω 
τού Φυσικοϋ κόσμου όvαλογίας καί έvεργείας αύτώv, είναι μιά βά
σις, όπό τής όποίας έξορμωμέvη ή σκέψις δύναται προχωρούσα vά 
λύση σπουδαιότατα προβλήματα τής όvθρωπivης φύσεως, όφού 
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τά πάντα έν τd λειτουργίc;ι των έξαρτώνται έκ τών αύτών νόμων 
της ούσίας τών κόσμων. 

Ή τελετή της μυήσεως έγίνετο μετά προηγούμενον έξαγνι
σμόν αμα τd παρόδψ της φθινοπωρινής 'Ισημερίας. 

Ό χρόνος πρός παραδοχήν τών μυουμένων μας άποκαλύπτει 
πολλά της δοξασίας τών άρχαίων μυστών περί της σημασίας τήν 
όποίαν έχουν αl Ίσημερίαι καί αl Τροπαί τοϋ 'Ηλίου. 

Ποίας έχει άραγε άναλογίας πρός τάς τέσσαρας έποχάς τοϋ έ-
τους αύτάς τό άνθρώπινον πνεύμα έν τd άνόδψ του πρός τούς 
Φωτεινούς κόσμους; Τά φαινόμενα αύτά άπετέλουν τήν σπουδήν 
τοϋ είσελθόντος μύστου είς τόν όποίον άπεκαλύπτετο, ώς έγώ πι
στεύω, δτι ή μήτηρ Γη άναπαρίσταται διά της ψυχιϊς του καί δτι τό 
έργον αύτης είναι νά δεχθιϊ είς τούς κόλπους της τά σπέρματα 
τών ίδεών τών Μυστηρίων, νά γονιμοποιήση καί νά έκδηλώση, ώς 
πράπει τοϋτο ή μήτηρ Γη ή δεχομένη ε/ς τούς κόλπους αύτης, τά 
σπέρματα τών καρπών. 

Τά σπέρματα τών ίδεών πρέπει νά έκδηλώση ό μύστης καί νά 
ώθήση τήν βλάστησιν ταύτην είς μεταμόρφωσιν αύτης, ώστε νά 
έμφανισθοϋν τά χρώματα καί τά μύρα τά όποία θά έρμηνεύουν 
τήν όρμονίαν τών συναισθημάτων του πρός τάς Ιδέας του, όφεί
λων νά δημιουργήση έν τέλει τούς καρπούς τών Ιδεών, δταν θά 
περιβληθη μέ τόν 1ερόν τίτλον τοϋ τελείου μύστου. 

'Εκείθεν τών σημείων τούτων, τά 'Ελευσίνια Μυστήρια άνα
φέροντο εlς τά Θειότερα έκείνα, τά όποία ό άνθρώπινος νοϋς έχει 
νά έρευνήση. 

Άνελύετο ή έσωτερική έννοια τοϋ Δrιάματος. 
Κατά τήν έννοιαν τοϋ Δράματος ή Περσεφόνη είναι θυγάτηρ 

της έν Όλύμπψ διαμενούσης Θεάς Δήμητρας καί τοϋ Θεοϋ Διός. 
Τό τοιοϋτον πόσα δέν μας άποκαλύπτει! 

Ό Θεός Ζεύς είναι ό πατήρ Θεών καί άνθρώπων καί κιιιι:ρ'ίως 
τοϋ Θείου Πυρός, τοϋ όποίου α1 ένέργειαι διοργάνωσαν όχι μόνον 
τό άνθρώπινον όν, άλλά καί τάς πέραν αύτοϋ ζώσας πνευματικός 
ύπάρξεις. 

Διά τούς άγνοοϋντας δύναται ή Περσεφόνη νά περιορίζεται 
εiς τήν εννοιαν τών καρπών της Γης. 01 έννοοϋντες δμως τήν Έλ
ληνικήν παράδοσιν προχωρούν εiς τήν σύλληψιv της πραγματικής 
άληθείας, τήν όποίαv διά της μυήσεως άπεκάλυπτον ol Μύσται της 
Έλευσίνος. 

Κατά τήν Έλληνικήν παράδοσιν, ol Θεοί είναι προϊόν έξελί
ξεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Τοϋτο μας άγει εlς τήν έννοιαν 
δτι οδτοι δέν είναι τά σύμβολα τών μεγάλων είκόνων της Φύ-
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σεως, άλλά oi κύριοι τών νόμων καί δυνάμεων αύτης καί πρό παν
τός της πνευματικής φύσεως. 

Τό τοιούτον διαπιστούται έκ τού δτι καί αύτός ό άνθρωπος, μέ 
τήν περιωρισμένην έκ της όργανικης του φύσεως διάνοιαν, καθί
σταται κύριος καί ρυθμιστής φυσικών δυνάμεων καί έπομένως κυ
ρίαρχος αύτών. 

Ή Περσεφόνη, ώς κόρη τού θεού Διός καί της Θεάς Δήμη
τρας, δέν ητο δυνατόν παρά νά άναφέρεται είς ζώσαν πνευματι
κήν ϋπαρξιν, έξελιχθείσαν έκ τού άνθρωπίνου κόσμου είς τούς 
Θείους τοιούτους κόσμους καί περιβληθείσαν μέ τάς δυνάμεις τού 
Διός, δι' δ κόρη αύτού έγένετο. 

Μένουσα ή Περσεφόνη πλησίον της μητρός της διεποίκιλλεν 
δι' έλεφαντίνης βελόνης είς τόν πέπλον της τήν iστορίαν τών κό
σμων καί τών Θεών. 

Διά τών έννοιών τούτων τού δράματος παρίσταται ώς κατέ
χουσα πάσαν γνώσιν. Είς τήν κατάστασιν ταύτην εύρισκομένη όμι
λεί περί τού 'Έρωτος λέγουσα τά έξης. 

«Έπί τού κυανού καί πολυπτύχου πέπλου μου διαποικίλλω τάς 
άναριθμήτους μορφάς τών όντων και παντός πράγματος. 'Αποπε
ράτωσα τήν iστορίαν τών Θεών. Διεποίκιλλα τό τρομερόν έκατον
τακέφαλον καί χιλιόχειρον χάος. Έκ τούτου προηλθον τά όντα. 
'Αλλά τίς ό παραγγέλλων ταύτα; Ό Πατήρ τών Θεών μού τό είπε. 
Τά παρήγαγεν ό 'Έρως». 

Καί άλλαχού: «Ό 'Έρως παρεδρεύει έπί πτερωτού όχήματος 
κατά τούς έξελιγμούς τών άθανάτων είς τήν μίξιν τών πρωτίστων 
ούσιών. Αύτός άγει τούς θαρραλέους όνδρας, τούς ι'jρωας, έκ τού 
βυθού τού Χάους είς τάς κορυφάς τού αίθέρος, γιγνώσκει τά πάν
τα, διέρχεται ώς τό άρχικόν Πύρ δι' δλων τών κόσμων, κρατεί τάς 
κλείδας τού Ούρανού καί της Γης». 

Ή έκ μέρους της Θείας κόρης διατύπωσις τών τόσων θαυμα
σίων έννοιών περί 'Έρωτος, προάγει κάθε είλικρινη μύστην είς 
νέας άντιλήψεις καί γεννά σκέψεις προωρισμένας διά θριάμβους. 
'Αποκαλύπτει, δτι ή Σοφία είναι έκδήλωσις τών Μυστηρίων, διότι 
είς τά Μυστήρια ό άνθρωπος γυμνάζεται καί γίνεται έλεύθερος νά 
έρευνα καί τήν Φύσιν καί τά προϊόντα αύτης έλευθέρως. 

Τό πρόσωπον τού 'Έρωτος διεδήλου ή Θεία κόρη δτι τό 
ήγνόει. Τούτο ητο πολύ φυσικόν, διότι ό "Ερως δέν είναι πρόσω
πον, άλλά νόμος διέπων τάς σχέσεις τών όντων πρός τούς όλλους 

νόμους της Φύσεως. 
ΕΊvαι ή φυσική της ούσίας τών κόσμων δύναμις είς τήν ϋπαρ

ξιν της όποίας όφείλουν πάντα τά όργανικά όντα τό είναι των. 
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Έν τ� έξελίξει τού δράματος άφίνετο νά νοηθή δτι ή Κόρη πα
ρασύρεται ύπό τού 'Έρωτος, άποπλανωμένη καί έρχεται ώς έκ 
τούτου είς μϊξιν πρός τάς ούσίας τού 'Άδου, έκ τής όποίας μίξεως 
γίνεται σύζυγος τού Άϊδωνέως. Τό μέρος αύτό εiναι τό σπουδαιό
τερον καί τό δυνάμενον μέ τήν κατανόησιν αύτού νά δώση πρός 
τόν μύστην τήν άρχήν τής λύσεως τού μεγάλου προβλήματος τής 
άνά τούς κόσμους τύχης τής άνθρωπίνης ψυχής. Ή Θεία Κόρη 
έμίγει μέ τάς ούσίας τού "Αδου. Άλλά τί εiναι 'Άδης; 

Πάσα ούσία τών κόσμων, ή όποία δέν έξεδήλωσε έξ έαυτής 
. Φώς καί δέν έγινε έκ τούτου αύτόφωτος, εiναι 'Άδης. Πάσα ψυχή 

ή όποία δέν φέρει (διότι δέν έξεδηλώθη έξ έαυτής) Φώς, δέν δύ
ναται παρά νά έλθη έκεϊ, μετά τόν θάνατον τού φυσικού της όρ
γανισμού, δπου ύπάρχει ή άναλογία αύτής. 

Μή έχουσα έξ αύτής Φώς είς 'Άδην θά έλθη. Δύο εiναι αl χώ
ροι είς τάς όποίας οίκούν αi ψυχαί. Ό 'Όλυμπος καί ό 'Άδης. ΑΙ 
χώροι τού Φωτός καί αi χώροι τού σκότους. Ή Περσεφόνη, εύρι
σκομένη είς τήν χώραν τού Φωτός, διαδηλοϊ τήν αύτόφωτον ψυ
χήν. Ώς αύτόφωτος ψυχή, ώς άγνή Παρθένος, έχει ώς μνηστήρα 
τόν Διάνυσαν. Διά νά ύπάρξη ώς αύτόφωτος ψυχή έγένετο τοιαύ
τη, ώς τοιαύτη δέ έμαθε έκ τού πατρός της Διός τό έργον τού 'Έ
ρωτος. Ή τοιαύτη γνώσις τής ύπέμνησε τό έργον τό όποϊον έχει 
νά πληρώση πρός τήν άδελφήν της ψυχήν τήν εύρισκομένην έν 
τψ σκότει. Ό 'Έρως τήν ώδήγησεν είς τήν πλήρωσιν τού καθή
κοντος. Τό καθήκον τής ύπηγόρευσε τήν κάθοδόν της είς τόν 'Ά
δην. Ή Περσεφόνη δέν έπεσε, άλλά κατήλθε έκουσίως, έχουσα 
ύπ' όψιν της, οτι ή έκ νέου όνοδός της έξασφαλίζεται διά τής λει
τουργίας τού ίδίου νόμου τού 'Έρωτος. 

Ό ίσχυρισμός δτι ή ψυχή τής Φύσεως ύπήρξε πρό τής δη
μιουργίας τού κόσμου καί δτι κατείχε πλήρη τήν γνώσιν, δύναται 
νά διασκεδάση μόνον άδυναμίας. Ή έρμηνεία, οτι ή Περσεφόνη 
εiναι ή προϋπάρξασα τελεία ψυχή καί δτι έπεσε πρός τόν 'Άδην 
συνεπεία των πρός τόν 'Έρωτα τάσεων αύτής, εiναι έρμηνεία έξα
χθεϊσα άπό βέβηλον σκέψιν, άπό μή μεμυημένους είς τάς όλη
θείας τής Φύσεως άνθρώπους. 

Πάντες oi γράψαντες περί 'Ελευσινίων, καθ' ύπόθεσιν πάντο
τε διϊσχυρίσθησαν δτι ή Περσεφόνη είναι τό σύμβολον τής έκπε
σούσης έκ τού Φωτός είς τό σκότος ψυχής καί ή έν τψ 'Άδη πα
ραμονή της ό έξιλασμός αύτής. 

Τά πάντα βαίνουν έκ τού άτελούς είς τό τέλειον, έκ τού χάους 
πρός τήν τάξιν, έκ τού σκότους πρός τό Φως, έκ δυσμών πρός 
άνατολάς. 
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Ή Περσεφόνη δέν έπαθε πτώσιν. Ή Περσεφόνη εiναι ή φω
τεινή ψυχή, ή όποία κατηλθε πρός πλήρωσιν τού νόμου της άλλη
λεγγύης, πρός πλήρωσιν τών ύποχρεώσεων τάς όποίας έχει ή φω
τεινή ψυχή πρός τάς έν τι;:, σκότει εύρισκομένας τοιαύτας, πρός 
τούς έν δοκιμασίι;ι εύρισκομένους όμοίους μας. 

Ή κάθοδος τού Προμηθέως, πρός μετάδοσιν τού φωτός πρός 
τούς άνθρώπους, ai σχέσεις τού Θείου Διός πρός τήν σύζυγον τού 
Δευκαλίωνος, ai πάντοτε διά τού νόμου τού 'Έρωτος πρός τάς 
Νύμφας μεταμορφώσεις αύτού, ή μεταξύ τού άνθρωπίνου γένους 
κάθοδος τού θεού 'Απόλλωνος καί ή ύπό αύτού έξυπηρέτησις τών 
άναγκών του, δέν μαρτυρούν ύπέρ τού έργου της Περσεφόνης δτι 
διέπεται ύπό τού αύτού νόμου της προστασίας καί βοηθείας της 
παρεχομένης πρός τάς άδυνάτους ψυχός; Ό αύτός νόμος δι' δλας 
τάς διασωθείσας άλληγορικάς είκόνας της Έλληνικης παραδό
σεως. 

Τήν πρός τάς ούσίας τού 'Άδου μίξιν της Περσεφόνης διαπι
στώνει ό Θεός 'Απόλλων. Μήπως καί ή διαπίστωσις αϋτη δέν 
άποκαλύπτει είς τούς άνθρώπους τί συνέχει τόν 'Άδην πρός τόν 
'Όλυμπον; 

Τήν κάθοδον της Περσεφόνης έπακολουθεί ή κάθοδος τού 
μνηστηρος της Διονύσου, ό όποίος καί τίθεται είς διάθεσιν αύτης. 
Τήν Θείον Κόρην παρακολουθεί ή Μήτηρ αύτης Δήμητρα καί άπο
ΚQλύπτει εiς τούς όνθρώπους τήν καλλιέργειαν τού σίτου. 

Ό Διόνυσος άποκαλύπτει τόν Θείον χυμόν της σταφυλης. Ό 
σίτος καί ό οίνος ύπηρξαν τά κατ' έξοχήν σύμβολα τών Μυστη
ρίων καί αύτών τών Χριστιανικών. Ύπό τά σύμβολα ταύτα κρύ
πτονται ai μεγαλύτεροι έννοιαι, ai έχουσαι σχέσιν πρός τόν πνευ
ματικόν κόσμον έκ τού όποίου ηλθεν ή Θεά Δήμητρα καί ό Διόνυ
σος. Έν τ6 έξελίξει τών Μυστηρίων όπέδιδον σπουδαιότητα είς 
τάς σχέσεις Περσεφόνης καί Διονύσου. 

Προφανώς πρόκειται περί πνευματικών νόμων τούς όποίους ό 
μυούμενος έπρεπε νά μάθη. Ό Διόνυσος όποκαθίσταται εiς τάς 
έρωτικάς του σχέσεις μέ τήν Περσεφόνην καi διά τών σχέσεών 
του τούτων καθίσταται ό έλευθερωτής αύτης, λαμβάνων τό όνομα 
Διόνυσος 'Ελευθερεύς. 

Ό 'Ίακχοc; έξελiσσεται εiς Έλευθερέα Διόνυσον. Τούτο ύπα
γορεύει νά γίνη σύζυγος της Περσεφόνης, νά έλευθερώση αύτήν 
έκ της μίξεως αύτης πρός τάς ούσίας τού 'Άδου καί νά τήν φέρη 
καί τήν άποκαταστήση μεγαλοπρεπώς εiς τόν 'Όλυμπον. 

Εiς αύτά ύπάρχει ή μεγάλη έννοια της όποθεώσεως της άν
θρωπίνης ψυχης καί της όριστικης έγκαταλείψεως ύπ' αύτης τών 
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χωρών τού 'Άδου. Ή άντίληψις περί Διονύσου, τού όποίου τό έρ
γον είναι νά μεταφέρη τάς ψυχός άπό τάς δοκιμασίας είς τήν χα
ράν καί εύτυχίαν, έξέπεσε δυστυχώς είς τήν έκτίμησιν τού άνθρω
πίνου γένους καί έξελήφθη ώς τό σύμβολον της οίνοποσίας καί
της έξ αύτης άναισθησίας. 

Τά Μυστήρια της Έλευσϊνος ύπηρξαν τά θεμέλια τού διαφωτι
σμού της άνθρωπίνης ψυχής, τά ύποδείξαντα είς αύτήν τήν όδόν
πρός τό Φώς της σωτηρίας. 

Ή είκών της παλαιούσης πρός τό σκότος ψυχής διετυπώθη
πλήρως, δπως καί τά μέσα δι' ών θά δυνηθη έξ αύτών νά έξέλθη
νικήτρια. Ίδού διατί ol μυηθέντες είς τά Μυστήρια ώμολόγησαν,
δτι ό μυηθείς έν Έλευσϊνι άνθρωπος θά άπόλαύση μετά θάνατον
εύδαιμονίας ... Έάν τών μορφών καί τών όντων μήτηρ είναι ή Γη,
διότι διαθέτει πρός όργάνωσιν αύτών τήν ούσίαν της, πατήρ τού
των είναι ό 'Ήλιος, διότι άνευ τού Φωτός αύτού ούδέν θά ήδύνα
τος νά όργανωθη, ούδέν θά ήδύνατο νά ζήση. Άνευ τού Φωτός
τού 'Ηλίου ό άνθρώπινος όργανισμός δέν θά ύπηρχε καί ή άν
θρωπίνη ψυχή δέν θά είχε μέσον έκδηλώσεως τών ένεργειών αύ
της.

Ό 'Ήλιος είναι ό πατήρ τού άνθρωπίνου όργανισμού καί ό
συντηρητής αύτού διά τού Φωτός του καί ώς έκ τούτου τό άν
θρώπινον γένος όφείλει νά γνωρίζη νά άπευθύνη πρός αύτόν είλι
κρινη χαιρετισμόν. 

'Όθεν ήμεϊς άς άπευθύνωμεν πρός αύτόν χαιρετισμόν, πρός
τόν φωτοδότην τού κόσμου, πρός τόν διαλύοντα δλα τα σκότη,
πρός τόν φέροντα πρός τήν ψυχήν τού άνθρώπου τήν γλυκύτητα
καί τήν χαράν της ζωής.

Λευκή έορτή εlς Έλευσίvα ιτος 1923 

Άπό τό βιβλίον Διοδ. Καρυδόκη «Τεκτονικές όμιλίες Σπύρου Νό

yου)). 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

�ο Μεγαλέξανδρος 

"Αν δέν έδινε τή μάχη στό Γρανικό ποταμό 
ό Μεγαλέξανδρος δέ θά προχωρούσε νά κυpιcύσει τήν Περσική 
αύτοκρατορία καί νά φτάσει στόν Ίνδό Ποταμό· 
άκόμη ϊσως νά μήν πέρναγε τόσον όλιγάριθμος 
δπως ηταν ό στρατός του οϋτε καί τόν 'Ελλήσποντο· 
μά πίστευε στή σάρισσα καί στόν έαυτό του 
καί θυμόταν τόν 'Αριστοτέλη τόν παντεπιστήμονα έκεινον 'Έλληνα 
πώς έπρεπε νά περάσει δλα τά σύνορα τοϋ κόσμου 
τό μεγάλο ποίημα ή Ίλιάδα-
διαισθανόταν τήν όφοβία του καί τήν έμφυτη στρατηγική 
έvός Μιλτιάδη καί τοϋ μεγάλου ναυμάχου τοϋ Θεμιστοκλή· 
γι· αύτό έστειλε όφιέρωμα νά κρεμαστή στόν Παρθενώνα 
στήν Παλλάδα στό τότε τών πάντων παιδευτήριο στήν 'Αθήνα 
τά νικημένα δπλα της 'Ασίας έκ τοϋ μέρους τών 'Ελλήνων 
πλήν Λακεδαιμονίων· 
έκεινο τό πλήν Λακεδαιμονίων τό θαύμαζε πολύ 
καί πολύ τόν τρόμαζε έκεινο τό «πλήν Λακεδαιμονίων» 
ϋστερα τό λησμόνησε σάν πήγε στήν έρημο 
κι έκει oi iερεις τοϋ 'Άμμωνα τόν ύποδέχτηκαν 
ύποτελεις καί στολισμένοι καί τόν προσφώνησαν «παίδα Διός». 
Καί τό πίστεψε πολύ αύτό ό Μεγαλέξαvδρος 
γι· αύτό σκότωσε τό γέρο Παρμενίωνα 
καί τόν Κλειτο τούς όπροσκύνητους 
μά είχε καταλάβει τό λάθος του· 
έπρεπε νά σπεύσει καί νά καταλάβει τή Ρώμη 
καί v· άφήσει τό «παιδα Διός». κουδούνι τό καταστρεπτικό. 
πού τοϋ θόλωσε τό νοϋ καί δέν πρόλαβε νά στραφει στή Δύση 
πού τόν περίμενε μέ τόν 'Ελληνισμό της. 

Άπό τόν Β" Τόμο ,,Αvοφορά στόν Ήpακλη 

γιά τόν Καθαρμό της Οiκουμένης» 
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Έκυκλοφόρησε σ' εναν κομψό τόμο

ΚΩΣΤΗ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

� Αρχαιοελληνικά 

"Επιλογές άπό τά Όμηρικά "Έπη 

'Επιλογή άπό· τήν 'Ιλιάδα 

'Επιλογή άπό τήν 'Οδύσσεια 

Μεταφράσεις 
Πυθαγόρεια Χρυσά Έπη 

Θουκυδίδου Περικλέους 'Επιτάφιος 

Περιληπτικές Άφηγήσεις 
Πλάτωνος Συμπόσιον η περί Έρωτος 

Πλάτωνος Φαίδρος ή περί Καλού 

Πλάτωνος Άξίοχος ή περί Θανάτου 

Πλάτωνος 'Απολογία Σωκράτους 

Πλάτωνος Φαίδων ή περί Ψυχής 

Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία <Νόμοι-Πολιτεία> 

Ό καταποντισμός της Άτλαντίδος <Τίμαιος> 

Πλουτάρχου · Επτά Σοφών Συμπόσιον 

Τιμάται Δρχ. 400 



1986 281 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΒΟΥ 

'Ό ανθρωπος 

�σ μεγάλος αύτοαγνοούμενος 

(συνέχεια όπό τό προηγούμενο) 

« Ό καθρέφτης τού Νού δέν μπορεί νά άντανακλά ταυτόχρονα τόν 

ούρανό καί τή γή. Γιατί ή είκόνα τού ένός σβύνεται άπό τή στιγμή 

πού ή αλλη άντανακλάται μέσα άπ' τά βάθη του)) Zannoni 

Ό μικρόκοσμος όνθρωπος, γέννημα καί θρέμμα τού Μακρο
κόσμου, περικλείνοντας μέσα του δλες τίς ούσίες καί τίς δυνάμεις 
τού τελευταίου, στέκεται όπέναντι σ' αύτόν σάν μιά όντότητα ξε
χωριστή, ξένος πρός ξένον, σέ μία σχέση δυαδικότητας, ύποκειμέ
νου πρός όντικείμενο. 'Αρχίζει έτσι όνιχνεύοντας βημα πρός βημα 
τό όγνωστο σ· αύτόν περιβάλλον. 'Εργάζεται μέ τόν νού άναλύον
τας, συνθέτοντας, κατανοώντας τό ύλικό πού τού προσφέρουν -ol 
έμπειρίες τών αiσθήσεων. Ό δρόμος είναι ότέλειωτος ... Ό νούς 
παγιδεύεται, περιπλέκεται μέσα στά πολλά, χάνει τήν ήρεμία του 
μέσα στή σύγχιση τών αiσθήσεων καί άποκόβεται όλοένα καί πε
ρισσότερο άπό τήν πνευματική του πηγή. Γίνεται έτσι ό μεγάλος 
δημιουργός της πλάνης καί της χωριστικότητας, ό «φονιάς τού 
όληθινού», ύψώνοντας μόνος του τά τείχη πού τόν κρατούν μές 
στό σκότος της όγνοιας. 

Ή όνθρωπότητα διανύει σήμερα - έδώ καί χιλιάδες χρόνια -
τή Σιδηρά 'Εποχή, τήν Kali-Yuga τών iνδικών παραδόσεων, μιά 
φάση της γήινης έξέλιξης, δπου ή πόλωση τού πνευματικού στοι
χείου μέσα στό πυκνό ύλικό έχει φθάσει στό έσχατο σημείο. 
'Ανώτατη όρχή τού σημερινού όνθρώπου, παίζοντας γι· αύτόν τό 
ρόλο «ψυχης» καί συνδέοντας τά κάτω μέ τά όνω, ό νούς, στήν 
κατώτερη όψη του, έκείνην πού είναι στραμμένη πρός τό μορφικό 
σύμπαν: Συγκεκριμένη διάνοια, στενή λογική, έπιστημονική σκέψη, 
περιορίζουν τήν άνθρώπινη συνειδητότητα στήν έξωτερική όψη 
τών πραγμάτων καί στήν περιφέρεια της ϋπαρξής του. Ή έπικοι
νωνία μέ τήν ούράνια ρίζα καί τόν ούράνιο μίσχο του συσκοτίζε
ται, τό φώς πού προσλαμβάνει όπό αύτήν δέν είναι όρκετό γιά νά 
διαλύσει τήν σύγχιση. Ζεί καί κινείται έτσι ό όνθρωπος μέσα σέ 
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μιά διπολικότητα. Δύο νόμοι καί δυό δυνάμεις άντίρροπες τόν 
διεκδικούν, τό πνεύμα καί ή ϋλη, ό ούρανός καί ή γη. 'Ανήκει στόν 
ούρανό καί ή γη τόν κρατάει αίχμάλωτο έπάνω στόν σκληρό Καύ
κασό της. Μέσα άπό τά μύχια της ϋπαρξής του άναλάμπει σέ ώρες 
αίθρίας ή ούράνια καταγωγή του. Τήν ύποψιάζεται, τήν όραματίζε
ται, έμπνέεται άπ' αύτήν, άντλεί πίστη καί δύναμη. Ό άλλος δμως 
νόμος, ό νόμος της γης, όρμάει καί πάλι νά έπιβάλει τό κράτος 
του, καθηλώνοντάς τον στήν πλάνη καί τήν πνευματική συσκότι
ση. Ό καθρέφτης δμως τού νού δέν μπορεί νά άντανακλδ ταυτό
χρονα τόν ούρανό καί τή γη, τό πνευματικό καί τό ύλικό. Πρέπει ή 
μία άπό τίς δύο είκόνες νά παραμερισθη, προκειμένου νά προβά
λει ή άλλη. 

Γιά. τόν Έσωτερισμό ό άνθρωπος στή σημερινή του κατάστα
ση θεωρείται νεκρός, θαμμένος μές στό. σκοτάδι της ϋλης. Τό φώς 
πού ό ί'διος νομίζει σάν έγρήγορσή του δέν εiναι παρά ενας ϋπνος 
κι· ενα όνειρο μπρός στό άληθινό φώς. «'Άφετε τούς νεκρούς θά
πτειν τούς έαυτών νεκρούς» λέγει χαρακτηριστικά ό 'Ιησούς. 

Βασική έπιδίωξη δλων τών 'Εσωτερικών σχολών καί τών Μυ
στηρίων ή άπόσπαση τού νού άπό τήν άδιάκοπη περιπλάνησή του 
μέσα στον κόσμο της Maya, ή έπιβολή σ' αύτόν νηνεμίας καί κά
θαρσης όπό τή γήινη ταραχή καί τή γήϊνη σκόνη, ώστε νά μπορεί 
νά καθρεφτίζει τό όληθινό καί τό αίώνιο. 'Όταν ό μαγνίτης δέν ελ
κει τή βελόνα, ή αίτία βρίσκεται στή σκουριά πού τή σκεπάζει καί 
όχι στόν μαγνήτη. 

'Αποσπασμένος ό άνθρωπος άπό τίς γήινες διεκδικήσεις καί 
διακρίσεις, όνάλαφρος άπό τίς γήινες κτήσεις, μέσα στή σιγή τών 
αίσθήσεων καί τού νού, μπορεί ν' όφυπνισθη άπό τόν ϋπνο τών 
χιλιετηρίδων. Καί ζώντας έπάνω σ' αύτή τή γη της avidia καί τού 
σκότους, νά βιώνει μέ τήν έσωτερική του ύπόσταση τήν μακαριό
τητα ένός χαμένου πρωτεϊκού παραδείσου. Γιατί: «ό παράδεισος 
βρίσκεται έκεί, πίσω άπ' αύτή τήν πόρτα, στό πλαϊνό μου δωμάτιο. 
Μά εχω χάσει τό κλειδί ... » λέγει ό μυστικός Γκιμπράν. 

«ΙGΝΕ NATURA RENOVATUR INTEGRA» (INRI) Ροδοσταυρικόν 

Ή έξέλιξη, ό παγκόσμιος αύτός νόμος, ώθεί τά πάντα μέ άριθ
μητική άκρίβεια πρός τά έμπρός, πρός τήν έκδήλωση τού κεκρυμ
μένου θεού τους, θά φέρει τόν άνθρωπο, μέσα σέ μελλοντικούς 
κύκλους, πού ύπνώπουν άκόμη στή μήτρα τού χρόνου, σέ μιά τε
λείωση άσύλληπτη άπό τή σύγχρονη διανόηση. 

Ή άνθρωπότητα, δπως εί'παμε, έργάζεται σήμερα μέ τήν όψη 
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«κατώτερος Νούς», συγκεκριμένη λογική, όπόρροια της τρίτης ό
ψεως της πνευματικής της 'Ατομικότητας. Ό Νούς αύτός εΤναι ή 
ψυχή καί ή ένεpγός δύναμη πού κινεί τόν άνθρωπο. Σέ μιάν έπό
μενη φάση ό άνθρώπινος νούς, προσλαμβάνοντας όλοένα καί πε
ρισσότερο φώς άπό τήν πνευματική του έκπόρευση, πού είναι ή 
θεία Διάνοια, ό Καθαρός Λόγος, θά ύψωθη πρός τήν όνώτερη 
σφαίρα του, τή θέαση της άλήθειας καί τήν κατανόηση τού θείου 
σχεδίου. 

'Αλλά καί ή όνθρώπινη καρδιά δέν έχει όκόμη όποκαλυφθη σ' 
δλο τόν πλούτο καί τήν έκταση τών δυνατοτήτων της. Μέ τήν 
όνάπτυξη της όνώτερης θυμικής φύσης του, σέ μιάν έπόμενη, έξε
λικτική περίοδο, ό άνθρωπος θά έπικοινωνήσει μέ τή δευτέρα όψη 
της πνευματικής του 'Ατομικότητας, πού εΤναι ή όψις Buddhi τών 
ίνδικών παραδόσεων, ή όψις «Χριστός» καί ψυχικός φωτισμός. Τό 
θείο συναίσθημα, ή 'Αγάπη - Σοφία, χαρακτηριστικό της όψεως 
αύτης τού «Υlού» της Δημιουργίας, θά διαλύσει μέ τή ζωογόνο 
πνοή της τήν πλάνη της γήϊνης χωριστικότητας, συνδέοντας καί 
ένοποιώντ 1ς τίς πολλαπλές έκδηλώσεις της ζωης καί τiς πολλα
πλές καrδιές, στή μία καί ένιαία ζωή, τή μία καρδιά, πού εΤναι ή 
καρδιά ,ού Θεού. Στήν έξελικτική αύτή φάση ό άνθρωπος γίνεται 
ό «Υlός τού άνθρώπου», άναγεννημένος στή ζωή τού «Χριστού», 
τού υlού της Δημιουργίας. 

Ή σύνδεση τέλος τού όνθρώπου μέ τήν πρώτη όψη τού 
πνευματικού του Έγώ, πού εΤναι ή όψις «Πατήρ» Βούληση καί 
'Ισχύς πνευματική, θά φέρει αύτόν σέ πλήρη ταύτιση μέ τό όρχέ
τυπό του καί τόν Δημιουργό Θεό. «Έγώ καί ό Πατήρ μου lν

έσμέν». Ό 'Όλυμπος τού Μακροκόσμου, μέ τίς έξουσίες τών δώ
δεκα θεών του, θά έχει γεννηθη μέσα στόν Μικρόκοσμο. Ό Όσι
ρις της γης θά έχει συγχωνευθεί μέ τόν 'Όσιρι τού ούρανού. Ό 
σαρκικός 'Αδάμ μέ τόν ούράνιο 'Αδάμ. 

"Αν ή πρώτη άπό τίς τρείς αύτές έξελικτικές μεταμορφώσεις 
ίσοδυναμεί μέ τήν πνευματική γέννηση, τή γνωστή σάν δευτέρα 
γέννηση rϊ γέννηση «άνωθεν» - γέννηση τού Χριστού - Διονύσου 
- ή δεύτερη ίσοδυναμεί μέ τήν 'Ανάσταση, τόν όριστικό όποχωρι
σμό άπό τόν ύλικό έαυτό, τόν θάνατο σrήν ϋλη καί τή ζωή στό
πνεύμα. Γιά νά άκολουθήσει μέ τήν τρίτη κατάκτηση τό ύπέρτατο
έκείνο πνευματικό έπίτευγμα, τό γνωστό στά χριστιανικά μυστήρια
σάν «'Ανάληψις», έξοδος άπό τόν κύκλο τών γήινων γεννήσεων
καί της γήινης άνάγκης καί συγχώνευση μέ τή ζωή τού Θεού. Ή
γήινη περιπέτεια έχει τελειώσει. Το θείο σπέρμα έγινε καρπός, τό 
πνευματικό έμβρυο πνευματικό 'Εγώ. Ό άνθρωπος τού χρόνου
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πέρασε έξω άπό τό χρόνο, πρός τήν αίωνιότητα. Ό τελευταίος 
όθλος τού 'Ηρακλέους είναι ή νίκη του κατά τού τρομερού Κερβέ
ροu τού 'Άδη. « Είμαι ό ζών. Κρατώ στά χέρια μου τά κλειδιά της 
ζωής καί τού θανάτου». 

Γιά νά συντελεσθούν τά μεγάλα καί θαυμαστά αύτά πνευματι
κά γεγονότα - γεγονότα φυσικά, πού σήμερα ώστόσο φαντάζουν 
σάν ύπερφuσικά - θά πρέπει νά άναπτuχθούν μέσα ατόν ύλικό 
όνθρωπο άντίστοιχες έξελικτικές μεταβολές. Κέντρα νοητικά καί 
αίσθητήρια όργανα πού σήμερα ύπνώποuν, θά πρέπει νά ένεργο
ποιηθούν, φέρνοντας σέ σύνδεση τόν φυσικό άνθρωπο μέ τόν 
ύπερφuσικό, τό έξω μέ τό μέσα. Τό δημιουργικό πύρ, τό θείο πϋρ, 
άγρuπνεί καί προσμένει τήν ώρα ... Ή άποκ:οιμισμένη θεά «Κοuν
ταλίνι» μητέρα τών κόσμων, θά έγερθη μέσα άπό τόν ϋπνο τών 
χιλιετηρίδων, πυροδοτώντας μέσα στό άνθρώπινο σώμα κέντρα -
κλειδιά, πού θά τού άνοίξοuν τίς πϋλες πρός τό ύπερπέραν. Ό μυ
στηριακός τεχνουργός καί χαλκέας 'Ήφαιστος θά κατεργασθεί πά
νω στόν άνθρώπινο άκμονα τήν άπρόσβλητη άπό τή γήινη φθορά 
πανοπλία τού πνευματικού ι')ρωα. 

Μέσα στίς μυστηριακές όργανώσεις της άρχαιότητας, ol μαθη
τές έδιδάσκονταν τόν τρόπο καί τά μέσα πού μπορούσαν νά όδη
γήσοuν στά ήρωικά αύτά έπιτεύγματα μέσα σέ χρονικό διάστημα 
πολύ πιό σύντομο άπό τό φυσιολογικό. Μέ τόν πόθο νά καίει άσί
γαστος μέσα τους σάν μία άσβεστη φλόγα «έπιτακτικός σάν τήν 
άναπνοή καί σάν τήν έπιούσια τροφή» εΤχαν νά διανύσουν τή μο
ναχική άτραπό τών δοκιμασιών, γιά νά βγοϋν κάποτε μέσα άπ' αύ
τήν έξαγνισμένοι καί τετελεσμένοι - στή «διπλή τους τελειοποίη
ση» - ψυχές - νύμφες, άξιες νά νυμφευθούν τόν νυμφίο Διόνυσο 
καί τόν νυμφίο Χριστό. 

« Τή μεγάλη μέρα ν&σαι μαζί μαςJJ Βιβλίο τών Ozγan 

Θά έλθει έποχή - λέγει ή Μπέζαντ - πού ή πλειονότητα τών 
άνθρώπων πάνω στή γη μας αύτή, θά έχουν γίνει διδάσκαλοι 
πνευματικοί, Chohans, Βούδδες, άναστημένοι Χριστοί. Ή διόραση 
καί ή ένόραση, συνειδησιακές καταστάσεις άσύλληπτες, θά εΤναι 
κτήμα τού μεγαλύτερου μέρους της άνθρωπότητας. Ή ύποκρισία, 
τό ψέμα, ή κακία, τό μίσος δέν θάχοuν κΌμμιά θέση άνάμεσά 
τους. Θά είναι ή λαμπρή καρποφορία καί ή όυγκομιδή τοϋ γήινου 
μόχθου. Συγκομιδή δποu ό Ιστορικός Κρισνά, ό Βούδδας, ό 'Ιη
σούς, δέν ύπηρξαν παρά ol άπαρχές, ol uloi τοϋ Θεοϋ ol πρωτότο
κοι πάνω στή γη. Ό κύκλος της 'Ανάγκης θά έχει λήξει γι' αύτούς. 
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Ή άπαλλαγή άπό τά δεσμά της γήινης άνάγκης καί τού γήινου 
Κάρμα δίνει φτερό άνυποψίαστα στήν άνθρώπινη ψυχή, τά φτερά 
πού ό Ισοβίτης κατάδικος νοιώθει νό ξανοίγονται μέσα του δταν 
τού άναγγέλνουν τήν άπόφαση της άπελευθέρωσής του. «Κύκλου 
τ' άν ληξαι καί άναπvεύσαι κακότητας» ηταν ή εύχή, πού ο1 πιστοί 
τού 'Ορφισμού άντήλλασσαν μεταξύ τους, κάτι άνάλογο μέ τή δική 
μας πασχαλινή εύχή «Καλή άνάσταση». 

Μέσα στίς Στροφές τών Τζυόν, τό πανάρχαιο αύτό Ιερό βι
βλίο, έπαναλαμβάνετ()ι κάθε τόσο σάν fva σύνθημα καί σάν μιά 
εύχή, ή συμβολική φράση: «Τή μεγάλη μέρα νόσοι μαζί μας». Ή 
μεγάλη αύτή μέρα δέν μπορεί νά εΤvαι άλλη όπό τήν έπίσημη έκεί
νη μέρα, δπου ή τετελεσμένη άνθρωπότητα θά όξιωθη νά άντι
κρύσει πρόσωπο μέ πρόσωπο τόν Δημιουργό της. Καί θά είναι 
άσφαλώς έκείνη ή τόσο παρανοημένη όπό τή Χριστιανική θεολο
γία «Δευτέρα παρουσία», ή τρομερή ήμέρα της Κρίσεως, δταν ο1 
άνθρώπινες ψυχές θά έχουν νά κριθούν άπό τόν «έν δόξΙJ Χρι
στό» σ' έκείνες πού θά περάσουν πρός τή «Βασιλεία» καί σ· έκεί
νες πού θά άποκλεισθούν άπ' αύτήν «Ού της Βασιλείας ούκ έσται 
τέλος» λέγει τό Χριστιανικό Credo. 

Σύμφωνα, έν τούτοις, μέ τίς άντιλήψεις τού Έσωτερισμού, ή 
διαλογή αύτή τών άνθρώπινων ψυχών δέν θά έχει τόν χαρακτήρα 
μιας τιμωρίας καί μιας καταδίκης αlώνιας, άλλά μιας άπονομης δι
καιοσύνης. Τό τμήμα της όνθρωπότητας, πού δέν θά έχει όλοκλη
ρώσει τήν πνευματική του όνάπτυξη, θά εΤναι ol μαθητές, ο1 έπα
νεξεταστέοι ή ο1 άπορριφθέντες, πού θά έχουν νά έπαναλάβουν 
τά γήινα μαθήματα, σέ μιά νέα σχολική περίοδο έπάνω στή γη. 
'Έως τήν ήμέρα έκείνη, πού κι· αύτοί έπίσης θά άξιωθούν νά πε
ράσουν πρός τή «Βασιλεία», πολίτες στό Κράτος τού Θεού. 

« Ψαύεις τόν ούρανό δταν ψαύεις τό άνθρώπινσ σώμα>) Novalis 

Ή έσωτερική έπιστήμη λέγοντας δτι ή ύλική πραγματικότητα 

καί ό ύλικός άνθρωπος εΤναι μία πλάνη καί μιά ψευδαίσθηση, δέν 

έννοεί δτι θά πρέπει γιά τόν λόγο αύτόν νά όγνοήσει ό άνθρωπος 

τόν φυσικό κόσμο καί νά καταργήσει τή ζωή τού σώματος. 'Αντί

θετα πρός τίς παρανοημένες άντιλήψεις όρισμένων θρησκευτικών

διδασκαλιών, συνιστά τόν σεβασμό τού σώματος καί τή σωστή 

τοποθέτησή του στό ρόλο πού έχει νά διαδραματίσει μέσα στό 

ύλικό σύμπαν γιά τήν όνάπτυξη τού πνεύματος. 
Τό σώμα, αύτό καθ' έαυτό δέν εΤναι κακό. Τό κακό προέρχεται 

άπό τήν ταύτιση τού όνθρώπου μέ τή σωματική του ύπόσταση καί
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τή σφαλερή άντίληψη δτι ή ύπόσταση αύτή καί ή ζωή της ϋλης εί
ναι ενας αύτοσκοπός. Τόσο τό φυσικό, δσο καί τά άλλα δύο λε
πτότερα σώματα, τό άστρικό καί τό νοητικό, έχουν νά έκπληρώ
σουν μιά σκοπιμότητα, πού είναι ή άνάπτυξη της άτομικης συνει
δήσεως στά άντίστοιχα πεδία, μέ τό σύστημα της άνταλλαγης τών 
κραδασμών. Μέσα άπό τό φυσικό σώμα, τό τόσο παρεξηγημένο 
καί κακοποιημένο άπό τόν άνθρωπο, θά άρχίσει τό έργο της Αύτο
συνειδησίας, καί μέσα άπ' αύτό θά βλαστήσει δταν έλθει ή ώρα, 
τό άθάνατο πνευματικό σώμα. Είναι εvας ναός κι' ενας οίκος, ή Ιε
ρή Βηθλεέμ, άπό τή φάτνη της όποίας θά γεννηθη τό πνευματικό 
βρέφος. 

Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή, δέν είμαστε έμείς ol ίδιοι τό 
σώμα μας, άλλά τό κατέχουμε καί τό χρησιμοποιούμε σάν ενα ό
χημα rϊ ενα άλογο, πού μάς ύπηρετεί. Είναι ενας πολύπλοκος μη
χανισμός - πομπός καί δέκτης - μέσα άπό τόν όποίο έπικοινωνού
με σάν άτομικές συνειδήσεις μέ τό έξωτερικό σύμπαν καί μέ τίς 
άλλες άτομικές συνειδήσεις. Θά πρέπει γιά τόν λόγο αύτόν νά τό 
διατηρούμε σέ κατάσταση καλης λειτουργίας καί ύψηλης δεκτικό
τητας, ώστε νά μπορούν οί κεραίες του νά συλλαμβάνουν μέ άκρί
βεια τά μηνύματα πού μάς προσκομίζουν άπ' έξω, καί νά διαβιβά
ζουν έκείνα πού έκπέμπονται πρός τά έξω. 

Μέσα στόν αίθερικό φορέα, τό τμημα αύτό τού φυσικού σώ
ματος, πού παίζει, δπως είπαμε, εναν ξεχωριστό ρόλο, συνδετικό 
της φυσικής συνείδησης μέ τήν ύπερφυσική, κυκλοφορούν ρεύμα
τα άπό τά λεπτότερα πεδία καί τίς πνευματικές περιοχές. Τά ρεύ
ματα αύτά, έφόσον ή άνθρώπινη έξέλιξη θά προχωρεί, θά έπι
δρούν όλοένα καί περισσότερο τή φυσική ϋλη, άφυπνίζοντας καί 
ένεργοποιώντας μέσα σ· αύτήν τίς πολωμένες δυνάμεις της εως 
στου κάποτε αύτή γίνει ενας τέλειος φορέας τού πνεύματος, ίκανή 
v· άποκρίνεται στούς κραδασμούς δλων τών πεδίων. 

Τό φυσικό σώμα είναι ό έκπρόσωπος στόν ύλικό άνθρωπο 
της πρώτης όψεως της πνευματικής του 'Ατομικότητας, της όψης 
«Πατήρ», βούληση καί ίσχύς πνευματική. Είναι τό σώμα μέσα άπό 
τό όποίο ή άνθρώπινη βούληση έκδηλώνεται καί παίρνει μορφή, 
σάν πράξη καί δράση ·φυσική. "Ετσι, έφόσον ή βούληση καί ή πρά
ξη τού άνθρώπου θά συντονίζονται μέ τή θεία βούληση καί μέ τό 
θείο σχέδιο, μπορεί ό άνθρωπος νά γίνει ενας έκπρόσωπος τού 
Θεού πάνω στή γη, φωτίζοντάς την καί μεταμορφώνοντάς την σέ 
μιά πατρίδα άντάξια της καταγωγής καί τού ύψηλού του προορι 
σμού. Γιατί, δπως λέγει ό Rilke: «Μέ τήν πράξη μόνο Σ' άγγίζουμ: 
καί μέ τά ίδια τά χέρια μας Σέ φώτίζουμε». 
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'Αλλά καί ή άνθρώπινη μορφή στήν έξελικτική της διαbρομή 
θά λαξεύεται καί θά διαπλάθεται, σέ άρμονική συμπόρευση μέ τήν 
πνευματική άφύπνιση, ώστε νά άπεικονίζει δσο τό δυνατόν πιό πι
στά τό ούράνιο άρχέτυπό της. Τό άνθρώπινο άγαλμα δέν έχει άκό
μη τελειωθη καί δέν έχει προβάλει μέσα άπό τό σάρκινο ύλικό 
του. Μέ τήν πραγμάτωση της όμορφιας - ταυτόσημης μέ τήν άλή
θεια - σ· δλους τούς τομείς της άνθρώπινης δραστηριότητας, ol 
σημερινές δυσμορφίες, σφραγίδες πού ol καρμικές έπιπτώσεις έ
χουν άποτυπώσει έπάνω στόν άνθρωπο, θά ύποχωρούν, άφήνον
τας τή θέση τους σέ μιά γαλήνια καί έναρμόνια σύνθεση, παρό
μοια μ' έκείνην, πού τά έμπνευσμένα καλλιτεχνήματα της έλληνι
κης άρχαιότητας μας έχουν άφήσει. Γιατί «ό Θεός είναι ή ύπέρτα
τη όμορφιά» καί «μόνο μέ τήν όμορφιά πλησιάζει κανείς τό Θεό». 

(( Α vοϊξτε τά παράθυρα. Όταν τά παράθυρα είναι άvοιχτά ό ηλιος 
μπαίνει μέσα αύτοστιγμεί» Gίordano Bruno 

Ό άνθρωπος είναι προορισμένος νά γνωρίσει τόν έαυτό του. 
Γνωρίζοντάς τον νά γνωρίσει τόν Δημιουργό, νά γίνει ό ίδιος ενας 
δημιουργός Θεός. «·Όποιος γνωρίζει τό Βράχμαν, γίνεται ό ίδιος 
Βράχμαν». Οί δύο κόσμοι, ό μικρός καί ό μεγάλος θά συναντη
θούν κάποια μέρα, καί τό σημείο συναντήσεως θά είναι μιά άπε
λευθέρωση κι· εvα τέρμα, ταυτόχρονα δμως καί μιά νέα άγνωστη 
άρχή. 

Τό ταξίδι, δπως εϊπαμε, είναι μακρύ καί έπίπονο. Ξεκινήσαμε 
μονάδες αύτόβουλες καί αύτοδύναμες, σπερματοκύπαρα πνεύμα
τος μέσα άπό τούς κόλπους τού Δημιουργού. Γίναμε ατή συνέχεια 
νήπια πνευματικά πάνω στή γη, γιά νά περάσουμε κάποτε στήν 
έφηβική καί τή νεανική πνευματική ήλικία μας καί νά φθάσουμε 
στήν πλήρη άνδρωσή μας, υlοί θεού τετελεσμένοι. Κάθε γήινη 
ζωή μας δέν είναι παρά μιά μόνο μέρα μέσα στόν δλο χρόνο καί 
κάθε θάνατος μιά άντίστοιχη νύχτα άνάπαυσης. Κάθε ζωή καί κά
θε θάνατος μας φέρνουν όλοένα καί πιό κοντά πρός τό τέρμα. 

Είναι ή μεγάλη όδύσσεια τού πνεύματος πάνω στήν πολυτά
ραχη θάλασσα της ϋλης, μέ τά δύσκολα περάσματα τών Συμπλη
γάδων καί τίς δελεαστικές φωνές τών Σειρήνων. Τά ρεύματα τών 
καιρών μας παρασέρνουν έδώ κι· έκεί, άργοπορώντας τή διαδρομή 
μας, οί άλυσσίδες τού Κάρμα βαραίνουν τά βήματά μας. Ό «Ma
ra» ό βασιλιάς τών ύλικών άπολαύσεων - λέγει ό ίνδικός μύθος -
έχει ενα φοβερό διαμαντικό πάνω στό στέμμα του, πού παραλύει 

τόν νού καί τυφλώνει έκείνον πού τό κοιτάζει. Περπαταμε πρός τά 
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έξω γιά νά φθάσουμε πρός τά μέσα. Άπό μάς έξαρτάται, ώστόσο, 
ν' άλλάξουμε κατεύθυνση καί νά συντομεύσουμε τή διαδρομή. Μέ 
τήν έλεύθερη βούλησή μας νά κάνουμε τήν έπιλογή, άνάμεσα 
στήν πλατειά πολυθόρυβη λεωφόρο τού έξωτερικού κόσμου, μέ 
τίς άτέλειωτες περιπλανήσεις, καί τή «μυστική άτραπό» πού συν
τομεύει τό δρόμο, πηγαίνοντας κατ' εύθείαν πρός τά μέσα καί τό 
σκοπό. 

Μπορεί έπάνω στή μοναχική διαδρομή μας κάποια φιλική 
Άριάδνη νά μάς άπλώσει τό χέρι. Μπορεί έ!:να άστρο όδηγητικό νά 
φανη, tva κάλεσμα ν' άκουστη. Μπορεί άκόμα τό θαύμα νά συν
τελεσθη έδώ καί τώρα, μέσα σέ μιά καί μόνη στιγμή. Μιά όριακή 
στιγμή ύπέρτατης έντασης καί έγρήγορσης, πού συμπυκνώνοντας 
πείρα αίώνων, νά έχει τή δύναμη νά σκίζει τά πέπλα καί νά κατα
λύει τά τείχη. «Άπό τή στιγμή αύτή εΤσαι μαζί μου ... » δηλώνει ό 
Ίησούς στόν ληστή τού σταυρού. Άπό μάς έξαρτάται. Άπό τή 
σταθερότητα της άπόφασής μας γιά άλλαγή στάσης άπέναντι στόν 
κόσμο καί τή ζωή. Άπορρίχνοντας τό παρελθόν άπό πάνω μας, 
σάν tva κιτρινισμένο δέρμα νεκρό, πού έμποδίζει τή δεκτικότητα, 
νά άνοιχθούμε μέ νέα φτερά στό φώς μιας νέας ήμέρας. Ό θεός 
δέν κρύβει τόν έαυτό του άπό τόν άνθρωπο. Ό όνθρωπος άποκό
βεται άπ' αύτόν μέ τά τείχη τού έαυτού του. «Χτύπα τήν πόρτα 
μου ... ΕΤναι ξεκλείδωτη». Ή άλήθεια εΤναι άπλή, δπως τό φώς τού 
�λιου. Άν άνοίξουμε τά παράθυρά μας, τό φώς 9ά όρμήσει μέσα 
αύτοστιγμεί. «Πρέπει νά έχετε νού καί καρδιά, πού νά εΤναι άπλοί 
- λέγει ό Κρισναμούρτι. 'Απλότητα δέν σημαίνει νά είστε ώμός,
νά είστε άγροίκος ... Πάρτε tva φύλλο άπό tva φυτό καί έξετάστε
το. Πόσο εΤναι άπλό. Πίσω δμως άπό τήν άπλότητά του αύτή
ύπάρχουν άναρίθμητοι χειμώνες, άναρίθμητα καλοκαίρια ... ΕΤναι τό
άπαύγασμα μιας μεγάλης πείρας, μεγάλης θλίψεως, μεγάλης χα
ράς, μεγάλου άγώνα, άπ' δπου ή άπλότητα αύτή έχει γεννηθη. Αύ
τό άκριβώς χρειάζεται καί γιά τήν κατανόηση της Άλήθειας. 'Ένας
νούς καί μία καρδιά, πού νά βρίσκονται σε νοήμονα έπανάσταση.
'Ένας νούς καί μιά καρδιά, πού νά έχουν γίνει άπλοί άπό καταστά
λαγμα σοφίας».
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ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

_Σκληρός καιρός 

Τώρα πού ό καιρός 
κυλάει πιό γρήγορα κ· οί μέρες 
άποκαλύπτονται στά μάτια μας 
χωρίς προφάσεις, τώρα πού συμβαίνουν 
όλοένα ατούς δρόμους άτυχήματα 
άθώων καί άνύποπτων άνθρώπων, 
αύτή τήν εποχή, γιατί νά τήν τραγουδούμε άλλο 
μέ τά λυρικά χρώματα της καρδιδς μας 
νά της στέλνουμε κάθε τόσο 
μηνύματα στοργής κι άφοσίωσης, έτσι, 
πού κυλάει άδίστακτη άνάμεσα σέ ίκριώματα, 
πού φέρνει προμετωπίδα μιά βούλα α1μάτινη, 
δείγμα σαφές, δτι μ· επίδειξη βίας 
στέκεται παντού σέ δλα τά σημεία της γης. 
Τώρα, λοιπόν, γιατί κι εμείς μέ τόση άφέλεια 
νά τήν ύποδεχόμαστε, προτιμότερο είναι 
σοβαροί, έντιμοι, νά σταθούμε μπρός της, 
άν όχι τό ϊδιο σκληροί, τούλάχιστον άποφασιστικοί, 
γιατί ή εποχή τούτη δέν είναι πιά γιά όνειρα, 
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δέν είναι γιά ξέγνοιαστους περίπατους σέ δάση rϊ σέ λίμνες. 
Τώρα, άπό παντού μός κυκλώνουν άγριες μπόρες, 
άπό παντού έρχονται όρφανά παιδιά, 
γυναίκες έρημες, αίχμάλωτοι άντρες νέοι, 
μέ γερασμένα πρόσωπα άπ' τά ναρκωτικά, 
γυρεύοντας άπό κάπου προστασία, �να λόγο τρυφερό, 
μιά στέγη όχι ετοιμόρροπη όπό τήν έξαλλη βία. 
Τώρα, άπό παντού σηκώνουν άγκυρες τά πλοία 
καί φεύγουν σέ θάλασσες άγνωστες άφήνοντάς μας 
μονάχα τή μνήμη ώραίων ήμερών, τόν ηλιο, 
πού έφεγγε πάνω μας καί χρωμάτιζε γιορτινά 
τίς σιλουέπες μας στήν προκυμαία τών όνείρων. 
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ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ 

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

Τ ό πρώτο άπό τά δυό βιβλία 
τοΟ 1956 πού έδημοσ�υσε ό 
δυνατός καί βαθύς Στοχαστής 
της έποχrϊς μας - «Μεταφυσι
κής Προλεγόμενα» - εiναι μιά 
θαυμάσια χειραγώγησι γιά 
πνευματικό άνέβασμα. Τήν 
σπάνια άξία τοΟ βιβλίου αύτοΟ, 
πού πλουτίζει σημαντικά τήν 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, θά τήν 
νοιώσουν ol άναγνώσται τοΟ 
«ΊλισοΟ» μέ τά χαρακτηριστικά 
άποσπάσματα μερικών κεφα
λαίων του. 

'Ερωτήματα καί Ύπαινιyμοί 

Δέ μπορ� νά �ρθε ό ά� 
θρωπος στόν κόσμο χωρίς λό
γο ... 

.. ."Αν ό κόσμος εiναι τό πάν, 
τό σύμπαν, πρέπει στό πάν νά 
περιέχονται τά πάντα. Μ' άλλα 
λόγια, στόν κόσμο, στό πάν, 
περιέχονται όχι μόνον ol πραγ
ματικότητες τοΟ Κόσμου, άλλά 
καί ol άπειρες δυνατότητες, 

άκόμα καί δσα είναι άδύνατα. 
Κόσμος είναι όχι μόνον ό φυσι
κός, άλλά καί ό μεταφυσικός κό
σμος. Καί τά σύνορα πού χωρί
ζουν τό φυσικό άπό τό μεταφυ
σικό κόσμο δέ μπορεί νάνοι 
φυσικά, δέ μπορεί νά βρίσκον
ται στό τέρμα τοΟ φυσικοΟ κό
σμου, γιατί άν ό μεταφυσικός 
κόσμος άρχιζε άπ' έκεί πού θά
ταν τό τέρμα τοΟ φυσικοΟ, άν 
δηλαδή τό άπειρο άρχιζε άπ' 
έκεί δπου θά τέλειωνε τό πεπε
ρασμένο, τότε καί τό άπειρο, ό 
μεταφυσικός κόσμος, θά είχε 
μίαν άρχή. 'Ό,τι δμως έχει άρ-_ 
χή, έχει καί τέλος τό άπειρο, ό 
μεταφυσικός κόσμος, δέ μπορεί 
νάχει ούτε άρχή ούτε τέλος. Τά 
σύνορα, λοιπόν, πού χωρίζουν 
τό φυσικό άπό τό μεταφυσικό 
κόσμο, δέ μπορεί νά βρίσκονται 
παρά μέσα στόν ένιαίο κόσμο, 
τό φυσικό καί μεταφυσικό. Τά 
σύνορα πρέπει νά βρίσκονται 
παντοΟ. Τό πάν ύπάρχει παν-
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τού ... Είναι πολύ πιό βέβαιο δτι 
τό πάν ύπάρχει μέσα μας παρά 
δτι ύπάρχει έξω άπό τόν έαυτό 
μας ... 

... Στή ζωή δέ ζούμε μόνο τή 
ζωή τού κόσμου τούτου. Ζούμε 
- σωστότερα, εϊμαστε ταγμέ
νοι νά ζήσουμε - καί κάτι άπό
τή ζωή έκείνη πού δέν μάς έχει
δοθεί βιολογικά. Ζούμε καί κάτι
άπό τή ζωή έκείνη πού ό θάνα
τος δέ μπορεί νά τήν έγγίσει η
πού τήν έγγίζει μόνο καί μόνο
γιά νά καταδειχθεί πόσο είναι
άνίσχυρος άπέναντί της. Τό
«κάτι» αύτό πού ζούμε μέσα
μας η πού εϊμαστε ταγμένοι νά
ζήσουμε μέσα μας είναι κάτι
άπό τό πάν, κάτι άπό τό άπειρο,
κάτι άπό τό παγκόσμιο η ύπερ
παγκόσμιο πνεύμα. Ό άνθρω
πος είναι πολύ μικρός, είναι
σχεδόν ενα τίποτε. Ή άποστο
λή του, δμως, τού άνθρώπου
είναι πολύ μεγάλη, έγγίζει σχε
δόν τό σύμπαν.

Τά στοιχεία τού κόσμου 

Τίς άλήθειες δέ μπορούμε 
παρά μόνο νά τίς ύποψιασθού
με. Ή άλήθεια δέν είναι κάτι τό 
πραγματικό καί φυσικό, δέν 
άνήκει στήν πραγματικότητα καί 
στή φύση. Ή άλήθεια είναι κάτι 
τό μεταφυσικό. Ή άκρίβεια 
ένός συλλογισμού ιϊ ή πιστο
ποίηση ένός γεγονότος είναι 
κάτι τό ούσιαστικά διαφορετικό 
άπό τήν άλήθεια. Ή άλήθεια έ
χει περιεχόμενο δικό της καί 
μορφή δική της δέν έχει περιε-

χόμενο πού τό παίρνει άπό τά 
πράγματα, οϋτε μορφή πού τήν 
παίρνει άπό τήν άνακριτική λει
τουργία τού νού μας ιϊ άπ' τήν 
άποδεικτική διαδικασία ένός 
θεωρήματος. "Αν ύπάρχει άλή
θεια - καί χωρίς άλλο ύπάρχει 
-. άλήθεια είναι ό Θεός ιϊ τό 
νόημα τής καλωσύνης καί όχι 
τό ενα κ· ενα κάνει δύο, πού, δ
πως λέει ό Λάϊμπνιτς, είναι μο
νάχα ενας όρισμός, ό όρισμός 
τού δύο. 'Έτσι, γιά τίς άλήθειες 
δέ μπορεί νά ύπάρχουν άποδεί
ξεις ύπάρχουν μόνο μεγάλες 
ύποψίες. 

Ό ονθρωπος καί τά στοιχεία 

τού κόσμου 

Δέ μπορώ νόμοι βέβαιος δτι 
6 άνθρωπος είναι, πέρ' άπό τόν 
ϊδιο τόν Πλάστη, τό μόνο πλά
σμα πού μετέχει σ' δλα τά 
στοιχεία τού κόσμου. Πρίν άπ' 
δλα πρέπει νά πώ δτι δέν άπο
κλείεται διόλου νά ύπάρχουν 
καί σ' άλλους πλανήτες - ός 
πούμε στόν 'Άρη - όντα πού, 
χωρίς νάνοι άνάγκη νάχουν τήν 
ϊδια μορφή μέ μάς, έχουν τήν ϊ
δια η παραπλήσια άποστολή 
μέσα στό σύμπαν ... 

... Ό άνθρωπος δέν είναι 
μόνο ενα άντικείμενο πού έπη
ρεάζεται άπό τά στοιχεία τού 
κόσμου, άλλά είναι κ' ενα ύπο
κείμενο - ϊσως, τό μοναδικό 
έκτός άπό τόν Πλάστη - πού 
ζεί τά στοιχεία αύτά (φυσικά, 
ώς ενα περιορισμένο μονάχα 
βαθμό), τά ζεί καί τά κινεί, δη-
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λαδή καί τά ύφίσταται ώς όντι
κείμενο, άλλά καί τά όφομοιώ
νει ως ενα βαθμό όμεσα καί 
ύπεύθυνα ώς ύποκείμενο. Με
τέχει, τάχα, έτσι; στό Θείο; 'Ό
χι, θόταν πολύ όν έλεγα ενα 
τέτοιο πράγμα, dv καί ή έναν
θρώπηση του θεου - ή παρου
σία του Ίησου Χριστου στή γη 
- θά μπορουσε νά δικαιολογή
σει, dv κριθεί έπιπόλαια καί έπι
φανειακά, μιά τέτοια σκέψη.
'Ωστόσο, ή σκέψη αύτή θόταν
άτοπη καί, φυσικά, θόταν καί
άνίερη. Ή ένανθρώπηση του
Ίησου δέ σημειώθηκε γιά νά
μάς δώσει τό δικαίωμα νά που
με δτι, άφου κατέβηκε ό Θεός
ως τόν όνθρωπο, άνέβηκε κι' ό
όνθρωπος ως τόν Θεό. 'Όταν
λέω δτι ό άνθρωπος είναι,
έκτός άπό τόν Πλάστη, τό μόνό
ϊσως πλάσμα πού μετέχει σ' δ
λα τά στοιχεία του κόσμου, δέ
λέω διόλου δτι ό Πλάστης, ό
Θεός, άπαρτίζεται μόνο όπό τά
στοιχεία του κόσμου. Ό Θεός
δέν άπαρτίζεται κόν όπό τά
στοιχεία του κόσμου. Μετέχει
σ' αύτά μόνο μέ τή σημασία δτι
τά προσδιορίζει, καί μάλιστα
άπόλυτα. Καί όν όκόμα ό όν
θρωπος κινεί καί τά προσδιορί
ζει ως ενα βαθμό τά στοιχεία
του κόσμου, αύτό σημαίνει κάτι

τό πολύ σχετικό, καί τό σχετικό

δέ βρίσκεται σέ βαθμολογική

σχέση μέ τό άπόλυτο. Τό σχετι

κό δέν είναι ποσοστό του άπό

λυτου. 'Έτσι ό όνθρωπος πρέ

πει νά προφυλάξει τόν έαυτό

του όπό τούς Προμηθεϊσμούς, 
άπό τόν πειρασμό τών Τιτάνων 
rϊ καί άπό τήν αύταπάτη δτι χτί
ζει τόν πύργο της Βαβέλ. 

Τό πνεGμα καi τό μηδέν 

"Αν πάρουμε τό σώμα όνε
ξάρτητα άπό τή συνείδηση πού 
τό θεωρεί δικό της, τότε τό 
σώμα ώς σκέτη ϋλη δέν πεθαί
νει. 'Απλούστατα μεταμορφώ
νεται. "Αν τό πάρουμε συνυφα
σμένο μέ τήν πνευματική καί 
ήθική προσωπικότητα του άν
θρώπου πού είναι καί βιολογι
κός (σωματικός) όργανισμός, 
τότε σημειώνεται βέβαια τό 
έπίγειο βιολογικό τέλος του όν
θρώπου πού έχει συνείδηση 
του σώματός του, όλλά γεννιέ
ται άμέσως τό έρώτημα: Μπο
ρουμε, τάχα, νά πουμε δτι πε
θαίνει καί γίνεται μηδέν ή ήθι
κή καί πνευματική ύπόσταση 
έκείνου πού έπαψε νόναι, μέ τό 
σταμάτημα της λειτουργίας όρι
σμένων ύλικών όργάνων του 
σώματός του, ενας βιολογικός 
όργανισμός; 

_ · Η όπόλυτη όνυπαρξία δέν
είναι νοητή σέ σχέση μέ κάτι 
τό συγκεκριμένο, χωρίς νά τήν 
έπεκτείνω στό πάν· καί όφου 
δέν είναι νοητή οϋτε σέ σχέση 
μέ κάτι τό συγκεκριμένο οϋτε 
φυσικά σέ σχέση μέ τό πάν, 
πρέπει καί τό θάνατο ώς τό 
έπίγειο βιολογικό τέλος του όν
θρώπου, δηλαδή ώς τό τέλος 
της παρουσίας του έκείνης πού 
συνδυάζει τήν πνευματική καί 
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ήθική προσωπικότητά του μέ 
τόν ύλικό όργανισμό του, νά 
τόν θεωρήσω σέ σχέση καί μ' 
αύτή τή 'συνείδηση τού άνθρώ
που ι'\ σωστότερα τήν πνευμα
τική του ύπόσταση, σάν κάτι 
πού δέ σημαίνει σέ καμμιά πε
ρίπτωση τήν άπόλυτη άνυπαρ
ξία. Ό θάνατος σημαίνει τήν 
άναχώρηση άπό τό φυσικό κό
σμο, μίαν άπουσία μονάχα σχε
τική. Σημαίνει μάλιστα, κάτι πο
λύ ούσιαστικώτερο: τήν παλιν
νόστηση τού άνθρώπινου 
πνεύματος μας - ϋστερα άπό 
τήν περιπέτεια πού συνδυάζε
ται μέ τήν ύλική του ένσάρκω
ση - στήν άληθινή του έστία. 
Άν ή σκέψη αύτή έχει κάποιαν 
άλήθεια μέσα της, τότε ή ού
σιαστική άπουσία μας σημειώ
νεται δταν άκριβώς είμαστε πα
ρόντες στόν κόσμο τούτον. 
Ένώ νομίζουμε δτι είμαστε πα
ρόντες καί έγγίζουμε μέ τά ίδια 
μας τά δάχτυλα τόν έαυτό μας, 
άπουσιάζουμε άπό τήν άληθινή 
μας έστία, άπό τόν άληθινό 
έαυτό μας. 

Ό Χριστιανισμός έχει ίδιαί
τερα έπισημάνει τό μεγάλο 
νόημα της άπουσίας αύτης, άλ
λά καί στή θεωρία τού Πλάτω
νος γιά τήν ψυχή ύπάρχει tvo 
σημείο δπου προβάλλει τό νόη
μα της άπουσίας αύτης, μ' tναν 
τρόπο συγκλονιστικά ύποβλητι
κό. Τό σημείο αύτό ξεχωρίζει 
ίδιαίτερα σέ δύο άπό τούς 
ώραιότερους διαλόγους τού 
Πλάτωνος, στόν «Φαίδωνα καί 

στόν «Φαίδρο». 
Ή ψυχή τού άνθρώπου 

ύπάρχει καί πρίν μπεί στό άν
θρώπινο σώμα. Αύτή είναι μιά 
βασική θέση τού Πλάτωνος, 
μιά άπό τίς βαθύτερες φιλοσο
φικές ύποψίες του. Ό Σωκρά
της λέει στόν «Φαίδωνα»: 

«Ήσαν όρο, ώ Σιμμία, αί ψυ
χαί, καί πρότερον πρίν είναι έν 
άνθρώπου είδη, χωρίς σωμά
των, καί φρόνησιν είχον». 

Το σώμα είναι ή ξενητιά της 
ψυχης, τήν άπομακρύνει άπό 
τόν κόσμο της, άπό τά αlώνια, 
άπό τά θεία, άπό τό όντως όν. 
«Πότε ο6ν, η δ' δς, ή ψυχή της 
άληθείας δπτεται; δταν μέν γάρ 
μετά τού σώματος έπιχειριj τί 
σκοπείν, δηλον δτι τότε έξαπα
τόται ύπ' αύτού ... Λογίζεται δέ 
γέ που τότε κάλλιστα, δταν αύ
τήν τούτων μηδέν παραλυπιj, 
μήτε άκοή μήτε όψις μήτε άλ
γηδών μηδέ τις ήδονή, άλλ' δτι 
μάλιστα αύτή καθ' αύτήν γίγνη
ται, έώσα χαίρειν τό σώμα καί, 
καθ' δσον δύναται μή κοινω
νούσα αυτψ μηδ' άπτομένη 
όρέγηται τού όντος». 'Όλα, λοι
πόν, δσα συνδέονται μέ τό σώ
μα, μέ τό φυσικό κόσμο, άποτε
λούν γιά τήν ψυχή (γιά τό 
πνεύμα) μιά δραματική περιπέ
τεια. "Εχει, βέβαια, κ· ή περιπέ
τεια αύτή τό σκοπό της, tνα 
μεγάλο σκοπό. Μόνο άφού ξε
νητευθη ή ψυχή καί μπεί στό 
σώμα, ξυπνάει ή μεταφυσική 
«άνάμνηση» καί γεννιέται ό 
«"Ερως» ... 



1986 ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 295 

Ό θεός 

Ό Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε λέει: 
«Γείτονα Θεέ μου, όν μέσ' 

στή νύχτα τήν ότέλειωτη σ' 
ένοχλώ καμμιά φορά μέ τούς 
σκληρούς μου χτύπου� τό κά
νω γιατί σπάνια σέ όκούω v' 
άνασαίνεις, καί ξέρω πώς είσαι 
μεσ' στήν αίθουσα όλομόναχ.Jς. 
Κι' όν χρειάζεσαι κάτι, δέν 
ύπάρχει κανένας γιά νά προ
σφέρει στά χέρια σου tΞva πιο
τό. 'Εγώ όφουγκρίζομαι όδιάκο
π?. Δός μου tΞνα μικρό σημείο.
Είμαι τόσο κοντά σου ... 'Ένας 
λεπτός μονάχα τοίχος μός χωρί
ζει, κι' αύτός όπό μιά σύμπτω
ση. Καί θόφτανε tΞva κάλεσμα 
όπ' τό δικό σου ή τό δικό μου 
στόμα, γιά νά πέσει ό τοίχος δί
χως τόν παραμικρό κρότο ή η
χο». 

Ναί, ό θεός πού ύπάρχει πέ
ρα κι' άπό τό όπειρο όκόμα, εί
ναι ταυτόχρονα πλάϊ μας, είν' έ
ξω όπό τήν πόρτα του καθενός 
μας, δπως λέει ό 'Ιωάννης, είναι 
ό γείτονας του καθενός μας, δ
πως λέει ό Ρίλκε, κατοικεί μάλι
στα στό ίδιο σπίτι μαζί μας, 
βρίσκεται στήν πλαϊνή αϊθουσα 
όλομόναχος, καί μόνον tΞνας λε
πτός τοίχος πού μέ τόν ηχο της 
φωνής μας μπορεί νά γκρεμι
στεί Τόν χωρίζει όπό μός. 

Ό Θεός έρχεται κοντά σου 
και φανερώνεται στά ματια της 
ψυχής σου, δταν δέν περιμένεις 
τίποτε όλλο έκτός άπό τόν Θεό. 

"Αν περιμένεις κάτι όλλο, κά
τι λιγώτερο άπό τόν Θεό, τί λό
γο έχει ό Θεός νά ρθεί κοντά 
σου; Πώς μπορείς v· άκούσεις 
τόν Θεό νά χτυπάει τήν πόρτα 
σου, δταν περιμένεις τόν όδελ
φό σου ή tΞvav πιθανό ξένο η 
έχεις όποιαδήποτε όλλη έπιθυ
μία καί προσδοκία; Ό Θεός εί
ναι ό άπόλυτος Ξένος. Γιά νά 
μπεί στό δωμάτιό σου ό άπόλυ
τος Ξένος, πρέπει κάθετί πού 
γνωρίζεις καί πού έπιθυμείς νά 
τόχεις ξεχάσει. Πρέπει νόχεις 
παραιτηθεί άπό καθετί όλλο, 
άκόμα κι' άπό τό τελευταίο 
ύπόλειμμα ή όποιασδήποτε γνω
ριμιός η έπιθυμίας σου, γιά νά 
μπορεί ό άπόλυτος Ξένος ν' άρ
χίσει νά γίνεται όρατός καί 
άπτός. Καί τότε, δταν άρχίσει 
νά γίνεται προσιτός στήν δρα� 
ση, στήν άκCΙή καί στήν άφή 
της ψυχής σου, τότε ό θεός, ό 
άπόλυτος Ξένος, παίρνει άπό 
σένα τήν όδεια καί τό δικαίωμα 
νά μπεί στόν κόσμο πού έχει 
πλάσει. 'Έτσι σημειώνεται τό 
μεγάλο μυστήριο της παρου
σίας του Θεου μέσα στήν άν
θρώπινη ψυχή ... «Ίδού έστηκα 
έπί τήν θύrαν καί κρούω», λέει 
ό Θεός. Δέ μπαίνει μέσα, όν 
δέν του άνοίξεις νά μπεί. Καί δέ 
μπορείς νά του άνοίξεις τήν 
πόρτα, δσο δική σου κι· όν εί
ναι ή πόρτα του σπιτιου σου 
(της ψυχής σου), όν δέ φθάσεις 
στό σημείο νά μήν περιμένεις 
τίποτε όλλο έκτός όπό τόν 
Θεό ... 
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Τ ό περιοδικό έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26. σ· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ 362.0702 
Ώραι 1 0-1 πλήν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό tτος 1956 

Διευθυντης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεi. 

'Έχουν δμως έκδοθη έπιλογαi Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 

1986 

Α' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ Τόμος έπιλογης περιεχομένων τόμων τριετίας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 500 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συνιστώμεν είς δσους άγαπούν τό εργον τού ΙΛΙΣΟΥ νά άγορά

σουν τούς τόμους τών 'Επιλογών, εί'τε fxouv εί'τε δέν fxouv τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς επιλογές θά fxouv εϋχρηστη καί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή, 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971, 1973, 1974, 1976, 1981, 

1982 tκαστος δρχ. 200, σχεδόν δσον τιμά

ται ή χαρτοδέτησίς των. 

Oi χαρτόδετοι τόμοι 1972, 1975, 1977, 

1978, 1979 tκαστος δρχ. 300 

Oi χαρτόδετοι τόμοι 1980, 1983, 1984 tκαστος δρχ. 400 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1985 tκαστος δρχ. 500 

Οί διαφορές τιμών τόμων δεν όφείλονται στην ποιότητα τού 

περιεχομένου η στό πολυσέλιδον, άλλό στην έπάρκεια η μη τών 

ύπαρχόντων τόμων. 

Τόμος ετους 1981 σελίδες 336

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 
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Π. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Τό Πρωτοελληvικό Πνεύμα όρχαιότερο 

τού Αίγυπτιακού 

Κατά τήν 'Ελληνική Μυθολογία ό 'Ήλιος είχε έπτά γυιούς καί 
έπτά κόρες. Τόν 'Όχιμο, Κέρκαφο, Μάκαρα, Άκτίν, Τενάγη, Τριόπα 
καί Κάνδαλο. Τή Μερόπη, 'Ηλία, Αίγλη, Φοίβη, Λαμπετεία, Αίθερίο 
καί Διωξίππη. Τά παιδιά αύτά τού 'Ηλίου λέγονταν 'Ηλιάδες καί η
σαν άνθρωποι πεπαιδευμένοι στήν έπιστήμη τών Μυστηρίων, 
μυημένοι σέ Μυστήρια Ιδρυμένα όπό τόν πατέρα τους 'Ήλιο καί 
άνάλογης μ· αύτόν άξίας πνευματικής, τά όποία διαμόρφωσαν τήν 
άκμή τού «χρυσού γένους». 

Έγνώριζον, έκτός τών άλλων, τήν έξωτερική καί έσωτερική 
'Αστρολογία, τήν όποία μετέδωκαν στό όνθρώπινο γένος καί δπως 
μυθολογείται, άνάμεσα στούς δύο κατακλυσμούς πού είκάζεται δτι 
έγιναν στά 20 μέ 30 χιλ. χρόνια π.Χ., μετέβησαν στήν Αίγυπτο δ
που ό 'Ακτίς έχτισε τήν 'Ηλιούπολη στό όνομα τού πατέρα του 'Ή
λιου, έλειτούργησε έκεί τά Μυστήρια καί δίδαξε τούς Αίγύπτιο�ς 
τήν έπιστήμη αύτών, μεταξύ τών όποίων καί τήν 'Αστρολογία. Τά 
Μυστήρια αύτά συνεχίστηκαν άπό τό αίγυπτιακό Ιερατείο πού 
μυήθηκε σ· αύτά, τούς 'Ιεροφάντες τών μετέπειτα Αίγυπτιακών 
Μυστηρίων, τήν Ιστορία τών όποίων διέκοψε κάποιος άπό τούς 
κατακλυσμούς, άπό τήν έλληνική πηγή τους καί διασώθηκαν, δπως 
άρχισαν μόνο στήν Αίγυπτο, ή όποία όπό τότε θεωρείται ώς Ιστο
ρική άφετηρία πολιτισμού καί Μυστηρίων. 

Ή άποψη αύτή, πού διατυπώνεται όκόμα καί τώρα, έχομε τή 
γνώμη δτι άποτελεί τρομερή πλάνη, άσυγχώρητη γιά μός τούς 'Έλ
ληνες, πού έχουμε όδιάψευστες μαρτυρίες, όχι μόνο μυθολογικές, 
άλλά καί Ιστορικές, ίδιαίτερα δέ τό όφιλόξενο έδαφος καί κλίμα 
της Αίγύπτου, πού δέν ηταν καθόλου εύνοϊκό γιά τήν ϊδρυση Μυ
στηρίων. 'Ακόμα συνηγορεί πρός τούτο δτι ή έλλαδικι1 γραμμική 
γραφή προηγείται της ίδεογραφικης τών Αίγυπτίων καί της σφη
νοειδούς Φοινικης τού Κάδμου, μέ συμπέρασμα ή 'Ελλάδα νά 
γνωρίζει τά γράμματα παλαιότερα αύτών. 

'Όπως μός λέγει ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, ό 'Έλληνας 'Ακτίς, 
γυιός τού 'Ήλιου καί της Ρόδου, πήγε στήν Αίγυπτο πρίν όπό τόν 
κατακλυσμό, τουλάχιστον 20 χιλ. χρόνια π.Χ. δπου σάν πεφωτι
σμένος μυσταγωγός, μυημένος στά 'Ηλιακά Μυστήρια πού είναι, 
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ίδρύει Μυστήρια έποπτευόμενα άπό τόν πνευματικό κόσμο τοϋ 

'Ήλιου. άπό τά όποία άργότερα ξεκινούν τά Αίγυπτιακά. 

Συνεπίκουρη μαρτυρία είναι όμολογία τών ίδιων Αίγυπτίων Ιε

ρέων της πόλης Σάϊς καί σύμφωνα μέ δσα μός έξιστορεi ό Πλάτω

νας στόν Κριτία καί Τίμαιο, πληροφορούμαστε δτι, δταν ό Σόλω

νας πηγε στήν Αίγυπτο καί έπισκέφθηκε τό Ιερό της πόλης Σάϊς, 

τοϋ είπαν δτι ή ίστορία τών 'Αθηνών, άρχίζει πρίν άπό έννιά χιλ. 

χρόνια καί δτι ή 'Αθηνά (ή λατρεία τής Θεός 'Αθηνάς) πήγε στήν 

Αίγυπτο ϋστερα άπό χίλια χρόνια. Τοϋτο προφανώς είναι συμβολι

κό καί συμβολίζει δτι, ϋστερα άπό πολλά χρόνια ή Σοφία - ή Γνώ

ση πού προσωποποιείται στή λατρεία τής Θεός 'Αθηνάς, πήγε άπό 

τήν 'Αθήνα στήν Αίγυπτο. Λέγει δέ τό Ιερατείο τής πόλης Σάϊς στό 

Σόλωνα, δτι σεiς οί τωρινοί 'Έλληνες δέν τά γνωρίζετε αύτά γιατί 

οί παληοί πού κατοικοϋσαν τήν 'Ελλάδα 'Έλληνες* έξαφανίστηκαν 

μέ τόν κατακλυσμό. 
"Έτσι έξηγεiται ή όμοιότητα τών Αlγυπτιακών Μυστηρίων μέ 

τά 'Ελληνικά καί άποδεικνύεται τό γεγονός δτι ο1 Αίγύπτιοι μετά 
τόν κατακλυσμό οίκειοποιήθηκαν Ιστορικά τήν καταγωγή τών Μυ
στηρίων καί τήν έπιστήμη τής Βασιλικής Τέχνης, μεταξύ τών 
όποίων καί τήν 'Αστρολογία, έπειδή δέν άπόμειναν Ιστορικές άπο
δείξεις μετά τόν κατακλυσμό, πλήν τής συμβολικής καί μή έρευνη
θείσας άπό τούς ίστορικούς έρευνητές τής 'Ελληνικής Μυθολο
γίας. ή όποία άποτελεi, όχι μόνο τήν Ιστορία τών πρό τοϋ κατα
κλυσμού Μυστηρίων άλλά καί τήν θεολογία τούτων. 

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν Κάδμο καί τά γράμματα, τά όποiα 
έχουν τήν καταγωγή τους άπό τήν πρό κατακλυσμοϋ έλληνική φυ
λή γεγονότα τά όποία, έκτός τών άλλων παραδέχεται καί ό Γάλλος 
γλωσσολόγος Ντυσσώ. 01 'Έλληνες καί ή 'Ελληνική φυλή ύπάρ
χουν πρό τοϋ κατακλυσμού τοϋ Ώγύγου στόν ϊδιο χώρο καί χιλιε
τηρίδες πρίν έμφανισθοϋν ol Αίγύπτιοι, ol Χαλδαiοι, ο1 Βαβυλώ
νιοι. οί Φοίνικες καί όλλοι λαοί τής 'Ανατολής. Οί 'Ορφικοί, δπως 

-άποδεικνύεται άπό τά κείμενα πού μός κληροδότησαν, άποτελοϋν 
άνεπανάληπτο Θείο Φώς γιά τήν άνθρωπότητα καί πηγή κάθε

γνώσης καί πολιτισμού. 
Φαίνεται δτι ό 'Ηρόδοτος παρασύρθηκε άπό τίς πληροφορίες 

πού τοϋ δώθηκαν άπό τούς Ιερείς τής Αίγύπτου, ol όποίοι προφα-

• "Έλλην έκ τοϋ έλω = έλός. έλλός. ό ταχύς όθεν καί έλα, ε)Άη, Ιjλη, "Ήλιος 

καί οέλα, σέλας. Σελήνη τό ταχυκίνητο κοί πολυέληκτο φώς, πού σημαίνει λαός 

φωτεινός ήλιακης καταγωγής καί προστασίας (οίκον. Κ. Οlκοvόμου περί γvησίας 

προφοράς της Έλλην. Γλώσσης 1830 Πετρούπολη). 
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νώς δέν θέλησαν νά τόν ένημερώσουν σωστά, δπως τό Σόλωνα, 
γιά τήν άλήθεια πού άφορούσε τήν προέλευση τών Μυστηρίων 
στήν Αϊγυπτο, διότι δέν μυήθηκε σ' αύτά. 

'Όπως γράφει ό Πίνδαρος, βάσει τών γραπτών τού 'Ομήρου 
καί τού Ήσιό_δου, περί τών «Μακάρων νήσων» δπου διέμενε ό 
Κάδμος, δέν είναι άλήθεια δτι ό Κάδμος, Δαναός, Κέκρωπας, Ίνα
χος, 'Ηρακλής, Περσέας καί Διόνυσος �λθαν άπό άλλού καί δέν η
σαν γηγενείς αύτόχθονες 'Έλληνες. 

Συμπέρασμα τών παραπάνω εΤναι δτι, ό έλληνικός λαός εΤναι ό 
έκπολιτίσας καί φωτίσας δλο τόν άρχαίο κόσμο, ό πρωτοελληνικός 
λαός είναι έκείνος πού έδωσε, λόγω της Ήλιακης φωτεινής κατα
γωγής του, σέ δλους τούς λαούς διά τών άρχαίων Μυστηρίων 
του, τά πάντα πρός τήν καθυστερημένη καί άνεξέλικτη άνθρωπό
τητα καί κυρίως γλώσσα, πολιτισμό καί θεολογία μυστηριακή, μέ 
τήν κατά τόν 'Όμηρο γλώσσα τών Θεών πού εΊvαι ι'J 'Ελληνική. 

01 'Αρχαίοι 'Έλληνες ατά μυσταγωγικά σκηνώματα τών 'Ορφι
κών καί άλλων Μυστηρίων, έρεύνησαν κάθε έπιστήμη καί άποτε
λούν τήν πηγή κάθε γνώσης, όχι μόνον σημερινής, άλλά καί τού 
μέλλοντος, γιά κάθε φωτεινή καί έλεύθερη ψυχή καί διάνοια. Με
γαλύτερη προσοχή καί έρευνα στίς πηγές της 'Αρχαίας Έλληνικης 
Σοφίας, μπορεί νά μεταμορφώσει τή σημερινή άνθρωπότητα καί 
νά φωτίσει μέ τό φώς της έσωτερικης έπιστήμης, "1 όποία βασίζε
ται ατούς άμετάβλητος φυσικούς καί πνευματικούς νόμους, τούς 
όποίους γνώριζαν οι Θεόπνευστοι Μυσταγωγοί καί άποκάλυπταν 
ατούς μυούμενους ατά Μυστήρια, προοδευτικά σύμφωνα μέ τούς 
κανόνες καί τά τυπικά της Μυσταγωγικής 'Επιστήμης, "1 όποία τό
σο συκοφαντίθηκε καί συσκοτίστηκε άπό τήν παραπλάνηση της 
άνθρωπότητας, ι'J όποία σήμερα άγνοεί τή μεταμορφωτική δύναμη 
της Μυσταγωγίας, πάνω στήν άνθρώπινη ψυχή καί τούτο διότι τά 
Μυστήρια έσίγησαν καί ό Λόγος άπωλέσθη ... 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο. KERN όρφ. Άπ. , όρφ. ϋμνοι. Διοδ. Σικ. Σ. ΝΣ, Νη, Ε. Κγ. Κικερ. 
Φυσ .. Θ.Γ κα 1198-1199. 
Όμηρ. ϋμν. εiς 'Ήλιον 2. Ήσιοδ. Θεογ. Θ. 371. 
Άπολ. Α'. β2, θ1. Όβιδ. Μεταμ. Α47, 153 Β' 1 - 408, 755. Ό
μηρ. Όδυσ. Μ 132, 373, 322, 343, 358. Πινδ. 34, Όλυμ. Ζ 74 
σχ., Στεφ. Αχ-Αθ. Η' 360 Πλατ. Κριτ. Τίμ. Ήρόδ. Β 50. 'Ωγυγία 
Τ.Α. 239-249. Εγκυκλ. Ηλ. γράμμα Α'. Αρχ. Έλλ. πνεύμα. 'Ορφικά. 
Μητρ. Αθηναγ πρωτοελ. Γλωσ. Κ. Χασάπη Έλλην. Άστρον. Τ. 
TEYLOR. The Mγst. Hym. of orpheus 
Γ. Παπαντ. Δ.Φ. Ή μαντική τών Άρχ. Έλλ. 
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ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 

ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΠΑΣΤΕΡ 

'Έχω τό θάρρος καί τήν όγάπην έγώ, ό μικρούτσικος όνθρω
πάκος. νά γράψω γιά τόν Μεγάλον Γάλλον 'Επιστήμονα καί 'Αν
θρωπιστή ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΠΑΣΤΕΡ (1822-1895) πού μέ τάς άνακα
λύψεις του στούς διαφόρους ΤΟΜΕΙΣ της Ίατρικης 'Επιστήμης 
σώζει άναριθμήτους άνθρώπους, οί όποίοι χωρίς τάς όνακαλύψεις 
αύτάς θά άπέθνησκον. 

Ή ζωή τοϋ Μεγάλου αύτοϋ Άνθρωπιστοϋ καί Έπιστήμονος 
δέν ητο χωρίς σκληρές ΠΙΚΡΕΣΙ, άλλά ό άκοίμητος πόθος του νά 
βρη θεραπευτικά φάρμακα τών διαφόρων όσθενιών τοϋ έδιδαν τό 
κουράγιο καί έπέτυχεν πολλά τά άξιόλογα καί δλοι μας τοϋ εϊμεθα 
ύπερευγνώμονες. 

'Από τά Σχολεία καί τά θεία κηρύγματά μας δέν πρέπει νά λεί
πουν al βιογραφίες τών τοιούτων 'Επιστημόνων καί άνθρωπιστών 
πρός άνεύρεσιν ΜΙΜΗΤΩΝ ΤΟΥΣΙ 

Καί περισσότερον σήμερα πού πρυτανεύει ή άδιαφορία γιά 
τόν πλησίον μας καί τό παραμέρισμα τών ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ και 
πρέπει νά προβάλλωμεν μέ εμφασιν τά άξιομίμητα ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΝΕΩΝ ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

Πρότυπα στούς ΗΘΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλνετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

κρισία, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέγτα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Κωστή Μελισσαρόπουλου: «ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ» Ανθολόγιο 

«ΠόιJοι ήσαν οι επ:rά σοφοί της Ελλάδος; Μη βιαστείτε ν 

απαντήπετε ότι ήσαν επτά. Ήταν πολύ περισσότεροι. Ο αριθμός 

επτά έχει μυστηριακή έννοια. Και όταν οι αρχαίοι έλεγαν «οι επτά 

σοφοί» ή «επτάς η σοφωτάτη», εννούσαν «η Κοινότης των σο

φών» η ομάδα των μυστών της σοφίας». 

Πιο απλούστερα: ο Απόλλωνας, θεός του φωτός, γεννήθηκε 

μετά τη δίδυμη αδελφή του Άρτεμη, θεά της αγνότητας. Δηλαδή 

προηγείται η Αρετή· η γνώση έπεται! Ο μύστης είναι πάντα ενάρε

τος. Μάλιστα ο Πλάτωνας πίστευε πως κάθε ενάρετο συντρέχουν 

αόρατες δυνάμεις. Συνεπώς η σοφή ψυχή ακολουθεί τον οδηγό 

της και ξέρει, πάντα τί της συμβαίνει. 

Δεν ξέρω ποιος λαός ή σοφός διατύπωσε το γνωμικό: «Εάν τά 

σχέδιά σου είναι για ένα χρόνο σπείρε σπόρους. Αν είναι γιά δέκα 

φύτεψε δέντρα. Αν είναι για εκατό μόρφωσε το λαό». Είναι, πράγ

ματι, σοφό γιατί επαληθεύει μιαν άλλη διαπίστωση: «ο λαός είναι 

αχάριστος, ευκολομετάβλητος, σκληρός, φθονερός καί απαίδευ

τος». Φυσικά δλα δικαιολογούνται με το «απαίδευτος!». Γιατί παι

δεία είναι ότι οδηγεί στήν Αρετή. Ακριβώς όπως τα «Αρχαιοελλη

νικά» του Κωστή Μελισσαρόπουλου. 

Το παρουσιαζόμενο Ανθολόγιο περιλαμβάνει: Επιλογές από 

την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε δuο ή τρεις δόκιμες μεταφράσεις 

του επιλεγμένου αρχαίου κειμένου. Μεταφράσεις των χρυσών 

επών και του επιτάφιου του Περικλή: «κ· ενώ καθένας μας κοιτά

ζει τη δουλειά του, δεν μας ξεφεύγει και η γνώση των πολιτικών 
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ζητημάτων. Γιατί είμαστε οι μόνοι, που όποιον δεν ανακατεύεται 
καθόλου σ· αυτά, τον θεωρούμε όχι φιλήσυχο, αλλ' άχρηστο» και 
Περιληπτικές Αφηγήσεις των έργων: 
Πλάτωνος: Συμπόσιον fι περί Έρωτος 
Πλάτωνος: Φαίδρος ή περί καλού 
Πλάτωνος: Αξίοχος ή περί θανάτου 
Πλάτωνος: Φαίύων ή περί Ψυχής 
Ο Πλάτων για την Παιδεία «Νόμοι - Πολιτεία» 
Ο Καταποντισμός της Ατλαντίδος «Τίμαιος» και 
Πλουτάρ,-_ου επτά σοφών Συμπόσιον: « ... ότι τη μεγαλύτερη σο
φρωσύνη παρουσιάζει η δημοκρατία όπου οι πολιτικοί φοβούνται 
περισσότερο την ηθική κατηγορία, παρά τον νόμο». 

Όλες οι επιλογές στοχεύουν στην Παιδεία - εκπαίδευσή μας, 
για να κατανοήσει ο άνθρωπος τη γλώσσα του Θεού: την αγάπη. 
Είναι και μια μυητική αγωγή η παρεχόμενη με τα «Αρχαιοελληνι
κά» παιδεία: «Ος αν αμύητος και ατέλεστος εις Άδην αφίκηται, εν 
βορβόρω κείσεται· ο δε κεκαθαρμένος τε και τετελεσμένος εκείσε 
αφικόμενος μετά θεών οικήσει. Εισί γαρ δη, ως φάσιν οι περί τος 
τελετάς, ναρθηκοφόροι μεν πολλοί βάκχοι δε τε πούροι. .. )>. 

Στην αποκατάσταση της παλαιάς ολοκλήρωσης σκοπεί ο Κω
στής Μελισσαρόπουλος. Με λόγο καλοζυμωμένο στην αγνότητα 
και το κάλλος της αρχαίας εκφράσεως. Οδηγός του είναι η θεία 
έμπνευση που έρχεται από ψηλά για να μας πείσει πως ανήκουν 
στο αιώνιο παρόν οι απόψεις των σοφών: «το κοινόν ενώνει· το 
ατομικό διασπά τις πόλεις». Γι' αυτό και ανεβάζει ψηλά τον ανα
γνώστη. Άξιο της κοινωνίας του ελληνικού πνεύματος του μόνου 
που εξακολουθεί να δίνει εσωτερική συνοχή στο Σύμπαν! 

Σαράντου Παυλέα: ((ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ
ΘΑΡΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ>> Ποίηση. Τόμος Α' 

Ομόρφαινε το δρόμο κι αυτός έλαμπε κι εμείς την ευλογούσαμε 
γι αυτή την κομψή τη μουσική περπατησιά της 
για το μουσικό χορό των γοφών της 
θέλαμε να ξαναπεράσει, πολύ το ποθούσαμε 
εμείς και ο δρόμος. Αμήν 

Όνειρο στη νύχτα του κόσμου είναι η άψογα πλασμένη ποίη
ση του Σαράντου Παυλέα. Ένας πασίχαρος· συνδυασμός σφριγη
λής οπτασίας και μουσικής υποβολής. Λόγος άρτιος. Ουσιαστικός 
φως υπερκόσμιο, πεντακάθαρο φιλί στο χοϊκό ζόφο μας. Λέξη 
κρουστή· σύζευξη των αντιθέτων σε ενότητα. Στίχος λυρικός με 
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μνήμη θείας αρμονίας και ερωτικού σπασμού. Ποίηση, κοντολο
γής, ανάβρα για τη συνωστισμένη γύρω μας έρημο. Ο Δίας είχε 
στοιχειώσει πέτρα τη Νιόβη. Πέτρα η οποία δάκρυζε. Ο Σαράντος 
Παυλέας ανασταίνει την άρνηση ελπίδα! Έτσι, η ποίηση, μαζί του, 
μετέχει στην αιωνιότητα. 

Είναι ανθρωποκεντρικft η θεματική του. Με την αυτογνωσία 
άγει στην ανθρωπογνωσία: 

Συμπιεζόμαστα εδώ, ταυτιζόμασταν με μιαν συνεχή απουσία
η παρουσία μας ήταν σχεδόν μια της στιγμής φωτογραφία' 

Ο πυρήνας της μυθοπλασίας του ποιητή είναι η περιπέτεια της 
ψυχής στο χοϊκό της δεσμωτήριο: 
Αιωρούμαι μ' όλες τις επιθυμίες μετέωρο δεσμωτήριο 
ένα μικρό σύμπαν τιμωρημένο 
εκτεθειμένο σ· όλα τα χτυπήματα του τίποτε, 
των ειδώλων, των φαντασμάτων, ενώ ένα άστρο είναι άπληκτο 
από αυτού του είδους τις φανταστικές αιωρήσεις. 

Ον με ουσία συμπαντική είναι ο άνθρωπος της ποίησης του Σ. 
Παυλέα. Αρχέγονος σαν Δωδωναία δρυ· ο άνεμος γιορτάζει στις 
φυλλωσιές της τη μουσική του ονείρου. Σύγχρονος σαν καμίνι πύ
ρινων ερωτηματικών: για τη ζωή, το θάνατο, την άπρεπη συμπερι
φορά, τη μοναξιά την απέραντη. Ο φιλόπατρις στοχασμός του δια
σώζει την υπερηφάνεια για τον θαλασσοκύκλωτο βράχο: την Ελ
λάδα. Και τοuς ελάχιστους ιδεαλιστές που το υλιστικό μένος μετέ
βαλε σε πετρωμένα κυπαρίσσια προσευχής. 

Ακόμη είναι η ολοφάνερη λατρεία του θείου με μυστικούς 
τρόπους. Και περισσότερη προσωπική συμμετοχή: 
Μια φούχτα ουρανός και μια φούχτα γης 
αυτό δε μου φτάνει, δεν μου αρκεί; 
Τι άλλο ήθελα λοιπόν νά 'μαι δεν το ήξερα· 
αληθινά υπήρξα τόσο πολύ ενδεής; 

Η ερώτηση του προικισμένου δημιουργού είναι «εσωτερική». 
Και η απάντηση: ολόκληρο έπος λυρικής μυστικοπάθειας. Ο Σα
ράντος Παυλέας συμμετέχει μυστικά στη συμπαντική τελετή. Και 
ανυψώνει με τις ηράκλειες, τις δυναμωμένες με πόνο φτερούγες 
της ψυχής του, τον άνθρωπο ψηλότερα ... 

Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιου: <<Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ)) Μελέτη 

«Η Χάρις δεν καταργεί την Λογική. Την υπερβαίνει. Υπερβαί
νει και την Φιλοσοφία. Και οδηγεί στην προσωπική εμπειρία του 
θείου, στην ζωντανή έκφραση των αοράτων, των αρρήτων μυστη
ρίων και ενεργειών του θεού». 
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Αν και απόλυτα ενστερνίζομαι την βιβλική διδαχή: «ουχ 
ωραίος ο αίνος εν στόματι αμαρτωλού» εν τούτοις δεν μπορώ να 
πω «Ουκ οίδα τον Άνθρωπο». 

Ο πατέρας Ιωαννίκιος επιμελείται με ιδιαίτερο ζήλο τις Φιλο
καλικές Σελίδες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης. Πρόκεtται για εκλαϊκευ

μένες - βαθύτατα θεολογικές - μελέτες με στόχο την υπεύθυνη 

διδασκαλία, στο Λαό, της Νοερός Προσευχής. Η τρίτη σχετική με

λέτη «Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ» έχει το ίδιο χαρακτηριστικό της ευλαβικής 

γραφής του: αμεσότητα: «Ο φόβος του Θεού, η ευλάβεια και η 

προσοχή στην προσευχή είναι προϋποθέσεις της επισκέψεως της 

Χάριτος». Με θεία χρηστότητα και απλότητα προσεγγίζει τις έν

νοιες προσευχή, ταπείνωση, εντολές, αγιότητα, μυστήρια καt θείες 

ενέργειες σε σχέση με τη Θεία Χάρη. Kat τονίζει σε κάθε επί μέ

ρους ανάλυση την πρώτη αλήθειu: στην καθαρή καρδιά έρχεται η 
χάρις και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικητήριο της Χά
ριτος η ψυχή μας είναι: «Η Χάρις του Θεού ευρίσκεται και κατοικεί 
μέσα μας, ενώ τα πονηρά πνεύματα ενεργούν στις αισθήσεις του 
σώματος και διά μέσου του σώματος αιχμαλωτίζουν την ψυχή». 
Είναι η στιγμή του ιερού μας αγώνα. Του ασυμβίβαστου. Του ά
γρυπνου. Και της θυσίας η οποία παρέχει τη δύναμη εναντίωσης 
στο Διάβολο: «Δεν θα παύσω να προσεύχομαι στο Θεό εναντίον 
σου, έως ότου θα παύσεις καt συ να με πολεμάς. Και θα δούμε 

ποιος νικά. Εσύ ή ο θεόςΙ». 

Αεικίνητη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η Προσευχή. 

Κυρίως η Νοερά, γιατί η Θεία Χάρη κρύβεται στο βάθος του νου. 

«Για μια στραβή ματιά του ανθρώπου αποτραβιέται η ΧάριςΙ». Η 

θεωρητική ανάπτυξη θεμελιώνεται στην ορθόδοξη μυστική πράξη. 

Έτσι ολοκληρώνεται πνευματικά. Βάθρα ασάλευτα οι Πατέρες κα, 

οι Ασκητές. Οι αθλοφόροι της αρετής. Οι χαρισματικοί και διακρι

τικοί υπηρέτες της αγάπης: «Χαρακτηptστικό γνώρισμα των αρχα
ρίων είναι η ενέργεια, των μέσων ο φωτισμός και των τελείων ή 

της ψυχής Κάθαρσις και Ανάστασις. Ανάσταση χωρίς καθαρση εί
ναι αδιανόητη, σύμφωνα με το θείο λόγο του Οσίου Γρηγορίου 
του Σιναίτη. Όπως αδιανόητη είναι χωρίς αγάπη - τον σύνδεσμο 
της τελειότητας - και την προσωπική αγωνιστικότητα. Η Θεία Χά
ρη είναι προτρεπτική, ποτέ αναγκαστική. Πάντα όμως παιδαγωγι
κή: «Το μέσο, μεταξύ φωτισμού και εγκαταλείψεως είναι η πείρα. 
Και το μέσο μεταξύ της λύπης και της χαράς είναι η ελπίδα». Όση 

η θλίψη τόση και η Χάρη! Φυσικά για τον πιστό. Γιατί αυτός έχει 

συμφιλιώσει την ψυχή του με το Θεό ... 
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Ο ταπεινόvους ιερομόναχος Ιωαννίκιος με το χάρισμα της νη
πτικής κατήχησης μας ανοίγει τον Πνευματικό Παράδεισο. Έχει ο
φωτισμένος λόγος του ενέργεια προσιτή της απροσπέλαστης Ου
σίας 1 Ψυχή φιλόθεος αποκαλύπτει το μυστικό της Ουράνιας Θεω
ρίας με την Τέλεια αφθεγξίαΙ Στην υπερκόσμιο σιγή καταλάμπει το 
σέλλας της Χάριτος. Και στην ανθρώπινη ψυχή: «Η Θεία Χάρις εί
ναι πάντοτε καινούρια και αδιάλειπτος αποκάλυψις του Θεού στον 
κόσμο. Μυστική, εσωτερική, ακτινοβολούσα και προς τα έξω και
χαριτώνουσα την ψυχή και το σώμα. Προϋποθέτει φυσικά την δε
κτικότητα του καθενός μας. Χωρίς αυτήν την δεκτικότητα η Θεία 
Χάρις δεν κυοφορείται, ούτε κυοφορεί τα χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος. 

Κατερίνα Μιχαλοπούλου: «ΛΕΥΚΗ ΟΔΟΣ» 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Δύο στοχαστές, ο Ευάγγελος Γ. Ρόζος και ο Σταύρος Βασαρ

δάνης, προλογίζουν τη νεαρή ποιήτρια με λόγο εγκωμιαστικό : «δι

ψάει να γνωρίσει την ομορφιά και να μας τη φανερώσει». 

Έχει λεπτότατη στοχαστικότητα στην αναζήτητση της Λευκής 

μορφής το άσπηλο πνεύμα της ποιήτριας: 

Θεέ μου, 

αγνέ μου ύστατε ψαλμέ 

φως της μεγάλης προσμονής 

πανώριε ήλιε της αυγής 

δόσμου μια στάλα δύναμη ... 

Δροσοσταγόνα αυγινή η λέξη της μεταπλάθεται συνεχώς σε 

αφρόλευκο κύμα για να αντιπαλέψει μαγικά το φθονερό σκοτάδι. 

Γίνεται χρώμα για ρόδινες περιπλανήσειςστο γαλάζιο του Θεού. 

Δύναμη «εσωτερική» για τη λαμπρή τελετή του Ήλιου! 

Είναι η ποίηση της Κατ. Μιχ. ροδοφεγγίσματα γεμάτα ελπίδα 

για τη γραμματεία μας. 

Πόπη Αντωνίου-Σφαλαγκάκου: <(ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ)) Ποίηση 

Είναι τόση η μοναξιά μου 

που αφουγκράζομαι 

την ηχώ της Σιωπής. 

Γνώρισμα του υποφήτη και του εμπνευσμένου δημιουργού. Η 

Πόπη Αντωvίου-Σφαλαγκάκου με ολύμπια γαλήνη εισδύει στο μυ-
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στικό κάθε ιδέας για να φέρει με φωνή γητεύτρα την αλήθεια: 

Σκόρπιοι και μπερδεμένοι 

οδεύουμε στο Άγνωστο 

που Γνώριμο βαθιά στη μνήμη 

την πανάρχαιη υπάρχει. 

Από το αρχέτυπο στην ουσία. Δεν είναι η σκέψη της ερημιάς 

ηχώ. Μηδέ λυγμός για θύελλα σαρωτική. Το δοξαστικό της ζωής 

είναι. Μιας ζωής ατελεύτητης όπου ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλ

λο παρά ένα συνεχώς εναλλασσόμενο πρόσωπο της αιωνιότητας. 

Η αλλότροπη προς το ανείδεο πορεία: 

Όταν 

το θάνατο αγγίζεις 

βαφτίζεσαι 

την Αιωνιότητα. 

Η Πόπη Αντ.-Σφαλ. πνευματώνει την ψυχή με την ιδε ηψία 

και το όνειρο. Μεταβάλλει τον λιγόστιγμο σπασμό σε δημιουργική 

πανδαισία. Έχει ανοιχτά τα μάτια της στο θαύμαΙ Η ποιήτρια είναι 

της αρμονίας και του βαθύτατα ανθρώπινου στοχασμού. 

Αργύρη Μπαρή: «ΡΟΕΣ)) Ποιήματα 

Μάζεψα τα γέλια rων παιδιών 

τα χελιδόνια της άνοιξης, 

του Μάη τα λουλούδια 

κι έφτιαξα το πρόσωπό σου 

αυγή. 

Είναι πειστικός ο ώριμος λόγος του Αργύρη Μπαρή: Η αγάπη 

δεν είναι μνήμη, είναι παρόν». Ξέρει. Χωρίς αγάπη η φωνή είναι 

ανάπηρη και το σκοτάδι - κυρίως το πνευματικό - απόλυτα εξι

σωτικό. Γι' αυτό και αυτοπροσδιορίζεται σαν άρνησl κάθε 

προσδιορισμού: 

Ψάχνω για παρθένους χώρους 

Έχω να φυτέψω όνειρα 

Δεν χάνεται μάταια στο στεναγμό του ανέμου. Με στέρεο 

περπάτημα σεργιανάει παραμύθι και ιστορία στα πηγάδια της ζωής 

για να δροσολογηθεί ο λαός αλήθεια και ομορφιά. Φέρνει η ποίη

σή του όλη τη γοητεία δρύινης γέννας. Μουσική και χρησμός μαζί. 

Και γνήσια ανθρωπιά: 

Οι καλύτεροι μαστόροι 

δούλεψαν στα μάτια σου. 

Είναι η εικόνα που θα κρατήσω 

στ' ορκίζομαι μάνα. 
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Ο Αρ. Μπαρής σαγηνεύει κι όταν ανεμίζει αστραπές την οργή, 
κι όταν παναρμόνια μεταβάλλει σε ανθρώπινο καημό του ρυακιού 
τη ροή. Είναι ο στίχος του ανάσα ελευθερίας ... 

ΒΑΣ. 1. ΛΑΖΑΝΑΣ 

Κριναγόρα 

«Εί καί ού έδραϊος όεί βίος, ούδέ θάλασσαν ... » 

Κι' αν ηταν ό βίος σου, ώς τώρα, όσάλευτος 'Ακόμη κι' έστω 
δέν έπλευσες ποτέ οϋτε ταξίδια είχες ποτές έπιχειρήσει, 
ώστόσο 1 "Ας όπευθυνθεϊς πρός τή λαμπρή τοϋ Κέκροπος τή χώρα, 
ώστε στίς νύχτες τίς Ιερές νό παραστεϊς καί στίς έορτές νά λάβεις 

μέρος 
της θεός της Δήμητρας. Oi φροντίδες σου, δταν θό έrrιστρέψεις, 
θαχουν όπαλυνθεϊ· κι' δταν πεθάνεις άνάλαφρη ή ψυχή σου θό

ναι Ι 

(ΧΙ, 42) 

Σχόλιο: Ό Κριναγόρας προτρέπει τόν έαυτό του νά έπισκεφθεϊ 
τήν 'Αθήνα, πού ϊδρυσε ό Κέκροψ, καί να παραστεϊ στά 'Ελευσίνια 
Μυστήρια. Ή έπίσκεψη αύτή θά τοϋ προσφέρει τή γαλήνη καί τήν 
ήρωϊκή άντιμετώπιση τοϋ θανάτου. 
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Χιροσίμα καί 'Άουσβιτς 

Κύριε Διευθυντά, 
Διάβασα τις επιστολές των κ.κ. Γ. Κατσαμπή καί Γ. Κοτοπου

λέα, που δημοσιεύθηκαν στον ΙΛΙΣΟ και που μου δίνουν την 
αφορμή να θέσω υπόψη σας τις παρακάτω σκέψεις: 

1. Είναι θετική η υπηρεσία του ΙΛΙΣΟΥ να δημοσιεύει απόψεις
αντίθετες μεταξύ τους. Κάθε προσπάθεια που προωθεί την ελεύ
θερη διακίνηση των ιδεών, είναι επαινετή. 

2. Πιστεύω ότι κανένας από μας, δεν έχει την εξουσιοδότηση
να ρυθμίζει πόσοι, πού και πότε πρέπει να πεθάνουν. Χρέος όλων 
μας είναι να συντηρούμε τη ζωή και την έννοια της αγάπης, που 
είναι ίσως η μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρ
ξης και ιδιαίτερα της ανθρώπινης μοναξιάς και ο ασφαλής δρόμος 
προς την ανθρώπινη ευτυχία. Επομένως, δεν μπορώ να βρω και 
εγώ καμμιά δικαιολογία για την απάνθρωπη αυτή κορύφωση της 
έννοιας της σκοπιμότητας που συμβολίζεται από τις λέξεις 
ΑΟΥΣΒΙΤΣ και ΧΙΡΟΣΙΜΑ. 

3. Έχω τη γνώμη ότι, τα παραπάνω πρέπει να είναι σύμφωνα
με τις Θεοσοφικές και με τις Τεκτονικές Διδασκαλίες. 

Με τιμrΊ 
Γ.Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ

Σημείωσις ΙΛΙΣΟΥ. - 'Επάνω στά θέμα ό ΙΛΙΣΟΣ έδημοσίευσε στά τεύχος 

171 έπιστολήv τού κ. Γεωργ. Ί. Κατσαμπη, στά τεύχος 172 έπισταλήv τού κ. Γ. 

Κοτοπουλέα. στό παρόν τεϋχος τήv άvωτέρω έπιστολήv τού κ. Γ.Α. Κουκουβίvου. 

Νομίζουμε δτι τό θέμα έξηvτλήθη καί δέv θά δημοσιεύσουμε όλλες σχετικές έπι

στολές. 

************** 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

ΕΥ1\10ΡΦΙΑ 

Στον Τάσο Αηδονόπουλο 

Από νεφέλη πύρινη διωγμένοι 
αναζητούμε στη μορφή το κάλλος. 
Κρυφοκαημός αίδιος, μεγάλος 
η λύτρωση σ· Εδέμ θεοπλασμένη. 

Στο φως συνέκδημοι και χωρισμένοι! 
Αιώνες άληκτος ο θείος σάλος 
παγώνει τη ντροπή στο αίμα. Λάλος 
ο Νους μη μείνει η καρδιά μας πετρωμένη. 

Καλλίστευμα και θέλγμα Ευμορφία, 
λιχνόσαρκη, χρυσόμαλλη και μόνη 
Χρονοπατείς καλλίσφυρη. Ζυγώνει 

Χορός αγίων των ματιών σου την ευδία. 
ΠανθέλκτειραΙ Πνοή και Χάρη 
ο Έρωτας μαζί σου έχει πάρει ... 

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΖΑΚΑ 

309 

Μέ πνευματικότητα ύψηλοϋ έπιπέδου, όλλά καί όθόρυβα, ή 
Σοφία "Αντζακα έργάστηκε άοκνα, μέ συνέπεια καί όφοσίωση στή 
μελέτη της έσωτερικης φύσεως τοϋ όνθρώπου. 

Τό συγγραφικό της fΞργο, πρωτότυπο καί μεταφράσεις, είναι 
εύρύτατο καί περιλαμβάνει ψυχολογικά δοκίμια, μονογραφίες καί 
πραγματείες, πού όποτέλεσαν έκδοτικήν έπιτυχίαν. 

Ώς μεταφράστρια όσχολήθηκε όποκλειστικά μέ κλασσ:κούς 
συγγραφείς της ψυχολογίας τοϋ βάθους καί τοϋ έσωτερισμοϋ, ο

πως ό Κ. Γιούγη, Π. Ούστίνωφ, Ντ. Σουζούκη. 
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Ή Σοφία 'Άντζακα όφησε τόν κόσμο μας στίς 1 7 Μαρτίου 
1986. Μεταφέρουμε �να άπόσπασμα άπό κείμενο μαθητών της, 
πού της συμπαραστάθηκαν μέχρι τίς τελευταίες της στιγμές. 

Αύτοί πού γνώρισαν τήν Σ. 'Άντζακα σάν Διδάσκαλο, μπορούν 
νά μιλήσουν τόσο γιά τήv άμείλικτη αύστηρότητά της, δσο καί γιά 
τήν άπειρη 'Αγάπη, πού έξέπεμπε. Στόν καθένα, πού προσέτρεχε 
κοντά της, ζητώντας τήν βοήθειά της στό δρόμο της έσωτερικης 
τελείωσης, στηλίτευε άκούραστα τήν έγωϊστική πλευρά τοι,, ένώ 
τροφοδοτούσε τήν έσώτερη φύση του νά ώριμάσει καί νά καρπο
φορήσει. Ήταν μιά σκληρή δουλειά, πού δέν έξαρτιότανε μόνον 
άπ' τόν Δάσκαλο άλλά καί άπ' τόν μαθητή, γιατί δλα κρίνονται τε
λικά άπό τήν Βούληση, πού διαθέτει κανείς καί αύτή ή Βούληση 
είναι έλεύθερη στόν άνθρωπο, ώστε ή τελική άπόφαση τής έκλο
γης τού Καλού η τού Κακού νά γίνεται μέ δική του εύθύνη. 

Τό έγχείρημα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, άλλά σ· δσες 
περιπτώσεις στεφθεί μ' έπιτυχία, τότε τό θαύμα της άλλαγης, πού 
συντελείται μέσα στόν μαθητή, χάρις στήν μεταμορφωτική δύνα
μη τού Δασκάλου. είναι κάτι πέρα άπό κάθε λεκτική έκφραση. ΕΤ
ναι μιά πραγματική Εύλογία, μιά έμπειρία Ζωης. Γι' αύτό μιά πλημ
μύρα εύγνωμοσύνης, γι' Αύτήν καί τό Θεό, κατακλύζει δσους εύ
τύχησαν κοντά της νά γευτούν τήν όλλη "Οχθη καί νά δούν τή 
ζωή τους νά μεταμορφώνεται άπό όνυδρη έρημο, σέ λειβάδι χλοε
ρό καί τόν Θείο Σπόρο νά βλασταίνει μέσα τους. 

Ή Σ. 'Άντζακα δίδαξε ατούς μαθητές της πώς νά γίνουνε "Αν
θρωποι, τούς έδειξε πώς νά σεβαστούνε καί νά ξετυλίξουνε ό κα
θένας τήν δική του έντελέχεια καί τραβώντας μπροστά, έκανε τά 
δύσβατα μονοπάτια πού όδηγούν στό Θεό. φαρδείς λεωφόρους γι· 
αύτούς καί γιά δσους θά συλλάβουν μέσα άπό τά βιβλία της, τά 
φωτεινά της μυνήματα. 

Τό συγγραφικό καί μεταφραστικό της έργο είναι τεράστιο καί 
μέσα άπό τά κείμενά της ξεπηδούν άποκαλυπτικές 'Αλήθειες σχε
τικά μέ τή Φύση καί τόν Προορισμό τού 'Ανθρώπου καί τήν άπώ
τερη σκοπιμότητα της Δημιουργίας. Τά γραφόμενά της έχουν τήν 
δύναμη νά κινητοποιούν τή βαθύτερη ούσία τών άνθρώπων καί 
νά ξυπνάνε τήν παλινόστηση στήν μακρυνή 'Ιθάκη. Γεννάνε τόν 
Θείο έρωτα γιά τό 'Ωραίο, τό Ύψηλό, τό 'Απόλυτο, ένώ συγχρό
νως μέσα άπ' τά προσωπικά της βιώματα δείχνουν τόν πρακτικό 
τρόπο γιά τήν έπίτευξη αύτών τών ποθητών στόχων. Καί αύτός ό 
τρόπος γιά τόν δυτικό όνθρωπο δέν είναι καμμιά μαγική μέθοδος 
άλλά σκληρή δουλειά. 
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'Αφιέρωμα 

στήv παγκόσμια ήμέρα τώv ζώων 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 

Τό κατοικίδια ζώα έχουν μεγάλη σημασία γιό τόν άνθρωπο. 
'Όχι μόνον ψυχολογικό, άλλό καί γενικά γιά τήν ύγεία του. 'Ένα 
άπό τά πιό σπουδαια ώφελήματα τών ζώων, πού κατοικούν μαζί 
μας, ε iναι ή συντροφιά. Τ ά ζώα μοιράζονται μαζί μας τίς άσχολίες 
μας, πού κάθε μέρα μάς προκαλούν όγχος. Μάς προσέχουν καί 
μάς δείχνουν τήν άγάπη τους χωρίς δρους. Βέβαια ό μόνος δρος 
εiναι δτι τούς δίνουμε τροφή καί στέγη. Μά ύπάρχουν άνθρωποι, 
πού ένώ μπορει νά τούς παρέχουμε αύτά τά δύο δέν μάς προσέ
χουν, οϋτε μάς έκτιμάνε δπως τό κατοικίδια ζώα. Σέ κάποια σύνο
δο της Άμερικανικης · Εταιρείας Δημόσιας ύγείας ( 1978) διατυπώ
θηκε ή άποψη πώς δσοι ζούν κι· έχουν συντροφιά ζώα άναπτύσ
σουν πιό πλούσια προσωπικότητα άπ' έκείνους, πού δέν έχουν μα
ζί τους ζώα. 

Τά κατοικίδια ζώα έχουν μεγάλη σημασία γιό τό παιδιά καί γιό 
τούς ήλικιωμένους. Τό παιδί πολλές φορές δέχεται τήν άγόπη τού 
κατοικίδιου ζώου, τέτοια άγόπη, πού ύπάρχουν περιπτώσεις νά μή 
τού δείχνουν οί γονεις του. 'Επίσης ή άσχολία τού παιδιού μέ τό 
κατοικίδιο ζώο νό τού δίνει φαγητό, νό τού βάζει νερό καί γενικά 
νό τό περιποιειτοι μέ κάποια ύπευθυνότητα, αύτό τό γεγονός άπο
τελει ενα σημαντικό μάθημα γιά νά φροντίζει τούς όλλους. Άλλά 
καί γιά τό ήλικιωμένα άτομα τά κατοικίδια ζώα άποτελούν πιστούς 
συντρόφους. Τό ήλικιωμένο ότομο εύχαριστειται δταν προσφέρει 
τίς ύπηρεσίες του σ· ενα κατοικίδιο ζώο, έπειδή στήν ήλικία πού 
βρίσκεται δέν έχει πού νό προσφέρει τίς ύπηρεσίες του. Κι' αύτό 
τόν άνακουφίζει πάρα πολύ. Τούς προσφέρουν τό ζώα κάποιο πε
ριεχόμενο στή ζωή. Διάφορες έρευνες, πού κάνανε στό Πανεπι
στήμιο τού Μέρυλαντ ( 1978) βγάλανε τό πόρισμα δτι σέ καρδιο
nαθεις τό κατοικίδια ζώα προσφέρουν μεγάλες ύπηρεσίες στήν 
άσθένειό τους. 

Ό ROGER CARAS σέ όρθρο του μέ τόν τίτλο «τά ζώα ε1ναι 
στηρίγματα» (Τό ΒΗΜΑ 27-9-1981) άναφέρει τί είπε ό Δρ. Άα-
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ρών Κάτσερ, έπικουρικός καθηγητής της ψυχιατρικης τού Πανεπι
στημίου της Πενσυλβαvίας: «Βρήκαμε έφτά τρόπους μέ τούς 
όποίους τά κατοικίδια ζώα αυξάνουν τήν καλοζωίΌ, μειώνοντας τήv 
κατάθλιψη καί τό όγχος. Τά κατοικίδια ζώα είναι πηγή συντροφιάς, 
προσφέρουν κάτι γιά νά φροντίζει κανείς μία εύκαιρία άπασχόλη
σης καί ένδιαφέροντος. Είναι εύχάριστο vά τό χαϊδεύει κανείς. 
Βρήκαμε μάλιστα πώς ή όπτική έπαφή μέ τά ζώα αύτά χαμηλώνει 
τήν πίεση τού αϊματος καί τήν ένταση τού όγχους άποτελεσματι
κότερα παρ' δσο ή φραστική έπαφή. Τά ζώα είναι ζωηρά κι· ένδια
φέροντα νά τά παρακολουθεί κανείς συχνά, άποσπούν τή σκέψη 
τού άνθρώπου άπό τίς σκοτούρες του». 'Επίσης ή παρουσία κατοι
κίδιων ζώων παρατείνει τή ζωή καί 6 σύνδεσμος άνθρώπου καί 
ζώου είναι σημαντικός γιά τήν ύγεία. Πολλές μελέτες κι' έρευνες 
έχουν γίνει, δπως μάς άποκαλύπτει ατό όρθρο του 6 ROGER CA
RAS, σχετικά μέ τή σχέση ύγείας τού άνθρώπου καί τού κατοικί
διου ζώου. Κι' δλες μαζί μιλούν γιά τήv εύεργετική έπίδραση τοϋ 
κατοικίδιου ζώου ατόν όνθρωπο. 

Άθηναι 24 Σεπτεμβρίου 1986 

Πρός τούς Είλικρινείς Φίλους τών Ζώων 

Ή Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων 'Ελλάδος, μέ τήν 
εύκαιρία της 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

άπευθυνόμενη πρός Πολιτισμένο Κοινό, γενικά καί είδικώτερα 
πρός Ζ ω  ο φ ί λ ο  υ ς ,  

Π α ρ α κ α λ ε ί
δπως, άναλογιζόμεvοι τήν Τραγική Μοίρα τών 

'Αδέσποτων Ζώων, 

τήν άπό 2ετίας περίπου έ ξ ο v τ ω τ ι κ ή  περισυλλογή καί θανά
τωσί τους, 
τήν ά γ ω  v ί α  τών θλιβερών Ζώων, κατά τήν καθημερινή περι
πλάνησι γιά έπιβίωση, 
τήν καθημερινή άγωνία έξευρέσεως κάποιας τροφης, δυσεύρε
της πλέον, λόγψ πλαστικών σάκκων καί μεταλλικών δοχείων 
άπορριμμάτων, 
τήν ά γ ω  v ί α  έξευρέσεως κάποιας γωνιάς, νά γεννήσουν καί 
τόν Τ ΡΟ Μ Ο της Μάνvας νά μή της πάρουν τά μωρά της, 
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θ ε λ ή σ ο υ ν  νά ένδιαφερθοϋν ούσιαστικά γιά τούς 
«Μικρούς, Φτωχότερούς μας, 'Αδελφούς», 

ξεκινώντας, ό καθένας χωριστά καί δλοι μαζί, γιά μιά 

Σταυρ οφ ορία ΑΓΑΠΗΣ 

πρός άδύναμα, άνυπεράσπιστα Ζώα. 
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Άπό ολους καί τόν καθένα μας έξαρτόται νά παύσ,:� ή φρικτή 
είκόνα της κακης μεταχειρίσεως τών Ζώων άπό τούς 'Ανθρώπους, 

ή ά π ο κ ο π ή  μελών τών Ζώων, χάριν «άστειότητος», 
- ή έ γ κ α τ ά  λ ε ι ψ ι  ς τών Ζώων μέ σκοπό τό θάνατο,
- ή θανάτωσι Ζώων κατά τρόπον ά ν ε π ί τ ρ ε π τ ο ν, κ.λπ.,

κ.λπ., κ.λπ. 

Γιά μός, μιά καί είναι γεγονός δτι ή νοοτροπία, κυρίως λόγ½J 
άνατροφης καί «παραδόσεως», δέν άλλάζει στό έπιθυμητό χρονικό 
διάστημα, ή καλλίτερη λύσι, τόσο γιά τά «τυχερά», πού ζούν σέ 
οίκογενειακό περιβάλλον (οταν δέν είναι βέβαιο δτι θά άπορροφη
θοϋν τά «κουτάβια») οσο, πολύ περισσότερο, γιά τά «κακότυχα», 
μοναδική λύσι καί ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ είναι ή ΣΤΕΙΡΩΣΙ. 

Φυσικά, ή ϊδρυσι ένός 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ εiναι 

έπιβεβλημένη, πλήν έλλείψει πόρων άδυνατοϋμεν νά προχωρήσω
μεν. 

Ε ύ χ η ς έργον θά ηταν, έάν oi Είλικρινείς ΖΩΟΦΙΛΟΙ έδέχοντο 
νά συνεισφέρουν διά τήν ϊδρυσι ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, τό 
όποίο θά προσφέρη ύπηρεσία δ ω ρ ε ά ν  καί τοϋ όποίου οί 
δ α π ά ν ε ς  λειτουργίας άνέρχονται σέ 1 50.000.- μ η ν ια ί ω ς. 

Μέ τήν έλπίδα ύλοποιήσεως της προτάσεώς μας, 

Διατελούμε μετά τιμης 
Ό Πρόεδρος 

ΟΘΩΝ ΒΑΡΔΑΣ 

Τέλος 'Αφιερώματος 

στήν παγκόσμια ήμέρα τών ζώων 
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ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

'Αφιερωμένο σ· αύτήv πού έτυφεκίσθη 

άπό τούς Γερμανούς στίς 5/9/44 

('Εμπνευσμένο άπό τό όγαλμα 

τού ΝΙΚΟΛΑ! 

ΗΡΩ 

Ή πέννα μου άρνείται νά προχωρίσει 
δέν ύπάρχουν λόγια, δέν ύπάρχει έκφραση 
πού νάγγίζει τό μεγαλείο σου 
είσαι τόσο ψηλά, τόσο Ούράνια σχεδόν Θεϊκή 
πού δλα μικραίνουν μπροστά σου 
καί έπαινοι καί ϋμνοι καί ψαλμοί 
είσαι ή ϊδια ή ένσάρκωση της όνθρώπινης 
λευτεριάς. 
Ή προσωποποίηση τοϋ πνεύματος καί τοϋ 
θριάμβου του πάνω στήν ϋλη 
είσαι τό ίδανικό τών γενεών πού πέρασαν 
τών γενεών πού θόρθουν 
είσαι αύτό πού μπροστά του γονατίζουν 
ταπεινά οί αίώνες
είσαι αύτό τό μοναδικό γιά τό όποίο άξίζει 
νά ζοϋν καί νά ύπάρχουν άνθρωποι 
πάνω στή γη μας ... 

Νανά Κοντού 
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ΑΠΟ ΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 

.. 

«Ο ΚΑΙΝ» 

Μετάφραση: Α. Κουνάνη 

ΑΘΗΝΑ 1985 
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Κάϊν: Περπατώ στόν άέρα μά δέ βυθίζομαι κι· δμως φοβάμαι δτι 
αύτό θά συμβεί. 
Λούσιφερ: 'Έχε πίστη σέ μένα καί θ' άχθείς στόν άέρα πού είμαι ό 
Κύριός του. 
Κάϊν: Μπορώ νά κάνω τέτοιο πράγμα χωρίς άσέβεια; 
Λούσιφερ: «"Αν σέ μένα πιστέψεις, δέ θά πέσεις, μά όν άμφιβάλ
λεις θά χαθεiς». Αύτός είναι ό νόμος τού όλλου Θεού πού μ· όνο
μάζει περιφρονητικά δαίμονα ατούς άγγέλους του κι· αύτοί τό ίδιο 
όνομα μού δίνουν δταν μιλάνε γιά μένα σέ τιποτένια κι· άνίδεα 
πλάσματα, πού μή γνωρίζοντας τίποτα όλλο, πέρα άπ' αύτό π�ύ 
άντιλαμβάνονται μέ τίς περιορισμένες τους αίσθήσεις, λατρεύουν 
τή λέξη πού άκούνε καί μέσα στήν κατάπτωση πού βρίσκονται, 
φαντάζονται πώς τό άγαθό καί τό κακό είναι αύτά πού τούς πα
ρουσιάζονται μέ τίς δύο αύτές λέξεις. 'Εμένα, δέ μού άρέσουν τέ
τοιοι νόμοι. Κι' όν γίνεις όπαδός μου, κι· όν δέ ζήσεις, θ' άντικρύ
σεις κόσμους πού βρίσκονται έξω άπό τό δικό σου μικρό κόσμο, 
κι· όν σού γεννηθούν άμφιβολίες γιά πράγματα πού ξεπερνούν τή 
δυναμικότητα της άσθενικιάς σου ζωης, δέ θά σέ καταδικάσω γι· 
αύτό στά βάσανα τού δικού μου πεπρωμένου. Θάρθει μιά μέρα 
πού ό υiός τού 'Ανθρώπου θά πεί στόν όνθρωπο: Πίστευε σέ μέ
να καί βάδισε στήν έπιφάνεια τού πόντου κι· ό όνθρωπος θά βαδί
σει όφοβα πάνω στά κύματα. 'Εγώ δέ θά ζητήσω γι· άντάλλαγμα 
της σωτηρίας_ σου τήν πίστη πρός έμένα, άλλά θά σού προτείνω 
νά πετάξεις μαζί μου στό Χώρο μέ ϊσους δρους καί θά σού δείξω 
πράγματα πού δέ θά τολμήσεις ν· άρνηθείς, τό θέαμα τών περα
σμένων. τών παρόντων καί τών μελλοντικών κόσμων. 
Κάϊν: Θεέ ιϊ δαίμονα ιϊ δ,τιδήποτε όλλο κι· όν είσαι, έκείνο δά έκεi 
πέρα είναι ή Γη μας; 
Λούσιφερ: Δέν άναγνωρίζεις τή λάσπη πού έφτιαξε τόν πατέρα 
σου; 
Κάϊν: Πώς νά πιστέψω δτι ή Γη μας είναι έκείνη δά ή γαλάζια 
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σφαίρα πού κυλά ατό μακρινό αίθέρα, μέ μιά μικρή κι' άκίνητη 
σφαίρα κοντά της, πού μοιάζει σάν κι' αύτή πού φωτίζει τή γήϊνή 
μας νύχτα; Είναι έκει 6 Παράδεισός μας; Πού είναι ol τοιχοι του κι' 
αύτοί πού τούς φρουρούν; 
Λούσιφερ: Δειξε μου τή θέση τού Παραδείσου. 
Κάϊν: Πώς θά μπορούσα; δπως κινιόμαστε σάν ήλιαχτίδες ατό ό
πειρο, ή Γη μας διαρκώς γίνεται πιό μικρή, κι' δσο μικραίνει, βλέ
πω νά σχηματίζεται κάτι σάν φωτοστέφανος, πού έχει μιά λάμψη 
ϊδια, μ' αύτή πού σκορπούσαν τά μεγαλύτερα άστέρια τ' ούρανού, 
δταν τά κοιτούσα άπό τούς πρόποδες της 'Εδέμ. Μού φαίνεται 
πώς δσο φεύγουμε μακρύτερα, ol δυό σφαιρες κοντεύουν νά σμί
ξουν μέ τ' άμέτρητα άστέρια πού φέγγουν 6λόγυρά μας καί πού δ
σο προχωράμε τόσο αύξάνονται οί μυριάδες τους. 
Λούσιφερ: Τί θά σκεφτόσουν, όν σοϋλεγα πώς ύπάρχουν κόσμοι 
πιό μεγάλοι άπό τό δικό σου, κατοικημένοι άπό πλάσματα πού εΤ
ναι πιό γιγαντόσωμα καί πιό πολυάριθμα άπό τά έμψυχα όντα, πού 
σάν θαλασσινή όμμος σκεπάζουν τή βαρειά Γη ... ζωντανά κι' αύτά 
·ωί καταδικασμένα νά πεθάνουν καί άξιοθρήνητα.
Κάϊν: Θόνοιωθα περήφανος άπό σκέψη πού θά γνώριζα τέτοια
πράγματα.
Λούσιφερ: "Άν αύτή ή σκέψη εΤvαι όρρηκτα δεμένη μέ μιά δουλό
φρονη ύλική μάζα, όν ή ϊδια σκέψη, παρ' δλο πού τέτοια ξέρεις
πράγματα, μ· δλο πού τόσο μεγάλα μυστικά ζητάς νά μάθεις κι' έ
χεις τή φιλοδοξία να μυηθεις σε μιά άκόμα άνώτερη γνώση, εΤvαι
συνυφασμένη μέ τίς πιό χυδαιες καί τίς πιό μακρόχαρες έπιθυμίες,
γεμάτες άσχήμια κι' άηδία, όν ή πιό γλυκειά σου άπόλαυση τίποτα
όλλο δέν εΤvαι παρά μιά έκνευριστική καί ρυπαρή ψευδαίσθηση,
σωιπή παγίδα πού όθελά σου σέ παρασύρει στόν πολλαπλασια
σμό καινούριων ψυχών καί σωμάτων, πού κι' αύτά είναι προορι
σμένα νά γίνουν σάν κι' έσάς άσθενικά καί μονάχα μερικά άπό αύ
τά τόσο εύτυχισμένα.
Κάϊν: Πνεύμα' Δέν ξέρω τίποτα όλλο γιά τό θάνατο, παρά δτι εΤvαι
εvα τρομερό πράγμα πού δπως όκουσα νά λένε ol γονεις μας, εί
ναι μιά άπαίσια κληρονομιά πού πήρα άπ' αύτούς μαζί μέ τή ζωή,
εΤvαι μιά κληρονομιά πού όν μπορώ άπό τώρα νά πώ τή γνώμη
μου, θόλεγα πώς δέ φέρνει τήν Εύτυχία. 'Αλλά Πνεύμα, όν εΤvαι
άλήθεια τά δσα πρίν μοϋπες, (καί πραγματικά νοιώθω μέσα μου
τό προφητικό συναίσθημα της άλήθειας του) νά μ' άφήσεις νά πε
θάνω έδώ, γιατί σκέφτομαι πώς τό νά φέρω στόν κόσμο πλάσμα
τα πού θά εΤvαι καταδικασμένα γιά χρόνια νά ύποφέρουν καί μετά
vά πεθάνουν, δέ μπορει νά σημαίνει τίποτα όλλο παρά δτι θά γίνω
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όργανο γιά τήν έξάπλωση τού θανάτου καί τού πολλαπλασιασμού 
τού σκοτωμού. 
Λούσιφερ: 'Έχω κι· έγώ άγγελική ύπόσταση, θόθελες νά γίνεις 
σάν κι· έμένα; 
Κάϊv: Δέν ξέρω τί είσαι, βλέπω τή δύναμή σου καί βλέπω πώς μού 
δείχνεις πράγματα άνώτερα άπό τίς δυνάμεις μου. πράγματα πιό 
πάνω άπό τίς έμφυτες πνευματικές μου Ιδιότητες, μά πούναι κατώ
τερα άπό τίς έπιθυμίες καί τίς άντιλήψεις μου. 
Λούσιφερ: Τί είναι αύτά τά πλάσματα πού μ' δλη τήν περηφάνειά 
τους ζούν μιά ταπεινή ζωή, χωμένα μέσα στό βόρβορο μαζί μέ τά 
σκουλήκια; 
Κάϊv: Καί ποιός τάχα νόσοι σύ, πού κομπάζοντας γιά τήν πνευματι
κή σου ζωή. ξέρεις κάθε μυστικό της φύσης καί τής άθανασίας καί 
παρ· δλα αύτά φαίνεσαι δυστυχισμένος; 
Λούσιφερ: Φαίνομαι δτι είμαι. Έσύ θάθελες νά γίνεις άθάνατος; 
Κάϊv: Είπες πώς είναι πεπρωμένο νά γίνω άθάνατος, κι· αύτό εΤναι 
κάτι πού πρίν άπό λίγη ώρα δέν τό γνώριζα. 'Αφού αύτό εΤναι κάτι 
πού θά γίνει όπωσδήποτε μάθε μου τόν τρόπο πού θά μπορούσα 
ν· άπολαύσω προκαταβολικά τήν άθανασία μου εύτυχισμένος ι'j

δυστυχισμένος. 
Λούσιφερ: Τ όχεις μάθει προτού νά σ· άνταμώσω. 
Κάϊν: Πώς; 
Λούσιφερ: 'Υποφέροντας! 

Κάϊv: Θόναι άραγε κι· ό πόνος αίώνιος; 
Λούσιφερ: Αύτό είναι κάτι πού θά τό δοκιμάσουμε έμείς καί τά 
παιδιά σου. Μά τώρα γιά πρόσεξε! Αύτό πού βλέπεις δέν εΤναι 
ύπέροχο θέαμα; 
Κάϊv: "Ω, έσύ πεντάμορφε κι· άσύληπτε αίθέρα! 1

Ω, έσείς πολλα
rτλασιαζόμενες άδιάκοπα μάζες φωτός, τί είστε, · τί εΤναι αύτή ή 
κυανή άπεραντοσύνη της μεσολαβούσας άέρινης έλαφρότητας, 
πού μέσα στό χάος της κυλάτε σάν τά φύλλα πού εΤδα νά στριφο
γυρίζουν μέσα στά γάργαρα νερά πούτρεχαν στήν 'Εδέμ; Νlιναι 
γιά σάς καθορισμένη ή πορεία σας; η τάχα στό άχαλίνωτο γλέντι 
οας. άδέσποτα γυρίζετε μέσα σ· ενα σύμπαν άπειρο; Αύτή ή σκέ
ψη μου λύπη μού φέρνει στήν ψυχή, rτού είναι λιγωμένη άπό tρω
rα γιά τήν αίωνιότητα. ΘεέΙ Θεοί. κι· δτι άλλο κι· άν είστε! Πόση 
όμοrφιά έχουν τά έργα σας. εϊτε στήν τύχη κι' άν άποδώσουμε τή 
δημιουργία τους εϊτε καί σ· όποιαδήποτε άλλη αlτίαΙ 'Αφήστε με νά 
πεθάνω δπως καί τ' άτομα πεθαίνουν - άν πραγματικά πεθαίνουν 

c.iλλοιι.ί'.ις φανερωθείτε στό πνεύμα μου μ' δλη σας τήν Ισχύ καί 
rή γνώση. Αύτή τί) στιγμή ol σκέψεις μου εΤναι Ισάξιες μέ τό θέα-
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μα πού βλέπω μα οχι καί μέ rό γήϊνο μέρος της όντότητάς μου. 
Πνευμα 1 "Άσε με έδώ νά έκπνεύσω η όδήγησέ με πιό κοντά. 
Λούσιφερ: ΝομίζεΊς πώς δέν εiσuι πιό κοντά; Γύρισε καί κοίτα rή 
γη σου. 

Κάϊν: Που είναι; Δέν ξεχωρίζω τίποτα όλλο παρά μιά μάζα άπό 
άναρίθμητα φώτα. 
Λούσιφερ: Κοίτα έκεί πέρα' 
Κάϊν: Δέ μπορώ νά τriv ξεχωρίσω. 
Λούσιφερ: κ,· δμως άκόμα φέγγειΙ 
Κάϊν: Θές νά πεις γιά κεινο έκεί κάτω τό φωτεινό σημαδάκι; 
Λ�ύσιφερ: Ναί' 
Κάϊν: Είναι άλriθεια αύτό πού μου λές; Πώς γίνεται νά λάμπουν οί 
πυγολαμπίδες καί τά φωτεινά σκουλriκια μόλις σουρουπώσει μέσα 
στά σκοτεινά δάση καί τίς καταπράσινες όχθες μέ λάμψη πιό δυ
νατή άπό κείνη έκει πέρα τή γήϊνη σφαίρα πού πάνω της ζουν όν
θρωποι; 
Λούσιφερ: Τώρα πιά γνώρισες καί τά σκουλήκια καί τ· όστέριu r' 
ούρnνου μέ τή δικιά του λάμψη τό καθένα, τί σκέφτεσαι γι· αύτιΊ; 
Κάϊν: 'Ότι είναι όμορφα στή δικιά του σφαίρα τό καθένα καί πως 
μέσα στό σκοτάδι της νύχτας, πού αύτό δείχνει rιiv όμορφιά τους, 
κάrι πρέπει νά δείχνει rό δρόμο '<Οί στή μικρούτσικη πυγολαμπίδα 
μέ τό κοντινό πέταγμα καί σ Γ. άθάνατο r' άστέρι μέ τήν άπέραντη 
τροχιά. 
Λούσιφερ: Καί rτοιός εiναι αύτύς η τί είναι αύτό; 
Κάιν· Νά μου τό δείξεις. 
Λοuσrφερ: 'Έχεις τό Οάρρος νιi Ί<) άντικρύσεις; 
Κάϊv- Πώς νά ξέρω ποιό θανuι αύτό πού θαχω τό θάρρο,, v· ι.'ι·πι

κρύσω, άφου τίποτα ;'Jέ μοίjδειξες μέχρι τώρα πού νά μή στοΕ)ώ 
ίκc;νός καi πέρα άπ' crύτύ ν' ι'�τενίσω; 
Λούσrφερ: "Έλα τότε μαζί μου I Θαθελες νά δεις θνητά η cΊθcΊνα ra 
όντcr 
Κάϊν: Γιατί αύτή ή έρώrηση: Τί εiναι τα οντα; 
Λούσrφερ: ·Έχουν θνη rή κι· άθόνατη ύπόσταση, πιό άπό rά δύο u 
-Ξvδ,nφέρει;
Κάϊν: Τά πράγματα πού βλέπω.
Λοιjοιφερ: Καί τί είναι έκΕΪνο πού πρίν έπιθυμούσες rrιό πολύ;
ΚάΊν: Λύτά .τού μέχρι rώρα δέν εiδα καί ποτέ μου δc θά δLίJ, τά
μυ ί1 rriριa r ου θανάτου
Λούσιφερ: Καί rί θϊ'iλΕγc:.; civ · ουδειχνα πράγματα ποϋχουν πεθά
νΕ ι, δπως σοϋδειξα καί rτρόγμωα rτού δέν θά πεθάνουν;
Κάϊν: Κάνε το Ι
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Λούσιφερ: "'Ας πετάξουμε πιό μακριά, λοιπόν, μέ τά δυνατά φτερά 
μας. 
Κάϊν: "Ωι πώς διασχίζουμε τό γαλάζιο τ' ούρανού. Τ άστέρια ξε
θωριάζουν δσο παμε μακριά' Ή Γη πού είναι, ή Γη μου; Δείξε μου 
την, γιατί αύτή είναι πού μ· έπλασε. 
Λούσιφερ: Βρίσκεται τώρα πολύ μακριά σου, μικρότερη άπό σένα 
μέσα στό Σύμπαν, μά μή νομίζεις δτι μπορείς νά ξεφύγεις άπ' αύ
τήν καί στό ταπεινό της χώμα, γιατί είναι κι' αύτή tva μέρος άπό 
τή δικιά σου άλλά καί τή δικιά μου αίωνιότητα. 
Κάϊν: Πού μ' όδηγείς; 
Λούσιφερ: Σέ κάτι πού ύπηρχε πρίν άπό σένα' Στό εϊδωλο ένός 
κόσμου πού ό δικός σου είναι όπλό έρείπιο. 
Κάϊν: 'Ώστε ό δικός μου κόσμος δέν είναι καινούριος; 
Λούσιφερ: Είναι παλιός δπως ή ζωή κι' αύτός ό άλλος κόσμος 
ύπηρχε πρίν ύπάρξουμε έσύ κι' έγώ κι' δλα τά πράγματα πού μας 
φαίνονται καί τών δυό μας μεγαλύτερα. Πολλά όντα δέ θόχουν τέ
λος κι· άλλα πού θάθελGΙν νά περηφανευτούν πώς δέν έχουν άρχή, 
έχουν τόσο ταπεινή άρχή, δσο κι' ή δικιά σου, άλλα όντα πιό δυ
νατά έχουν έξαφανιστεί γιά νά δώσουν τόπο σ· όντα πολύ πιό 
άσθενικά άπ' δ,τι μπορείς νά φανταστείς. Γιατί μόνο ό χώρος κι' ό 
χρόνος ηταν καί θά μείνουν άναλλοίωτοι. ΟΙ μεταλλαγές δέ φέρ
νουν τό θάνατο παρά μόνο στόν πηλό. 'Εσύ δμως άπό πηλό είσαι 
καμωμένος' καί μόνο δτι άλλοτε ηταν πηλός μπορείς νά νοιώσεις, 
γι· αύτό τέτοια θόναι αύτά πού σέ λίγο θά δείς. 
Κάϊν: Πηλός, Πνεύμα' άλλά μπορώ νά δώ δ,τι θελήσεις. 
Λούσιφερ: Παμε παραπέρα' 
Κάϊν: Γρήγορα τώρα τ· άστέρια χάνονιαι μακριά μέσα στό άπειρο. 
'Αλλά μεγαλώνοντας δπως τά πλησιάζαμε, φάνταζαν σάν κόσμοι 
άληθινοί. 
Λούσιφερ: Καί πραγματικά είναι. 
Κάϊν: 'Έχουν καί 'Εδέμ; 
Λούσιφερ: Μπορεί νόχουν. 
Κάϊν: Κι' άνθρώπους; 
Λούσιφερ: 'Έχουν κι· άνθρώπους δπως κι' όλλα πλάσματα πιό εύ
γενικά. 
Κάϊν: Μήπως έχουν καί όψεις; 
Λούσιφερ: Θόθελες νά ζούν άνθρωποι χωρίς αύτά η δέ θόπρεπε 
νά ζούν άλλα έρπετά, έκτός άπ' αύτά πού περπατούν στά δυό τους 
πόδια; 
Κάϊν: Γ άστέρια φεύγουν μακριά, γιά πού πεταμε; 
Λούσιφερ: Παμε γιά τόν κόσμο τών φαντασμάτων, πού είναι πε-
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ρασμένες ύπάρξεις rϊ σκιές όντων πού δέν ήρθαν άκόμα στή ζωή. 
Κάϊv: Τό σκοτάδι πυκνώνει δλο καί πιό πολύ γύρω μας, τ· άστέρια 
χάθηκαν! 
Λούσιφερ: Ναί άλλά έσύ βλέπεις γύρω σου. 
Κάϊv: Τί φοβερό ειναι αύτό τό φώς' Δέ φαίνεται ούτε �λιος, ούτε 
φεγγάρι, οϋτε άστέρια άμέτρητα. Καί τό γαλάζιο άκόμα τού πορ
φυρένιου ούρανου σβύνει μέσα σ· tva πληκτικό λυκόφως. πού μέ
σα του ξεχωρίζω κάτι πελώριες σκοτεινές μάζες. πού σέ τίποτα δέ 
μοιάζουν μέ τίς ούράνιες σφαίρες πού πρωτύτερα πλησιάσαμε. 
Γιατί, ένώ οί σφαίρες έκείνες. άπό φώς πλημμυρισμένες, �μοιαζαν 
νόναι γεμάτες ζωή κι· δταν άκόμα ή φωτεινή τους άτμόσφαιρα 
διαλυόταν καί φανέρωνε τ· άκανόνιστα σχήματά τους, χαραγμένα 
όπό βαθειά φαράγγια καί πελώρια βουνά καί μερικές πύρινες 
γλώσσες πετούσαν καί πάνω σ· όλλες τεράστιες όπλώνονταν ρευ
στές πεδιάδες κι· όλλες πάλι ηταν ζωσμένες μέ φωτεινές ζώνες 
καί κυματιστές σελήνες ποϋχαν τή θωριά τής όμορφης γης μας ... 
έδώ τό κάθε τι έχει σκοτεινή καί πένθιμη όψη; 
Λούσιφερ: Μό εύκολα διακρίνεται. Δέ ζητάς νά δείς τό θάνατο καί 
τά πεθαμένο όντα. 
Κάϊv: Δέν τά ζητώ. μιά δμως πού ξέρω πώς ύπάρχουν καί πώς 
έξοιτίος τής άμαρτίας του πατέρα μου δέ μπορούμε ν· άποφύγου
με τό θάνατο. ούτε ούτός. ούτε έγώ, ούτε ή όνθρωπότητα, θέλω 
νά δώ άμέσως αύτό πού έξάπαντος καί μή θέλοντας μιά μέρα θ' 
άντιμετωπίσω. 
Λούσιφερ: Πρόσεξε ι 

Κάϊv: Ειναι σκοτάδι. 
Λούσιφερ: κι· έτσι θόνοι πάντα. μά θ' άνοίξουμε τίς πύλες του. 
Κάϊv: Πελώριοι άτμοί κυλάνε χωριστά. Τί νάνοι; 
Λούσιφερ: Μπές' 
Κάϊν: Θά μπορώ νά έπιστρέψω; 
Λούσιφερ: Σίγουρο θά έπιστρέψειςΙ 'Όσο γι αυτο νά είσαι βέ
βαιος. άλλιώτικο πώς θά πλύθαινε τό κράτος τού θανάτου; Τό πα
ρόν βασίλειό του είναι φτωχό μπροστά σ· αύτό πού θά γίνει ϋστε
ρα άπό πολλούς οίώνες μέ τή βοήθεια τή δικιά σου καί τών παι
διών σου. 
Κάϊv: Τά άύvνεφα δλο καί πιό πολύ όνοίγουν. σχηματίζοντας γύρω 
μας στέφανα πού άδιάκοπα μεγαλώνουν. 
Λούσιφερ: Προχώρα' 
Κάϊv: Κι' έσύ; 
Λούσιφερ: Μή φοβάσαι ... χωρίς έμένα έσύ δέ θά μπορουσες νά 
ξεπεράσεις τό κατώφλι τού κόσμου πού γεννήθηκες. Προχώρα' 
Προχώρα! 
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Κάϊv: Πόσο σιωπηλοί καί πόσο μεγάλοι είναι αύτοί ol κόσμοι πού 
βλέπω. Γιατί μοιάζουν νάνοι πάμπολοι, μά πιό πυκνοκατοικημένοι 
άπό τά πελώρια φωτεινά άστέρια πού αίωρόνταν στόν πάνω ού
ρανό, τόσο πού εύκολα θά μπορούσε νά νομίσει κάποιος δτι είναι 
τό λαμπερό πληθος κάποιου ούρανού έντελώς άκατάληπτου στόν 
άνθρώπινο νού, παρά δημιουργήματα πού πρόκειται νά κατοικη
θούν. 'Ώσπου, πλησιάζοντας ξεχώρισα τήν ψηλαφητή τους άπε
ραντωσύνη πού είναι καμωμένη γιά νά χρησιμεύει γιά κατοικία 
στά ζωντανά όντα, μά δέν είναι προικισμένη ή ϊδια μέ ζωή. 'Εδώ 
δμως δλα είναι γεμάτα άπό σκιές καί πυκνό σκοτάδι, πού σού θυ
μίζει μιά μέρα ποϋχει πιά τελειώσει. 
Λούσιφερ: Εiναι τό βασίλειο τού θανάτου. Δέν ήθελες νά τό δεϊς; 
Κάϊv: Μέχρι νά μάθω αύτό πού πραγματικά είναι δέ μπορώ νά σ· 
άπαντήσω. "Αν δμως είναι δπως τόν περιγράφει ό πατέρας μου, 
Θεέ μου! πρέπει νά είναι κάτι πού δέν τολμώ νά τό σκεφτώ. Κα
ταραμένος νάνοι έκεϊνος πού βρηκε τή ζωή πού όδηγεϊ στό θάνα
το κι' έκείνος ό άστόχαστος πού ένώ τού χάρισαν τή ζωή, δέ στά
θηκε όξιος νά τήν κρατήσει μά καταδικάστηκε νά τή χάσει καί μαζί 
μ' αύτόν καί μυριάδες άθώα πλάσματαl 
Λούσιφερ: 'Έτσι καταριέ · αι τόν πατέρα σου! 
Κάϊv: Κι' αύτός δέ μέ καταράστηκε δίνοντάς μου ζωήΙ Καί δέ μέ 
καταράστηκε προτού νόρθω στόν κόσμο γιά τήν τόλμη του νά κό
ψει τόν άπαγορευμένο καρπό; 
Λούσιφερ: Σωστά μίλησες, ή κατάρα είναι άμοιβαία μεταξύ τού 
πατέρα σου κι' έσένα, άλλά τά παιδιά σου κι' ό άδελφός σου; 
Κάϊv: Τήν κατάρα άς τήν μοιραστούν μαζί μου πού είμαι πατέρας 
κι' άδελφός τους. Τί άλλο πηρα έγώ γιά κληρονομικά ... Ώ, έσείς 
σκοτεινά βασίλεια άπό κυματίζουσες σκιές καί πελώρια φαντάσμα
τα, πού άπό τίς μορφές σας άλλες ξεχωρίζουν καθαρά κι' άλλες 
μόλις φαίνονται κι' δλες τή θλίψη καί τή φρίκη χύνετε στήν ψυχή 
μου. Τί είστε; Είστε πλάσματα πού ζητε ή όντα πού ζήσατε; 
Λούσιφερ: Σ' αύτά τά όντα ύπάρχει κάτι κι· άπό τίς δυό καταστά
σεις. 
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Κάϊν: Τότε τί είναι ό θάνατος; 
Λούσιφερ: Πώς; αύτός πού σας έπλασε, δέ σας όποκάλυψε πώς ό 
θάνατος είναι μιά νέα ζωή; 
Κάϊν: Τά μόνα του λόγια μέχρι τώρα είναι πώς θά πεθάνουμε. 
Λούσιφερ: Μπορεί κάποια μέρα νά σας όποκαλύψει κι' αύτό τό 
μεγάλο μυστικό. 
Κάϊν: Εύτυχισμένη μέρα. 
Λούσιφερ: Πώς θόναι εύτυχισμένη στον αύτό τό μυστικό πού θά 
άποκαλυφθεί μετά άπό όνείπωτες άγωνίες, θόναι τό σίγουρο 
έχέγγυο μιας αίώνιας άγωνίας γι' άμέτρητες μυριάδες όπό ότομα, 
ποδναι πεπρωμένο νά γεννηθούν καί πού θά προικιστούν μέ τή 
ζωή γι' αύτό μόνο τό σκοπό' 
Κάϊν: Τί είναι αύτά τά ίσχυρά φαντάσματα πού βλέπω νά κυματί
ζουν γύρω μου; Δέν έχουν τή μορφή τών πνευμάτων πού είδα νά 
περιτριγυρίζουν κοντά στήν όγνωστη κι· όπαγορευμένη σέ μας 
Έδέμ ι 'Αλλά οϋτε έχουν όψη άνθρώπινη δπως ηταν του 'Αδάμ, 
του 'Άβελ, σ· έμένα τόν ϊδιο, στήν όδελφή - γυναίκα μου καί στά 
παιδιά μου. 'Έχουν μιά όψη πού χωρίς νάνοι δμοια μέ τήν όψη 
τών άγγέλων καί τών άνθρώπων δείχνει πώς όν δέν έφτασαν στή 
βαθμίδα τών άγγέλων, άποδείχτηκαν άπό τούς όνθρώπους κατά 
πολύ άνώτεροι, είναι όντα περήφανα, άκαταδάμαστα, όμορφα καί 
δύναμη γεμάτα, μά μέ σχήμα γιά μένα άκατανόητο γιατί ποτέ δέν 
είδα ομοια. Δέν έχουν οϋτε φτερά Σεραφείμ, οϋτε άνθρώπινη ό
ψη, οϋτε τή μορφή τών πιό δυνατών κτηνών, οϋτε κάτι πού νά σέ 
κάνει νά τά νομίζεις γιά σημερινά ζωντανά πλάσματα. Είναι δμως 
τά πιό όμορφα καί δυνατά όντα πού ζουν σήμερα στή γη, άλλά έ
χουν τόση διαφορά μ' αύτά πού δύσκολα θά μπορούσα νά πιστέ
ψω δτι είναι ζωντανά. 
Λούσιφερ: Κι' δμως κάποτε έζησαν. 
Κάϊν: Που; 
Λούσιφερ: 'Εκεί πού ζείς κι' έσύ. 
Κάϊν: Πότε; 
Λούσιφερ: Πάνω σ· αύτό πού όνομάζεις Γη. 
Κάϊν: Ό 'Αδάμ είναι ό -πρώτος. 
Λούσιφερ: 'Από τούς σημερινούς άνθρώπους βέβαια, άλλά είναι 
τόσο άσθενικός πού δέ θά μπορούσες νά τόν παρομοιάσεις οϋτε 
μέ τόν τελευταίο άπ' αύτά. 
Κάϊν: Καί τί είναι αύτά τά πλάσματα; 
Λούσιφερ: Αύτό πού θά γίνεις κι· έσύ κάποτε. 
Κάϊν: Καί πρίν τί ηταν; 
Λούσιφερ: Πλάσματα ζωντανά, εύγι=νικό, έξυπνα, άγαθά, γιγαντό-
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σωμα καί δοξασμένα καί τόσο άνώτερα άπό τόν πατέρα σου, όν 
αύτός δέν έφευγε άπό τήν 'Εδέμ, δσο έσύ καί τό παιδί σου εΤστε 
άνώτεροι άπ' ο.τι θόναι ol όνθρωποι, στή θλιβερή κατάντια τοϋ 
έκφυλισμοϋ τους, ϋστερα άπό 60000 γενιές. 'Όσο γιά τίς άδυνα
μίες τους, μπορείς καί μόνος σου νά κρίνεις άπό τή δικιά σου σάρ
κα. 
Κάϊν: Άλλίμονό μου ι Καί χάθηκαν; 
Λούσιφερ: Χάθηκαν άπό τή γη τους, δπως θά χαθείς κι· έσύ άπό 
τή δικιά σου γη. 
Κάϊν: 'Αλλά ή γη τους δέν ηταν δικιά μου; 
Λούσιφερ: Ναί. 
Κάϊν: 'Όχι δμως δπως εiναι τώρα, γιατί ή σημερινή γη εΤναι πολύ 
στενή κι· όχι κατάλληλη νά κρατήσει τέτοια πλάσματα. 
Λούσιφερ: Πραγματικά ηταν πιό όμορφη. 
Κάϊν: Καί πώς έφτασε στή σημερινή της κατάντια; 
Λούσιφερ: Ρώτησε αύτόν ποδναι ό αϊτιος κάθε καταστροφής. 
Κάϊν: Καί πώς έγινε αύτή ή μεταβολή στή γη; 
Λούσιφερ: 'Έγινε μιά συνθλιπτική καί άδυσώπητη καταστροφή καί 
άταξία τών στοιχείων, τόσο πού ό κόσμος έπεσε στήν κατάσταση 
τοϋ χάους, δπως πάλι άπό τό χάος άναβλάστησε ό κόσμος. Παρό
μοια κοσμογονικά φαινόμενα, ποδναι σπάνια στό Χρόνο εiναι συ
χνά στήν Αίωνιότητα. Τώρα προχώρησε καί κοίταξε στό παρελθόν. 
Κάϊν: Εiναι 1Ξνα τρομερό θέαμα ι 
Λούσιφερ: Κι' άληθινό. Κοίτα αύτά τά φαντάσματα. Ήταν κάποτε 
άπό ϋλη σάν τή δικιά σας. 
Κάϊν: Θά γίνω κι· έγώ σάν κι· αύτά. 
Λούσιφερ: 'Εκείνος πού σ· έπλασε νά σου απαντήσει. Έγώ σοϋ 
δείχνω τό τί ηταν οί πρόγονοί σου, ένώ τί ήταν μόνος σου θά τό 
καταλάβεις καί σέ βαθμό άνάλογο μέ τή μηδαμινή αίσθαντικότητα 
ποδσαι προικισμένος καί μέ τό άκόμα πιό μηδαμινό κομμάτι άθά
νατης διάνοιας καί γήϊνης δύναμης πού χαρακτηρίζουν τήν όντότη
τά σου. Τό μόνο ποϋχετε κοινό μ· δ,τι κάποτε αύτά τά όντα εiχαν, 
εiναι ή ζωή, κι' αύτό πού θόχετε εiναι ό θάνατος. 'Όσο γιά δλα τ' 
όλλα, τιποτένια πνευματικά σας χαρίσματα, αύτά ταιριάζουν σ' έρ
πετά πού γεννήθηκαν άπό τό κατακάθι ένός άπέραντου σύμπαν
τος, πού άπό τά συντρίμια του σχηματίστηκε 1Ξνας σχεδόν όμορ
φος πλανήτης, κατοικιμένος άπό όντα πού ή μοναδικιά τους άπό
λαυση εΤναι νά βρίσκονται στό σκοτάδι. 'Ένας Παράδεισος 'Ά
γνοιας, πού μέσα του ή γνώση έχει άπαγορευτεί, σά νότον δηλη
τήριο. Τώρα κοίταξε τί εiναι ή τί ηταν μιά φορά τ· άνώτερα αύτά 
όντα, κι· όν αύτό δέ σ· εύχαριστεί, γύρισε πίσω στή Γη σου, γιά 
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νά καλλιεργήσεις τή γη σου ... θά σ· όδηγήσω σ αύτή σώο κι
άσφαλη. 
Κάϊν: 'Όχι, θά μείνω έδώ. 

Λούσιφερ: Γιά πόσο; 
Κάϊν: Γιά πάντα Ι 'Αφού κάποια μέρα πρέπει νόρθω έδώ άπό τή 
γη, θά προτιμούσα νά μείνω άπό τώρα. 'Αποστρέφομαι κάθε τι τό 
γήϊνο. 'Άσε με νά ζήσω άνάμεσα στίς σκιές. 
Λούσιφερ: Αύτό είναι άδύνατο, γιατί τώρα βλέπεις σάν δραμα αύ
τό ποδναι πραγματικότητα. Γιά νά κάνεις τόν έαυτό σου κατάλληλο 
γι' αύτή τήν κατοικία, πρέπει νά διέλθεις διά της πύλης, άπό τήν 
όποία bλα δσα βρίσκονται έδώ διήλθαν, διά της πύλης τού θανά
του Ι 
Κάϊν: 'Εμείς άπό ποιά πύλη μπήκαμε; 
Λούσιφερ: 'Από τή δικιά μου. 'Υποσχέθηκα νά γυρίσεις στή Γη, μέ 
τό πνεύμα μου σέ βοήθησα νά πετάξεις σέ περιοχές πού τά πάντα 
είναι όπνοα έκτός άπό σένα. Κοίτα γύρω σου, μή νομίσεις οτι θά 
κατοικήσεις έδώ μέχρι νόρθει ή ώρα σου. 
Κάϊν: Κι' αύτά τά όντα δέ μπορούν νά ξαναπεράσουν άπό τή Γη 
πάλι; 
Λούσιφερ: Ή Γη τους έχει χαθεί γιά πάντα. 'Έχει τόσο πολύ άλλά
ξει άπό των δικών της σπλάχνων τούς συγκλονισμούς, πού δέ θά 
μπορούσαν πιά τά όντα αύτά ν· άναγνωρίσουν κανένα μέρος άπό 
τήν άνανεωμένη έπιφάνεια πού μόλις τώρα σταθεροποιήθηκε. Κι' 
ηταν, .. . πόσο όμορφος ηταν έκείνος ό κόσμος. 
Κάϊν: Κι' είναι άκόμα. Ή καρδιά μου δέν τρέφει καμμιά έχθρα γιά 
τή Γη, αν κι' είμαι άναγκασμένος νά τήν καλλιεργώ, αύτό πού μού 
προκαλεί λύπη είναι δτι δέ μπορώ ν· άπολαύσω χωρίς μόχθο τίς 
άμέτρητες όμορφιές της, οϋτε νά Ικανοποιήσω μέ τή γνώση τίς ό
πειρες σκέψεις πού μέ πλημμυρίζουν, οϋτε νά λιγοστέψω τούς 
όσταμάτητους φόβους μου γιά τό θάνατο καί τή ζωή. 
Λούσιφερ: Τί είναι ό κόσμος σου τό βλέπεις, άλλά δέ μπορείς ν· 
άντιληφτείς τή σκιά αύτού πού ητανΙ 
Κάϊν: Κι' έκείνα τά γιγάντια πλάσματα, φαντάσματα μέ κατώτερη 
διανοητική ύπόσταση, τούλάχιστον έτσι φαίνονται, άπό τά όντα 
πού πρίν όπό λίγο άφήσαμε ... καί πού μοιάζουν μέ τ' άγρίμια πού 
ζούν σ· άπομακρυσμένα δάση της Γης καί μέ τά πιό δυνατά άπ' 
αύτά τά θεριά πού μέ τούς τρομαχτικούς τους βρυχηθμούς ταρά
ζουν τή νύχτα, άλλά είναι 1 Ο φορές άπ' αύτά πιό μεγάλα καί φρι
κτά στήν όψη, πού είναι τό ϋψος τους κι' όπό τ' άγγελοφρούρητα 
τείχη της Έδέμ ψηλότερο, έχουν μάτια πού άστράφτουν σάν τίς 
πύρινε"ς ρομφαίες των Χερουβείμ, κι' οί χαυλιόδοντές τους ξεπρο-
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βάλλουν σάν νάνοι δέντρα γυμνά άπό φλοιό καί κλωνάρια. Τί νό
τον κάποτε; 
Λούσιφερ: Αύτό πού είναι τό Μαμούθ στόν τωρινό κόσμο ... καί 
πού βρίσκονται κατά μυριάδες θαμμένα κάτω άπό τήν έπιφάνειά 
του. 
Κάϊν: Κανένα άπ' αύτά δέ ζεί πάνω στή Γη; 
Λούσιφερ: 'Όχι. γιατί όν ή άσθενικιά σου γενιά ηταν άναγκασμένη 
να πολεμήσει μ· αύτά, ή κατάρα πού τή βαραίνει θόταν άχρείαστη 
- τόσο γρήγορα θά χανόταν άπό τό πρόσωπο της Γης.
Κάϊν: Καί γιατί οί πόλεμοι;
Λούσιφερ: Ξέχασες μέ ποιά κατάρα διώχτηκε άπό τήν 'Εδέμ τ· άν
θρώπινο γένος; Πάλη μ' δλα τά όντα, θάνατος σ· δλους, κι· οί άρ
ρώστιες, οί καϋμοί κι· οί πίκρες ... αύτοί ήταν οί καρποί τού άπαγο
ρευμένου δέντρου.
Κάϊν: 'Αλλά καί τά ζώα έχουν δοκιμάσει τόν άπαγορευμένο καρπό
ώστε κι· αύτά πρέπει νά πεθάνουν;
Λούσιφερ: Ό Δημιουργός σάς εiπε πώς πλάστηκαν γιά σάς, δπως
κι· έσείς γι· αύτόν. Θά θέλατε ή μοίρα τους νάνοι άνώτερη άπό τή
δικιά σας; "Αν ό 'Αδάμ δέν εiχε πέσει, δλα θόμεναν στήν άρχική
τους κατάσταση.
Κάϊν: ΆλίμονοΙ Στά δυστυχισμένα αύτά πλάσματα, πού πρέπει ν·
άκολουθήσουν τήν τύχη τού πατέρα μου, σάν τά παιδιά του, χωρίς
νόχουν δοκιμάσει τό μηλο καί χωρίς νάνοι κάτοχοι της πολύτιμης
γνώσηςΙ 'Απατηλό δέντρο, άφού τίποτα δέ γνωρίζουμε. 'Υποσχέ
θηκε τή γνώση γι· άντάλλαγμα τού θανάτου καί θόπρεπε νά μάς
τή χαρίσει. Τί μ· δλα αύτά γνωρίζει 6 όνθρωπος;
Λούσιφερ: Μπορεί ό θάνατος νά όδηγεί στην ύπέρτατη γνώση. Κι'
άφού είναι άπ' δλα τά πράγματα τό πιό σίγουρο, θά όδηγεί τούλά
χιστον στήν πιό σίγουρη έπιστήμη; 'Επομένως τό δέντρο ηταν
άληθινό όν καί θανατηφόρο.
Κάϊν: Τί σκοτεινά βασίλεια πού βλέπω μά δέν τά νοιώθω.
Λούσιφερ: Γιατί μακριά άκόμα είναι ή ώρα σου, κι' ή ϋλη δέ μπο
ρεί νά καταλάβει τό πνεύμα όπόλυτα, άλλά είναι κάτι νά γνωρίζεις
δτι ύπάρχουν τέτοια βασίλεια.
Κάϊν: Γνωρίζαμε κι· άπό πρίν πώς θάνατος ύπηρχε.
Λούσιφερ: Ναί, άλλά όχι πιό πέρα άπ' αύτόν.
Κάϊν: Οϋτε άκόμα τό γνωρίζω.
Λούσιφερ: Ξέρεις πώς ύπάρχει μιά κατάσταση ϋπαρξης κι· όλλες
πολλές καταστάσεις έκτός άπό τή δικιά σου, κι· αύτό σήμερα τό
πρωί δέν τό γνώριζες.
Κάϊν: 'Ό,τι βλέπω φαίνεται θαμπό καί σκιερό.
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Λούσιφερ: Θά πρέπει νόσοι εύχαριστημένος, θά σοϋ φανοϋν πιό 
φωτεινά στήν άθανασία σου. 
Κάϊν: κι· έκείνος έκεί ό ρευστός χώρος μέ τό υπέροχο γαλάζιο 
χρώμα, πού κυματίζει πέρα γιά πέρα, λές κι' είναι νερό, χωρίς κα
νένα τέρμα, δέν είχε ενα αίθέριο γαλάζιο χρωματισμό, θά νόμιζα 
πώς είναι ποτάμι πού πηγάζει άπό τόν Παράδεισο καί περνδ μπρο
στά άπό τή γι\iνη κατοικία μου, πές μου τί είναι; 
Λούσιφερ: 'Υπάρχει άκόμα κάτι παρόμοιο πάνω στή · Γη, πολύ μι
κρότερο καί κοντά σ· αύτό θά κατοικήσουν oi δικοί σου όπόγονοι. 
Είναι τό εϊδωλο ένός ώκεανοϋ. 
Κάϊν: Μοιάζει σάν ενας άλλος κόσμος, σάν ενας ρευστός ηλιος. Κι'

αύτά τά παράξενα πλάσματα πού κινοϋνται πάνω στήν όστραφτε
ρή του έπιφάνεια; 
Λούσιφερ: Είναι οί κάτοικοι του, οί Λεβιάθαν πού ζοϋσαν κάποτε 
πάνω στή Γη. 
Κάϊν: Κι' έκείνος ό άπέροντος όψης, πού βγάζει άπό τά βάθη της 
άβύσσου τή μουσκεμένη του χαίτη καί τό θεώρατο κεφάλι του, 
πού είναι δέκα φορές ψηλότερο άπό τόν πιό ψηλό κέδρο, τόσο 
πού λές πώς θά μποροϋσε νά τυλίξει μέσα στά μακριά του πλοκά
μια τίς ούράνιες σφαίρες πού λίγο πρίν εί'δαμε. Δέν είναι όπό τό ϊ
δι'ο είδος μέ τόν όφη πού παραφύλαγε κάτω όπό της Έδέ_μ τό 
δέντρο; 
Λούσrφερ: Ή Εϋα, ή μητέρα σου μπορεί πιό καλά νά σοϋ πεί τί εί
δος όφης �ταν αύτός πού τή δελέασε. 
Κάϊν: Αύ1ός ό όφης είναι φοβερός στήν όψη. Χωρίς όμφιβολία τ· 
όλλο θάχε πιό πολύ όμορφιά. 
Λούσιφερ: Δέν τό πρόσεξες ποτέ; 
Κάϊν: Είδα πολλά τοϋ ϊδιου εί'δους (έτσι τούλάχιστον μοϋλεγαν), 
άλλά ποτέ δέν είδα έκείνο πού δελέασε τή μητέρα μου νά φάει τό 
μοιραίο καρπό, οϋτε καί κανένα άλλο πού νάμοιαζε μ· έκείνο. 
Λούσιφερ: Μr1πως τόδε ό πατέρας σου; 
Κάϊν: "Όχι, ή μητέρα μου τόν δελιασε κι· αι'Jϊή δελεάστηκε άπό 

τόν όψη. 
Λούσιφε:ρ: Μωρόπιστε άντρα' "Άν r) γυναίκα σου η οί γυναίκες 
τC:Jν παιδιών σου, σας παρακινήσουν νά δοκιμάσετε κάποιο και
νούργιο rϊ παράξενο πρδγμο. νασοι σίγουρος πώς θά δείς ποιός τίς 
δελέασε πρώτα. 
Κάϊν: Τό σοφό σου λόγια έρχονται πολύ όργά, γιατί δέν έχουν πιά 
τr1 δύναμη οί όψεις νά δελεάσουν 1 ίς γυ1ιοίκες. 
Λούσιφερ: 'Υπάρχουν ομως όκόμο 11ε()ικά πρuγματα μέ τά όποία ή 
γυναίκα μπορεί νό δελε<Ίnrι τόν nv1 ρα κι· ό όντρος τή γυναίκα. 



328 ΙΛΙΣΟΣ 1986 

Αύτό ός τό προσέξουν τά παιδιά σου. Τή συμβουλή μου αύτη απο 
καλωσύνη στή δίνω, γιατί είναι άντίθετη μέ τό συμφέρον μου. Εί
ναι άλήθεια πώς κανένας δέ θά τήν άκούσει κι' έτσι μικρή θόvαι ή 
ζημιά μου. 
Κάϊv: Δέ σέ καταλαβαίνω. 
Λούσιφερ: Θά πρέπει γι' αύτό νόσοι πιό εύτυχισμέvος! Έσύ κι· ό 
κόσμος σου είστε άκόμα νέοι! Νομίζεις τόν έαυτό σου μεγάλο έγ
κληματία καί πολύ δυστυχισμένο, δέν είναι έτσι; 
Κάϊv: Όσο γιά έγκλημ9, δέν ξέρω, γιά λύπες έχω αίσθανθεί πολ
λές. 
Λούσιφερ: Πρωτότοκο παιδί του πρωτόπλαστου! 'Όσα άνομήματα 
κι· όν έχεις κάνει μέχρι τώρα, δσες δυστυχίες κι· αν έχεις περάσει 
κι· άληθινά είσαι άμαρτωλός κι· άρκετές νοιώθεις πίκρες, είσαι ή 
Έδέμ σ· δλη της τήν άθωότητα συγκρινόμενη μ· δ,τι έσύ πολύ 
σύντομα μπορεί νά γίνεις, κι· αύτές σου πάλι ο1 άμαρτίες κι· οί 
καϋμοί θόναι Παράδεισος μπροστά στίς δυστυχίες πού θά περά
σουν καί στ· άνομήματα πού θά κάνουν τά παιδιά τώv παιδιών 
σου, αύτά πού θά φέρουν στόv κόσμο άπειρες γενιές καί θόναι 
άμέτρητοι σάv του κορνιαχτου τά μόρια, πού μέ τά λείψανά τους 
άσταμάτητα θά πληθαίνουν. Καί τώρα άς έπιστρέψουμε στή γη. 
Κάϊv: Καί μ· έφερες έδώ μόνο γιά νά μου δείξεις αύτό; 
Λούσιφερ: Δέ ζήτησες τή γνώση; 
Κάϊv: Ναί, άλλά πώς είναι ό δρόμος πρός τήv εύτυχία. 
Λούσιφερ: "Αν ή άλήθεια είναι εύτυχία, τήν έχεις. 
Κάϊv: Τότε καλά έκανε ό Θεός του πατέρα μας πού τοδχε άπαγο
ρέψει τό μοιραίο δέντρο. 
Λούσιφερ: 'Αλλά θάχε κάνει πιό καλά αν δέv 1ό φύτευε. Ή άγνοια 
του κακου δ!Ξ σώζει άπό τό κακό, πού είναι προορισμένο άδιάκοπα 
νά προοδcύει καί vόvαι κομμάτι δλων τών πραγμάτων. 
Κάϊv: 'Όχι, μά τήν άλήθεια. "ΟχιΙ δέ μπορώ νά τό πιστέψω γιατί δι
ψάω γιά τό άγαθό. 
Λούσιφερ: Καί ποιός δέv κάνει τό ϊδιο; Ποιός άποζητδ τό κακό μο
νάχα γιά τήν πίκρα του; Κανένας - κανένα πλάσμα, είτε έμψυχο 
εϊτε αψυχο. 
Κάϊv: Σ' έκεivες τίς πανέμορφες κι· άμέτρητες ούράνιες σφαίρες 
ποϋδαμε άπό μακριά νά λάμι,ουv έκθαμβωτικά προτου κατέβουμε 
σ· uύτόv έδώ τό ζοφερό τόπο πού βασιλεύουν τά φαντάσματα, δέ 
μπορεί τό κακό vά πλησιάσει, γιατί είναι τόσο ώραίεςΙ 
Λούσιφερ: Γιατί τίς έχεις δεί μόνο άπό μακριά. 
Κάϊv: Καί τί μ· αύτό; Ή άπόσταση μόνο νά έλαπώσει μπορεί τό 
μεγαλείο τους. 'Όταν πάει κάποιος πιό κοντά τους θόvαι πιό μεγά
λη σίγουρα ή όμορφιά τους. 
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Λούσιφερ: Πλησίασε τά πιό όμορφα πράγματα τής Γης καί κρίνε 
όπό κοντά τήν όμορφιά τους. 
Κάϊν: Τό έχω κάνει. Τά πιό όμορφα πράγματα πού γνώρισα είναι 
πολύ πιό όμορφα δταν τά βλέπω άπό κοντά. 
Λούσιφερ: Κάπου πλανιέσαι. Ποιό είναι αύτό τό πλάσμα, πού δταν 
τό βλέπεις πιό κοντά, είναι πιό όμορφο κι· άπό τά πιό όμοοφα μα
κρινά πράγματα; 
Κάϊν: Ή άδελφή μου ή 'Άδα. 'Ολα τ' άστέρια τ· ούρανού, ή βαθειά 
μπλέ σελήνη τής νύχτας, πλημμυρισμένα άπό τό ύπερκόσμιο φώς 
μιας ούράνιας σφαίρας πού μοιάζει μέ πνεύμα η μ' εναν κόσμο 
άπό πνεύμα. Oi άποχρώσεις τού λυκόφωτος, η ό ύπέροχος έρχο
μός τού ηλιου, ή άπερίγραmη δύση του, πού γεμίζει τά μάτια μου 
μ' εύχάριστα δάκρια καθώς τόν βλέπω νά χάνεται κι· αίσθάνομαι 
τήν καρδιά μου νά φτερουγίζει άπαλά κατά τό φωτεινό παράδεισο, 
τού δάσους ή σκιά, τά καταπράσινα κλαδιά, τό τραγούδι τού που
λιου, τού νυχτερινού πουλιού, πού φαίνεται νά τραγουδάει τήν 
άγάπη καί σμίγει τή φωνή του μέ τών Χερουβείμ τίς ύπερκόσμιες 
συμφωνίες, καθώς ή νύχτα άπλώνεται πάνω άπ' τούς τοίχους τής 
Έδέμ bλο αύτά είναι τίποτα στά μάτια μου καί στήν καρδιά μου 
μπροστά στi'jς 'Άδος μου τό πρόσωπο, γιά νά τ· άντικρύσω, γυρί
ζω τά μάτια μου μακριά άπό γή κι· ούρονό. 
Λούσιφερ: Ή 'Αδο σου, μ· bλο ποδvαι ενα άδύνατο θνητό πλά
σμα, εχει ολη τήν όμορφιά πού μπορεί ή φύση νά χαρίσει στά παι
διιi της, μέσο στήν ούγή κοί τήν όνθηση τής πρώτης δημιουργίας. 
Παρ· bλο ούτά πλανιέσαι Ι 
Κάϊν: 'Έτσι νομίζεις γιατί δέν είσαι άδελφός της. 
Λούσιφερ: Θνητέ' Είμαι άδελφός ολων δσοι δέν έχουν παιδιά. 
Κάϊν: Οϋτε μπορείς νόχεις κάποιο σχέση μαζί μας. 
Λούσιφερ: Μπορεί νόναι πεπρωμένο oi άπόγονοί σου νά συνδε 
θούν μαζί μου. Άλλά όν πραγματικά έχει δικό σου ενα πλασμu 
πού ή όμορφιά του στά μάτια σου είναι άνώτερη άπό κάθε όλλη. 
γιατί νόσοι δυστυχισμένος. 
Κάϊν: Γιατί vά ύnάρχω; Γιατί νόσοι κι· έσύ δυστυχισμένος; Γιατί δ
λο τά πλάσματα νόναι δυστυχισμένα; Άκόμα κι· αύτός πού μας έ
πλασε πρέπει νόναι ετσι, δημιουργός δυστυχισμένων πλασμάτων. 
Του όλεθρου ή δημιουργία δέ μπορεί ποτέ νόναι δημιούργημα χα
ρας. κι· bμως ό πατέρας μου τόν όνομάζει παντοδύναμο. Μά όν εί
ναι καλός γιατί νά ύnάρχει τό κακό; Ζήτησα άπό τόν πατέρα μου 
νά μού άπαντήσει σ· αύτήν τήν έρώτηση κι· έκείνος μοδπε πώς 
μόνο τό κακό είναι ό δρόμος πού όδηγεί στό καλό. Παράξενο κα

λό. πού πρέπει νά βγει όπό τόν πιό θανάσιμο άντίπαλό του 1 Είδα 
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τώρα τελευταια ενα άρνάκι πού τό κέντρισε ενα φίδι, τό κακόμοι
ρο, όφριζε καταγής ξαπλωμένο κοντά στή μάνα του, πού μέ λυπη
τερά βελάσματα φανέρωνε τή μητρικιά της άγωνία. Πηρε τότε ό 
πατέρας μου μερικά βότανα καί τόβαλε στήν πληγή του καί τότε 
λίγο-λίγο, τό δύστυχο πλασματάκι ξαναβρήκε τή ξέγνοιαστη ζωή 
του καί σηκώθηκε νά βυζάξει της μάνας του τό γάλα, πού τρέμον
τας άπό χαρά, έγλειφε τά ξαναζωντανεμένα μέλη του παιδιου της. 
Κοίτα, γιέ μου, είπε ό 'Αδάμ, πως άπό τό κακό έκπηγάζει τό καλό. 
Λούσιφερ: Κι' έσύ τί άπάντησες; 
Κάϊν: Τίποτα. Γιατί είναι πατέρας μου, άλλά σκέφτηκα πώς θόταν 
πιό καλά γιά τό ζώο νά μήν είχε κεντριστει, παρά νά πληρώσει τήν 
άνανέωση τiΊς φτωχιάς ζωης του μ' άνέκφραστους πόνους, έστω 
κι' όν ού1οί πέρασαν μ' άντίδοτα. 
Λούσιφερ: Μά μοϋλεγες πώς άπ' δλα τά πλάσματα πού άγαπός, 
προτιμός αύτή πού μοιράστηκες της μητέρας σου τό γάλα καί πού 
τώρα δίνει τό δικό της στά παιδιά σου. 
Κάϊν: Σίγουρα, γιατί τί θόμουν χωρίς αύτήν; 
Λούσιφερ: Τί είμαι έγώ; 
Κάϊν: Τίποτα δέν άγαπός; 
Λούσιφερ: Τί άγαπό ό θεός σου; 
Κάϊν: Τά πάντα λέει ό πατέρας μου, άλλά πρέπει νά σου πω δτι 
δέν τό βλέπω στή γήϊνή τους μοίρα. 
Λούσιφερ: 'Έτσι δέ μπορεις νά εννοήσεις όν έγώ άγαπω κάτι η ό
χι, ιϊ όν άποβλέπω σ' ενα μεγάλο καί γενικό σκοπό, πού μέσα Του 
κάθε άτομική ϋπαρξη πρέπει νά λοιώσει σάν τά χιόνια. 
Κάϊν: Χιόνια; Τί θές νά πεις μ' αύτό; 
Λούσιφερ: Είσαι πολύ πιό εύτυχισμένος μή ξέροντας κάτι πού οί 
μακρινοί σου άπόγονο1 θά δοκιμάσουν καί κοίτα νά χαίρεσαι αύτό 
τό κλιμα πού χειμώνα δέ γνωρίζει. 
Κάϊν: 'Αλλά άγαπός κάτι πού νάνοι τ δμοιό σου; 
Λούσιφερ: Μήπως έσύ άγαπός τόν έαυτό σου; 
Κάϊν: Ναί, άγαπω πιό πολύ τό πλάσμα που κάνει τίς πίκρες μου πιό 
ύποφερτές καί rιούναι άπό μένα άνώτερο, άφου τόσο τ' άγαπω. 
Λούσιφερ: Τ' όγαπός γιατί είναι πολύ όμορφο, δπως φαινόταν καί 
τό μήλο στά μάτια τής μητέρας σου, δταν χαθει ή όμορφιά του, 
θά σβύσει κι' ή άγάπη σου καί κάθε όλλος σου πόθος. 
Κάϊν: Νά χαθει ή όμορφιά του ι Πως μπορει νά γίνει αύτό; 
Λούσιφερ: Μέ τόν καιρό. 
Κάϊν: Ό καιρός περνό κι' ό 'Αδάμ καθώς κι' ή μητέρα μου, είναι 
όκόμα ώραιοι όχι δσο ή 'Άδα καί τά Σεραφείμ, όλλά είναι πολύ ό
μορφοι. 
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Λούσιφερ: 'Όλη αύτή ή όμορφιά εiναι μοιραιο νά μαραθει σ· αύ 
τούς καί στήν 'Άδα. 
Κάϊν: Πόσο λυrτόμαι. άλλά καί Μ μπορώ νά φανταστώ πώς ή όγά
rτη μου γι· αύτή μnορει νά λιγοστέψει. κι· bταν ή όμορφιc� της 
σβύσει, μου φαίνεται bτι ό δημιουργός της όμορφιός θά χάσει πο
λύ περισσότερο όπό μένα, βλέποντας νά καταστρέφεται έ:'να τέ
τοιο δημιούργημα' 
Λούσιφερ: Σέ λυπόμαι, βλέποντας v· άγαπός b,τι θά χαθειΙ 
Κάϊν: Κι' έγώ έσένα πού τίποτα δέν άγαπός. 
Λούσιφερ: Κι' ό άδελφός σου, έχει ξεχωριστή θέση στήν καρδιci 
σου; 
Κάϊν: Γιατί, δέν έπρεπε; 
Λούσιφερ: Ό πατέρας συυ τόν άγαπϊi πολύ, τό ϊδιο κι ό Θεός 
σου. 
Κάϊν: Τό ίδιο κάνω κι έγι'ι.J. 
Λούσιφερ: Εiσαι καλός κι· άπλοϊκός. 
Κάϊν: 'Απλοϊκός. 
Λούσιφερ: Γιατί εiναι ό δευπρογεννημένος κι ό ciγαπημένοι, τiΊ<. 
μητέρας σου. 
Κάϊν: "Ας έχει τήν εϋνοιά της, άφου ό 6φης ηταv ό πρί.ίηος ,ιού 
τήν κέρδισε. 
Λούσιφερ: Καί του πατέρα σου ή όγάπη; 
Κάϊν: Τί μ· ένδιαφέρει αύτό; Γιατί νά 1111v όγοπr1οω έ:'νn rιι\ϊiιφn 
πού bλοι τ· όγοπουν; 
Λούσιφερ: Κι' ό Ίεχωβό - ό Κύριος 11{ τήν c�πέραντη κιιλωουvη 
κι· ό άνοιχτοχέρης δημιουργ6ς του φrαγμένου γιά σάς Πcφάt,r ι
σου κ,· ούτός μέ χαμόγελο [1λέπει 1 όν Άβελ: 
Κάϊν: Ποτέ μου δέν τόν εiδu κοί δι γνωρίζω 6v χαμογΤλό. 
Λούσιφερ: 'Αλλά εiδες 1ούι, nγγέλοuς l ου. 
Κάϊν: Σπάνια. 
Λούσιφερ: 'Αρκετά bμwc, γιό νό κuωλόβεις πιiις όγCΊn,ΗJΙ! τι'ιν 
όδελφό oou καί πώς ol Ουσίες του ιivοι όποδι κ1ι ς. 
Κάϊν: "Ας εiναι. Γιατί μου μιλiΊς γι· ΟΙJ1ι'1, 
Λούσιφερ: Γιατί εiχες ού1111rΊ σκέψη ιφiν άπό λ\υ. 
Κάϊν: Κι' όν τr1ν εiχο, γιu1i ξιιναφέρνεις μιn σκέψι) ηού (11uμο1ό 
καί συνεχίζει ταραγμ{\'Ο<,). Πvι ύμα 1 Έδι7ι ιϊμοσ1ι ιηό δικό σου 
κόσμο, μή μιλός γιά 1ό nικό μου Μου άποκιΊλuψις 1όnο μuσ, r1ριο 
μοϋδειξες έκείνουι_: τούς ΠΓ)οαοο11ίτι:ς ποιj κοτοιιωϋοnv μιrι Γη πυύ 
ή δικιά μας εiνοι !'να 1fλειο ίρrίπιο. μ' όδ11γησιc, πϊι\ω σέ 1ιύΓJιοuς 
όλόφωτους κόσμους, πού ό δικό<. μυς εiναι έναι_, οκ,,τι:ινός καί πο
λύ μακρινός συγγενής μέσα σ1ήv cΊπερπν1ωσύν11 τiiς δημιοιφγίας, 
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μοϋδειξες τίς σκιές έκείνης τής ϋπαrξης μέ τό φρικτο ονομα πού 
μας έφερε ό πατέρας μας Θάνατος, μοϋδειξες πάρα πολλά πράγμα
τα, άλλά όχι δλα. Δείξε μου τώρα πού κατοικεί ό 'Ιεχωβά, τό δικό 
του παράδεισο η τό δικό σου. Πού είναι; 
Λούσιφερ: Έδώ κι' έπί παντός τού 'Άπειρου Χώρου. 
Κάϊν: 'Έχετε κάποια ίδιαίτερη διαμονή δπως δλα τά όντα; 'Όσα εί
ναι άπό πηλό έχουν τή Γη τους καί ό καθένας άπό τούς μύριους 
κόσμους έχει τούς κατοίκους του, δλα τά πλάσματα ποϋχουν μιά 
έφήμερη ζωή, έχουν τό δικό τους στοιχείο. 'Ακόμα καί τά όντα 
πού άπό μακρού χρόνου έπαψαν νά ζούν έχουν κι' αύτά τό δικό 
τους τόπο διαμονής, δπως μέ διαβεβαίωσες. 'Έτσι κι' ό 'Ιεχωβά κι' 
έσύ, δικιά σας πρέπει νόχετε κατοικία. Κι' οί δυό μαζί μένετε; 
Λούσιφερ: 'ΌχιΙ Βασιλεύουμε μαζί άλλά οί κατοικίες μας είναι χω
ριστά! 

Κάϊν: Γιατί νά μήν ύπάρχει μόνον ό ενας άπό σάς. Θά μπορούσε 
μιά ένότητα σκοπού νά προκαλέσει ενωση τών στοιχείων πού τώ
ρα φαίνονται πώς συγκρούονται σέ συνεχείς καταιγίδες. Πώς 
έσείς πού είστε πνεύματα σοφά κι' άπέραντα, χωρίσατε; Δέν είστε 
άδελφοί τόσο στήν ούσία σας, τή φύση σας, δσο καί στή δόξα 
σας; 
Λούσιφερ: Δέν είσαι ό άδελφός τού 'Άβελ; 
Κάϊν: Εϊμαστε άδελφοί κι' έτσι θά μείνουμε. Μά πώς κάνεις τέτοια 
σύγκριση! Τό πνεύμα είναι τό ϊδιο μέ τή σάρκα; Μπορεί νά ξέρει 
τί θά πεί διχόνοια; Τό όπειρο κι' ή άθανασία μπορούν νά χωρι
στούν καί ν' άπλώσουν τή δυστυχία στό διάστημα; Γιά ποιό λόγο; 
Λούσιφερ: Γιά νά κυβερνήσουν. 
Κάϊν: Δέ μοϋπες πώς είστε κι' οί δυό αίώνιοι; 
Λούσιφερ: Ναί. 
Κάϊν: κι· έκείνη ή μπλέ άπεραντωσύνη ποδδα είναι άπεριόριστη; 
Λούσιφερ: Ναί. 
Κάϊν: Τότε γιατί δέν κυβερνάτε κι' οί δυό; Δέν έχετε άρκετό χώρο; 
γιατί πρέπει νά διαφέρετε; 
Λούσιφερ: Κι' οί δυό κυβερνάμε. 
Κάϊν: 'Αλλά ό ενας άπό σάς κάνει κακό. 
Λούσιφερ: Ποιός; 
Κάϊν: Έσύ, γιατί άν μπορείς νά κάνεις στόν άνθρωπο τό καλό, για
τί νά μήν τό κάνεις; 
Λούσιφερ: Καί γιατί νά μήν τό κάνει αύτός πού σάς δημιούργησε; 
Δέ σάς δημιούργησα έγώ, είστε δικά του πλάσματα κι' όχι δικά 
μου. 
Κάϊν: Τότε άφησέ μας νά εϊμαστε δικά του πλάσματα, δπως μάς 
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λές rϊ δειξε μου τήν κατοικία του rϊ τή δικιά σου. 
Λούσιφερ: Θά μπορουσα νά στίς δείξω καί τίς δυό, άλλά θόρθει ή 
στιγμή πού θ' άντικρύσεις τή μιά άπό τίς δυό μιά γιά πάντα. 
Κάϊν: Καί γιατί νά μήν τή δώ τώρα; 
Λούσιφερ: Ή άνθρώπινή σου διάνοια μόλις πού μπορει νά συλλά
βει τά λίγα πού σοϋδειξα, μέ ηρεμο καί καθαρό λογισμό. κι· δμως 
ζητάς καί πιό πέρα νά προχωρήσεις. νά μυηθεις στά μεγάλα διπλά 
μυστήρια, στίς Δυό Άρχές Ι Κι' εχεις τήν άξίωση yά τίς άντικρύ
σεις ενα άπό τά δυό αύτά μυστήρια θόταν ή καταστροφή σου. 
Κάϊν: 'Άς χαθώ όν πρόκειται νά τά δώ ι 

Λούσιφερ: Μ' αύτά πού λές δείχνεις πώς είσαι τό παιδί αύτής πού 
αρπαξε τό μήλο. Θά μπορουσες άκόμα καί νά χαθεις χωρίς νά τά 
δεις, αύτό τό δράμα είναι γιά τήν όλλη σου κατάσταση. 
Κάϊν: Του θανάτου; 
Λούσιφερ: Αύτός είναι τό πρελούντιο. 
Κάϊν: Τότε τόν φοβάμαι λιγότερο τώρα πού ξέρω δτι όδηγει σέ 
κάτι όριστικό. 
Λούσιφερ. Καί τώρα θά σ· όδηγήσω πίσω στόν κόσμο σου γιά νά 
πολλαπλ'Jσιάσεις τή φυλή του 'Αδάμ, θά τρως, θά πίνεις, θά κου
ράζεσα•, θά τρέμεις, θά γελάς, θά κλαις, θά κοιμάσαι καί θά πε
θαίνειςΙ 
Κάϊν: Καί γιατί είδα δλα αύτά τά πράγματα; 
Λούσιφερ: Δέ ζήτησες γνώση; Μ' δλα αύτά πού σοϋδειξα δέ σ· ό
νοιξα τό δρόμο νά φτάσεις στή γνώση του έαυτου σου; 
Κάϊν: Άλίμονο Ι Μου φαίνεται πώς δέν είμαι παρά ενα τίποτα Ι 

Λούσιφερ: Κι' αύτό πρέπει νάνοι τό δπdν τής άνθρώπινης γνώσης. 
Νά μάθουν οί όνθρωποι τή μηδαμινότητα τής θνητής τους φύσης. 
Κληροδότησε στά παιδιά σου αύτήν τήν έπιστήμη καί θά τά σώ
σεις άπό πολλά βάσανα. 
Κάϊν: Περήφανο πνευμα Ι Τά λόγια σου αύτά είναι γεμάτα έπαρσηΙ 
Κι' έσύ μ· δλη σου τήν περηφάνεια δέν έχεις κάποιον άνώτερό 
σου; 
Λούσιφερ: 'Όχι Ι Μά τόν ούρανό πού κυβερνά Αύτό, μά τήν όβυσ
σο καί τήν άπεραντωσύνη των ούρανίων κόσμων καί τής ζωής 
πού μοιραζόμαστε οί δυό μας - 'Όχι ι 'Έχω ενα νικητή, αύτό είναι 
άλήθεια, άλλά όχι άνώτερό μου. 'Όλοι του προσφέρουν, λατρεία, 
έγώ ποτέ, γι· αύτό καί άσταμάτητα τόν πολεμώ, δπως τόν πολέμη
σα στόν ύπέρτατο ούρανό. 
Σ' δλη τήν αiωνιότητα, στά έγκατα του 'Άδη, στά άτέλειωτα βασί
λεια του χώρου καί στήν άπειρία των άτέλειωτων αίώνων, σ· δλα. 
\JαίΙ σ· δλα θά τόν πολεμώ ι Καί κόσμοι πάνω σέ κόσμους, άστέ-
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ρια πάνω σ αστέρια, Σύμπαν πάνω σέ Σύμπαν, θά ταλαντεύονται 
πάνω στήν πλάστιγγα, μέχρι νά τελειώσει ό μεγάλος αύτός άγώ
νας πουναι άμφίβολο άν θά τελειώσει καί πού θαρρώ πώς μόνο 
μέ τήν συντριβή τού ένός άπό μάς θά τελειώσει! Καί τί είναι αύτό 
πού μπορεί νά συνθλίψει τήν άθανασία μας, τ' άμοιβαίο κι' άμετά
βλητο μίσος μας. Αύτός σά νικητής, θά δεί στό νικημένο τ' όνομα 
τού Θεού τού κακού. Πού είναι δμwς τ· άγαθό πού δίνει αύτός; 
"Αν έγώ νικούσα, τά δικά του έργα μόνο θά θεωρούνταν κακά. Κι' 
έσείς, νεοφερμένοι θνητοί, ποιά είναι τά δώρα πού χάρισε στό μι
κρό σας κόσμο; 
Κάϊv: Είναι λίγα. Καί μερικά άπ' αύτά πικρά. 
Λούσιφερ: Π ίσw τότε μαζί μου στή Γη σου καί πρc ,πόθησε νά 
χρησιμοποιήσεις δ,τι σού άπομένει άπό τά ούράνια δώρα πού χά
ρισε σέ σένα καί στούς δικούς σου. Τό κακό καί τό καλό έχουν δι
κή τους τό καθένα ύπόσταση καί δέ μετουσιώνονται σέ καλό καί 
κακό άπό τή θέληση έκείνων πού τά δίνει. Άν αύτός σάς δίνει τό 
άγαθό, νά τόν όνομάζετε άγαθό, αν τό κακό έχει τήν πηγή του σ· 
αύτόν, νά μήν τό νομίζετε δικό μου, μέχρι νά μάθετε καλύτερα 
τήν πραγματική του πηγή καί νά μήν κρίνετε άπό τίς λέξεις, έστω 
κι· άν προέρχονται άπό πνεύματα, μά άπό τούς καρπούς της ζωής 
σας. 'Ένα είναι τό άγαθό δώρο πού σάς χάρισε τό μοιραίο δέντρο. 
Τό λογικό σας. Μήν τ· άφήσετε νά ύποταχτεί σέ τυραννικές δε
σποτείες πού θέλουν νά σάς άναγκάσουν νά πιστεύετε τυφλά κι' 
ένάντια σέ κάθε αίσθημα ποϋχει ηΊν πηγή του στόν έξωτερικό κό
σμο, καί σέ κάθε ένδόμυχο συναίσθημα. Νά σκέφτεστε καί νά 
ύπομένετε δημιουργώντας �vav έσωτερικό κόσμο στά ένδόμυχα 
τού είναι σας, έκεί πού καμιά δέν έχει έπίδραση ό έξwτερικός κό
σμος. Θά φθάσετε έτσι πιό κοντά στόν πνευματικό κόσμο καί θά 
βγητε νικητές στήν πάλη σας πρός τή γήϊνη φύση σας. 

(ΦΕΥΓΟΥΝ) 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
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----��εταξύ μας 
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφεία τού «'Ιλισού», Χαρ. Τρι
κούπη 26, α· όροφος Κωδ. 106 79, ε1-
vαι άvοικτό καθημερινώς πλην Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜ8ΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεv, άπαστέλλεrε μέ τα
χυδρομικήv η τραπεζικήv έπι rαγήv είς 
τήv διεύθυvσιv: «Κωστήv Μελισσαρό
rιουλοv, Χαρ. Τρικού1 ι 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έvτολf,ς μάς δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέvτα ατούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησαv 
άπά τά Ταχυδρομείον μέ τήv σημείω
σιv: <ψετώκησε» ή «όγvωστος>> . Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν vά 
τούς είδοποιήσουv ή vό μάς δώσουν 
τός διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Γ. Ζάχαρης, Χαϊδάρι 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Άκης Βλαδημήρου, Λεμεσός 
Άλέξ. Καραγιάvvης, Τουρκία 
Κ. Παπακωvαταvτής, Τουρκία 
Mrs Effie Xanos, 'Αφρική 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Δημήτριος Άπ. Κυριάκης: Περί τού 
'Όντος, τού κακού καί τού θανά
του. Μελέτη φιλοσοφική, θεολογι
κή, θρησκειολογική, κριτική. 'Αθή
ναι 1986. 

Ζάχος Σαμολαδάς: Πανανθρώπινη 'Έ-

vωση καί Κοινωνικά πρόβλημα. 
Θεσσαλονίκη 1986. 

Βασίλης Κραψίτης: Έvατέvιαη ατό 
ύψηλά. Ποιητικές συνθέσεις. 'Αθή
να 1986. 

Basile ·�rapsitis: Le Mγthe Poemes. 
Pregrafakis. Athenes 1986. 

Basile Krapsitis: Ce monde ι Mon So
leil 1.. Mon Soleil 1 ... Poemes. Pre
sentation et Traduction par Geor
ges Zografakis. Athenes 1986. 

Παναγιώτης Βλαχόrτουλος: Μαθηματι
κές σκέψεις. 'Αθήνα 1986. 

Πέτρος Χ. Ρηγάτος: 'Ορθοδοξία καί 
Προσηλυτισμός. Πάτρα 1986. 

'Αλέκος Βασιλείου: Δημοσθένης Κ. 
Γραμματόπουλος. �vας 'Έλληνας 
διανοούμενος καί έπιστήμοvας ατή 
Ρουμανία. 'Αθήνα 1986. 

Βασίλης Μόσκοβης: Χρήστος Κατσι
γιάvvης, �vας vεοκλασσικός ποιη
τής. 'Αθήνα 1986. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
( Άπρ.-Μάϊος-Ίούv.) 

Πολύτεκνη Οίκογέvε,α ('Απρ.-Ίούv.
Ίούλ.-Σεm.) 

Τά κουτί τής Πανδώρας. Διευθ. Κατερ. 
Τσαλίκη-Κοτσιώλη (Μάϊος-Ίούvιος) 

Πνευματικές Σελίδες. Διευθ. Άλ. Βασι
λείου (Μάης-Ίούvης, Ίούλ.-Αύγ.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουvάκης 
(Ίούλ.-Σεm.) 

Σύγχρονη .Σκέψη. Διευθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Αύγ.) 

Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Αύγ.
Σεπτ.) 

Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ (Σε
m.) 

Νέα 'Ακρόπολις. Διευθ. Γ.Α. Πλάνας 
(Σεm.-Όκτ.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής Θεοοοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26- 'Αθήναι 106 79' 

'Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 

Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχ(jυς Δρχ. 100 

Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1986 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολποvδίνος 

Ήράκλειοv: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλει Λούβρος 

Κ · ,ιοτιvή: Έλ. Τσιτσι ιουλος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφείδης 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

'Αμμόχωστος: Άνδρ. Τ άόκκος 

Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου. 2 

Όθωνος. Τ.Τ. 102, τηλ. 4 74815 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Τουρκία: Γ. Βακαλόπουλος 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΡΧ. 600-1.000 

:] . 
. 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

Στ(Ι πόδια τού Διδασκάλου (tκδ. 1986) 

Έκλογαί άπό τόν Κρισναμούρτι (Κ Μελισσαροπούλοu) 

Ό Κρισναμούρτι γιό τόν Διαλογισμό (Κ. Μελισααροπούλοu) 
Έκπαίδεuσι καί σημασία ζωής 

Έλεuθερiα. ή άρχή καί τό τέλος 

Στοχασμοί πάνω στή ζωr'[ (Α" σειρά) 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (8 σΕιριΊ) 

Στοχασμοί πάνω στή ζωή (Γ σΕιριΊ) 

ΌμιλίΕς στήν Εύρώπη 

Στή σιγή τού Νού 

· Η άναγκαιότητα τής άλλογής

Τό πέταγμα τού όετού 

Τό πρώτα βήματα τής μάθησης 

Ή άπελΕuθέρωση όπ· τό γνωστό 

Τό δiχτu της σκέψης

- 1953 

- 1954

- 1956

- 1958

- 1960 

- 1967 

- 1970 

- 1970

- 1971 

- 1975 

- 1986 

- 1986 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητiις 

Συνδρομη 1986 δρχ. 600 
Φιλικη προαιρετικη δρχ. 1.000 

Έξωτερικού S 1 Ο, άεροπορικώς S 15 

«Έ π ι  λ ο γα 1)) ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 
,Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 
έκάστη δεμένη πρός δρχ. 500 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

150 

300 
150 
300 

650 

600 

600 

800 

500 

400 

400 

350 

600 

400 

300 

Αί συνδραμαί ff άντίτιμον βιβλίων νιΊ άποστέλλωνται μt ταχυδρομιιιήν fj 

τραπεζιιιήν έπιταyήν -δχι μt έντολήν- έπ' όνόματι Κωστή Μελιυσαροπούλου 

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

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ <�ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ>> Α.Β.Ε.Ε. 

Τηλ. 9217513 - 9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Σπϋρος Νάγος: Περί 'Ελευσινίων Μυστηρίων 

Σαρ. Παυλέας: Ό Μεγαλέξανδρος 

Αfμιλ. Ίβου: Ό όνθρωπος, ό μεγάλος αύτοαγνοούμενος 

Λούλα Κωνσταντινίδου: Σκληρός καιρός 

Παν. Κανελλόπουλος: Μεταφυσικής Προλεγόμενα 

Π.Δ. Άναγνώστου: Τό Πρωτοελληνικό Πνεύμα 

Αίδ. Ζάνος Γουγουτδς: 'Ολίγα γιά τόν πολύτιμον Παστέρ 

Νίκbς Ά. Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 

Βασ. Ί. Λαζανδς: Κριναγόρας 

Γ.Α. Κουκουβίνος: Χιροσίμα καί Άουσβιτς 

Νίκος Ά. Τέντας: Εύμορφία 

Σοφία Άντζακα 

Παν. Βλαχόπουλος 

Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων 'Ελλάδος 

Νανά Κοντοϋ: 'Ηρώ Κωνσταντοπούλου 

Λόρδου Βύρωνος: Ό Κάϊν 

Μεταξύ μας 

Στά προσεχή τεύχη 

0. Κιουστελίδης: Γιό τήν άναζήτηση τοϋ Διδασκάλου

Νίκος Τέντας: Ή Έλληνολατρεία τοϋ Β. Ούγκώ

Άντα Μπρούμη: Λογαριασμοί

Μαίρη Βλάχου: Θεός, Σύμπαν καί όνθρωπος

Γιώργος Σιέπος: Καθαρμοί 

Αlμιλία Ίβου: Βασάλτης

'Από τή σοφία τοϋ Χαλίλ Γκιμπράν

σελ. 
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