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ΑΙΜ. ΙΒΟΥ 

ΒΑΣΑΛΤΗΣ 

Πέρα όπ' τό φώς της μέρας μας 
χαράζει τό όλλο φώς 
Πέρα όπ' τόν όσπρο κρίνο 
τό όρχέτυπο λευκό. 
Πέρα όπ' τίς γιορταστικές έκρήξεις 
του 'Απριλίου 
πάλλεται ό μέγας �χος. 

'Όσα μας θάβει ή μέρα 
μας τά ξεθάβει ή νύχτα 
Τυμβωρύχος όμείλικτος 

Κάτω όπό τόσες φωταψίες 
τίποτε νά μή βλέπουμε 
Κάτω όπό τόσον ηλιο 
τόση νύχτα όξημέρωτ� 

11 

111 
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ιν 

Πάνω όπ' τήν όπειλητική σκέπη τών σύννεφων 
πάνω όπ' τό κράτος της καταιγίδας καί τοϋ 
όστραπόβροντου 
ό ηλιος λάμπει 
άμέτοχος, ότάραχος, άσπιλος 

ν 

Πρέπει νά ξεμάθουμε δσα μάθαμε 
Πρέπει ν' όρνηθοϋμε δσα εϊδαμε κι' δσα 
όκούσαμε, 
Γιά νά μάθουμε 
Γιά νά ίδοϋμε καί ν όκούσουμε 
Γιά νά καταλάβουμε. 

νι 

Κατεβαίνοντας τά σκαλοπάτια τοϋ μικροκόσμου μας 
άνεβαίνουμε τά σκαλοπάτια τοϋ κόσμου. 
Μέσα στό σφαιρικό σύμπαν, ol πυρηνες 
κρατούν ζηλότυπα 
τό ϋστατο μυστικό 

"Αν δέν ηταν ή νύχτα 
δέν θά ξέραμε τ' όστρα. 

νιι 

νιιι 

Μέσα όπό παραμορφωτικούς καθρέφτες 
εϊδαμε τόν κόσμο 
καί λαθέψαμε. 
Τό πρόβλημα είναι νά σπάσουμε 
τούς καθρέφτες μας 
γιά νά γνωρίσουμε τό όληθινό πρόσωπό του 
Γνωρίζοντάς το, νά αύτοαναγνωριστοϋμε. 

1986 
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ΙΧ 

Δουλεύοντας τόν θάνατό μας 
πασχίζουμε νά κερδίσουμε τή ζωή 
Μέρες παγιδεμένες στίς πλεκτάνες τού θανάτου 
Κι' ϋπνος στόν ϋπνο-μιά πρόγευση θάνατου-
οl νύχτες μας. 

χ 

Χρωματίσαμε τό θάνατο μαύρον 
μέ χρώματα νύχτας. 
Τή ζωή όσπρη 
μέ χρώματα μέρας 
Ποιός μας βεβαιώνει πώς πίσω όπό τό μαύρο 
της όχρωματοψίας μας 
δέν πάλλεται 
ενα όλλο όσπρο, πιό ύψηλό 
πού μπρός του τό όσπρο μας ξεπέφτει 
σέ μαύρο. 

ΧΙ 

'Ασυμφιλίωτοι μέ τό α1μα μας 
Σάν δί;ο ξένοι πού συνοικούμε παράλληλα 
χωρίς ν· όνταμώνουμε 
Μας ύπηρετεί στή σκιά. 
Τό ύπηρετούμε πιστά. 
Δέν μας γνωρίζει 
Δέν τό γνωρίζουμε. 

ΧΙΙ 

Πεθαίνει κανείς πιό φτωχός 
αν δέν έχει διαβάσει τόν 'Όμηρο. 

χιιι 

Πρόσωπο τού όνθρώπου-πειραματόζωο 
όδυνηρό, αίματόβρεχτο πρόπλασμα 
γιά τό πρόσωπο τού θεού. 

'Από τή συλλογή «Όρεία Κρύσταλλος καί Βασάλτης» 
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Νίκος Α. Τέντας 

Επί γης ειρήνη 

Απ' την Ανάτολή το φως. Τριάδα θεία 

σαρκόμορφη μ αγάπη ξαγοράζει 

του Νόμου την κατάρα κι αγιάζει 

το Τώρα με το Πάντα. Ευσπλαγχνία 

στη γη ουρανοφθάνει αρμονία 

αγγελική και στην καρδιά κουρνιάζει 

Ειρήνη και Χαρά. Στο φως σπαράζει 

θανή και θλίψη, φόβος κι αμαρτία. 

Ειρήνη και Χαρά Χριστός γεννιέται' 

Στο μέγα φως ·1στροφωτιά ηλίου 

του κόσμου η Ψυχή ξαναπετιέται 

αρύπωτη με χάδι μυστηρίου. 

Ειρηνοφόρα η μεγάλη πίστη 

ενώνει στην Εδέμ θνητό και κτίστη! 

1986 

Στον Α γιορείτη Πdισιο 



1986 

Αικατ. Τσόπελα 

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ... 

Μην περιμένεις το Χριστό να γεννηθεί 

μέσα στο χρόνο μια φορά 

κι αυτό να το γιορτάσεις 

με μεθύσι ξέφρενο, τραγούδια, φαγοπότι 

σαν κάτι κοσμικό ... 

Αλλοίμονο αν ο Χριστός 

γεννιώτανε στο χρόνο μια φορά 

κι ακόμα μια φορά μοναδική 

πριν δυο χιλιάδες χρόνια. 

Αν ο Χριστός, 

μέσα στη φάτνη της καρδιάς σου 

που σπάργανα να 'χει την αγάπη, 

δε νοιώθεις να Γεννιέται 

σα μια καινούργια άνοιξη 

κάθε στιγμή, κάθε καινούργια μέρα 

με μια σου αλλαγή πνευματική, 

που να ξαναγεννιέσαι ε σ ύ 

και να μεταμορφώνεσαι 

και νά 'ναι η κάθε μέρα σου 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, 

μην περιμένεις άδικα μέσα σ' ολόκληρο το χρόνο 

μήτε μια φορά ο Χριστός να γεννηθεί. 

Κι ούτε των Μάγων το Ηλιαστέρι 

στο σκοτεινό να λάμψει της ψυχής σου ουρανό 

και των Αγγέλων το «επί γης ειρήνη ... » 

τον πολυτάραχο μέσα στην πλάνη, 

ναρκωμένο νου σου να αφυπνίσει 

και τη Χριστουγεννιάτικη 

τη μαγεμένη Νύχτα ν· αναστήσει. 

Από τη Συλλογή «Άχρονες στιγμές» 
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Μαρία Δ. Βλάχου 

ΘΕΟΣ, ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Πρίν η άκόμη προχωρήσωμεν εlς τήν άνάπτυξιν τού φιλοσοφι
κού θέματός μας, θεωρούμεν σκόπιμον ν' άνατρέξωμεν πρωτί
στως εlς τάς Ίεράς Γραφάς, διά νά fδωμεν τi άκριβώς al θρησκείαι 
έδίδαξαν ώς πρός τήν φύσιν τού Θεού, τού Σύμπαντος καί τού 
'Ανθρώπου. ΑΙ περισσότεροι, λοιπόν, έξ αύτών άπεφάνθησαν δτι, 
Θεός, Σύμπαν καί άνθρωπος εΤναι της αύτης ούσίας καί συστά
σεως, άφού «Έν αύτψ ζώμεν, κινούμεθα καί έσμέν», σύμπαν καί 
άνθρωπος. Ό τελευταίος μάλιστα έπλάσθη κατ' εlκόνα πιστήν της 
αίωνιότητός Του, δπως άκριβώς έχει διατυπωθη εlς τόν άκόλου
θον στίχον άπό τάς άποκρύφους Γραφάς τών έβραίων: «Ό Θεός 
έπλασε τόν άνθρωπον κατ· εlκόνα καί όμοίωσίν Του. Έμφυσών δέ 
εlς τούς μυκτηρας αύτού πνοήν έκ της ΠΝΟΗΣ ΤΟΥ, μετέδωσε μι
μούμενος ό Θεός 'Εαυτόν- τάς άπαιτουμένας άναπνευματικάς κινή
σεις δηλ. τήν ΖΩΗ Ν, ή όποία δημιουργείται καί ύφίσταται χάριν 
της Θείας αύτης ΕΚΠΝΟΗΣ καί ΕΙΣΠΝΟΗΣ. 

ΑΙ θρησκείαι διδάσκουν έπίσης τό Τρισυπόστατον της Μονα
δικης Θεότητας ύπό τάς όνομασίας, «Πατήρ, Υlός καί 'Άγιον Πνεύ
μα διά τούς χριστιανούς»· καί «Βράχμα, Βισνού καί Σίβα» η «Sat, 
Shit καί Ananda» διά τούς Ινδουϊστάς. Καί ol μέν χριστιανοί τό 
όνομάζουν Άγίαν Τριάδα, ol δέ Ινδοί Trimurti. 

"Αν τονίζωμεν καί έμμένωμεν έξ άρχης εlς τήν διασαφήνισιν 
της Τριαδικότητας της Θεότητας, εΤναι διότι ή έσωτέρα δομή τού 
άνθρώπου, ό πραγματικός άνθρωπος, άντανακλά τήv Ιδίαν τήν 
Θεότητα εlς αύτάς τάς τρείς ύποστάσεις Της, τάς όποίας δμως, 
ύπό τό βάρος της σωματικότητός του τάς έκδηλώνει ύποτυπωδώς 
καί άντιμαχωμένας μεταξύ των. Άπό τούς χριστιανούς, ή Τριαδικό
της αύτή τού άνθρώπου εΤναι γνωστή ύπό τάς όνομασίας: σώμα, 
ψυχή καί πνεύμα- άπό δέ τού φιλοσόφου Πλάτωνος ώς: λογιστι
κόν, θυμοειδές καί έπιθυμητικόν. 

Τό σώμα, κατά τήν άπόκρυφον θεολογίαν, τήν διδασκομένην 
είς τήν άρχαιότητα «έν κρυπτψ», εΤναι τό ύλικόν περίβλημα (δ
μοιον μέ ΙΞν χονδροειδές σκήνωμα) μέ τό όποίον έπενδύεται ή ψυ
χή προκειμένου νά έκδηλωθ� εlς τόν γήϊνον αύτόν κόσμον· ύπα
κούουσα καί αύτή εlς τόν άδυσώπητον Νόμον της Ειμαρμένης η 
'Ανάγκης, τόν άρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν προαναφερθείσαν 
Θείαν Έκπνοήν καί Εlσπνοήν. 'Εξ 06 καί τά άρχαία ρητά: «Δεινης 
άνάγκης ούδέν Ισχύει πλέον» καί «Άνάγκα καί θεοί πείθονται». 
(Σημειωτέον δτι εlς τήν Φιλοσοφίαν, ή· έννοια της άνάγκης 
πρεσβεύει δτι τά πάντα εlς τήν ΦΥΣΙΝ καί τήν ΖΩΗΝ, γίνονται καί 
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ύπάρχουν κατά τήν άρχήν της άναγκαιότητος). 
Ή ψυχή, εΤναι τό ένσαρκωμένον τμημα τού πνεύματος πού 

διά τόν λόγον αύτόν έγκλείεται έντός τού σώματος καί γίνεται: ά
βουλος, άφρων, άμνήμων και τυφλή. 

Τό πνεύμα, εiναι τό «θειον έν τι;� άνθρώπψ», τό όποιον εύρί
σκεται, κατά μέγα μέρος, ύπεράνω αύτού· εΤναι τό άνώτερον καί 
άθάνατον τμημα τού άνθρώπου πού νυχθημερόν προσπαθει διά 
της άσιγάστου «έσω Φωνης» η «Φωνης της Σιγης» νά τόν άφυπνί
σι:� καί νά τόν άνυψώσι:� πρός Αύτό. 

Πατήρ, Υlός καί 'Άγιον Πνεύμα, Ιδού λοιπόν τό Τρισυπόστατον 
της Μοναδικης Θεότητας καί άντιστοίχως: πνεύμα, ψυχή καί σώ
μα διά τόν άνθρωπον. 

Ό προαναφερθείς δέ άδυσώπητος Νόμος της 'Ανάγκης, έλέ
χθη δτι εiναι άρρήκτως συνδεδεμένος μέ τήν Θείον Άνά ΠΝΟΗΝ, 
διότι άκριβώς αύτήν άντιπροσωπεύει καί έξυπηρετει, άφού, καί τό 
Θειον, ώς ζών όργανισμός, έξ άνάγκης μυειται δηλ. ΑΝΑΠΝΕΕΙ. 
'Όταν λοιπόν έκπνέΙJ, μόρια ένεργείας άπορρέουν έξ Αύτού καί 
διασκορπιζόμενα όλοέν μακρύτερον έκ της πηγης των, δημιουρ
γούν τούς κόσμους (όρατόν καί άοράτους)· καί δταν εlσπνέΙJ, περι
συλλέγει καί άπορροφ9 τά διεσκορπισμένα μόρια της ένεργείας 
Ί:ου καί τά συγχωνεύει καί πόλιν έντός Αύτού. Έξ ού καί ol άρ
χαιοι έκάλουν τό Σύμπαν «Υlόν της ΑΝΑΓΚΗΣ». Σημειωτέον δτι ό 
Θεός διά της άπορροης δέν έλαπούται ούδέ μεταβάλλεται διότι 
εiναι τι ύπερπληρες, άκτινοβολούν ώς ύπερούσιός τις ΗΛΙΟΣ, ειναι 
ή άπόλυτος Ζώσα ΑΛΗΘΕΙΑ, ένδεδυμένη ύπό έκπάγλου Φωτός 
δταν δέ έκδηλούται, άναδίδει άσύλληπτον έναρμόνιον ΗΧΟΝ, έν 
εϊδει ούρανίου συγχορδίας. Έξ ού καί εlς τόν Θειον καί έναρμό
νιον αύτόν άναπνευστικόν ρυθμόν 6φείλει τό ΠΑΝ τήν ϋπαρξίν 
του. Εiναι δέ γνωστός εlς τούς άποκρυφιστάς ώς: «Θεία Φωνή» η 
«Θειον "Ασμα» η «Μουσική τών Σφαιρών» η «Ούράνιος 'Αρμονία» 
η Λόγος κλπ. Ό δέ Leibnitg 1 , άναφορικώς μέ τό θέμα, έφρόνει δτι 
ό Θεός, άπό καταβολης ΚΟΣΜΟΥ, προδιέταξε διά τό διηνεκές τήν 
άπόλυτον άντιστοιχίαν καί συμφωνίαν τ�)V διαφόρων μονάδων, ώ
στε τό ΣΥΜ ΠΑΝ, νά λειτουργ� ώς «καλοκουρδισμένον ώρολό
γιον». Αύτό άπεκάλεσε προδιατεταγμένην ύπό τού Θεού 'Αρμο
νίαν, μέ τήν όποίαν είναι άναποσπόστως συνδεδεμένον καf όφεί
λει τήν ϋπαρξίν του, πάν έμψυχον πλάσμα εlς όλόκληρον τήν 
θείον έπικράτειαν. 

Κατά συνέπειαν, τό Σύμπαν καί πάν έν αύτt;ι άποτελούν έ:ν 
σύνολον έξ όλοκλήρου ζών άντλούν τήν ϋπαρξιν καf Νομοτέλειάν 
του έκ της Θείας αύτης 'Αρμονίας Φωτός καί 'Ήχου. 

'Υπάρχει δέ έκ της Συμπαντικης αύτης άκτινοβολίας έκτυφλω-

1. Γερμανός φιλόσοφος καί πανεπιστήμων. 
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τικού φωτός καί ύπερκοσμfου ήχου, άπιστεύτως μέγας συνδυα
σμός τόνων φωτός καί όρμονίας, άρχομένων άπό τών πλέον φω
τεινών θείων άποχρώσεων καί ούρανfων μουσικών τόνων, μέχρι 
καί τών πλέον άμαυρωμένων καί πλέον δυσαρμονικών, κακοήχων 
γη"ί'νων. 

Καί τούτο εΤναι έπόμενον, άφού τόσον ή κοσμική αύτή 'Ακτι
νοβολία φωτός, δσον καί ή Συμπαντική συγχορδία ή Θεία Δόνησις, 
άκολουθούσαι τούς φυσικούς ΝΟΜΟΥΣ, δλων τών δονήσεων, 
έλαπούνται όλοέν καί περισσότερον εlς έντασιν παλμικότητος 
φωτός καί ήχου, δσον αύξάνει ή άπόστασις πού τάς χωρίζει άπό 
τήν ΠΗΓΗΝ άπό τήν όποίαν προεκλήθησαν. (δσον δηλ. άπομακρύ
νονται άπό τάς Θείας καταβολάς των). 

Τό πνεύμα τού άνθρώπου, τό μόριον αύτό της «πυρίνης Θείας 
Άνα-πνοης» η έστω, ό άμιγής ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ό πλασθεfς «κατ· εlκό
να καί όμοίωσιν» εΤναι ή άκριβής άπεικόνισις (έν σμικρογραφίc;�) 
τού Θεού, δμοιος εlς «δόξαν», μεγαλοπρέπειαν, αrγλην καί όρμο
νίαν. Τό πνεύμα αύτό, κατά τήν Ινδικήν όρολογίαν, εΤναι τό Atma ή 
ό Λόγος κατά τήν έλληνο-χριστιανικήν. Ή δέ περιοχή δπου έδρά
ζεται ή άμιγής μορφή τού άνθρώπου μόνον μέ τούς άκολούθους 
στίχους τού έμπευσμένου Σολωμού ήμπορεί νά άπεικονισθ�: 

«Λάμψιν έχει δλη φλογώδη 
χείλος, μέτωπο, όφθαλμός 
φώς τό χέρι, φώς τό πόδι 
κι δλα γύρω σου εΤναι φώς. 

Ή ψυχή τού άνθρώπου, εΤναι ό ένδιάμεσος συνδετικός κρίκος 
μεταξύ τού πνεύματος καί τού σώματός του. Σημειωτέον δτι μόνον 
έν μικρόν κτημα τού πνεύματος διοχετεύεται εlς τήν ψυχήν, τό 
όποίον δμως κι· αύτή, άφού άπορροφήσΙJ δσην ένέργειαν της 
χρειάζεται διά τήν έπιβίωσιν της, έν συνεχείc;� τό διοχετεύει εlς τό 
σώμα, δπως τό ζωογονήση, τό θρέψΙJ καί τό συντηρήσΙJ. 

'Αλληγορικώς, ή ψυχή ήμπορεί νό παρομοιωθη μέ τό ϋστερον 
έντός της Συμπαντικης ΜΗΤΡΑΣ, τ6 όποίον τρέφ�ται μέν άπό τός 
Συμπαντικός ΟΥΣΙΑΣ. άλλά μέ τήν σειράν του καί τό ϋστερον τρέ-
φει τό έμβρυον. 

Τό σώμα τού άνθρώπου, εΤναι έν όστρακώδε� τραχύ περίβλη
μα, συντονισμένον νά ύπακούΙJ καί νά κινηται μέ τούς άτάκτους 
καί δυσαρμονικούς τόνους της γης. 'Όμως, εlς τά σπλάχνα του, έρ
μητικώς έσφραγισμένον καί φυλακισμένον, έχει ένα θείον μαργα
ρίτην, ό όποίος καίτοι εύρίσκεται έν ληθάργψ έν τούτοις, άπα
στράπτει έκ Φωτός καί άναδίδει ύπερκόσμιον ηχον, Ικανό, νά γί
νουν άντιληπτά πρός τό παρόν, μόνον άπό τούς όλίγους, τούς 
έκλεκτούς έκείνους άνθρώπους πού έχουν όφθαλμούς νά τόν 
Ιδούν καί ώτα διά νά τόν άκούσουν. 

Τό όστρακώδες αύτό περίβλημα τού άνθρώπου εΤναι ένα όχη
μα μέ τό όποίον διευκολύνεται νά διαβ� τήν παροδικήν καί έφήμε-
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ρον διέλευσίν του έκ της γης, της φλογερός αυτης έστfας τών 
όκορέστων γηΤνων παθών, δπου έδράζουν τά ζωώδη ένστικτα τού 
έγωϊσμού καί της μισαλλοδοξίας. Εlς αύτήν τήν κατάστασιν εύρι
σκόμενος ό όνθρωπος λησυονεί παντελώς τάς θείας καταβολάς 
του καί, έπομένως, έκδηλώνει καί έκπροσωπεί ύποτυπωδώς μόνον 
τόν όνώτερον, τόν πράγματι ΕΑΥΤΟΝ του. 

'Όσον δέ ή ψυχή ταυτίζεται μέ τό όστρακώδες περίβλημά της, 
τόσον καί περισσότερον βυθίζεται εlς τό τέλμα της ϋλης καί όδυ
νατεί ν' όπαγκιστρωθη όπό αύτήν θέτουσα τοιουτοτρόπως εlς 
όδιάκοπον κίνησιν τόν τροχόν της εlμαρμένης δηλ. τόν τροχόν 
τών διαδοχικών γεννήσεων καί θανάτων πρός άπόσβεσιν πλέον 
τών δημιουργηθεισών ΚΑΡΜ I ΚΩΝ όφειλών της. Εlς κάθε δέ νέον 
ένσάρκωσιν της ψυχής καί άναλόγως πλέον της βαθμίδας έ,ξελf
ξεως εlς τήν όποίαν εύρίσκετο τήν στιγμήν τού προηγουμένου 
σωματικού θανάτου της, φέρει ένδομύχως καί τόν άντfστοιχον 
Συμπαντικόν όναπνευστικόν ρυθμόν, άφού, ώς ι'jδη έλέγχθη, ου
τος συμπεριλαμβάνει εlς τούς κόλπους του όλόκληρον τήν γκάμα 
της μουσικής κλίμακας εlς ηχους καί τόνους, 'Αναλόγως, λοιπόν, 
μέ όποίους τόνους καί ηχους κάθε άνθρώπινον δν εΤναι συντονι
σμένον καί ταυτίζεται,κατ' αύτόν τόν τρόπον καί σκέπτεται καf κι
νείται καί ένεργεί έπί γης, Αύτό δέ εΤναι καί τό άδιάψευστον τεκ
μήριον διά τήν άξιολόγησιν τόσον τού πνευματικού του έπιπέδου, 
δσον καί της σωματικής καί ψυχικής του ύγείας, 'Αλλά καί ό ρυθ
μός μέ τόν όποίον κάθε άνθρώπινον δν άναπνέει, ένέχει μεγάλην 
σημασίαν, διότι ηδη όπό άρχαιοτάτων χρόνων, ol μύσται Ιατροί, 
ώς ό 'Ασκληπιός, ό 'Ιπποκράτης, ό Γαληνός καί άλλοι Ίεροφάνται 
τών «Μυστηρίων» έγνώριζον τήν πραγματικήν, τήν έσω δομήν καί 
σύστασιν τού άνθρώπου, τήν όποίαν έταύτιζον καf τήν συνf.φινον 
μέ τήν άνάλογον Συμπαντικήν, ή όποία έν τελικrj άναλύσει δέν εΤ
ναι παρά ό Θεός έν έκδηλώσει η έν έκπνοιj, 'Υπεστήριζαν δέ δτι 
διά νά ύπάpξΓJ πλήρως ύγιές tv ότομον θά έπρεπε ol Συμπαντικοί 
ρυθμοί νά εύρίσκωνται έν πλήρει άλληλουχίι:;� καf όρμονί9 μέ τούς 
όντιστοίχους όνθρωπίνους δηλ. νό εύρίσκωνται έν πλήρει συσχε
τισμ�: Θεός, Σύμπαν καί 'Άνθρωπος, Πρfν r'i έκφέρουν λοιπόν, 
όποιανδήποτε Ιατρικήν γνωμάτευσιν περί της άσθενεfας ένός 
πάσχοντος έλάμβανον ύπ' όψιν των ώρισμένους βιολογικούς ρυθ
μούς ώς: τάς ώρας της κρίσεως τού άσθενούς, τόν σφυγμόν, τήν 
όρτηριακήν πίεσιν, τήν έμμηνον ρύσιν (εlς τάς γυναίκας), τήν έναλ
λαγήν τού ϋπνου μέ τήν έγρήγορσιν καf πρό παντός τόν ρυθμόν 
της όναπνοης καί τών κτύπων της καρδίας, Διότι άκριβώς έγνώρι
ζον δτι μία διαταραχή εlς αύτούς τούς βιολογικούς ρυθμούς εΤναι 
μία όναμφισβήτητος προειδοποίησις της άποδιοργανώσεως καf 
όποσυνδέσεως τού όργανισμού όπό τάς συμπαντικός καταβολάς 
του καί έπομένως, πρόσφορον τό ότομον διά μίαν έπικειμένην 
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άσθένειαν. 'Όσον δέ ό άριθμός τών άναπνευστικών κινήσεων κα
τά λεπτόν εΤναι περισσότερος, τόσον ή περίοδος της ζωης ένός 
άνθρώπου εΤvαι μικροτέρα1

. 

Πράγμα, τό όποϊον τό έπιβεβαιώνει καί ή 'Αγία Γραφή, λέγου
σα δτι κάθε άνθρώπου έρχομένου έπί γης εΤναι μετρημένοι al Α
ΝΑΠ ΝΟΑΙ, άφοϋ ή άναπνοή εΤvαι έκείνη πού σημειοδοτεϊ εlς πάν 
έμψυχον τήν ζωήν. 

Κατά συνέπειαν, κάθε άνθρώπινον δν, έρχόμενον έξ «άνόγ
κης» εlς αύτόν τόν χονδροειδη κόσμον, φέρει μέθ' έαυτοϋ (όναλό
γως πλέον τών καρμικών του δεσμεύσεων) τόν άναλογοϋντα εfς 
τήν βαθμίδα έξελίξεώς του έναρμόνιον ΗΧΟΝ της Θείας ΑΝΑ

Π ΝΟΗΣ, έπικρατούσης καί στηριζούσης τό ΣΥΜΠΑΝ. Ώς έκ τού
του καί ή Δημιουργία όλόκληρος, μιμουμένη τόν Δημιουργόν της, 
άναπνέει- δηλ. μέ τός ρυθμικός κινήσεις της έκπνοης καf εlσπνοης, 
συνεχώς άνακυκλώνεται καί άνανεώνεται, ώστε νό εΤναι πράγματι 
τό Σύμπαν καί άπειρον καί πεπερασμένον, ώς ό Άϊνστόϊν διεκήρυ
ξεν. Ή ένέργεια αύτή εΤναι έκείνη πού συνεχώς τροφοδοτεί, καί 
στηρίζει τόν ανθρωπον· εlσχωροϋσα δέ άπό της κορυφής της κε
φαλής του καί διατρέχουσα τό έπτό κέντρα ένεργειακης έποψης 
του μέ τό Σύμπαν (ΤΣΑΚΡΑΣ), καταλήγει καί κουλουριάζεται, ώς 
κοιμώμενος όφις, εfς τό άκρον της σπονδυλικής στήλης, γνωστόν 
ώς τό «Ιερόν όστοϋν». Ή συσσωρευθεϊσα αύτή ένέργεια εfς τήν 
σανσκριτικήν όpολογίαν φέρει τήν όνομασίαν ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ2

. 'Ό-

1. Σήμερον, ol γιόγκι, ol όσχολούμενοι μέ τάς πνευματικός όσκήσεις καί κυρίως 

μέ τήν Χάθα καί Πράνα γιόγκα, ώς βάσιν όμφοτέρων έχουν τήν ρυθμικήν καί

δσον τό δυνατόν έλάπωσιν τοϋ ρυθμοϋ τών όναπνευστικών των κινήσεων. 

Πράγμα πού τούς έπιτρέπει νά έξοικονομοϋν τήν Ιδικήν των ζωτικήν ένέρ

γειαν, νά εύθυγραμμίζονται μέ τήν Συμπαντικήν καί φορτισμένοι πλέον νά 

διατηροϋν καί νά παρατείνουν τήν ίδικήν των ψυχικήν καί σωματικήν ύγείαν. 

2. Είς τήν αανσκριτικήν «Κουνταλίνι» σημαίνει κατά λέξιν, τήν «όφιωδύναμιν», 

τήν «κυκλικήν δύναμιν». διότι ένεργεί σπειροειδώς έντός τοϋ άνθρωπίνου 

σώματος, δπου έδρεύει είς τό χαμηλότερον τριγωνικόν τέρμα τής σπονδυλι

κής στήλης. 

Εiς !:να μικρόν λεξικόν σανσκριτικών δρων τό « Κουνταλίνι» έξηγείται ώς ή 

«όποκόρυφος, πυρίνη ή ήλεκτρική δύναμις»τοϋ «Φοάτ» ή «Φοχάτ» Fohat -

δρος τής Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, διά τήν κοσμικήν Ένέργειαν (ΡRΑΝΑΙ ή τήν ζω

τικήν Κοσμικήν Δύναμιν. Μέ άλλους λόγους, τό « Κουνταλίνι» κατά τούς Ιν

δούς, έκφράζει τήν έντός τοϋ όνθρωπίνου σώματος δυναμικήν ήλι;_κτρογεννή

τριαν, ή όποία έπιδρςΊ εiς τήν όνάπτυξιν τής συνειδητότητος. 'Όσον δέ ό άν

θρωπος έξελίσσεται, τόσον καί ή κοσμική αύτή δύναμις άφυπνίζεται καί όνέρ

χεται διά τών έmά Τσάκρας μέχρι τοϋ πρώτου καί κυριωτέρου, δίδουσα εiς 

αύτά όλοέν καί περισσοτέραν κίνησιv- δηλ. ένέργειαν, άρα καί περισσοτέραν 

συνειδητότητα. Ώς έκ τούτου, δλαι σχεδόν al πνευματικοί άσκήαεις, μηδέ καί 

τής κοινής προσευχής έξαιρουμένης, καθώς καί τά γιογκικά συστήματα, έχουν 

κατά βάσιν τήν δσον τό δυνατόν έκ τού ληθάργου όφύπνησιν τής ΚΟΥΝΤΑ

Λ.ΙΝΙ 
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ταν δέ διαταραχθ(l εlς τόν όνθρωπον ή όρμονική διασύνδεσις με
ταξύ αύτού καί τού Σύμπαντος, τότε διασαλεύεται καf τό σύνολον 
της ύπόρξεώς του· όπόταν άποσυνδεθεfς έκ τών καταβολών του, 
άποδυναμούται καί καταρρέει. 
Καί άνακεφαλαιώνομεν: 

Ό Πατήρ, ό Υlός καί τό 'Άγιον Πνεύμα καθώς καί «τό σώμα, ή 
ψυχή καί τό Πνεύμα», ώς έξ άρχης άνεγρόψαμεν, άποτελούν μέν 
την φαινομενικήν τριαδικότητα Θεού καί άνθρώπου, δμως εlς άμ
φοτέρους ή τριαδικότης αύτή εΤναι άπατηλή καί κατ· ούσίαν άνύ
παρκτος, άφού τό πάντα έντός τού Σύμπαντος προεκλήθησαν έκ 
μιας καί μόνης Π η γης 'Ενεργείας, τού Θεού! Κατά συνέπειαν, τό 
τρία πρόσωπα της 'Αγίας Τριάδος δέν εΤναι παρά al τρείς διάφοροι 
έκδηλώσεις ένεργείας τού ΕΝΟΣ καί μόνον Θεού. 

'Αλλά τίς ό Θεός; ΟΙ άσχοληθέντες μέ τό άκανθώδες αυτο 
έρώτημα άρχαίοι φιλόσοφοι άπεφόνθησαν ποικιλοτρόπως. Οϋτω: 

Διό τόν Πυθαγόραν, Θεός εΤναι ή προϋπάρχουσα πόσης δη
μιουργίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ώς αlώνιον καί αύθύπαρκτον Πνεύμα, κινού
μενον άφ' έαυτού εlς άνω όρίων έκτασιν καί διέπον αύτήν. 

Διό τόν Πλάτωνα, Θεός εΤναι ή πνευματική έκείνη ένέργεια ή 
όποία έπενεργεί έπί τού Σύμπαντος εlσόγουσα εlς αύτό έκ τού 
ΧΑΟΥΣ, τήν τάξιν καί τήν 'Αρμονίαν. Δι' αύτόν, ό Θεός εΤναι ή 
αίωνία γεννήτρια δύναμις ή όποία διαρκώς καί συνεχώς δημιουρ
γεί, συγκρατεί καί διακυβερνά τό πάν. Διό των άκαταπαύστως δέ 
έξ «όνόγκης» όναπνευστικώ� του κινήσεων εΤναι πηγή πόσης 
ΖΩΗΣ. 'Επί πλέον, συναισθανόμενος ό Πλάτων τήν μεγαλοσύνην 
καί τήν πνευματικότητα τού Θεού, κατακρίνει κάθε όνθρωπομορ
φικήν όναπαράστασίν Του καί θεωρεί δτι ό σεβασμός πρός τήν 
όσύλληπτον αύτήν πηγήν ένέργειας όποτελεί όπαραίτητον διό τόν 
άνθρωπον καθήκον. 

Διά τόν Παρμενίδην, ό Θεός δέν δύναται νά έχι:ι οϋτε όρχήν 
οϋτε τέλος, διότι, τό ΟΝ δέν είναι δυνατόν νά προέλθΙJ όπό τό μή 
όν καί οϋτω νά καταστ(l μή ον. Ειναι λοιπόν τό ΟΝ άγένητον, 
όνώλεθρον, ούλομελές, όδιαίρετον πάντοτε παρόν. 

Κατά συνέπειαν, καί ό άνθρωπος, ή πιστή σμικρογραφία τού 
Θεού, παρά τήν φαινομενικήν τριαδικότητό του (σώμα, ψυχή, καί 
πνεύμα) είναι κι' αύτός ούλομελής, όδιαίρετος καί άνόλεθρος. Τό 
πνεύμα τού όνθρώπου, τό μόριον αύτό τού θείου φωτός, έκπη
δών έκ τού ώκεανού της Θείας 'Ενεργείας, δταν αϋτη εύρίσκετο 
είς τό στάδιον της δραστηριότητός της η της έκπνοης ον της αύτης 
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ΟΥΣΙΑΣ, μέ τόν Λόγον, έξ «άνάγκης» 1 τόν ήκουλούθησε καί συμ
μετείχε εlς τήν άποστολήν του· τοιουτοτρόπως κατήλθε μετ' αύ
τού μέχρι τών έσχάτων όρίων της Θείας Έπικρατεiας, έπιφορτι
σμένοι άμφότεροι νά έπιφέρουν τήν τάξιν εlς τήν άταξίαν καί τό 
«Φώς της Ζωης», έκ της ζωης των, εlς τά χαώδη έρέβη, τά πρό 
της δημιουργίας. Καί ό μέν Λόγος ήναλώθη εlς τήν δημιουργίαν 
τόσον τού όρατού Σύμπαντος δσον καί τών άοράτων, τό δέ πνεύ
μα τού άνθρώπου, ώς ψυχή εlς αύτούς τούς χονδροειδείς τόνους 
της γης, ένεκλείσθη ήμιθανής πλέον έντός τού σώματος, λησμο
νούσα έντελώς τήν θείαν καταγωγήν καί άποστολήν της. 

Κατά συνέπειαν, ό ΚΟΣΜΟΣ εΤναι ΕΙΣ καf ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ διά 
της όποίας ό ΔΗ ΜΙΟΥΡΓΟΣ έπιφέρει τήν τάξιν καf τήν άρμονfαν 
είς όλόκληρον τό ΣΥΜΠΑΝ, δέν εΤναι παρά ή ΟΥΣΙΑ έκ της ΟΥ
ΣΙΑΣ ΤΟΥ, ό ΛΟΓΟΣ, ό Μονογενής Υlός ΤΟΥ. Καίτοι, ό Θεός εύρf
σκεται πέραν κάθε έγκοσμίου άντιλήψεως, έν τούτοις κυβερν9 τόν 
ΚΟΣΜΟΝ μέ φρόνησιν καί Νομοτέλειαν. 'Ολόκληρος, λοιπόν, ή 
δημιουργία διαπερνάται, συντηρείται, συγκρατείται � άκόμη καf 
καταλύεται δταν έκ θείας «άνάγκης» έπανακάμπτει εlς τόν Δη
μιουργόν της, τ� μεσολαβήσει πάντοτε τού ΛΟΓΟΥ. Έξ οίι καί 
ύφίστανται στεvόί δεσμοί συγγενείας καί .συστάσεως μεταξύ τού 
Θείου, τού Σύμπαντος καί τού άνθρώπου. Μάλιστα, τό Σύμπαν, 
συγκρινόμενον μέ τόν όνθρωπον, τό μέν πρώτον καλείται ύπό της 
φιλοσοφίας Μακρόκοσμος, ό δέ άνθρωπος, άντιπαραβαλλόμενος 
μ' αύτόν μικρόκοσμος. 

'Άν αl μεταξύ «Θεού, Σύμπαντος καf άνθρώπου» σχέσεις 
όπησχόλησαν τόσον τάς κορυφάς της όνθρωπfνης διανοήσεως Έf
ναι διότι ή λύσις αύτού τού προβλήματος θά έπέλυε καf τό πρό
βλημα τού τί όκριβώς εΤναι ό άνθρωπος καί ποίος ό σκοπός της 
ύπάρξεώς του. 

Τά έκλεκτά αύτά τέκνα της άνθρωπότητος ot πρεσβύτεροι αύ
τοί όδελφοί μας, όφού προηγουμένως ot Τδιοι, κατόπιν άλλεπαλλή
λων μετενσαρκώσεων, σκληρών άγώνων, άτερμόνων προσπα-

1. Διά τούς όρχαίους �λληνας φιλοσόφους ίσχυε ή κοσμοαντήλιψις δτι: «Τό πόν
το έν Τ½) κόσμ<f) γίνονται έκ τού Νού καί της Άνόγκης». Καί τούτο εΤναι έπό
μενον, όφού ήσπάζοντο τήν θεωρίαν δτι τήν έκπνοήν τήν διαδέχεται ή ε/σ
πνοή καί τανάπαλιν· φυσικόν εΤναι λοιπόν καί ή ϋπαρξις τού όνθρώπου, ή 
«πτώσις» καί ή «όνοδός)) του νά όφείλωνται εlς τήν Θείον αύτήν ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΤΗΤΑ της ΑΝΑ-ΠΝΟΗΣ, καί όχι δήθεν εlς κάποιο ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΝ όμόρτη
μα, είς τό όποίον τόσον όφορήτως μάς έχει προσδέσει ή έβραϊκή κοσμολογία. 
Εiναι, λοιπόν, καιρός ν' όποτινόξωμεν όπό τήν πλάτην μας, ήμείς ο/ χριστιανοί, 
αύτό τό όπαίσιον καί ύποδουλωτικόν συναίσθημα ένοχης πού φέρομεν ότα
βιστικώς, πρίν ή όκόμη γεννηθώμεν καί ν' όπαλλαγώμεν όπ' αύτήν τήν παιδα
ριώδη κοσμοθεωρίαν πού, χάριν σκοπιμότητος, έθέσπισε τό έβραϊκόν Ιερα
τείον, προσβάλλουσα πλέον τήν νοημοσύνην τού σημερινού όνθρώπου.
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θειών, άδιαλείπτων ένδοσκοπήσεων καf περισυλλογών κατώρθω
σαν τελικώς νά θραύσουν τό όστρακώδες κακόηχον περίβλημα 
τού ύλικού φορέως των, έπέτυχον νά ένωθούν μέ τόν έντός αύ-

τώv άρμονικόν θείον μαργαρίτην· 1 προσδεθέντες δέ τού λοιπού 
μέ τόν έναρμόνιον ηχόν του, δέν ι'jργησαν νά όδηγηθούν μέχρι 
καί αύτού τού όνωτέρου, τού πραγματικού ΕΑ ΥΤΟΥ των καί οϋτω 
νά γνωρίσουν όποίοι εΤναι καί ποίος ό σκοπός τής ύπάρξεώς των. 
Συγχρόνως δμως έβίωναν καί τήν όπαράμιλλον ύπερβατικήν έμ
πειρfαν δτι: «'Άνθρωπος, Σύμπαν καί Θεός» δέν εΤναι παρά ΜΙΑ 
καί όδιαίρετος ΜΟΝΑΣ.

Έκτοτε, συνειδητοποιούντες έμπράκτως εlς ποίαν τρομεράν 
πνευματικήν τύφλωσιν εύρίσκεται ή πλειονότης τών άνθρώπων, 
άπό εύσπλαχνίαν άλλά κυρίως άπό άγάπηv διά τήv πάσχουσαν άν
θρωπότητα, πρός βοήθειάv των, εϊτε μέ τό παράδειγμα τής ζωής 
των, εl'τε μέ τήv διδασκαλίαν των (γραπτήν ι'j άπόρρητοv προφορι
κ ήν) ι'j άκόμη μέ τόν τραγικόν τρόπον θανατώσεώς των ύπό τού 
φανατικού καί έμπαθούς όχλου, προσεπάθησαv νά χαράξουν καi 
νά όφήσουv διά τούς μετέπειτα, την ΟΔΟΝ, ι'j τήv ΑΤΡΑΠΟΝ τής 
ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ· δηλ. τήν μέθοδον καί τούς κανόνας ζωής, διά τώv 
όποίωv θά έπετυγχάνετο αϋτη. 

'Όλοι δέ αύτοί ol έκλεκτοί Διδάσκαλοι, έξώρκισαν πρό τού θα-

1. Ό Πυθαγόρας, έγνώριζε καλώς τό τί όκριβώς έαήμανε αύτή ή μετατροπή τοϋ 
iiχou, όφοϋ κοl ό ϊδιος «διό τής μουσικής εύκόλως εlς τό ένάvτια προέτρεπε 
καί περιήγε τό τής Ψυχής πάθη». 

Κστά τήν Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, στον ό ηχος χρησιμοποιηθιj μέ κατάλληλον 
όπόκρυφον γνώσιν, ήμπορεί νά γίνει μιά τρομερή δύναμις καθώς διεβεβαίω
σαν έκείνοι πού έπανελάμβανον τό διάφορα «μάντρας)) η θρησκευτικούς ϋ
μνους. 

'Επίσης, ή ίδία έφθασε νά βεβαιώνι:� στι: «ήμπορεί νά δημιουργηθιj τοιαύ
της φύσεως ιiχος (δόνησις) ώστε νά σηκώσι:� τήν Πυραμίδα τοϋ Χέοπος εlς 
τόν όέρα η νά έμφυσήσι:� νέον ένέργειαν καί ρώμην εlς έτοιμοθάνατον. 

Έπί πλέον, καί ol όρχαίοι φιλόσοφοι, όντιπαραβάλλοντες τάν Θείον Λόγον 
μέ τόν όνθρώπινον λόγον, δηλ. τήν φωνήν του, έσχημάτησαν τήν γvώμην στι, 
ή ήχητική ποιότης, ή μουσικότης μιός γλώσσης, μέ τι1v όποίαν !Ξνας λαός έκ
φράζεται καί συνεννοείται, έχει δι' αύτόν μεγάλην σημασίαν. 

Καί τοϋτο διότι, έκ τών διακυμάνσεων τής ήχητικής της κλίμακας έξαρ
τώνται -κατά μέγα μέρος- τόσον ή πνευματική όνοδος (όκμή) σσον καί ή πτώ
σις (παρακμή) τοϋ πολιτισμοϋ του, στον μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου αϋτη, έκ 
τής άρχικής ύφής της, έκπίπτι:� είς γλωσσικούς χυδαϊσμούς καί άποδιοργαvοϋ
ται. 

'Ερωτηθείς, όλλωστε ό Πυθαγόρας τί σοφώτερον τών όντων «άριθμός)) 
έφη, τί δέ δεύτερον είς σοφίαν, «ό τά όνόματcι τοίς πράγμασι θέμενος)). 

'Αλλά, καί ή σημερινή πλέον 'Επιστήμη, γνωρίζει τόν δυνcιμισμόν τοϋ 
πcιλμικοϋ iiχou κcιί τόν χρησιμοποιεί -έπ' ώφελείι;�- της εlς ύπερηχητικούς 
βαθμούς. 
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νότου των τόν στενόν κύκλον τών μαθητών, όν πράγματι τούς 
άγαπούν καί θέλουν νά γίνουν συνεχισταf εlς τό έργον των, νά τη
ρήσουν πιστώς τάς έντολάς των· καf ούτοι συνήνεσαν. 

Είναι έκείνοι ol μαθηταί διά τούς όποίους ό Ραββf, ό Διδάσκα
λος 'Ιησούς, εΤπεν εlς τήν περίφημον έπί τού όρους όμιλfαν: 
«Ύμείς έστε τό αλας της γης ... ύμείς έστε τό φώς τού Κόσμου ... 
οϋτω λαμψάτω τό φώς ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, δπως r
δωσιν ύμών τά καλά έργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ύμών τόν έν 
τοίς ούρανοίς» (Κατά Ματθαίον κεφ. Ε' έδ. 13-15) 

Όμολοψ)υμένως, εΤναι κοπιώδες, μακροχρόνιον καί δυσεπί
τευκτον τό έργον της έπανακάμψεως εlς τάς άγκάλας τού ούρα
νίου πατρός, διότι, « ... στενή ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή άπό
γουσα εlς τήν ζωήν καί όλίγοι εlσιν ol εύρfσκοντες αύτήν» (Ματθ. 
κεφ. z· έδ. 14) 

'Όμως, ό διδάσκαλος της άγάπης, ό 'Ιησούς, ένθαρρύνει τούς 
φιλοδοξούντας λέγων: « ... τόν νικώντα ποιήσω αύτόν στύλον έν τώ 
ναψ τόύ Θεού μου καί έξω ού μή έξέλθΙJ έτι καί γράψω έπ' αύτό� 
τό όνομα τού Θεού μου ... καί τό όνομα μου τό καινόν· (καί) ό έ
χων ους άκουσάτω ... » ('Ιωάννου Άποκ. Κεφ! Γ' έδ. 12-13) 

Αϋτη είναι δυστυχώς ή σκληρά πραγματικότης εlδ' άλλως θά 
παραμένη έσαεί ό άνθρωπος: 

«Τυφλός τά τ' ωτα, τόν ΤΕ νούν, τά τ' όμματα» 1 καί θά έκπίmΙJ 
άπό μετενσαρκώσεως εlς μετενσάρκωσιν μέ δλας τάς όδυνηράς 
συνεπείας. 

1. Χαρακτηριστική, έν προκειμέν11, μομφή τού Οiδiποδος πρός τόν μάντιν Τειρε

σiαν εiς τό έργον τού Σοφοκλέους «Οiδίπους Τύραννος». 



1986 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 

De Profundis 

Κύριει 

'Ήσουνα όπειρος 

καi σ· έπιασα καi σ· έκλεισα 

μέσ' σέ μιά χούφτα σάρκα. 

'Ήσουν Αίώνιος καi σ· έκανα πρόσκαιρον 

'Ήσουν 'Άγιος καi σ· έκανα όμαρτωλό 

'Ήσουν 'Ωραίος καi σ· έκανα όσκημο. 

'Ήσουνα Καλός καi σ· έκανα κακόν 

'Ήσουνα ΦΩΣ καi σ· έκανα ΣΚΟΤΟΣ 

'Ή σουνα Θεός καi σ· έκανα όνθρωπο. 

Συχώρεσε τή Μεγάλη μου 'Αμαρτία 

Κάνε ν' άνθίσει μέσ' την καρδ•ά μου 

ή Σοφία, ή Δύναμη καi ή 'Ομορφιά Σου. 

'Ίλεος γεννοϋ, Κύριε ... 

Τσαγκαράδα Πηλ�υ 1986 

ΤΑΣΣΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 

Γαλήνη 

Γαλήνη στην ώρα της Προσευχής 

Ω βράδυ ανέγγιχτο 

Βραυυά καθαρής καρδιάς 

Γαλήνης του Σύμπαντος 

Γαλήνη της σκέψης και της ψυχής 

Ειρήνη καλωσύνης και Αγάπης 

Με το κοινωνικό Σύνολο. 

351 



352 

ΛΟΥΛΑ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 

Τό Φώς τής Χαραυγής 

'Όταν φωνάζεις, έτσι στά βαθιά χαράματα, 

μικρό πετεινάρι της αύγης, σε περιμένω άγρυπνη 

νά γράψουμε μιά νέα γραφιJ στη μέρα. 

Νά πούμε καλημέρα στό καινούργιο φώς. 

Νά μοιράσουμε τόν άρτο της ύπομονης, 

νά στείλουμε παντού μήνυμα εύφρόσυνης στιγμης. 

Κι ενα μεγάλο χαίρε στην πανανθρώπινη άγάπη. 

Νίκος Καζάvας 

Καθώς φυλλομετράς 

Καθώς φυλλομετράς ανοίξεις, καλοκαίρια 

που ερεύνησες και στ· ακροκέραμα της νύχτας 

στο έρεβος του πάθους ερημωμένα αστέρια 

επιθυμίες άγρυπνες αvάβουνε φυτίλια 

ενώ αφουγκράζεσαι του χρόνου τ' άηχα βήματα 

αναβλασταίνουν τα πολύχρωμα αισθήματα: 

γύρευες σ· έρωτες μοναδικούς τη λύτρωση. 

Πέρασε των θαυμάτων κείνο το ανθοβόλημα 

στιγμές τραυματισμένες εύστοχα με υπερβολή 

καθώς ξεφύλλιζες ανοίξεις, καλοκαίρια 

αλλάζοντας καθρέφτες, λίμνες, θάλασσες 

σε κάθε φιλαρέσκεια πνίγοντας τη νεότητα 

κάνοντας μόνο γερατιών πυκνές χαραγματιές. 

Στα μάτια που αποφεύγεις είν' η αιωνιότητα. 

1986 



1986 

Τά περιοδικά έλευθέρας σκέψεως 

'ΊΛΙΣΟΣ" 

Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος, Κωδ. 106 79 Τηλ. 362.0702 
1

Ωρα1 10-1 nλήν Σαββάτου 

'Εκδίδεται άπό τό tτος 1956 

Διευθυvτης Κωστής Μελισσαρόπουλος 

Οί τόμοι 1956 - 1970 έχουν έξαντληθεϊ. 

'Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαί Περιεχ. τόμων, ώς έξης: 
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Α' Τcμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1956 - 1958 

Β' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τριετίας 1959 - 1961 

Γ' Τόμος έπιλογής περιεχομένων τόμων τετραετ'ας 1962 - 1965 

'Έκαστος τόμος έπιλογής, δεμένος δρχ. 500 

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

» » » » » χαρτόδετος δρχ. 400

Συvιστώμεv είς δσους άγαπούv τό {ργοv τού ΙΛΙΣΟΥ vά άγορά

σουv τούς τόμους τώv 'Επιλογών, εί'τε {χουν είτε δέv {χουν τούς 

τόμους τού ΙΛΙΣΟΥ, διότι μέ τίς έπιλογές θά {χουν εϋχρηστη καί 

συγκεντρωμένη πολύτιμη πνευματική τροφή. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1965, 1971-1984 έΞκαστος δρχ. 250. 

Οί χαρτόδετοι τόμοι 1 �84-5 έΞκαστος δρχ. 500 

Τόμος fτους 1981 σελίδες 336

)) )) 1982 )) 400 

)) )) 1983 )) 456 

)) )) 1984 )) 434 

)) )) 1985 )) 408 

)) )) 1986 )) 408 
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'Άδα Μπρούμη 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(Διάλογος έκ τού φυσικού) 

Ξαπλωμένες κάτω όπό ενα πεύκο, στήν όκροθαλασσιά, μετά 
όπό ενα ώραίο λουτρό έχουμε πιάσει κουβέντα, ή ξανθή κυρία καί 
έγώ. 

Είναι συμπαθητική μ· ενα γλυκό χαμόγελο πού όμέσως σέ κα
τακτά. 'Αρχίζοντας όπό τίς παρατηρήσεις μας γιά τόν καιρό καί τή 
θάλασσα, φθάνουμε - πού όλλού; - στά όναπόφευκτα θέματα: 
Βία, τρομοκρατία. κίνδυνος πυρηνικού όλοκαυτώματος, ήθική κα
τάπτωση, όκρίβεια καί πάει λέγοντας. 

Ή κυρία τά περιγράφει δλα αύτά μέ ζωηρό η μάλλον μέ όλό
μαυρα χρώματα. Έγώ, λέω μέν κάθε τόσο ενα «ναί» η ενα «πραγ
ματικά» η ενα «φρίκη φρίκη» όλλά τήν ϊδια ώρα κοιτάζω τήν όπε
ραντοσύνη τού ούρανού, τήν όμορφιά της θάλασσας, χαίρομαι τό 
δροσερό όεράκι καί λέω μέσα μου: «Δέ βαρυέσαι! δλα θά πάνε 
καλά στό τέλος! Ή έξέλιξη περνάει συχνά όπό σκοτεινά μονοπά
rια, όλλά συνεχώς όνεβαίνει πρός τό φώς ... 

Κάποια στιγμή, εύτυχώς, όλλάζει ή κουβέντα καί ή κυρία μού 
περιγράφει τ· όγαπημένα της γατάκια, πού δυστυχώς δέν μπορεί 
νά τά φέρει στήν όμμουδιά. Μιλάει μέ τόση όγάπη καί τρυφερότη
τα γι' αύτά, πού συγκινούι,.:uι βαθειά. «Καί δέν εΤναι μόνο τά δικά 
μου γατάκια πού όγαπώ, ξέρετε» μού λέει. «'Αγαπώ δλα τά ζώα, 
γατάκια, σκυλάκια, πουλάκια, δλα! ΕΤναι τόσο καλά, τόσο άνώτερα 
άπό τούς άνθρώπους, πού εΤναι σκληροί καί κακοί!» «ΕΙ'σαστε 
ζωόφιλος βλέπω» της λέω «Καί βέβαια!» άπαντα μέ ύπερηφάνεια. 
Καί τότε κάνω τήν μοιραία έρώτηση: «Θά είσαστε καί άκρεωφάγος 
φυσικά;» Ή κυρία ξαφνιάζεται «Άκρεωφάγος; καί γιατί;» ρωτάει. 
«Τί σχέση έχει τό ενα μέ τό άλλο; "Αν δέν φάει κανείς κρέας μέ τί 
θά τραφεί;» «'Έ, πώς! παρατηρώ έγώ. Δίνει τόσα πολλά ή φύση 
γιά μιά θαυμάσια καί ύγιεινή δίαιτα! 'Όσπρια, δημητριακά, κηπευτι
κά, χορταρικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι, λάδι, άλλά καί αύγά, 
γάλα, τυρί, γιαούρτι ... » «Μά τί λέτε;» μέ διακόπτει ή κυρία. «Χωρίς 
κρέας, τίποτα δέ σέ πιάνει καί χωρίς αύτό δέν-μπορεί κανείς νά έ
χει γερό όργανισμόΙ» Σωπαίνω ... μά σέ λίγο δέν μπορώ νά μή ρω
τήσω: «Καλά, έσείς, πού εΤστε τόσο ζωόφιλος, δέν λυπδσθε νά 
σφάζουν τά ζώα γιά νά τά τρώτε;» Ή κυρία άγανακτεί. «Μά τί εΤν' 
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αύτά πού λέτε; Έγώ τό κρέας τό βρίσκω �τοιμο στόν χασάπη καί 
δέν τό έσφαξε βέβαια γιά μέναΙ Κι' έπειτα, τί σημασία έχει �να 
μπριζολάκι η δύο κεφτεδάκια πού θά φάω έγώ, γιά νά ζήσω 
μπρός στήν τόση ποσότητα κρέας πού καταναλίσκει όλόκληρη ή 
οlκουμένη». 'Επιμένω: «Ναί, άλλά όν προσθέσετε δλα τά μπριζολά
κια καί τά κεφτεδάκια σας θά δείτε πώς κι· έσείς έχετε συντελέσει 
στόν άφανισμό πολλών ζώων». Ή κυρία τώρα φουρκίζεται: «Δέν 
καταλαβαίνω που τό πότεΙ Σάς έπαναλαμβάνω κανείς, ποτέ, δέν έ
σφαξε οϋτε μιά κότα γιά μέναΙ». Έγώ έπιμένω καί πάλι: «Θέλετε 
νά κάνουμε �vav πρόχειρο λογαριασμό; ρωτώ. Καί πρίν άπαντή
σει, άρχίζω: «Άπό στατιστικές άποδεικνύεται πώς κατά μέσον δ
ρο, ό κάθε 'Έλληνας καταναλίσκει πενήντα κιλά κρέας τό χρόνο. 
Σέ δέκα χρόνια έχουμε πεντακόσια κιλά. 

Σέ πενήντα χρόνια έχουμε δύο χιλιάδες πεντα!<όσια κιλά. Σύμ
φωνοι; Ή ξανθή κυρία γουρλώνει τά μάτια της: Τί λογαριασμός 
εiν' αύτός; δέν καταλαβαίνω λέει. «'Αφήστε με νά τελειώσω» συ
νεχίζω μ' �να μελίρητο χαμόγελο. 'Έχουμε λοιπόν φάει ό καθένας 
μας. μέσα σέ πενήντα χρόνια δυόμιση χιλιάδες κιλά κρέας. "Ας 
δουμε τώρα πόσο ζυγίζει τό κάθε σφάγιο. 

'Ένα βόδι - έπτακόσια κιλά περίπου 
'Ένα μοσχάρι πεντακόσια κιλά περίπου 
'Ένα άρνί = είκοσιπέντε κιλά περίπου 
'Ένα χοιρινό έκατό κιλά περίπου 

'Ένα όρνάκι του γάλακτος εϊκοσι κιλά περίπου 

'Ένα κατσίκι = είκοσιπεντε κιλά περίπου 
'Ένα γουρουνόπουλο δέκα πέντε κιλά περίπου 

Μία κόπα = δύο κιλά περίπου 

"Αν μοιράσουμε τώρα τά κιλά σέ σφάγια θά βροuμε τό έξης πηλί-
κον: 
'Ένα βόδι = 700 κιλά 

'Ένα μοσχάρι 500 κιλά 

Τέσσερα χοιρινά 400 κιλά 
Τέσσερα αρνιά = 100 κιλά 
"Εξη γουρουνόπουλα 100 κιλά 
Δέκα άρνάκια γάλακτος 200 κιλά 
Τέσσερα κατσίκια = 100 κιλά 
Διακόσιες κόπες = 400 κιλά 

2.500 κιλά 
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'Όλο αύτό τό κοπάδι τών διακοσίων τριάντα ζώων, άναγκά

στηκε μέ τή βία v· άφίσει τά λειβάδια καί τά βοσκοτόπια του, δπου

ζουσε χωρίς νά πειράζει κανένα, όδηγήθηκε στό σφαγείο, δπου

γνώρισε εναν φρικτό θάνατο, κομματιάστηκε, πουλήθηκε λιανικά,

μαγειρεύτηκε καί κατέληξε στό πιάτο ένός καί μόνο άνθρώπου.

'Άν αύτός ό άνθρωπος δέν έτρωγε κρέας, θά εΤχαν γλυτώσει δια

κόσια τριάντα ζώα άπ' τό μαχαίρι. Δέν εΤναι φοβερό, δμα τό σκε

φθεί κανείς; 'Όσοι μάλιστα, σάν έσός έχουν τρυφερή καρδιά κι· εΤ

ναι φιλόζωοι; Τί λέτε; Τί νά πεί ή γλυκειά κυρία!

Σηκώνεται, μαζεύει τά πράγματά της, καί φεύγει θυμωμένη,

λέγοντας: 
«Δέν θέλω v· άκούω τέτοιες σοφιστίες! Νά μου λένε έμένα,

πού οϋτε μυγα δέν πειράζω, πού λέει ό λόγος, δτι σφάζω ζώα,

σάν νά εϊμουν καμμιά «μοβόρα»; Αύτό έλειπε'· Χαίρετε κυρία

μου!» Καί φεύγει βιαστικά, πηγαίνοντας νά χαϊδέψει τά γατάκια

της καί νά βρεί κοντά τους, τή γαλήνη της συνείδησής της.

Βιβλιοπωλείον 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Βιβλία Έσωτερισμοϋ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41 

ΑΘΗΝΑ - 106-80 

ΤΗΛ. 3613.302 

Άποστέλλονται βιβλία καί στήν έπαρχία 
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ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» 

Οί Σουφισταί, δηλαδή «Oi Μυστικιστές τού 'Ισλαμισμού, έ
χουν ενα ρητό σχετικά μέ τήν άναζήτηση τού Διδασκάλου, πού 
λέγει: 

«Είναι τόσοι αί όδοί αί όγουσαι πρός τόν Θεό, δσαι καί αί 
πνοαί τών UΚJJV τών άνθρώπων». Αύτό είναι πολύ σωστό. Είναι 
πολυάριθμοι οί διάφοροι χαρακτήρες τών άνθρώπων, πολλοί καί 
διάφοροι οί άνάγκες των καί ο1 έπιθυμίες τών καρδιών του, δσο 
καί οί ίκανοrτοιήσεις πού ζητάει ό καθένας τους. 

'Όταν μετράμε αύτούς τούς πολυάριθμους δρόμους, τίς πολλές 
καί διαφορετικές προσπάθειες δλων μας γιά ν' άrτοχτήσουμε τήν 
άληθινή ζωή τού Πνεύματος, γιά νά φτάσουμε τόν Διδάσκαλο πού 
ένσαρκώνει αύτή τή ζωή, παρατηρούμε δτι δλοι ό δρόμοι πηγαί
νουν στήν ϊδια πηγή τής ζωής. 'Επίσης ενα ρητό τής 'Ανατολής λέ
γει: «Άrτ' οrτοια όδό καί αν έλθη κανείς πρός έμένα, θά είναι 
εύrτρόσδεκτος πάντα, διότι δλαι αί όδοί είναι δικές μου». 

Γιά νά προχωρήσει κανείς τά πρώτα βήματα τής 'Ατραπού 
χειάζονται μερικές ίδιότητες, πού στό Χριστιανισμό όνομάζονται: 
'Ατραπός Καθαρμού, καί οί Βουδδιστές λένε: 'Ατραπός Δοκιμα
σίας. Ή πρώτη άπό τίς ίδιότητες (πού είναι τόσο ήθικής δσο καί 
νοητικής φύσεως) είναι ή λεγομένη «Διάκριση». Μέ τόν δρο αύτό 
νοειται δτι ό μαθητής θά πρέπει νά άρχίση νά έγκαθιστά μέσα του 
ενα διαχωρισμό άνάμεσα στό Αίώνιο καί στό Πρόσκαιρο, άνάμεσα 
στό 'Αληθινό καί στό 'Απατηλό, άνάμεσα στό Ούράνιο καί στό 
Γήϊνο, «τά όρατά δέν ύrτάρχουν παρά μόνο γιά ενα διάστημα, σέ 
άντίθεση rτρός τά άόρατα πού είναι αίώνια» λέγει ό Παύλος (Κορ. 
11). 

Οί όνθρωrτοι εϊμαστε ολοι θύματα μιάς συνεχούς αύταrτάτης 
πού μάς έμrτοδίζει νά διακρίνουμε τό άόρατο. Είναι γι' αύτό άνάγ
κη ό μαθητής νά άσκηθή στόν διαχωρισμό τών δύο αύτών κό
σμων. 'Ό,τι είναι μή πραγματικό γιά τόν κόσμο, θά πρέπει νά γίνει 
γι· αύτόν πραγματικό, καί αύτός είναι ό ύrτοδεικνυόμενος άrτό τόν 
'Απόστολο τρόπος τού «νά βαδίζη κανείς μέ τήν πίστη καί όχι μέ 
τιiν οραση» (Κορ. 11). Είναι ό μόνος τρόπος γιά νά μπορέσει νά γί
νει ενας άrτό έκείνους, πού ό Παύλος στήν rτρός Έφεσίους 'Επι
στολή του λέγει: «Ή στερεά τροφή είναι γιά τούς ώριμους πού ε-
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νεκα της !Ξξεως έχουν γυμνασμένα τά αίσθητήρια όργανα, ώστε νά 
μπορούν νά διακρίνουν μεταξύ τού καλού καί τού κακού. Ή άνά
πτυξη της Διακρίσεως καί ή κατανόηση τού Μή Πραγματικού, θά 
πρέπει νά γεννήση σέ συνέχεια τήν άποστροφή πρός τό μή πραγ
ματικό καί παροδικό. Καί θά πρέπει νά περάσει κανείς άπό τό στά
διο αύτό προκειμένου νά φτάσει πρός τή «Στενή Πύλη». 

Σέ συνέχεια ό ύποψήφιος θά πρέπει νά άσκηθη στό νά γίνει 
κύριος των σκέψεών του καί άπό έκεί κύριος των πράξεών του. 
Γιά τήν έσωτερική δραση ή ς:,-κέψη καί ή πράξη δέν άποτελούν πα
ρά !Ξνα. «'Όποιος βλέπει μιά γυναίκα μέ έπιθυμία νά τήν άπολαύ
ση έχει ηδη μοιχεύσει ένδομύχως μαζί της» (Ματθ.). Θά πρέπει 
άκόμα νά άποκτήση τήν άρετή της Καρτερίας, γιατί έκείνοι πού 
έπιθυμούν νά άκολουθήσουν τό «Δρόμο τού Σταυρού» θά έχουν 
νά άντιμετωπίσουν μακρυές καί σκληρές δοκιμασίες, μέ άντοχή καί 
μέ θάρρος, άτενίζοντας πέρα άπ' δλα αύτά «'Εκείνον πού είναι άό
ρατος» (πρός Έφεσ.). Στήν άρετή αύτή θά πρέπει νά προστεθη 
καί ή Ανοχή, αν θέλει νά λογίζεται ό γιός 'Εκείνου «πού άνατέλλει 
τόν ηλιόν του σέ κακούς καί άγσθούς καί στέλνει τή βροχή του σέ 
δίκαιους καί αδικους». Ό μαθητής 'Εκείνου πού προτρέπει τους 
'Αποστόλους του νά μήν έμποδίζουν κανένα νά μεταχειρίζεται τό 
όνομά του, άκόμη κι αν δέν άκολουθούσε τό δάσκαλο μαζύ τους. 

Μαζί μέ δλα αύτά θά πρέπει νά ύπάρχει μέσα στήν ψυχή τού 
μαθητή ή Πίστη έκείνη, γιά τήν όποία τίποτε δέν είναι άδύνατο, 

καθώς καί ή έσωτερική Αταραξία. Τέλος θά πρέπει νά άναζητη 
μόνο τά έπουράνια πράγματα καί νά κατέχεται άπό τό φλογερό 
πόθο νά γνωρίση τόν Θεό καί νά · ένωθη μαζί του. 

'Όταν ό ύποψήφιος έχει κατορθώσει νά έδραιώσει μέσα του 
1 ίς ίδιότητες αύτές, μπορεί νά λογίζεται σάν προετοιμασμένος γιά 
τήν Μύηση, καί οί Φύλακες των Μυστηρίων δέν θά άργήσουν νά
τού άνοίξουν τή Στενή Πύλη. Δέν ύπάρχει κανένας αλλος τρόπος 
γιά νά γίνει κανείς ύποψήφιος, !Ξτοιμος γιά τήν μεγάλη άποδοχή. 

Τό πνεύμα πού κατοικεί μέσα στόν ανθρωπο, πού είναι δώρη
μα της 'Υπέρτατης Θεότητας, συγκεντρώνει μέσα του τίς τρείς ό
ψεις αύτης της Θεότητας, κάνοντας τόν ανθρωπο «κατ· είκόνα καί 
όμοίωση» τού Δημιουργού του. Οί όψεις αύτές είναι ή Διάνοια, ή 
Αγάπη, καί ή Βούληση πού άναπτύσσονται μέσα στήν άνθρώπινη 
φύση κατά τή διαδρομή της γήϊνης έξελίξεώς του. Ή πρώτη πού 
φέρεται πρός τήν άνάπτυξη είναι ή Διάνοια, ή άνάπτυξη των νοητι
κών ίκανοτήτων πού συντελείται μέσα στόν ανθρωπο μέ τήν κα
θημερινή του ζωή. 'Όταν ή άνάπτυξη αύτή έχει προχωρήσει ώς ΙΞ
ναν ύψηλό βαθμό, παράλληλα πάντα μέ τήν ήθική άνάπτυξη, τότε 
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ό άνθρωπος όδηγείται στό νά γίνει /Ξνας ύποψήφιος τών Μυστη
ρίων. 

Ή δευτέρα όψις τού άνθρωπίνου πνεύματος εΤναι ή '.Αγάπη

καί ή άνάπτυξή της εΤναι ή άνάπτυξη τού Χριστού μέσα στόν όν
θρωπο. Ή άνάπτυξη αύτή πραγματοποιείται μέσα στά όληθινά 
Μ·uστήρια, δπου ή ζωή τού μαθητή εΤναι τό δρόμο τών Μυστη
ρίων καί οί διάφορες φάσεις της συνοδεύονται άπό τίς Μεγάλες 
Μυήσεις. Στά Μυστήρια πού εΤχαν λειτουργήσει έπί τού φυσικού 
πεδίου, οί Μυήσεις συμβολίζονταν μέ ΙΞνα εΤδος δράματος. 

Οί τελετουργίες άντέγραφαν στίς διάφορες φάσεις του «τό 
'Υπόδειγμα» πού έκδηλώνεται πάντα «έπί τού 'Όρους», έφ' δσον 
δέν άποτελο•-ισαν, σέ μία έποχή παρακμής, παρά τίς σκιές τών 
θαυμαστών Πραγματικοτήτων τού πνευματικού κόσμου. 

Ό Μυστικός λοιπόν, Χριστός, έχει ΙΞνα διπλό συμβολισμό, μιά 
διπλή όψη. Δηλώνει κατ' άρχήν τόν Λόγο, τήν δευτέρα όψη της 
θείας Τριάδος, πού κατέρχεται μέσα στήν ϋλη, καί δεύτερον τήν 
δευτέρα όψη τού έξελισσομένου μέσα στόν όνθρωπο θείου πνεύ

ματος, τήν όψη 'Αγάπη. Ή πρώτη συμβολίζει κοσμικές διαδικα
σίες, πού εΤχαν λάβει ποτέ χώρα καί άποτελούν τή ρίζα τού 'Ηλια
κού Μύθου. Ή δεύτερη συμβολίζει μιά διαδικασία πού πραγματο
ποιείται μέσα στόν άνθρωπο κατά τήν τελευταία φάση της έξελί
ξεώς του, καί έχει συντελέσει στήν έμφάνιση μέσα στό μύθο πολ
λών νέων στοιχείων καί λεπτομερειών. Μέσα στίς άφηγήσεις τών 
Εύαγγελίων συναντώνται καί οί δύο αύτές όψεις, συνθέτοντας τήν 
είκόνα τού «Μυστικού Χριστού». 

"Ας μελετήσουμε πρώτα τόν Κοσμικό Χριστό, τόν Λόγο, τήν 
Θεότητα, τήν περιβεβλημένη μέ ϋλη, καθώς καί τόν τρόπο μέ τόν 
οποίον ό Λόγος ένσαρκώνεται καί ό θεός ντύνεται μέ σάρκα. 

Ή πρώτη φάση της Δημιουργίας άρχίζει, καθώς ξέρουμε, μέ 
τήν ένέργεια τού Τρίτου Προσώπου της θείας Τριάδος, τού 'Αγίου 
Πνεύματος τού Χριστιανισμού. 'Όταν ή ϋλη, ή προορισμένη νά 
σχηματίσει τό 'Ηλιακό μας σύστημα, έχει διαχωρισθεί όπό έκεί
νην, πού ό άμετρος ώκεανός της πληρεί τό διάστημα, τότε τό "/:>,.
γιο Πνεύμα άρχίζει νά διαχέει μέσα σ' αύτήν τή ζωή του. Ή ένέρ
γεια αύτή ζωοποιεί τήν άδρανή ϋλη, δίνοντάς της τήν ίκανότητα νά 
σχηματίσει μορφές. Σέ μία δεύτερη φάση ή ένέργεια τού Δευτέ
ρου Προσώπου της Τριάδος, τού Υίού ιϊ τού Λόγου έρχεται νά 
πλάσει καί νά μορφώσει τήν ϋλη, καί τότε ό Λόγος φέρεται σάν 
νά θυσιάζεται, νά φυλακίζεται μέσα στά σύνορα της ϋλης, άποτε
λώντας τόν «Ούράνιο 'Άνθρωπο». 

Μέσα στό σώμα του ύπάρχουν δλες οί μορφές καί δλες ol 
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μορφές άποτελουν μέρος του σώματός του. Αύτή εΤναι ή κοσμική 
διαδικασία πού συμβολίζεται μέ τό άντίστοιχο δράμα μέσα στά 
Μυστήρια. 

Στά άληθινά Μυστήρια μπορουσαν νά βλέπουν τόν Λόγο «έπί 
τψ εργψ» μέσα στό διάστημα, ένώ στά Μυστήρια του φυσικου 
πεδίου ή κοσμική αύτή διαδικασία παριστάνονταν μέ τή βοήθεια 
μαγικών η όλλων μεθόδων. Ή κοσμική αύτή διαδικασία άναφέρε
ται μέ παραστατικές είκόνες στή Βιβλο (Γέννεση) στον τό 'Άγιο 
Πνευμα δηλαδή τό Πνευμα Θεου «έφέρετο έπί των ύδάτων», μέ
σα στά σκότη δηλαδή πού ύπηρχαν στήν έπιφάνεια της άβύσσου. 
Ή όμετρος όβυσσος της ϋλης δέν είχε άκόμα διαμορφωθεί. Ήταν 
κενή, μόλις άφυπνιζομένη. Ή μορφή δόθηκε άργότερα σέ συνέ
χεια άπό τό Λόγο, γιά τόν όποίον ό 'Ιωάννης γράφει: «Τά πάντα δι' 
αύτου έγένετο καί χωρίς αύτου έγένετο ούδέ εν δ γέγονεν. Καί ό 
G.W. LEADBEATER γράφει στό εργο του γιά τό Χριστιανικό CRE
DO: τό άποτέλεσμα της πρώτης μεγάλης άπορροης (της κίνησης 
του Πνεύματος) είναι ή άφύπνιση της άνέκφραστης καί θαυμαστης 
έκείνης ζωτικότητας, πού διαπερνά κάθε ϋλη, παρ' δλον δτι αύτή 
φαίνεται άδρανής στή φυσική ορασή μας τήν τόσο άτελη. Τά ότο
μα των διαφόρων πεδίων, ήλεκτρισμένα άπό τήν ένέργεια αύτή, 
άναπτύσσουν έλξεις καί όπωθήσεις, ύπνώτουσες εως τότε, όρχί
ζοντας νά μετέχουν σέ συνδυασμούς άτελεύτητους». 

'Όταν ή έργασία αύτή του Πνεύματος τερματισθεί, τότε καί 
μόνον ό Λόγος, ό Κοσμικός καί Μυστικός Χριστός, μπορεί νά πε
ριβληθη μέ ϋλη. Είσέρχεται τότε πραγματικά είς τούς κόλπους της 
Παρθένου, τούς κόλπους της ϋλης, της άκόμα παρθένου καί όγο
νης. 

Ή ϋλη αύτή είχε ζωογονηθεί, καθώς είπαμε, όπό τό 'Άγιο 
Πνευμα, πού πλανώμενο πάνω άπό τήν Παρθένο τήν είχε διαποτί
σει μέ τήν ζωή του, προετοιμάζοντάς την ετσι νά δεχθη τήν ζωή 
του Δεύτερου Προσώπου, του Λόγου. Τότε Αύτός τήν παίρνει σάν 
όχημα της δικης του ένέργειας καί μέ τόν τρόπο αύτόν ό Χριστός 
ένσαρκώνεται καί γίνεται σάρκα: «Δέν κατεφρόνησες τούς κόλ
πους της Παρθένου». 

Στή Λατινική καί 'Αγγλική μετάφραση του πρωτοτύπου Έλλη
νικου κειμένου του Συμβόλου της Νίκαιας καί στό χωρίο πού όνο
φέρεται στήν περίοδο αύτή της καθόδου του Χριστου, οί προθέ
σεις στή σχετική φράση εχουν άλλαχθεί καί μαζί μέ αύτές κ_αί τό 
νόημα του κειμένου. Τό πρωτότυπο κείμενο γράφει: « ... καί ένε
σαρκώθη άπό τό 'Άγιον Πνευμα καί τήν Παρθένο Μαρία, ένώ ή 
μετάφραση λέγει: ... καί ένεσαρκώθη διά του 'Αγίου Πνεύματος έκ 
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της Παρθένου Μαρίας». Ό Χριστός δέν ντύνεται μόνο μέ τήν 
παρθένο ϋλη, άλλά μέ τήν ϋλη, τήν ηδη διαποτισμένη, τήν πάλ
λουσα άπό τήν ζωή του Τρίτου Προσώπου - Τρίτου Λόγου -
έτσι ώστε ή ζωή καί 11 ϋλη νά τόν περιβάλλουν σάν μέ tva διπλό 
ένδυμα. 

Αύτr1 είναι ή κάθοδος του Λόγου μέσα στήν ϋλη, πού περι
γράφετω σάν ή γέννηση πού δίνεται στό Χριστό, άπό τήν Παρθέ
νο. Αύτή γίνεται μέσα στόν 'Ηλιακό ΜCιθο, ή γέννηση του Θεου -
'Ήλιου, τr1 στιγμr1 πού στόν όρίζοντα άνατέλλει τό σημειο της 
Παρθένου. 

Τότε άρχίζει ή ενέργεια του Λόγου πάνω στήν ϋλη. Μέσα στό 
μυθο ό συμβολισμός της πρωταρχικης αύτης περιόδου είναι ή τiαι
δικr1 ήλικία του 'Ήρωα. Ή άπεριόριστη iσχύς του Λόγου συμπτύσ
σεται εως τό έσχατο σημειο άδυναμίας, πού είναι ή παιδική ήλικία, 
κάνοντας μόλις αiσθητή τήν παρουσία της μέσα στίς μορφές, τίς 
τόσο εϋθραυστες, γιά τίς όποιες είναι ή ψυχή τους. Ή ϋλη φυλακί
ζεται τότε καί μοιάζει σάν νά θέλει νά σκοτώσει τό θειο-Παιδί, 
πού ή δόξα του είναι κλεισμένη μέσα στά σύνορα πού έχει έπιβά
λει στόν έαυτό του. 'Αργά - άργά ώστόσο, άρχίζει νά πλάθη τήν 
ϋλη, φέρνοντάς την πρός τόν θεϊκό της προορισμό. Τήν όδηγει 
πρός τήν ώρίμανσι1 της καί μετά Αύτός ό ϊδιος έκτείνεται πάνω 
στό σταυρό της, γιά νά μπορει νά bιασκορπίζη άπό τόν σταυρό 
αύτό δλες τίς δυνάμεις της θυσιασμένης Ζωης Του. Είναι ό Λόγος 
γιά τόν όποιον ό Πλάτων λέγει δτι μοιάζει σάν tνας σταυρός μέσα 
στό Σύμπαν. Είναι ό Ούράνιος 'Άνθρωπος όρθός στό διάστημα, μέ 
τά χέρια άνοιχτά σέ σχημα εύλογίας. 

Είναι ό 'Εσταυρωμένος Χριστός, πού ό θάνατός του πάνω στό 
σταυρό της ϋλης, διαποτίζει τήν ϋλη μέ τή ζωή του. Μοιάζει νε
κρός, θαμμένος, 9φανισμένος ... Άλλά όρθώνεται καί πάλι, ντυμέ
νος τήν ϋλη, πού μέσα στό στέρνο της έμοιαζε πρώτα νεκρός καί 
φέρνει πρός τόν ούρανό τό λαμπρό τώρα ύλικό σώμα Του. Τό σώ
μα έκεινο πού δεχόμενο τή ζωή, πού άπορρέει άπό τόν Πατέρα, 
γίνεται όχημα των άθανάτων άνθρωπίνων ζωών. Γιατί είναι ή ζωή 
του Λόγου πού ύφαίνει τό ένδυμα της άνθρώπινης ψυχης. Καί τό 
ένδυμα αύτό τό προσφέρει γιά νά μπορέσει ό όνθρωπος νά ζήση 
μέσα άπό τούς αiώνες καί νά γίνει «ό Τετελεσμέyος», καί νά φθά
σει στό ϋψος «τοϋ ϊδιου του δικου Του άναστήματος». 

Εϊμαστε πράγματι περιβεβλημένοι μ' Αύτόν, πρώτα στήν ύλική 
μας ύπόσταση καί ϋστερα στήν πνευματική. Θυσίασε τόν 'Εαυτό 
Του, θέλοντας νά όδηγήσει τούς γιούς Του πρός τήν δόξα, καί βρί
σκεται πάντα μαζύ μας, τώρα καί μέχρι τό τέλος της κοσμικης αύ
τr1ς έποχι1ς. 
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'Επομένως ή σταύρωση τού Χριστού δέν άποτελεί παρά ένα 

τμήμα της μεγάλης κοσμικής θυσίας. Ή άλληγορική άναπαράστα

ση αύτης της Σταυρώσεως μέσα στά Μυστήρια τού φυσικού πε

δίου, καί τό ίερό σύμβολο τού έσταυρωμένου στό διάστημα 'Αν

θρώπου, ύλοποιήθησαν μέχρι σημείου νά γίνουν ένας άληθινός 

θάνατος πάνω στό σταυρό καί μία άληθινή σταύρωση μέ μίαν έκ

πνέουσα άνθρώπινη μορφή. 'Έτσι, ή ίστορία αύτή, άφού έγινε ή 

ίστορία ένός άνθρώπου, δέν όργησε νά προσαρμοσθη στόν θείο 

'Εκπαιδευτή 'Ιησού καί νά γίνει ή ίστορία τού φυσιrού θανάτου. 

Κατά τόν ϊδιο τρόπο ή γέννηση τού θείου Παιδιού άπό τήν Παρ

θένο, ή παιδική ήλικία ή περιτριγυρισμένη άπό κινδύνους, καθώς 

έπίσης ή 'Ανάσταση καί ή 'Ανάληψη έγιναν έπίuης γεγονότα

σταθμοί της άνθρώπινης ζωης Του. Τά Μυστήρια έπί τού φυσικού 

πεδίου έχουν σιγήσει, οί μεγαλειώδεις δμως καί συναρπαστικές 

άναπάραστάσεις τους ώς πρός τό κοσμικό έργο τό συντελούμενο 

άπό τό Λόγο, κατέληξαν νά περιβάλουν καί νά έξυψώσουν τήν σε

βαστή μορφή τού Διδασκάλου της 'Ιουδαίας. Ό Κοσμικός Χριστός 

τών Μυστηρίων έγινε έτσι, κάτω άπό τά χαρακτηριστικά τού ίστο

ρικού 'Ιησού, ή κεντρική μορφή της Χριστιανικής 'Εκκλησίας. 

'Έτσι πραγματοποιείται ή άληθινή ένέργεια. Κι' έκείνος πού έ

χει τήν έπιθυμία γιά νά βρη τόν Διδάσκαλο, προσφέρει ύπηρεσία 

πρός Αύτόν, έργαζόμενος καθημερινά μέ όπειρο πόθο γιά νά Τόν 

βρη, γιά νά Τόν ύπηρετήσει καλύτερα, μέ μακρά καί έπίπονη έργα

σία. Τότε βλέπει μέσα στό μισοσκόταδο νά τόύ έμφανίζεται τό 

πραγματικό Φώς' Τότε έφτασε τό σημείο κατά τό όποίον ό Διδά

σκαλος θά τόν βρη, δπου άληθινά θά πατήσει πάνω στήν 'Ατραπό 

Δοκιμασίας, γιά τήν όποίαν έχει προετοιμασθεί κατά τήν μακρυά 

αύτή άναζήτηση. 

Κι έτσι ό δόκιμός μας θά κρούση τήν Πύλη άναζητώντας τόν 

Διδάσκαλο. Ξέρει δτι θά τού άνοίξουν τήν Στενή Πύλη τού Ναού, 

πού σέ λίγο θά παρουσιαθη ό Διδάσκαλος στό κατώφλι τού Ναού. 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Η ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕΙΑ 

ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 

... 'Οταν βραδιάζει 
το δάσος σκορπά στον άνεμο σιβυλλικές νότες. 

1986 

Η αλκή του Ουγκολικού στίχου εμπεριέχει στό ηφαιστειακό 
ανάβλημα της λέξης φως, λάβα καί βροντή, για να συνθέσει με 
προφητική επίκληση, μελωδία υπερβατική. Γιατί όταν βραδιάζει 
στο Μορίν Τερας του νησιού Ζερσέη το φάντασμα της Κυρά Λευ
κής σεργιανάει τριγύρω απ' το εξοχικό του εξόριστου ποιητή Βί
κτωρα Ουγκώ, την ώρα που ο ίδιος, με πύθειο οίστρο, ακολουθεί 
αντιλάλημα πολύλαλης φωνής - ψυχής νικήτριας του χρόνου: Φοι
βόληπτος ντύνει με λαμπρόηχο λόγο τη δυσκολόσβηστη εντύπω
ση: «Να ξέρεις ότι μιλάς με ανθρώπους που τρέφουνε βαθύτατη 
κλίση προς το μυστήριο». Κρατά η απάντηση στο πνεύμα του 
Αισχύλου όλη τη γοητεία της μεταφυσικής εισδοχής στο υπερπέ
ραν με ρώμη διανοητική 

Πράγματι, ο ξύλινος τρίποδας με την κυκλική επιφάνεια, ξανα
ποκτούσε, με πνευματιστική διδαχή, την προφητική δεινότητα του_ 
θεού των Δελφών, χωρίς αινιγματικές λοξοδρομήσεις ή δυσνόητες 
αντιφάσεις. Η έλευση στην ομήγυρη ενός πνεύματος με τιτανική 
ιδιοσυγκρασία, όπως του Αισχύλου, ήταν βέβαιο ότι έφερνε φως 
απευθείας απ' τις πηγές της αρχαίας σοφίας, για να ερευνηθεί, με 
κύρος ελευσίνιο, η σκοτεινή άβυσσος της ανθρώπινης ζωής. Ηταν 
μια μυσταγωγία του πνεύματος κατευθυνόμενη από τήν αξιοπιστία 
ενός Ευμολπίδη που είχε κερδίσει τήν αιωνιότητα με τη σφυρηλά
τηση των αρετών σε θεικό cντρο-εργαστήρι συν πεπρωμένων. 
Δέν υπήρχεν αμφισβήτηση καμμία 

Η λατρευτική σκιά της αδικοχαμένης κόρης του ποιητή Λεο
πολδίνης το επιβεβαίωνε. Οι χτύποι της στο κυκλικό τραπεζάκι, με 
την τριποδική απόληξη, σαγήνευαν τον ποιητή, που με βλέμμα πύ
ρινο θωρούσε το αόρατο για να εξιχνιάσει το μυστήριό του. 

Πολλά πνεύματα συντρόφευαν τα μεταψυχικά πειράμτα του 
Βίκτωρα Ουγκω. Τρία, ομως, πιστεύουμε πως διαμορφώνουν δη
μιουργικά την σκέψη του. Τα πνεύματα του Αισχύλου, του Πλάτω
να και του Ανακρέοντα τα οποία θα του διδάξουν κυρίως πως «Η 
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σκέψη δεν γίνεται μόνο με τη Λογική». Έτσι, με τον Αισχύλο γίνε

ται ο δερμηνέας του Θεού, με τον Πλάτωνα της ενότητας της αν
θρωπότητας, τον Ανακρέοντα της ευζωίας αλλά της σκωπτικής 
στήλευσης κάθε υπερβολής. Όλο το μεγαλοφυές έργο του είναι 
διαποτισμένο από το ζείδωρο αρχαιοελληνικό πνεύμα. Για να γίνει 
η φωνή του κραυγή της ανθρώπινης συνείδησης. 

Είναι αλήθεια πως κάθε πολιτισμός αρχίζει με τη θεοκρατία 
και κατασταλάζει στη Δημοκρατία. Μέ πάλη διαχρονική και παναν
θρώπινη. 

Στούς «Πανικούς Καιρούς» του Β. Ουγκώ, απεικονίζεται η μυ
θική γιγαντομαχία με αποκαλυπτική οπτασία. Το δωδεκάθεο του 
Ολύμπου καταδυναστεύει τους γίγαντες. Ο τιτάνας Φθώς τρομο
κρατεί τους ουράνιους: «Ω θεοί, ένας θεός υπάρχει ι ». Ο Φθώς 
του ελληνικού πνεύματος σηματοδοτεί τη μονοθΕί'α. Δεy αρκεί. 
Συμπληρώνει τους «Πανικούς Καιρούς» με το «Σάτυρω>,που πρώ
τα με τη φλογέρα και ύστερα με τη λύρα του χρυσοκόμη. Απόλ
λωνα κάνει να αλλαλάξουν ουρανοί και γή. Λυτρωτικό τραγούδι γί

νεται ο υπερούσιος τριλογικός ύμνος: το γαλανό, το μαύρο, το κα

τάστερο. Η μονοθεΤα χωρίς μορφή στην τρισυπόστατη ουσία της. 
Ο Ουγκώ αποκατασταίνει τη θεότητα δημιουργική πνοή ψυχής και 
ζωής στην απροσωπία της: 

Όλο το κακό στο φέρνει, Κόσμε, του Θεού η μορφή!. Ο Ηρό
δοτος πυρακτώνει συνεχώς την έμπνευση του ποιητή. Με μιαν 

ιδιότυπη ανακολουθία: ο μύθος ξεπερνά το όριο του γεγονότος για 
να μεταμορφωθεί το επίκαιρο σε αιώνια αλήθεια. Μάλιστα στους 
«Τριακόσιους» μεταβάλλεται σε νόμο κοσμογονικό και διδάσκει το 
«Κάρμα». Ο «Βασιλεύς των Βασιλέων» ανταμώνει την απειλητικη 
ελληνική θάλασσα με οργή. Διατάζει να μαστιγωθεί τριακόσιες 
φορές. Μα σε κάθε ραβδισμό ένας Σπαρτιάτης ξεπετιέται. Ο Ξέρ
ξης θα τους βρεί στις Θερμοπύλες. Ο νόμος της ανταπόδοσης γα
ληνεύει τη διαταρασσόμενη ισορροπία. Η ανταπόδοση γίνεται δι
καιοσύνη. Και ιαχή ελευθερίας: «Μολών λαβέΙ». Γιατί η ελευθερία 
- πρώτον κινούν της ψυχής - προϋποθέτει την ανάσταση. Και ανά
σταση σημαίνει ευθύνη.

Για να δΊανύσει την πορεία του, δηλαδή για να μεταβληθεί «α
πο ελευθερίο σε ευθύνη το όν που άνθρωπος καλείται, πρέπει να 
υπάρχει ύστερα από τη ζωή»Η αθανασία καταξιώνει την ύπαρξή 
του. Να γι'JΤι ο Σπαρτιάτης, κάτοχος του μυστικού, ανταμώνει το 
θάνατο-ζωή με άρωμα και υπερηφάνεια. 

Θα ήταν εσκεμμένη παραχάραξη η απόλυτη στήριξη του Ουγ
κολικού στοχασμού στην υπερβατική ελληνική αλήθεια. Γιατί ο 



368 ΙΛΙΣΟΣ 1986 

ποιητής υπήρξεν οξυδερκής μελετητής των νόμων της φύσης. Με 

την ερμηνεία τους οδηγήθηκε σε ότ: αργότερα ο Μωρονά περίτε

χνα διατύπωσε: «πίσω απο το ασύλληπτο θέαμα της φύσης, ο 

ποιητής -Ουγκώ- μαντεύει την παρουσία ενός θεού που το πρό

σωπό του είναι ο κόσμος». Μελετά, ορίζει, τεκμηριώνει αλλά και 

μαντεύει! Δεν είναι υπερβολή η επίμονη αναφορά στο τραπεζάκι 

με τα θαυμαστά αποτελέσματα. Γιατί ο μεγαλοφάνταστος ποιητής 

με προτροπή από το υπερπέραν γράφει τα μεγάλα κοσμολογικά 

του έργα και κάτω απο την επίδραση του δελφικού τρίποδα περνά 

«στην φυσιολογική κατάσταση του προφήτη». Πίστευε ακράδαντα 

στις συμβουλές των πνευμάτων. Έδειχνε απόλυτη υπακοή στη 

Σκιά του Τάφου-πνεύμα συμβολικό- μέχρι του σημείου που η δη

μοσίευση των έργων του να εναρμονίζεται με ανάλογες προθε

σμιακές εντολές. 

Αυτή η ακλόνητη πίστη στη μεταθανάτια πνευματική πορεία 

των όντων του δημιούργησε την πεποίθηση πως «η φιλοσοφία 

του έπαιρνε απ· το ίδιο το υπερπέραν, ενα θεϊκό χάρισμα». Ο 

Αισχύλος με τις συνταραχτικές προμηθεϊκές αποκαλύψεις και τις 

υπερβατικές υλοποιήσεις στους «Πέρσες» με τελετουργική διδαχή 

και, γενικώτερα η φιλελεύθερη ελληνική σκέψη του άνοιξαν διά

πλατα τους ορίζοντες του κριτικού στοχασμού. 

Ελέγχει το μυστικιστικό μήνυμα για το Είναι και το Ον και δ;α

μορφώνει ένα δογματικό σύστημα ερμηνείας του κακού επηρεα

σμένο απ· τις αρχές της Καβαλά. Έτσι, η ζωή είναι μια συνεχόμε

νη κλίμακα όντων. Ο άνθρωπος βρίσκεται στη μέση της κλίμακας. 

Ο έκπτωτος άγγελος πέφτει και γίνεται άνθρωπος το εξιλεωμένο 

ζώο ανυψώνεται και γίνεται ανθρωπος. Στον άνθρωπο συγχω

νεύονται «οι τιμωρημένοι ημίθεοι κα: τα συγχωρεμέvα τέρατα». 

Αποδέχονταν την αρχή πως η ελευθερία της ψυχής συνεπάγεται 

και την αθανασία της. «Το εγώ που διατηρείται μετά HJ θάνατο εί

ναι το εγώ που υπάρχει πριν κι ανεξάρτητα απ· τη ζωή. Ο ζωντα

νός που πεθαίνει μεταμορφώνεται σε πνεύμα: 

Η συγγνώμη λέει χαμηλόφωνα, στον άνθρωπο: ξανάρχι

σε, 

ξαvαγίνε αγνός. Ξαναγύρνα στην πηγή σου. Ας προσπα

θήσουμε. 

Μπες στη δοκιμασία. Ο θεός σου προσφέρει μέσα στις 

αχτίνες, 

γιά να κάνεις την ψυχή σου σκοτεινή και δύσμορφη, 

το φέρετρο αυτήν την κούνια της μεγάλης γέννησης 

Οι θάνατοι μας λυτρώνουν από τη μοίρα μας ... 
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Ο Β. Ουγκώ ήταν βιβλικός και παγανιστής: «Ο Θεός έχει αρμονίες 

που εισχωρούν στην καρδιά μας σαν σπαθιάΙ» Ο ανεικονικός θεός 

του Σπινόζα παίρνει με την βακχική ανατριχίλα της λέξης τη χρω

στική πλημμυρίδα του λαοθεού ι 

Δεν υπήρξε, μόνον οραματιστής και προφήτης ο ακάματος θη

ρευτής του απροσπέλαστου και του θαυμαστού.Με φειδιακή γα

λήνη φτερώνει προσευχή απολλώνεια το λόγο του- αγάπη για τη 

ζωή και τον άνθρωπο. Στο «Τραγούδι του Σοφοκλή για τη Σαλαμί

να» η έκδηλη αγάπη των ελλήνων για τις χαρές της ζωής μετατρέ

πει την επιθυμία σε ριζικό της νιότης: 

Καημός μου θέλω να πεθάνω, μα όχι πριν αγαπήσω! Ο Σοφο

κλής, ο Λεωνίδας, ο Δημοσθένης, φλογίζουν το λογισμό του. Με 

λυγμό πλησιάζει τον ένδοξο λαό τους που μπόλιασε τη γή με χα

μόγελο ανθρώπινο: 

Η Αθήνα λυπημένη είναι, κρύβει στον Παρθενώνα 

το μέτωπο του κανονιού και του Άγγλου τα σημάδια, 

και των ναών της κλαίοντας τα ρημάδια, 

τον έλληνα ονειρεύεται, της τέχνης το καμάρι, 

που σκόρπισαν εκεί όπου 

των Προπυλαίων υψώνεται γραμμένη η εικόνα, 

σκόρπια' εκεί με του δικού του του χεριού τη χάρη 

κάτι πανώριο σα χαμόγελο ανθρώπου. 

Μέτρο των πάντων ο άνθρωπος της τέχνης και της ελευθε

ρίας. «Σκέφτομαι την Αθήνα όπως σκέπτεται κανείς τον ήλιο» γρά

φει σε Αθηναίο επιστολογράφο. Είναι η Ελλάδα για τον Β. Ουγκώ 

μητέρα ανθρωπισμού και στην ευτυχία και στη δυστυχία της. Είναι 

η Ελλάδα του Ομήρου με γλώσσα θεϊκή και η Ελλάδα του 

Μπάϋρον με άσμα ηρωϊκό: «Το περήφανο σήκωμα των κεφαλιών 

προκαλεί τους τυράννους. Οι βαρβαρότητες διώχνονται. Οι δεσπο

τισμοί σωριάζονται. Οι συνειδήσεις απορρίπτουν τη σκλαβιά, οι 

Παρθενώνες τραντάζουνε την ημισέληνο, η στιβαρη Αθηνά ορθώ

νεται μέσα στον ήλιο, με το δόρυ της στο χέρι. Οι λάκκοι ανοίγον

ται. Απο τον ένα τάφο φωνάζουν στον αλλο: Αναστηθείτε! Είναι 

κάτι περισσότερο απο τη ζωή, είναι η αποθέωση» Η Ελληνική 

Επανάσταση είναιΙ Η Αθηνά γίνεται Παναγία και ο Λεωνίδας 

Μπότσαρης: 

Όταν με τους τριακόσιους, ώριμους άνδρες είτε αμού

στακα παιδιά 

ο Λεωνίδας πάει να πεθάνει στις Θερμοπύλες ... 

Όταν ξεπετιέται ο Μπότσαρης ... 

... Δείχνει έναν ήρωα Ομηρικό στου Θεόκριτου τα μέρη. 
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Ο Μπότσαρης, το πρωτοπαλήκαρο των ελληνικών βουνών μαζί 

με το ναυμάχο Κανάρη «το δεξί χέρι του Θεού που φυλάει την Ελ

λάδα» και τον εκδικητή οπλαρχηγό Τζαβέλλα, αποτελούσαν τις 

συμβολ:κές μορφές του μεγάλου ξεσηκωμού - τους εμπνευσμέ

νους οδηγητές ενός φιλελεύθερου λαού. 

Η επανάσταση του 1821 δόνισε τιτανικά την ψυχή του. Παιά

νας και μέλπος αναστάσιμο φτερούγισε στον ορίζοντα της τιμής η 

εύτολμη σκέψη, με τα «Ανατολίτικα». Ο μύθος ερωτεύεται την 

ιστορία για να γεννηθούν και βαφτισθούν στο αίμα μαχητές ελευ

θερίας οι γονατισμένοι στο σπαθί της βίας. Έχει τους σωστούς 

ανάδοχους: τον Μπάϋρον, τον Ανδρέα Κάλβο και τον Φωριέλ που 

τον μυεί στη μαγεία του ήχου και την αρχοντική, στην απλότητά 

της, εικόνα του δημοτικού μας τραγουδιού. Είναι ένας σταθμός 

αποφασιστικός στην εξέλιξη της ποιητικής έκφρασης του Ουγκώ. 

Οι αφηρημένες έννοιες, ο έντονος ψυχιαμός των άλογων στοι

χείων της φύσης, η διαφάνεια στο σίγουρο καλπασμό των λέξεων, 

η πολυχρωμία στίς φυσικές εικόνες, τα αλώνεια χαροπαλέματα 

των Διγενήδων, μεταμορφώνουν τον γίγαντα της σκέψης σε «γε

ράκι χωρίς λημέρι». Η μούσα του λικνίζεται στο φως με ρυθμό ελ

ληνικό: 

Όπως ο κλέφτης στον αητό, κι εγώ είπα στο Παρίσι: 

Φάει την καρδιά μου να γενεί μιά πήχυ το φτερό σου 

Είναι, με λυρική παρόρμηση δοσμένη, η μεγαλοφροσύνη του 

έλληνα αρματωλού: 

Φαγε πουλί, καλό πουλι, απ· αντρειωμένον πλάτες 

νά κάμεις πήχυ το φτερό και σπιθαμή το νύχι 

Αυτό το επικό κάλλος της εθνότητας γίνεται ο θρίαμβος των 

πατρίδων με την ασίζωη πνοή του ρομαντικού παλμού. Είναι η 

ποιητική έκφραση που εδραιώνει το φιλελληνισμό. 

Εύστοχα ο θεωρητικός θα αποκαλέσει την Ελλάδα κόρη του διο

νυσιακού θεού που ονομάζεται ρομαντισμός. Η νέα Ελλάδα ξαναν

θίζει απ· το αχτιδοβόλημα της ρομαντικής ιδέας. Ήταν, άλλωστε, 

ταυτόχρονη με τα «Ανατολίτικα» η δημόσια διακηρυσσόμενη λύση 

από τον Polignac του ελληνικού ζητήματος. Η Γαλλία είχε προτεί

νει στις Μεγάλες Δυνάμεις να διώξουν τους Τούρκους στην Ασία 

και να αποκαταστήσουν την Ελλάδα, μαζί με τα νησιά, με την 

Κρήτη και τα παράλια της Μ.Ασίας, σ· ένα μεγάλο χριστιανικό 

κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς δικαιο

λογείται ο μεγαλόστομος ενθουσιασμός του ποιητή: 
Κάποτε ονειρεύομαι πως το σπαθί σου αρπάζω, 
πατέρα μου! και τρέχω από τη θέρμη που με ξεσηκώνει, 
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v· ακολουθήσω στη χώρα του GID δοξασμένους στρατιώ

τες 

ή να μηνύσω στους γιούς της επαναστατημένης Σπάρτης, 

πώς 

αν ένας Γάλλος δεν μπόρεσε να δώσει έναν Τυρταίο 

στους Έλληνες 

τους έδωσε ένα Λεωνίδα! .. 

Δέν έδωσε ο στρατηγός Ιωσήφ Ουγκώ, πατέρας του ποιητή, 

έναν χαροπολεμιστή αλλά έναν ιδεολόγο μαχητή που δεν απαρνή

θηκε το πεδίο της τιμής ούτε με τούρκικο αντάλλαγμα ένα περιπό

θητο τσιφλίκι στη Σμύρνη όπως, για παράδειγμα, ο Λαμαρτίνος. 

Έμεινε πιστός φίλος της Ελλάδας στην κρίσιμη στιγμή που ο σαρ

κασμός του Μέτερνιχ «το φιλελληνικό ψιλικατζήδικο» έδειχνε το 

ευρωπαϊκό ξέφτισμα του φιλελληνισμού: 

Για μια στιγμή μόνο φωνάξαμε: Ελλάδα' Αθήνα! 

Σπάρτη ι Λεωνίδα ι Μπότσαρη ι Δημοσθένη ι 

Κανάρη, ημίθεε, που ακτινοβολείς από δόξα' 

Μια στιγμή. Για τούς πολλούς. Ο ίδιος συνεχίζει τον αγώνα με 

το στίχο και την πολιτική σκέψη: «Μέσα στην ευρωπαϊκή ισορρο

πία, λογουχάρη, στη σφαίρα των διεθνών γεγονότων, το jus gen

tium προστατεύει ειδικά την Ιρλανδία, την Ελλάδα. την Πολωνία, 

όλους τους καταπιεζόμενους λαούς». Το άγραφο δίκαιο είναι ίδιο 

για όλες τις εποχές. Οι αδύναμοι σαν αγωνίζονται κερδίζουν τη νί

κη αλλά και την τιμή v· αποκαλούνται αδέλφι::� όλων των ελευθε

ρόφρονων: «Η Κρήτη - Επανάσταση του 1869 - είναι Ελλάδα. 

Υπολογίζετε σε μένα σαν συγγραφέα και σαν πολίτη. Ανήκω στην 

Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Θα έδινα στην Ελλάδα τις στροφές 

μου σαν τον Τυρταίο και το αίμα μου σαν το Βύρωνα ... Ο αδελφός 

σας Βίκτωρ Ουγκώ» Ένας αδελφός ο οποίος νιώθει να τρέχει το 

αίμα του σ· όλες τις λαβωματιές της Πατρίδας μας. Έτσι, οι στρο

φές για την επαναστατημένη Κρήτη αχολογούν τη λυρική έκρηξη 

των «Ανατολίτικων» με την παλλαϊκή έκφραση του κλέφτικου τρα

γουδιού: 

... πάνω στο Κάστρο, στο νταμπούpι μας, 

σημαία κρητικιά γέρικα κυματίζει του Αη-Βασίλη 

Ένας βουνίσιος φύλακας που φόβο δεν γρικά 

λέει τραγούδι κλέφτικο μέ λόγια δωρικά. 

Παράλληλα προστρέχει, με διαβήματα, για πολιτική βοήθεια 

στις Η.Π.Α. Η διαμεσολάβησή του στηρίζεται στην αρχή της ίσης 

ανταπόδοσης: «Τον 180 αιώνα η Γαλλία απελευθέρωσε την Αμε

ρική ... Απελευθερώσετε την Κρήτη και σας δίνουμε εξόφληση της 
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οφειλής σας. Πληρώνοντας στην Ελλάδα, είναι το ίδιο σαν να πλη

ρώνετε στη Γαλλία». κ,· ακόμη, με διορατικότητα: «Η υπόθεση της 

Κρήτης είναι υπόθεση της Ελλάδας και η υπόθεση της Ελλάδας εί

ναι υπόθεση της Ευρώπης». Η Ελλάδα, στη σκέψη του Ουγκώ, ή

ταν ταυτισμένη με την Ευρώπη. Υπήρξατε ο πρώτος Ευρωπαίος ο 

οποίος προαιgθάνθηκε πως η ζωντάνια της αναγεννώμενης Ελλά
δας θα μπορούσε να είναι για «την κουρασμένη Δύση η πιο ευερ

γετική πηγή της Ήβης». 
Πίστευε αταλάντευτα ότι η Ελλάδα είναι από τα έθνη που συ

νοψίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα γι' αυτό και ανήκε δικαιω
ματικά ανάμεσα σε κείνα που η ένωσή τους θα δημιουργούσε «το 
απέραντο ουράνιο τόξο των Ενωμένων Λαών της Ευρώπης», με 

κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα και ένα Κοινοβούλιο. 
Σε ελληνικό συμπόσιο, για την εθνική μας επέτειο, που έγινε 

στο Παρίσι το 1870, θα επισημάνει πώς έχουν κοινή πατρίδα οι 

χώρες Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία. Αργότερα θα προσθέσει και την 

Ισπανία για μια Μεσογειακή Ένωση του Νότου-πυρήνας των 

«Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Αναμφίλεκτα ο Β. Ουγκώ ή

ταν και παράμεινε, μέχρι τέλους, ο ακούραστος μαχητής της 

Ευρωπαϊκής ιδέας. Σε επιστολή του (1856) προς τον έλληνα σο

σιαλιστή δημοσιογράφο Ανδρέα Ρηγόπουλο έγραφε σχετικά με 

την ένωση των ευρωπαϊκών λαών: « ... στα πιο ένδοξα έθνη, στην 

Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, πέφτει η τιμή να δώσουν το πα
ράδειγμα ... Οταν αυτοί οι μεγάλοι λαοί θα βρεθούν έξω από τα 

σάβανά τους, θα φωνάξουν: Ένωση! Ευρώπη! Ανθρωπότητα! Αυ
τού βρίσκεται το μέλλον: η φωνή της Ελλάδας θα είναι μία απο 
κείνες που θ' ακουστούν περισσότερο». 

Η φωνή του Ουγκώ ήταν πάντα η φωνή της Ελλάδας. Τής Ελ
λάδας του Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού: «Αντιπροσωπεύω έ
να κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα, το κόμμα Επανάσταση

Πολιτισμός. Το κόμμα αυτό θα δημιουργήσει τον Εικοστό Αιώνα. 

Απ' αυτού θα ξεπηδήσουν πρώτα οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευ

ρώπης και έπειτα οι Ενωμένες Πολιτείες του κόσμου». Το κόμμα 

Επανάσταση-Πολιτισμός είχε μεταβάλλει τον ποιητή-πολιτικό σε 

πρώτο πολίτη της Ευρωπαϊκής Πατρίδας, σε βροντόφωνο Προφή

τη όλων των ελευθεριών, σε μαχόμενο αγωνιστή των ατομικών 

δικαιωμάτων (προστασία ανήλικων εργαζόμενων-κατάργηση θα

νατικής ποινής), σε οραματιστή της αδελφώσεως των λαών σε 

μιάν κοινή πατρίδα-πολιτεία χωρίς σύνορα. Πρωτίστως, όμως, σε 

φιλολαϊκό επαναστάτη και αλύγιστο της τυραννίας ανταρτομάχο ό

πως στην εξέγερση του 1848. Ήταν η Επανάσταση των οδο-
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φραγμάτων του Παρισιού, που του έδωσε την ευκαιρία να δοκιμα
στεί στο ρόλο του ποιητή-οδηγητή των λαών και πού, τελικά, τον 
οδήγησε στην εξορία. 

Δέν ήταν οίηση και φρεναπάτη ο πολιτικός ρομαντισμός του 

μεγάλου στοχαστή. Η σημερινή πραγματικότητα εξακτινώνει πύρι

νη τη φλόγα των ιδεών του. Η ευρώπη αναζητεί την πολιτική της 

ολοκλήρωση στο ιδεολογικό τρίπτυχο του ανθρωπισμού: 

Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα, κάτω απο αρχές γνήσια δημο

κρατικές. Η ισονομία και η κοινωνική δικαιοσύνη θεμελιώνουν 

μιαν ελευθερία δίχως σφετεριστές και μιαν ισότητα που θα επι

τρέψει τη φυσική ανάπτυξη του πολίτη για το καλό του συνόλου. 

Ιδιαίτερα ο Β. Ουγκώ πάλαιψε να χτυπηθεί καίρια ο αυταρχισμός 

και ο κίβδηλος λαϊκισμός των αναρχικών. Πίστευε απεριόριστα 

στη Δημοκρατία και όχι στην οχλοδονούμενη Λαοκρατία: «Ήπα 

της δημαγωγίας σημαίνει νίκη του Λαού ι » Δίκαια ο Αλαίν θα επι

σημάνει πως « ... Ο Ουγκώ είναι ένας από εκείνους τους σπάνιους 

ανθρώπους που αναδρομούνε πάντα προς την Ελευθερία, την πη

γή κάθε αγαθού». 

Επειδή όλη η σκέψη του Β. Ουγκώ είναι ένα καρδιοχτύπι 

ελευθερίας, δημοκρατίας και βαθύτατου ανθρωπισμού, μπορούσε 

να υποθέσει κανείς, με βεβαιότητα, οτι ήταν τέκτονας. Η σχετική 

έρευνα απόδειξε πώς ο ποιητής συμμερίζονταν απόλυτα τις τεκτο

νικές αλήθειες, με τις οποίες είχε γαλουχηθεί. Ο πατέρας του 

Ιωσήφ-Λεπόλδος, στρατηγός και στρατιωτικός συγγραφέας, ήταν 

αποδεδειγμένα γνήσιος τέκτονας.μέλος της Στοάς «Οι φίλοι της 

Γαλλικής Τιμής», στην πόλη Πόρτο-Φεράγιο του νησιού Έλβα, η 

οποία και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα Καρμπονάρων στην Το

σκάνη. Απόφυγε ο Ουγκώ την οργανική ένταξη απο μιαν ευρύτερη 

αντίληψη αδελφοσύνης: στα οδοφράγματα αντίπαλοι ήταν τέκτο

νες Αποτόλμησε κήρυγμα ενωτικό: «Το μέλλον ανήκει περισσότε

ρο στις καρδιές, παρά στα πνεύματα. Να αγαπάςι Ιδού το μόνο 

πράγμα που μπορεί να γεμίσει την αιωνιότητα». 

Στήν αγάπη, τη δικαιοσύνη και το έλεος στήριξε την πρόοδο 

του ανθρώπου, αυτός ο χωρίς περίζωμα τέκτονας, ο «άνθρωπος

καθήκον» όπως τον αποκάλεσε βιογράφος του. Μάλιστα η διαθή

κη του (31.8.1881) είναι γραπτό μνημείο φιλαλληλίας και πολύτι

μο τεκμήριο μυστηριακής ενατένισης της τροπαιόφορης ψυχής: 

« ... ο θεός. Η ψυχή. Η ευθύνη. Αυτή η τρίμορφη έννοια είναι αρκε

τή στον άνθρωπο. Ήταν αρκετή και για μένα. Είναι η αληθινή 

θρησκεία. Πεθαίνω γι· αυτήν. Αλήθεια, φως, δικαιοσύνη, 

συνείδηση-αυτό είναι ο θεός. Deυs, Diei. Αφήνω σαράντα χιλιάδες 
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φράγκα στους φτωχούς. Επιθυμώ να με μεταφέρετε στο νεκροτα

φείο με τη νεκροφόρα των φτωχών. Δίνω ολα τα χειρόγραφά μου 

και ο,τι άλλο βρεθεί γραμμένο ή σχεδιασμένο από μένα στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, που μιάν ημέρα θα γίνει η Βι

βλιοθήκη των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης . 

... Θά κλείσω τα φθαρτά μάτια μου· αλλά τά μάτια της ψυχής μου 

θα μείνουν ανοιχτά περισσότερο από ποτέ ... ». Ο ύστατος λόγος 

του δέν έχει τίποτε απο τον εναγώνιο λυρισμό των ψαλτών, για έ

να δυσκολοκαταχτούμενο παράδεισο. Εlναι ένας ύμνος της ευθύ

νης και της ωραιότητας του θανάτου στο ολοφώτεινο λαμπρόα

στρο ταξίδι της ψυχής. Η ακτινοβολία του μηνύματός του μας συ

νεπαίρνει. 

Η κηδεία του έγινε σύμφωνα με τη βούλησή του. Ο λαός που 

τόσο αγάπησε τον αποχαιρέτησε με πολυήμερο δημόσιο προσκύ

νημα. Ένα στεφάνι από άσπρες καμέλιες, που ήταν στολισμένο με 

μια γαλάζια κορδέλλα και αφιερωμένο qπό τους Έλληνες φοιτητές 

του Παρισιού «στον Ποιητή των Ανατολίτικων» σηματοδοτούσε 

ευγνώμονα οφειλή εθνική καθώς και την απαρχή μιας καινοτόμου 

λογοτεχνικής δημιουργίας με παγκόσμια διάσταση. Έγραφε ο 

«ποιητής των ασύλληπτων» στον πρόλογο των «Ανατολίτικων: «Η 

Τέχνη δεν χρειάζεται δεσίματα, χειροπέδες, φίμωτρα. Σας λέει: 

Εμπρός! και σας ξαπολλά στο μεγάλο περιβόλι της ποίησης όπου 

δεν υπάρχει απαγορευμένος καρπός ... ». 

Γίνεται ο θεμελιωτής κι ο αναμφισβήτητος ηγέτης του ρομαν

τισμού, μιας πνευματικής κίνησης που με έντονη υποκειμενικότητα 

προσπαθεί να αποδώσει το μυστήριο του πνεύματος με σύμβολα. 

Είναι μια επανάσταση μορφής και σκέψεως με ιδιαίτερη συμπά

θεια προς το μυστήριο και την ατομική γενναιόφρονη πράξη αλλά 

και το διαρκές ενδιαφέρον για τις ανθρωπιστικές αξίες. Ο ρομαντι

σμός, όπως και κάθε γνήσια λογοτεχνική δημιουργία αποσκοπεί 

στην εξύψωση της ηθικής του ατόμου και τη δικαίωση της προσω

πικότητάς του. Ο Β. Ουγκώ πίστευε πως «είν' ένας κόσμος ο ποιη

τής σ· έναν άνθρωπο κλεισμένος». Ο Μπωντλαίρ επαληθεύει αυτή 

τη δοξασία του μ· έναν επάξιο για το δημιουργό αφορισμό, «Με

γαλοφυία δίχως σύνορα». Μεγαλοφυία. Όχι στο στίχο μόνο. Αλλά 

και στο πεζό. Η καρδιά του πονάει για την οδύνη του κόσμου. Με 

αέτεια ματιά και μυθοπλαστική δύναμη δημιουργεί το έπος του 

Μεσαίωνα και της αλληγορίας την «Παναγία των Παρισίων», το έ

πος της Κοινωνίας και του Λαού, τους «Άθλιους» και το έπος της 

Επανάστασης το «Ενενήντα Τρία». Και στα τρία έργα η πολέμια 

κραυγή γίνεται ηχώ καλλίφωνη της συμφιλίωσης των ψυχών. Ο Β. 
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Ουγκώ, λάτρης του παράδοξου και του μαγικού, έδωσε σάρκα στα 

υπερκόσμια και μορφή στις ιδέες με αλήθεια και ομορφιά. Η λει

τουργία της τέχνης του, έχει όλα τα στοιχεία της λεπτότητας του 

αττικισμού και του ρίγους των ακατάπαυστων ψυχικών διακυμάν

σεων αλλά και το χρυσοφώς της αρμονικής ισορροπίας των ιδεών, 

στην αγάπη. 

Έμεινε πιστός στην αγάπη ο Β. Ουγκώ. Και σ' όσους αγάπη

σε. Όπως την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ο Γιάννης Ψυχάρης γρά

φει στο «Ταξίδι» του, για τις τελευταίες στιγμές του δημιουργού 

της λυρικής εποποιίας του ανθρώπου: «Όσο ζούσε πήγαινα σπίτι 

του συχνό και τον έβλεπα. Ένα βράδυ με τη βαριά του φωνή -σαν 

να μιλούσε μνήμα- μου είπε δυό στίχους για την Ελλάδα. Σε λίγες 

μέρες πέθανε». Σχεδόν με την Ελλάδα στα χείλη έφυγε ο μεγαλό

στομος αθροιστής των ιδεών και των αισθημάτων της εποχής του, 

για να στεφανώσει τον χρόνο με την αιωνιότητα. 

Πέρασαν εκατό χρόνια από τη θανή του. Όμως ο Β. Ουγκώ 

εξακολουθεί να είναι το καρδιοχτύπι της ανθρωπότητας μια «και 

μας παραλαβαίνει παιδιά και μας κάνει πολίτες». Εμείς οι Έλληνες, 

που ιδιαίτερα τιμούμε τη μνήμη του, με συγκίνηση επαναλαμβά

νουμε το συλληπητήριο του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάν

νη: «Ο ελληνικός λαός θρηνεί στο πρόσωπο του Βίκτωρα Ουγκώ 

τον πιο παλιό, τον πιο μεγαλόψυχο και τον πιο πιστό από όλους 

τους φιλέλληνες». 

* Συμμετοχή στον εορτασμό της Στοάς «Φιλίππος» για τα εκατό

χρόνια από το θάνατο του ποιητή Β. Ουγκώ.
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Περιοδικά: 

1. Νέα Εστία: (Τεύχος 594) 1.4.1952

2. Διαβάζω: (Τεύχος 32) Ιούνιος 1980

ΜΝΗΜΑΡΙΘΜΟΣ 

Η ΖΩΗ 

1802: Γέννηση ,ου 8. Ουγκώ στη Μπεζανσόν 

1815-1818: Σπουδές στο Λύκειο Λουι-λε-Γκράν 

1986 

1819: Βραβεύεται για τά πρώτα ποιήματα απ· την Ακαδημία Πα

ρισιού 

1819: Μαζί μέ τον αδελφό του Αβέλ εκδίδουν το περιοδικό «Λο-

γοτεχνικός Επιμελητής» 

1822: Παντρεύεται την Αντέλ Φονσέ 

1833: Συνδέεται με τη σύντροφο της ζωής του Ζυλιέτ Ντρουέ 

1841: Μέλος Γαλλικής Ακαδημίας 

1845: Πατρίκιος της Γαλλίας επί Λουδουβίκου Φιλίππου, Βουλευ-

τής 

1848-1850: Εξορία 

1870: Επιστροφή στο Παρίσι. Εκλέγεται βουλευτής 

1882: Πεθαίνει η Ζυλιέτ Ντρουέ 

1885: (22 ΜαΤου) Θάνατος Β. Ουγκώ στο Παρίσι 

το ΕΡΓΟ 

1822: «Ωδές» Ποίηση 

1823: «Χάνς της Ισλανδίας» Μυθιστόρημα 

1824: «Ωδές καί Μπαλάντες» Ποίηση (Β' έκδοση) 

1827: «Κρόμγουελ» θέατρο. 

1828: «Τ Ανατολίτικα» Ποιήματα 

1829: «Μαρία Ντελόρμ» Θέατρο 

1830: «Ερνάνης» Θέατρο 

1831: «Η Παναγία των Παρισίων» Μυθιστόρημα 

1831: «Φθινοπωρινά φύλλα» Ποίηση 

1832: «Ο Βασιλιάς διασκεδάζει» Θέατρο. 

1833: «Λουκριτία Βοργία»και «Μαρία Τυδώρ» Θέατρο 

1835: «Τραγούδια του Δειλινού» Ποιήματα 

1835: «Αγγελος, ο τύραννος της Πάδουα» Θέατρο 

1837: «Εσωτερικές φωνές» Ποίηση 

1838: «Ρουί Μπλάς» Θέατρο 

1840: «Ακτίνες και σκιές» Ποίηση. 
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1843: «Στρατιωτικοί διοικητές» Θέατρο 
1852: «Ναπολέων ο Μικρός» 
1853: «Οι τιμωρίες» Ποίηση 
1855: «Το τέλος του Σατανά» και «Θεός» Ποίηση 
1856: «Βαθειές σκέψεις» Ποιήματα 
1859: «Ο Θρύλος των Αιώνων» Ποίηση 
1862: «Οι Άθλιοι» Μυθιστόρημα 
1864: «Ουίλιαμ Σαίξπηρ» Θέατρο 
1866: «Οι εργάτες της Θάλασσας» Μυθιστόρημα 
1869: «Ο άνθρωπος που γελάει» Μυθιστόρημα 
1872: «Τρομερή Χρονιά» 
1874: «Ενενήντα Τρία» Μυθιστόρημα 
1878: «Ο Πάπας» 
1879: «Έσχατος Οίκτος» 
1880: «Ο Γάϊδαρος» και «Θρησκεία και θρησκείες» 
1881: «Οι Τέσσερις άνεμοι του πνεύματος» 
1882: «Τορκουεμάδος» Θέατρο 

Μετά το Θάνατό του: 
1886: «Το Θέατρο στην Ελευθερία» 
1886: «Το Τέλος του Σατανά» 
1887: «Ζωντανά πράγματα» 
1 891: «Θεός». 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ε. ΚΑΡΥΔΗ 

Ουρανός και Γη ενώνονται 
Απ' ένα Φως Ελπίδας. 

Φως 

Φως άσβεστο, λαμπρό, αιώνιο, 
Πηγή του η Θεία, ανέκφραστη Αρχή. 

Στα βάθη της Ψυχής τ· ανθρώπου 
Τη σκάλα τ' Ουρανού φωτίζει. 
Κι' η Γη είναι λυχνάρι που μέσα του 
Το Φως μέρα και νύχτα καίει. 

377 
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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. Τέντα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Πέτμου Γκράβιγγερ: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ

ΠΟΥ)) Μελέτη 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της θεότητας είναι η ελευθερία και η 

δικαιοσύνη. Αναγόμενος λοιπόν ο άνθρωπος προς την πλήρη εν

σάρκωσιν της ελευθερίας, καθίσταται επί μάλλον και μάλλον γνώ

στης της θείας αυτού καταγωγής, είναι δε τούτο απαραίτητος 

προϋπόθεσις, ίνα ο άνθρωπος συνδεθεί με την πηγή εξ ης απέρ

ρευσε. Μόνον ο ελεύθερος άνθρωπος δύναται να γνωρίσει τον 

Θεον. Εγχειρίδιο πνευματικής αγωγής για τη θέωση, στηριγμένη 

αποκλειστικά σε μυητική μεθοδολογία είναι η μελέτη του Πέτρου 

Γκράβιγγερ «πολιτισμός και αγωγή του ανθρώπου». 

Η βασική επισήμανση ότι η αμάθεια και ο εγωισμός δημιουρ

γούν το Χάος κάνει πιό κατανοητή την τριπλή αποστολή του αν

θρώπου στη βραχύβια παρουσία του στη γη: να γνωρίσει τον εαυ

τόν του, να μελέτήσει τη φύση και να διερευνήσει τις σχέσεις του 

με τα άλλα όντα με τελικό σκοπό την αρμονική και αναγωγική συ

νεργασία, δηλαδή την ΑΓΑΠΗ. 

Είναι γνωστή η ινδική σοφία: κακολογία, σκληρότητα και δει

σιδαιμονία συνιστούν εγκλήματα κατά της αγάπης. Και τα τρία 

ανάγονται εξίσου στο σωματικό ψυχικό και πνευματικό πεδίο γι' 

αυτό μονάχα η με απόλυτη γνώση και πίστη ασκούμενη μυητική 

άσκηση δίνει την ισορροπία-υγεία: «Εις φωτισμένος εξασκεί στα

θερόν έλεγχαν εφ' όλων των διανοητικών του ικανοτήτων και εί

ναι εκ των προτέρων βέβαιος περί εκείνου το οποίον θέλει να επι

τύχει: έχει πλήρη συνείδησιν των αρετών του και της φύσεως των 

καθοδηγουσών αυτόν δυνάμεων». 



1986 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 379 

Με τη γνωστή του μετριοφροσύνη ο συγγραφέας εξομολογεί

ται: «Αυτός είναι ο σκοπός του ανά χείρας έργου: να δώσει χείρα 

βοηθείας εις τους ανθρώπους» Και το επιτυγχάνει με τη φωτισμέ

νη του καθοδήγηση. Δεν απομένει παρά η άσκηση και η θεληματι

κή εφαρμογή της διδασκαλίuς του για να μπει ο «τολμών» στη πο

ρεία των εκλεκτών, σύμφωνα, άλλωστε, και με τη θεία βούληση 

γιατί ο άνθρωπος «είναι το σκεύος εκλογής του θείου Δημιουργού 

του». 

Είναι σωστική η θεματική του ποιήματος: Ανθρωποσοφία, κο

σμοσοφία και εσωτερική Κοινωνιολογία συναποτελούν -με μέτρο 

και κριτήριο τη συνθετική ανθρωπογνωσία- την Επιστήμη του αν

θρώπου. 

Η ευρύτερη ανάλυση των εννοιών πολιτισμός, προσωπικότη

τα, ατομικότητα, διατροφή, ηθική αγωγή, συνείδηση, μύηση, απο

λύτρωση φέρνουν τον αναγνώστη, από την ατραπό της σοφίας 

στην ατραπό της αγάπης: «Ανέκαθεν υπήρξαν επί της Γης σκηνώ

ματα Σοφίας τα οποία έταξαν ως σκοπόν την καθοδήγησιν των αν

θρωπίνων ψυχών προς την Ατραπόν της Λυτρώσεως δια της Σο

φίας και Αγάπης ιδρυθέντα Μυστήρια υπό θεοπνεύστων Μυστα

γωγών». 

Η συγκεκριμένη παροχή οδηγιών έμπρακτης εφαρμογής για 

την αφύπνιση των ψυχικών και πνευματικών δυναμικών μας ιδιο

τήτων καταδείχνουν το ευμέθοδο και την συνθετικότητα της μελέ

της ώστε να καταστεί εύχρηστο, για όλους, έργο χρηστικό

σωτηριολογικό. Η μυστική γνώση και η επιστημονική εμβρίθεια 

του συγγραφέα επάξια τον κατατάσουν στους ειλικρινείς γr1ινους 

εκπαιδευτές του ανθρώπου. Γι' αυτό και συνιστούμε το συγκεκρι

μένο πόνημα σε μυημένους και αμυήτους. Για να κατανοήσουμε 

τον λόγο του Επικτήτου: «Συ απόσπασμα ει του Θεού. Έχεις τι εν 

σεαυτώ μέρος εκείνου Τι αγνοείς σου την ευγένειαν; Τι ουκ οίδας 

οπόθεν ελήλυθας; Ουκ οίδας ότι Θεόν γυμνάζεις; Θεόν περιφέ

ρεις;» 

Διαλεχτή Ζευγώλη · Γλέζου «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΦΩΣ» Ποιήματα 

Χωρίς τραγούδι ο χρόνος πώς θα φύγει; 

Άλλο σε μας δεν έδωσε η ζωή, 

άλλο απ· την ηδονή την τόσο λίγη 

το τραγούδι σαν φως να μας τυλίγει 

Οι άυλοι ήχοι ρόδινης ακρογιαλιάς γυροπετούν με το ξανθό 
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μελτέμι καθώς η εμπνευσμένη ποιήτρια ανταμώνει ερωτόπουλο το

αυγινό τραγούδι γυμνόποδης άνοιξης σε χλοερά λιβάδια. Έτσι ο ά

νεμος γλυκομεθά τη χλόη, το γλαροπούλι το θαλασσινό λουλούδι

και η ψυχή το πυρό αίμα της νιότης. Είναι της ζωής μας φως το

αληθινό τραγούδι: 

Σβήσανε οι φωτιές του Άη Γιαννιού

στους μικρούς μας κάμπους και στην πόλη

Το χρυσό το στάρι σάπισε στο αλώνι

Πέρασε κι εσπάθισε το φως 

το χελιδόνι 

Ρίζα και κλήρα της μοίρας η λιγοστιγμή. Μα φτάνει να γίνει ο 

δημιουργός φως και πνεύμα και πικρός αχός σε άφωνο καλάμι. Ά

σμα κελαρυστό ανεβαίνει στο στήθος της ποιήτριας η ανάσα του 

αηδονιού σε αυγινή λαγκαδιά. Η ποικιλμένη με όνειρο ελπίδα ντύ

νει μυστικά το κορμί της γης για να καρποφορήσει το αρτόδεντρο 

της ζωής μεταλαβιά των καιρών. Και έρωτας στις κοιμισμένες 

στους ποταμούς ναϊάδες! Μα η λιγοστιγμή κλείνει τα μεταξένια 

ματόκλαδα της αυγής με κρύο φιλί της πρωτότοκης του χάους: της 

μεγάλης Νύχτας: 

Σιγά και σταθερά χωράει εντός μας 

και μας αλέθει αγάλια ο θάνατός μας 

Σε μάτια ολόγλαυκα νεροσυρμή το δάκρυ. Ο λόγος πικρός στο 

στόμα. Αντιμάχεται τη φθορά με το μέρωμα του σκοταδιού. Μά

ταια; Το φως, πάντως ξεχύνεται μοιρολόγι: 

Τα δάκρυα σβήσαν την φωτιά στο μαύρο παραγώνι 

κι από τη στάχτη, αλίμονο, λουλούδι δεν φυτρώνει. 

Η ποίηση της Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου μοσχοβολά ελληνική

θάλασσα στα παραθύρια χιλιάκριβου νησιού. Εαρινό μύρο αναδί

δει ο ζωογόνος λόγος της, πάντα διαυγής και κρουστός, πάντα πε

ρίτεχνα κεντημένος με φως μεσe,γειακό. Αιγαιοπελαγίτικο. 

Ο πλουμιστός στίχος αναδεικνύει την ποιήτρια αρχιμαστόρισ

σα μιάς παραδοσιακής ρυθμοτεχνικής που εξακολουθεί να θέλγει 

όσους αναζητούν, στη γνήσια έμπνευση, εναρμονική τη σύζευξη 

του στοχασμού και της μουσικής: 

Ο καιρός λιγοστεύει ώρα την ώρα, 

τα θαλάσσια μονοπάτια όλο στενεύουν, 

και το καράβι γυρίζει αλλού την πρώρα 
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Μοναχού Θεοκλήτου Διοvυσιάτου <<ΔIΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟΝ ΑΘΩ» Με

λέτη 

Οι Γραφές και οι Πατέρες «υπό το όνομα καρδία εννοούν ολό
κληρον τον Ψυχοπνευματικόν δυναμισμόν του ανθρώπου. Ο νους, 
η βούλησις, το συναίσθημα ή, με άΛλην ορολογίαν, το θυμικόν, το 

επιθυμητικόν και το λογιστικόν ονομάζονται «καρδία» εις το σύνο

λό των, αφού πcφά το διακεκριμένον των λειτουργιών των, είναι 

αδιαίρετοι της ψυχής δυνάμεις». Και πιο συγκεκριμένα ο Άγιος 

Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστήριξεν ότι: «η μεν ουσία του νου ευρί

σκεται εν τη καρδία, η δε ενέργειά του εν τω εγκεφάλω.» 

Η κινητική εμπειρία του γέροντος Θεοκλήτου μεταβάλλεται σε 

ησυχαστική διδαχή με λόγο θεοφώτιστο. Η θεολογία της Νοερός 

Προσευχής αναλύεται ως Ασκητική Ανθρωπολογία σύμφωνα με 

την Αγιορείτικη Πνευματική Παράδοση που βλέπει την «καρδίαν, 

ως θάλαμον της ψυχής και ως κέντρον όλων των δυνάμεών της». 

Ειδικώτερα αναπτύσσεται διεξοδικά η μεθοδολογία και ο σκο

πός της Νοερός Προσευχής (αν εικονικός εσωτερικός διαλογισμός) 

με την οποία θεοληπτείται ο Νους. Σε άρρητη μυστική ένωση 

εκφέρει ελάχιστες λέξεις, συχνά επαναλαμβανόμενες ψυχοτεχνικά, 

ώστε να πραγματοποιηθεί η ευχή: «Κύριε, διέλυσε το πνευματικό 

μου σκότος, δος μαι την έλλαμψην του θείου και ακτίστου φωτός 

σουΙ». 

Με θεοπνευστ� ο αγγελόνους μοναχός Θεόκλητος καταγρά

φει την αποδεικτική οδό της Ορθοδοξίας, την υπέρλογη γνώση, τη 

μυσταγώγηση των Ουρανίων και τη Θεωρητική Εμπειρία: « ... εκεί

νοι που φεύγουν από τον κόσμον αυτόν, εάν δεν έχουν αποκτήσει 

πνευματικός αισθήσεις, είναι αδύνατον να έχουν κοινωνίαν με τον 

αιώνιον κόσμον». Ο Πνευματικός Διαλογισμός οδηγεί στο ανf σπε

ρο κάλλος θεού ελκτικού. 

Είναι η μελέτη του Αγειορίτη Μοναχού, που εκδόθηκε από 

τον οίκο «ΑΣΤΗΡ» μία Ησυχαστική Αγωγή με σκοπό τη Μυστική 

Κοινωνία, στην οποία ο κάθε πιστός γίνεται σύναιμος του ζώντος 

θεού. 

Δημοσθένης Ζαδές «ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΜΟΧ0O>> Κριτική 

Στην «Τριφυλιακή Εστία» ο Δημοσθένης Ζαδές είχε καίρια επι

σημάνει τη βασική αρετή της σύντομης ιστορίας της Φιλοσοφίας 

«Τα βήματα της φιλοσοφίας» του Κωστή Μελισσαρόπουλου: 

« ... αποφεύγοντας την αλφαβητική σειρά που θα θύμιζε βιογραφικΑ 
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λεξικό, έδωσε στον αναγνώστη κι ενα πλάνο γενικό τούτης της 

πορείας του ανθρώπινου στοχασμού και των μεγάλων ομάδων 

που τη χωρίζουμε, ανάλογα με το κύριο χαρακτηριστικό του τρό

που έρευνας και του αντικείμενου μελέτης του διανοητή που κυ

ριαρχεί.» 

1850 σημειώματα (ή εκτεταμένες κριτικές αναλύσεις) της περιό

δου 1952-1984 είναι η γόνιμη πνευματική δραστηριότητα του λο

γοτέχνη Δημοσθένη Ζαδέ στη βιβλιοκρισία, πολλά από τα οποία 

περιλαμβάνονται στον πρώτο τόμο της παρουσιαζόμενης πολύτι

μης έκδοσης. Και είναι δίκαιος ο χαρακτηρισμός γιατί η κριτική του 

Δ. Ζαδέ δεν είναι μόνο πληροφοριακά αντικειμενική αλλά και πολ

λαπλά διδακτική για συγγραφείς και αναγνώστες. Γραμμένη, πάν

τα, με ανυπόκριτη αγάπη επισημαίνει με ευθύνη και κύρος το άξιο 

της μνήμης του λαού. 

Εναπομένει το ερώτημα: «Τί προσφέρει σήμερα η κριτική βι

βλίου;» Όποιος διαβάσει το έργο «Πάνω απ' τον ξένο μόχθο», 

απόλυτα θα εκτιμήσει και το μόχθο του κριτικού για να υπάρχει έ

νας ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας δημιουργού-αναγνώστη χωρίς 

διαφημιστική πρόθεση ή κακόβουλη παραπλάνηση. Ο Δημοσθένης 

Ζαδές, διανοητής με γνώση, τόλμη και ήθος παραμένει διδάχος 

της βιβλιοκριτικής αρετής. 

Καίτη Παπαδάκη-Καραμίτσα «ΦΛΟΓ Α ΚΑΙ ΣΤ ΑΧΤΗ)) Ποιήματα 

Ο πόνος δεν έχει κοντύλι 

να περιγράψει 

την ιστορία που τον γέννησε 

Στο παρελθόν, παραμένει μόνο στάχτη 

Στο παρόν μια φλόγα που καίει 

Μοίρα αμβλυωπή γράφει στον ανεξιχνίαστο χρόνο τις αταξινό

μητες στιγμές της. Είναι οι δίχως εκκρεμές προσανατολισμοί της 

μορφής στο σταυροδρόμι των καιρών κοντά, πολύ κοντά, στο 

σφαλιστό ορίζοντα αινιγματικού πεπρωμένου: 

Ένα λυχνάρι η ματιά σου 

ν' ανιχνεύει 

τα ετοιμόρροπα τοπία 

της ειμαρμένης 

Με το φόβο μήπως η καταφυγή-διαφυγή στη χοάνη των κύ

κλων μας οδηγεί ανέστιους σε άξενους τόπους. Η ποίηση της Κοί
της Παπ-Καρ είναι ο πολυφωνικός επιτάφιος του ανεπίστροφου 
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ταξιδευτή. Με δεξιοτεχνία μεταβάλλει τή στάχτη σε φλόγα, το πό

νο σε δύναμη ακαταμάχητη για να «εγκλωβίσουμε» στην αγκαλιά 

μας εξώκοσμη ευτυχία. Είναι τελικά, το οδοιπορικό της ζωής εσπε

ρινός ελπίδας. Γιατί η αγάπη είναι το μέλλον! Κι' από αγάπη δονεί

ται ο περίτεχνος στίχος της ... 

ΛΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΠΗΝΙΑΤΙΔΟΥ 

Μορφή Θεού 

αν μπορούσα. 

τα παιδιά όλου του κόσμου στην αγκαλιά μου να κρύψω 

απ τον αφανισμό της ανέχειας, 

με της ανάσας μου το λαμπάδιασμα 

τα μέλη τους να ζεστάνω τα ξεγυμνωμένα, 

ένα βυζί αστείρευτο να γίνω 

και στάλα-στάλα να ρουφηχτώ, 

να ξοδιαστώ κόμπο-κόμπο 

για να χορτάσουν τα πεινασμένα στόματα, 

ν' αναγαλιάσουν τα χαυνωμένα βλέματα, 

να ξαναπάρουν τη σκληράδα της ζωής 

τα πανιασμένα μάγουλα, 

και να χαράξει απ' τα χορτασμένα χείλια τους το γέλοιο, 

το γέλοιο κείνο το άδολο το θεϊκό, 

το γέλοιο κείνο πούναι ταυτόσημο με τη Δημιουργία, 

τότε με βεβαιότητα θα μπορούσα να καυχηθώ 

πως αντίκρυσα Θεέ 

Τη Μορφή Σου. 

Λούλα Γεωργαvτά-Πηvιατίδου 
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 

'Ένα όπό τά δείγματα εύγενικού συναισθηματισμού τού όν
θρώπου είναι καi ή φροντίδα γιά τά Ζώα πού συνδέονται μαζύ 
του. 

Δύο είδών Ζώα βρίσκονται κοντά στόν άνθρωπο, τά πλουτο
παραγωγικά (όγελάδα, πρόβατο, κατσίκα, κάπα, άλογο, γάϊδαρος 
κ.τ.λ.) καi τά ψυχαγωγικά (διάφορα πουλιά, γάτες καi σκύλοι). 

Στην πατρίδα μας 'Ελλάδα δυστυχώς καi στά δύο αύτά εϊδη 
τών Ζώων ή συμπεριφορά μας είναι σκληρή! καi άπονη γιά τά 
Ζώα, πού τόσο μάς έξυπηρετούν κι έμείς τά σκληροδέρνουμε ! . 'Ί
σως γιατi οϋτε τό Σχολείο, οϋτε ή 'Εκκλησία δεν μάς δίδαξαν δτι 
καi τά Ζώα έχουν αlσθήσεις καi πρέπει νά τά νοιώθουμει. Δεν ξε
χνάω τά κλάματα καi τiς φωνες πού έβγαζαν τό Μικρό Γατάκια η 
Σκυλάκια, πού μόλις τό γεννούσεν ή Μάνα τους, ή Σπιτονοικοκυρά 
τά πετούσε στό δρόμο η μέσα στό ποτάμι ι. Καμμιό τύψη συνειδή
σεως!!. 

Τώρα, καθώς γράφει ό 'Αγαπητός μας «ΙΛΙΣΟΣ» Όκτωβρ.
Νοεμβρ., στην 'Αθήνα όρκετοi ζωόφιλοι ϊδρυσαν Σύλλογον Προ
στασίας Ζώων. 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑΙ. 
'Εδώ στην 'Αμερική ύπάρχουν Γιατροί γιό τό Ζώα, Νοσοκο

μεία καi Νεκροταφεία καi δεν λείπουν κι' αυτοί πού στή Διαθήκη 
τους όφήνουν χρήματα στό Σκύλο η στη γάτα τους!. Μάλιστα! 

REV. ZANOS GOUGOUTAS 
21712 McCORMICK ST 
DETROIT, ΜΙ 48236 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ 
DETROIT MICH. 
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ΑΠΟ ΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

.. 

«Ο ΚΑΙΝ» 

Μετάφραση: Α. Κουνάνη 

ΑΘΗΝΑ 1985 
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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Ή Γη κοντά στήν 'Εδέμ, δπως στήν πρώτη πράξη. 
ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΔΑ 

'Άδα: 'Ήσυχα, μήν κάνεις θόρυβο Κάϊν. 
Κάϊv: Καλά, όλλά γιατί; 

1986 

'Άδα: Ό μικρός μας 'Ενώχ κοιμάται σ' έκείνο τό κρεββάτι, μέ 
στρώμα όπό φύλλα, κάτω όπό τό κυπαρίσσι. 

Κάϊv: Κυπαρίσσι! Είναι tva πένθιμο δένδρο πού φαίνεται νά μοι
ρολογά δτι σκιάζει, γιατί τό διάλεξες γιά νά σκιάζει τό παιδί 
μας; 

'Άδα: Γιατί τά φύλλα του σκιάζουν τόν ηλιο σά νύχτα καί φαινόταν 
κατάλληλο νά προστατεύει τόν ϋπνο τού παιδιού μας. 

Κάϊv: Ναί, τόν τελευταίο καί τόν διαρκέστερο. Μά δέν πειράζει, 
πάμε κοντά του. (Πηγαίνουν πρός τό παιδί). Τί όμορφο πού 
είναι, τά μάγουλά του μοιάζουν νά συναγωνίζονται το χρώμα 
τών κόκκινων φύλλων πού είναι σκορπισμένα όπό κάτω 
τους. 

'Άδα: Καί τά χείλια του, έπίσης, πόσο όμορφα χωρίζουν. 'Όχι δέν 
θά τό φιλήσεις τώρα, σέ λίγο θά ξυπνήσει, ή ώρα τού μεση
μεριανού ϋπνου τελειώνει καί θόταν κρίμα νά ένοχληθεί. 

Κάϊv: Δίκιο έχεις, θά κρατήσω τήν καρδιά μου μέχρι τότε. Χαμογε
λά καί κοιμάται. Κοιμήσου καί χαμογέλα, έσύ μικρέ νέε κλη
ρονόμε ένός σπάνιου κόσμου, πού είναι δσο κι· έσύ νέος. 
Γιά σένα ή ζωή είναι δλο χαρά κι· όθωότητα. Έσύ δέν έκο
ψες τόν όπαγορευμένο καρπό καί δέν ξέρεις δτι είσαι γυ
μνός. Κι' δμως θόρθει στιγμή πού θά τιμωρηθείτε γι· όμαρ
τίες όγνωστες πού δέ θόναι δικές σας όλλά οϋτε καί δικές 
μου. Μά τώρα κοιμήσου ι Τώρα στά μάγουλά του σκάει tva 
πιό βαθύ χαμόγελο καί στά λαμπερά του βλέφαρα, δές πώς 
τρεμοπαίζουν οί μακριές του βλεφαρίδες, μαύρες σάν τό 
χρώμα τού κυπαρισσιού πού κυμματίζει πάνω όπό τό κεφάλι 
του, μισανοίγει τά βλέφαρά του καί όφήνει νά φανεί τό γα
λάζιο χρώμα τών ματιών του. Γελά όν καί κοιμάται. Πρέπει 
νά όνειρεύετcι. Ποιός ξέρει τί; Τόν Παράδεισο; Ναί, όνειρέ
ψου τον, όποκληρωμένο μου παιδί. Δέν είναι παρά tva όνει
ρο. Γιατί ποτέ πιό, έσύ, οί γιοί σου κι· ol γονείς σου, θά περ
πατήσουν σ· αύτόν τόν όπαγορευμένο τόπο χαράς. 
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'Άδα: 'Αγαπημένε μου Κάϊν! 'Όχι, μήν ψιθυρίζεις πάνω άπό τό γιό 
μας τέτοια μελαγχολικά πράγματα γιά τή χαμένη εύτυχία. 
Γιατί θρηνεις πάντα γιά τόν Παράδεισο; Νομίζω είναι στό 
χέρι μας νά φτιάξουμε �vav όλλο; 

Κάϊv: Που; 
'Άδα: κι· έδώ r'\ δπου άλλου θελήσεις,όπουδήποτε είσαι έσύ νοιώ

θω τέτοια σιγουριά πού δέν αίσθάνομαι τήν έλλειψη της 
θλιβερής 'Εδέμ. ΆφοCι έχω έσένα, τά παιδιά μας, τόν πατέ
ρα μας, τόν όδελφό μας, τή Ζίλλα, τή γλυκειά μας άδελφή 
καί τήν Εϋα μας, πού τόσα της χρωστάμε έκτός άπό τή ζωή; 

Κάϊv: Ναί, σ· δλα τά χρέη πού της χρωστάμε άνάμεσά τους είναι 
κί ό θάνατοςΙ 

'Άδα: ΚάϊνΙ Έκεινο τό περήφανο πνεCιμα πού σέ τράβηξε άπό κον
τά μας, σ· έκανε μέ περισσότερη θλίψη στή ψυχή. Είχα τήν 
έλπίδα δτι τά θαύματα πού σου ύποσχέθηκε, τά όράματα δ
πως τά λές των περασμένων όλλά καί των τωρινών κόσμων, 
θόχαν χαρίσει στήν ψυχή σου τή γαλήνη μετά άπό τήν άπό
κτηση μιας 1κανοποιητικης γνώσης, άλλά διαπιστώνω δτι ό 
όδηγός σου σοϋκανε κακό, άλλά καί πάλι πρέπει νά τόν εύ
χαριστήσω κι· δλα του τά συγχωρώ άφοCι τόσο γρήγορα σ· 
έφερε πάλι κοντά μας. 

Κάϊv: Τόσο γρήγορα; 
'Άδα: Είναι μόνο δυό ώρες άπό τότε πού φύγατε, δυό ότέλειωτες 

ώρες γιά μένα, άλλά παρ· δλα αύτά ηταν μονάχα δυό ώρες 
σύμφωνα μέ τόν ηλιο. 

Κάϊv: Έγώ πλησίασα αύτόν τόν ηλιο κι· είδα κόσμους πού κάποτε 
φώτιζε καί δέν πρόκειται νά ξαναφωτίσει, άλλά κι' όλλους 
πού ποτέ δέν φώτισε, μου φαίνεται πώς πέρασαν όλόκληρα 
χρόνια όπό τήν άπουσία μου. 

'Άδα: Μόνον ώρεςΙ 
Κάϊv: Τότε, τ' άνθρώπινο πνεCιμα διαθέτει τήν 1κανότητα νά μετρό 

τό χρόνο σύμφωνα μ' αύτό πού βλέπει, εύχάριστο η δυσά
ρεστο, μικρό rϊ παντοδύναμο. Είδα τ· όμνημόνευτα έργα των 
όντων πού είναι ότελείωτα, έπηγα σέ έξαφανισμένους κό
σμους κι· όντικρύζοντας τήν αlωνιότητα νόμιζα πώς δανεί
στηκα κάτι παραπάνω άπό λίγες σταγόνες, τώρα δμως νοιώ
θω πάλι τή μικρότητά μου, σωστά μουπε τό πνεCιμα πώς τί
ποτα δέν είμαι. 

'Άδα: Γιατί νά τό πει; Ό 'Ιεχωβά δέν είπε τίποτα τέτοιοι 
Κάϊv: 'Όχι, νοιώθει ξέχωρη εύχαρίστηση δταν μός δημιουργει αύτό 

τό μηδέν πού είμαστε. Κι' όφοCι κολακέψει τή σκόνη μέ 
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φευγαλέους όραματισμούς της Έδέμ καί της Άθανασίας, τό 
ξαναφέρνει πάλι στήν κατάσταση της σκόνης, γιατί; 

·Άδο: Τό γνωρίζεις, γιά τό σφάλμα τών γονιών μας.
Κάϊv: Ναί, άλλά τί φταίμε έμείς, έκείνοι έφταιξαν, έκείνοι νά πεθά

νουν. 
'Άδο: Δέν μίλησες καλά, αύτά τά λόγια δέν εΤναι δικά σου, μάλλον 

είναι τού Πνεύματος πού ηταν μαζί σου, θάθελα - άν μπο
ρούσα - νά πεθάνω γιά νά ζήσουν ol γονείς μας. 

Κάϊv: Κι' έγώ τό ϊδιο λέω - άρκεί, νάφτανε tva μόνο θύμα νά χορ
τάσει τήν άκόρεστη πείνα γιά ζωή αύτού τού 'Όντος καί τό 
μικρό μας πού κοιμάται άνέμελο έκεί πέρα νά μή δοκίμαζε 
τήν άνθρώπινη λύπη οϋτε τό θάνατο οϋτε νά τ· άφηνε κλη
ρονομιά στούς άπογόνους του. 

'Άδο: Πώς μπορούμε νά ξέρουμε δτι μιά τέτοια θυσία θά λυτρώ
σει τό άνθρώπινο γένος; 

Κάϊv: Θυσιάζοντας τόν άθώο γιά τόν ένοχο; Τί έξιλέωση θάταν 
αύτή; Καί γιά ποιό λόγο άφού έμείς εϊμαστε άθώοι; Τί έχου
με κάνει καί πρέπει νά εϊμαστε θύματα μιάς πράξης ποϋγινε 
πρίν άπό τή γέννησή μας ή πρέπει νά βρεθούν θύματα γιά 
νά πληρώσουν αύτό τό μυστηριώδες, τ· άφατο άμάρτημα
άν μπορεί ποτέ νά θεωρηθεί άμάρτημα ή άναζήτηση της 
γνώσης. 

'Άδο: Άλοίμονο! Τώρα κάνεις άμάρτημα Κάϊν μου. τά λόγια σου 
είναι άσεβη. 

Κάϊv: Τότε νά μ· έγκαταλείψεις. 
·Άδο: Ποτέ άκόμα κι' άν σ· άφηνε κι· ό Θεός σου.
Κάϊv: Γιά πές μου τί είναι αύτά πού βλέπω;
'Άδο: Δυό βωμοί, τούς έφτιαξε ό άδελφός ό 'Άβελ, γιά νά προσφέ

ρετε θυσία στό Θεό, δταν θά έπέστρεφες. 
Κάϊv: Καί πώς γνώριζε δτι θάμουν τόσο tτοιμος ώστε νά προσφέ

ρω όλοκαυτώματα σάν αύτό πού κάθε μέρα φέρνει γιά έξι
λαστήριο θύμα στό Δημιουργό, μέ ταπεινωμένο μέτωπο πού 
ή δουλοπρέπειά του φανερώνει φόβο παρά σεβασμό. 

'Άδο: Είναι σωστό αύτό πού κάνει. 
Κάϊv: 'Ένας βωμός θάταν άρκετός, έγώ δέν κάνω προσφορές. 
·Άδο: ΟΙ καρποί της γης, τά πρώϊμα όμορφα μπουμπούκια κι' άνθη

καί ol ώριμοι καί χυμώδεις καρποί άποτελούν μιά καλή προ
σφορά στόν Κύριο. δταν προσφέρονται μέ εύγενικιά καρδιά 
καί μετανοιωμένο πνεύμα. 

Κάϊv: Κόπιασα, ϊδρωσα καλλιεργώντας τή γη κάτω άπό τόν ηλιο 
σύμφωνα μέ τήν κατάρα, πρέπει νά κάνω πιό πολλά; Γιατί 
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θόπρεπε νόμοι εύγενικός; Γιά τόν πόλεμο πού κάνω μ δλη 
τή φύση γιά νά έξοικονομήσω τό ψωμί πού μας τρέφει; Γιατί 
θόπρεπε νόμοι, εύγνώμων; Γιατί εΤμαι σκόνη καί κυλιέμαι 
στή σκόνη, μέχρι νά γυρίσω πάλι στή σκόνη. Άφοϋ τίποτα 
δέν είμαι, γιά τίποτα στόν κόσμο δέν θά γίνω ενας ύποκρι
τής πού δείχνει εύχαριστημένος έπειδή ύποφέρειΙ Γιατί 
θόπρεπε νόμοι μετανοιωμένος; Γιά τοϋ πατέρα μου τήν 
όμαρτία πού έξιλεώθηκε μ' δλα αύτά ποϋχουμε ύποφέρει καί 
πού πανάκριβα θά πληρώνεται διά τούς αlώνες, πού προφη
τεύτηκαν γιά τήν όνθρώπινη γενιά; Πόσο λίγο, τό χαριτωμέ
νο μας μικρό πού κοιμάται, μπορεί νά φανταστεί δτι κρύβει 
μέσα του τό σπόρο μιας αlώνιας δυστυχίας γιά μυριάδες 
θνητούς. Θόταν πιό καλά νά τό όρπάξω καί νά τό πετάξω 
πάνω στό βράχο παρά νά τ· όφήσω νά ζήσει γιά νά ....... .. 

'Άδα: Θεέ μου ι Κάϊν: Μήν όγγίζεις τό παιδί - τό παιδί μου! τό παι
δί σου' 

Κάϊv: Μή φοβάσαι! Γιά δλα τ· όστρα τ· σύρανοϋ καί τή δύναμη 
πού rά κυβερνάει, δέ θά πλησίαζα τό βρέφος μας μ' όγριώ
τερο χαιρετισμό όπό ενα πατρικό φιλί. 

'Άδα: Τότε γιατί ηταν τόσο φοβερά τά λόγια σου; 
Κάϊv: ΕΊπα θόταν καλύτερα νά πάψει νά ζεί, παρά νά φέρει στόν 

κόσμο τόση πολύ λύπη, δση μπορεί ν· όντέξει κι· όκόμα πε
ρισσότερη ν· άφήσει κληρονομιά στίς έπερχόμενες γενιές. 
Μιά κι· αύτά τά λόγια σου χτυπάνε όσχημα, ός ποϋμε μόνο 
δτι είναι καλύτερα νά μή γενιόταν καθόλου. 

'Άδα: "οι Μή λές ετσι Ι Τί θά γινόταν τότε ol χαρές, ol όνείπωτες 
μητρικές χαρές, πού ξαγρυπνό,τό βυζαίνει καί τ' όγαπό. ΣιγάΙ 
Ξυπνάει! Γλυκέ μου 'Ενώχ. (πλησιάζει κοντά στό παιδί). Κοί
τα το, ΚάϊνΙ Πόση δύναμη, πόση ζωή, πόση ύγεία κι· όμορ
φιά εχει, πρόσεξε πόσο μοϋ μοιάζει, πόσο σοϋ μοιάζει δταν 
είσαι εύγενής, γιατί τότε δλοι μας μοιάζουμε, δέν είναι έτσι 
Κάϊν; Μητέρα, πατέρας καί γιός, τά χαρακτηριστικά μας όν
τανακλοϋν τό ενα στ· όλλο σά σέ γάργαρο νερό, δταν σάν 
κι' αύτό είναι γαληνεμένα. 'Αγάπα μας Κάϊν μου κι' όγάπα 
καί τόν έαυτό σου γιά χάρη μας καί γιατί σ· όγαπόμε. Κοίτα, 
πώς γελα κι· όπλώνει τά χεράκια του καί πώς όνοίγει διά
πλατα τά μπλέ του μάτια γιά νά σέ κοιτάξει, γιά νά χαιρετή
σει τόν πατέρα του, ένώ τεντώνει τό σώμα του σά νά τοϋ
δωσε φτερά ή χαρά πού μας βλέπει. Μή μιλάς γιά πόνο! ΟΙ 
ότεκνοι Χερουβείμ θά μπορούσαν νά σέ μισούν γιά τίς πα
τρικές χαρές' Εύλόγησέ τον Κάϊν Ι Δέ μπορεί όκόμα νά σ· 
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εύχαpιστήσει μέ λόγια, μά ή μικρή του καρδιά θά τό κάνει 
καί ή δικιά άου καρδιά θά νοιώσει μιά άνέκραστη άγαλλία
ση. 

Κάϊv: Εύλογημένο νόσοι άγόρι, αν μπορεί αύτή ή άνθρώπινη εύλο
γία νά σέ ώφελήσει καί νά σέ σώσει άπό τήν κατάρα τού 6-
φη ! 

'Άδα: Ναί,σίγουρα ή εύλογία τού πατέρα έχει τή δύναμη ν· άπομα-
κρύνει τήν πονηριά τού έρπετού. 

Κάϊv: 'Έχω τίς όμφιβολιές μου, άλλά εύλογημένος νόσοι. 
'Άδα: Ό άδελφός μας έρχεται. 
Κάϊv: ΕΤναι ό άδελφός σου ό 'Άβελ. 

(Μπαίνει ό 'Άβελ). 
'Άβελ: Καλοσώρισες Κάϊν 'Αδελφέ μου, ή εlρήνη τού Θεού νάνοι 

μαζί σου! 
Κάϊv: 'Άβελ γειά σου, 
'Άβελ: · Η άδελφή μας μοδπε δτι ηρθες σ· έπικοινωνία μ· �να 

Πνεύμα πού σ· όδήγησε πολύ πιό πέρα άπό τή συνηθισμένη 
μας τάξη. Ήταν κανένα όπό τά πνεύματα ποϋχουμε δεί καί 
μιλήσει μαζί του, δπως μέ τόν πατέρα μας; 

Κάϊv: 'Όχι. 
'Άβελ: Γιατί τότε νά μιλήσεις μαζί του, μπορεί νόναι �νας έχθρός 

τού 'Υψίστου. 
Κάϊv: Καί φίλος τ· άνθρώπου. Ό Ύψιστος είναι άφού τόν άποκα

λείς έτσι. 
'Άβελ: Τόν άποκαλώΙ ΟΙ λέξεις σου εΤναι παράξενες σήμερα άδελ

φέ μου. 'Άδα, όδελφή μου. άφησέ μας μόνους γιά λίγο θέ
λουμε νά προσφέρουμε θυσία. 

'Άδα: Χαίρε, όγαπημένε μου Κάϊν, άλλά πρώτα φίλησε τό παιδί 
σου. Μπορεί τό γαλήνιο πνεύμα του καί τού 'Άβελ ή εύσε
βής προσφορά νά ξαναδώσουν στήν ψυχή σου τήν γαλήνη. 
('Εξέρχεται ή 'Άδα καί τό παιδί). 

'Άδα: Πού ήσουν; 
Κάϊv: Δέν ξέρω 
'Άβελ: Οϋτε τί εΤδες δέν ξέρεις; 
Κάϊv: Εiδα τ· όθάνατα, τ· όπέραντα, τά παντοδύναμα, τ· άκατανίκη

τα μυστήρια τού χώρου. Τούς άμέτρητους ούράνιους κό
σμους πού κάποτε ύπήρχαν κι· αύτούς πού σήμερα ύπάρ
χουν. Εiδα �να στρόβιλο όπό ύπέροχα πράγματα, ηλιους, σε
λήνες, πλανήτες. δπου ol μεγαλόφωνες σφαίρες τους σκορ
πούσαν μιά κεραυνόλαλη άρμονία, τόσο πού τώρα νοιώθω 
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τόν έαυτό μου όκατάλληλο νά μιλώ μέ τούς θνητούς - όσε 
με 'Άβελ. 

'Άβελ: Τά μάτια σου λάμπουν όφύσικα, τά μάγουλά σου πηραν ενα 
όσυνήbιστο χρώμα. Τά λόγια σου βγαίνουν μ· ενα παράξενο 
ηχο. Τί μπορει νά σημαίνει αύτό; 

Κάϊν: Σημαίνει πώς ....... σέ παρακαλώ όσε με. 
'Άβελ: 'Όχι. πρίν προσευχηθουμε καί θυσιάσουμε μαζί. 
Κάϊν: 'Άβελ. σέ παρακαλώ θυσίασε μόνος. ό 'Ιεχωβά σ· όγαπά πο

λύ. 
'Άβελ: 'Ελπίζω οτι όγαπά καί τούς δυό μας. 
Κάϊν: 'Εσένα σ· άγαπά περισσότερο, δέν μέ νοιάζει ομως γιατί έσύ 

είσαι πιό κατάλληλος γι· αύτή τή λατρεία του.δειχνε του τό 
σεβασμό σου - όλλά κάνε το μόνος σου η τούλάχιστον μή 
ζητάς νά σέ μιμηθώ. 

'Άβελ: 'Αδελφέ μου. δέ θ' όξιζα τ· όνομα του γιου του μεγάλου 
μας πατέρα, όν δέ σέ τιμουσα σά μεγαλύτερο 'Αδελφό μου 
κι· όν στή λατρεία του Θεου μας δέ σέ καλουσα νά πάρεις 
μέρος καί πρώτος έσύ νά Ιερουργήσεις. Αύτό είναι άπόλυτο 
δικαίωμά σου. 

Κάϊν: Ποτέ μου δέν τό ζήτησα. 
'Άβελ: Γι' αύτό είναι πιό μεγάλη ή λύπη μου. σέ παρακαλώ νά τό 

κάνεις τώρα, ή ψυχή σου φαίνεται νά κυριεύεται όπό κάποια 
δυνατή πλάνη, θά τήν γαληνέψω. 

Κάϊν: 'Όχι, τίποτα δέ μπορει νά μέ γαληνέψει πιάι «Γαλήνη» είπα; 
Ποτέ μου δέ γνώρισα τί είναι γαλήνη της ψυχrϊς παρ· ολο 
πού είδα νά γαληνεύουν τά στοιχεια. 'Άβελ. όδελφέ μου. 
φυγε άπό κοντά μου. άλλοιώς έπίτpεψέ μου νά σ· όφήσω 
μόνο στήν εύλαβικιά σου πρόθεση. 

'Άβελ: Οϋτε τό ενα οϋτε το όλλο. πρέπει νά έκτελέσουμε τό κα-
θήκον μας, δέν πρέπει νά μ· άπωθεις. 

Κάϊν: Άφου πρέπει νά γίνει έτσι - καλά. έγώ τί πρέπει νά κάνω; 
'Άβελ: Νά διαλέξεις εναν όπό τούς δυό βωμούς. 
Κάϊν: Διάλεξε έσύ γιά μένα. αύτοί γιά μένα είναι τόσο πολύ τυρ-

φώδεις καί πυρώδεις. 
'Άβελ: Διάλεξε έσύ ι 
Κάϊν: Διάλεξα. 
'Άβελ: Είναι ό ψηλότερος καί σά μεγαλύτερος σου άρμόζει. έτοί

μασε τίς προσφορές σου. 
Κάϊν: Που είναι οί δικές σου; 
'Άβελ: Δές τες. είναι τά πρωτογέννητα του κοπαδιου μου μαζί μέ 

τό πάχος τους, προσφορά ένός βοσκου ή άσήμαντη. 
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Κάϊv: Δέν έχω κοπάδια, είμαι καλλιεργητής της γης καί τίποτα άλ
λο δέν μπορώ νά προσφέρω έκτός άπ' αύτά πού άποδίδει 
στόν κόπο μου, τούς καρπούς της. (Μαζεύει καρπούς). Πρό
σεξε πόσο ώριμοι κι όμορφοι είναι καί πόσο διαφορετικά 
χρώματα έχουν. (Στολίζουν τούς βωμούς κι· ϋστερα άνάβουν 
πάνω τους μιά ζωηρή φλόγα). 

'Άβελ: 'Αδελφέ μου, σά μεγαλύτερος, κάνε τήν προσευχή σου καί 
μαζί μέ τή θυσία πρόσφερε στό Θεό τίς εύχαριστίες σου. 

Κάϊv: 'Όχι, δέν έχω σειρά σ· αύτό, ν' άρχίσεις έσύ καί θά σ· άκο
λουθήσω δσο μπορώ. 

'Άβελ: (γονατίζοντας). Θεέ μου! 'Εσύ πού μ' έπλασες καί φύσηξες 
μέσα μου πνοή ζωης, έσύ πού μας εύλόγησες καί μ· δλο του 
πατέρα μου τό όμάρτημα εύδόκησες νά μή μας καταστρέ
ψεις δπως θά μπορουσες όν τή δικαιοσύνη σου δέν τή με
τρίαζε ή μακροθυμία σου ποδναι γιά σένα ήδονή, τόσο πού 
μας χάρισες τή συγχώρεσή σου, ποδναι σωστός Παράδεισος 
μπροστά στά μεγάλα μας άνομήματα, μοναδικέ κύριε του 
φωτός, του άγαθου, της δόξας καί της αίωνιότητας, έσύ πού 
χωριστά σου τό κάθε τι ηταν κακό καί πού κοντά σου τίποτα 
δέ μπορει νά περιπέσει σέ πλάνη έκτός γιά κάποιο άγαθό 
σκοπό ποδναι άπόρροια της παντοδύναμης καλωσύνης σου. 
'Ανεξιχνίαστο καί άναπόδραστο, δέξου τό πρώτο άπό τά 
πρωτογέννητα του πρώτου σου βοσκου- μιά άσήμαντη προ
σφορά - γιατί ποιά προσφορά μπορει νόχει άξία γιά σένα. 
Παρά ταυτα δέξου την σά δειγμα της εύγνωμοσύνης ποϋχει 
γιά σένα αύτός πού τήν όπλώνει άπέναντι στό ψηλό σου 
θρόνο, εύλαβικά, σκύβοντας τό πρόσωπό του στή σκόνη 
άπό τήν όποία εiναι.Αίώνια νόσοι δοξασμένος Έσύ καί τ' 
όνομά σουl 

Κάϊv: (Μένοντας όρθιος τήν ώρα πού μιλάει). ΠνευμαΙ 'Όποιος η 
δποιο κι' άν είσαι πλασμα, μπορει παντοδύναμο, μπορει κι' 
άγαθό, θά τό δείξεις όν οί πράξεις σου είναι άπό τό κακό 
άπαλλαγμένες. Ίεχωβα πάνω στή γη καί Θεέ στόν Ούρανό, 
μπορεΤ νόχεις κι· όλλα όνόματα γιατί ol ίδιότητες σου φαί
νονται πολλές, δπως καί τά έργα σου. "Αν πρέπει νά έξευμε
νιστεις μέ προσευχές πόρτες. "Αν πρέ, ι νά κερδίσουμε τήν 
εϋνοιά σου μέ βωμrCJς καί νά σέ μαλακώσουμε μέ θυσίες, 
δέξου αύτές πού σου προσφέρουν δυό πλάσματα πού στέ
κονται άπέναντί σου. 

"Αν άγαπας τό αίμα, τό θυσιαστήριο του βοσκου έδώ 
στά δεξιά μου είναι γιά σένα βαμμένο μέ τό αίμα άπό τό 
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πρωτογέννητο του κοπαδιου του, πού τά κρέατά του όναδί
δουν αίματηρό θυμίαμα πρός τούς ούρανούς σου. Άλλά αν 
οι ώριμοι καί γεμάτοι χυμό καρποί της γης πουναι όπλwμένοι 
πάνω στήν άμίαντη χλόη καί ένώπιον του παντεπόπτου η

λιου, πού τούς ώρίμασε, σου φαίνονται καλοί όφου δέν είναι 
προϊόν σφαγης καί άφαιρέσεις ζωης καί είναι μάλλον δείγμα 
των έργων σου παρά ίκέτευση γιά νά σέ προσελκύσουμε, 
όν ενας βωμός χωρίς θυμα καί σκήνωμα χωρίς αiμα μπορεί 
νά κερδίσει τήν εϋννοιά σου, ρίξε τό βλέμμα σου σ' αύτόν. 

'Όσο γι· αύτόν πού σοϋστεισε αύτό έδώ τό θυσιαστήριο 
είναι οπως έσύ τόν έπλασες καί δέ ζητά τίποτα όπ' αύτά πού 
κερδίζονται μέ γονυκλισίες, αν είναι κακός, χτύπα τον ! Είσαι 
παντοδύναμος καί μπορείς, έξάλλου τί όντίσταση μπορεί νά 
σου προβάλλει; '"Αν πάλι είναι καλός, τιμώρησέ τον η συγ
χώρεσέ τον - κατά τή θέλησή σου. '"Αν αύτό είναι δίκαιο η

όδικο, δέν τό ξέρω, γιατί οϋτε παντοδύναμος είμαι οϋτε α
ξιος νά κρίνω τήν παντοδυναμία, παρά νά ύπακούω τυφλά 
στό πρόσταγμά της, πού μέχρι τώρα χωρίς παράπονο ύπόμε
να. 

(Ή φωτιά πού καίει στό βωμό του 'Άβελ βγάζει ζωηρή 
φλόγα πού σά στήλη όνεβαίνει πρός τόν ούρανό. 'Ενώ ενας 
άνεμοστρόβιλος γκρεμίζει τό βωμό του Κάϊν καί σκορπίζει 
τούς καρπούς του στή γη). 

'Άβελ: (γονατίζοντας). Άδελφέ μου προσευχήσου γιατί ό Ίεχωβά 
είναι θυμωμένος μαζί σου. 

Κάϊv: Γιατί έτσι; 
'Άβελ: Οί καρποί σκορπίστηκαν στή γη. 
Κάϊv: Άπό τή γη προέρχονται, στή γη ας έπιστρέψουν, έκεί πρίν 

καλοκαιριάσει οί σπόροι τους θά δώσουν νέους καρπούς. Ή 
καμμένη σάρκινη προσφορά σου είναι καλλίτερη; Κοίτα πό
σο όπληστα ό ούρανός τραβάει τίς φλόγες, στον είναι φορ
τωμένες μέ αiμα Ι 

'Άβελ: Μή σκέφτεσαι τήν όποδοχή της προσφοράς μου, όλλά κάνε 
μιά όλλη δικιά σου οσο ύπάρχει όκόμα καιρός. 

Κάϊv: Δέν χτίζω αλλους βωμούς οϋτε κάνω αλλη προσφορά. 
'Άβελ: (σηκώνεται). Κάϊν, τί έννοείς; 
Κάϊv: Θέλω νά γκρεμίσω αύτόν έκεί τόν τιποτένιο κόλακα των 

σύννεφων πού ό καπνός του είναι τό προοίμιο της ήλίθιας 
προσευχης σου. Τό βωμό σου, πού είναι βαμμένος μέ τά αϊ
ματα άπό τ' άθώα όρνάκια καί έρίφια πού όλύπητα τακοψες 
άπό τό μητρικό γάλα. 



394 ι ι\ i Σ (! L 1986 

'Άβελ: (ΠροχωρεΤ μέ πρόθεση όντίστασης). 'Όχι, δέ θά τό κάνεις, 
δέν πρέπει νά προσθέσεις όσεβή πράξη στά όσεβέστατα λό
για σου. Νά σεβαστΤς τό βωμό. 'Έχει καθαγιαστεΤ όπό τήν 
όθάνατη εύχαρίστηση τοϋ 'Ιεχωβά πού μ· εύμένεια δέχτηκε 
τίς προσφορές μου. 

Κάϊv: Μοϋ λές γιά τήν εύχαρίστησή του ι Τί εύχαρίστηση μπορεΤ 
νόνοιωσε όπό τούς καπνούς τής καψαλιασμένης σάρκας καί 
όπό τά λυπητερά βελάσματα τών μανάδων πού μ' άγωνία 
ζητάνε τά σφαγμένα τους παιδιά ή μέ τό σπαρτάρισμα τών 
δυστυχισμένων θυμάτων κάτω άπό τό εύλαβικό σου μαχαί
ρι. Παράτησε αύτήν τήν αlματηρή άναφορά, δέν μπορεΤ νά 
σταθεΤ στό βλέμμα τοϋ ηλιου καί νά ντροπιάζει τήν πλάση! 

'Άβελ: 'Αδελφέ μου Κάϊν, τραβήξου δέ θ' όγγίξεις τό βωμό μου μέ 
βέβηλο χέρι έκτός όν θέλεις νά κάνεις μιά άλλη θυσία. 

Κάϊv: 'Ακόμα μιά θυσία' Τραβήξου γιατί αύτή ή θυσία μπορεΤ νά
νοι .... 

'Άβελ: Τί έννοεΤς; 
Κάϊv: Φύγε, τραβήξου ό Θεός σου άγαπά τό αiμα, φύγε πρίν χυθεΤ 

κι· άλλο. 
'Άβελ: Μά τό μεγάλο του όνομα ι Στέκομαι μεταξύ έσένα καί τοϋ 

βωμού πού δέχτηκε τήν άποδοχή του. 
Κάϊv: "Αν όγαπάς τόν έαυτό σου μή μπαίνεις στή μέση κι· όσε με 

νά σκορπίσω αύτό τό γρασίδι πάνω στή γή πού τό γέννησε. 
άλλοιώς ... 

'Άβελ: 'Αγαπώ τό Θεό πολύ περισσότερο άπό τή ζωή. 
Κάϊv: (Τόν χτυπάει μ' ενα κλαδί πού πήρε άπό τό βωμό στούς κρο

τάφούς) Δώσε τότε τή ζωή σου, στό Θεό σου άφοϋ προτι
μάει τά θύματα ι 

'Άβελ: (πέφτει). Τί έκανες άδελφέ μου; 
Κάϊv: 'Αδελφέ μου ι 

'Άβελ: Θεέ μου ι δέξου τόν ύπηρέτη σου καί συγχώρεσε τό φονιά 
του, γιατί δέν ξέρει τί έκανε. Κάϊν δώσε μου ... δώσε μου τό 
χέρι σου καί πές στή φτωχή μου Ζίλλα ... 

Κάϊv: (Μετά άπό μιάς στιγμής κατάπληξη). Τό χέρι μου' Είναι κόκ
κινο κι' άπό τί; (σωπαίνει γιά λίγο καί μετά κοιτάζει άργά γύ
ρω του). Ποϋ βρίσκομαι; Μόνος; Ποδναι ό 'Άβελ; Ποδναι ό 
Κάϊν; Είμαι έγώ ό ϊδιος; 'Αδελφέ μου, ξύπνα ... γιατί βρίσκε
σαι πάνω στήν πράσινη χλόη; Δέν είναι ώρα τοϋ ϋπνου, για
τί είσαι τόσο χλωμός, τί έχεις; Έσύ ήσουν γεμάτος ζωή σή
μερα τό πρωί' 'Άβελ, σέ παρακαλώ μή μοϋ κάνεις τέτοια 
άστεΤα. Σέ χτύπησα πολύ άγρια, άλλά οχι θανάσιμα. 'Άχ, για-
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τί νά μ· όντισταθείς; Αύτό είναι όστείο γιά νά μέ τρομάξεις. 
"Ηταν έΞνα χτύπημα, έΞνα όπλό χτύπημα. Κάνε μιά κίνηση .... 
κουνήσου, κουνήσου λιγάκι! Ναί έτσι! ώραία! όνασαίνειςΙ 
όνάπνευσε πρός έμένα. Θεέ μου' Θεέ μου' 

'Άβελ: (Πολύ σιγά). Ποιός είναι αύτός πού μιλά γιά τό Θεό; 
Κάϊv: Ό φονιάς σου. 
'Άβελ: Τότε μπορεί ό Θεός νά τόν συγχωρέσει' Κάϊν, παρηγόρησε 

τή φτωχιά Ζίλλα, της όπόμεινε έΞνας μόνο όδελφός (ό 'Άβελ 
πεθαίνει). 

Κάϊv: Καί σέ μένα κανένας. Ποιός μ· έκανε χωρίς όδελφόΙ Είναι 
όνοιχτά τά μάτια του, θά πεί πώς δέν είναι πεθαμένος' Ό 
θάνατος μοιάζει μf τόν ϋπνο κί ό ϋπνος κλείνει τά βλέφαρά 
μας. Τό στόμα του είναι όνοιχτό, πρέπει τότε ν' όναπνέει, μά 
δέ νοιώθω τήν όναπνοή του ι Ή καρδιά του ι Ναί, ή καρδιά 
του! "Ας κοιτάξω μήπως χτυπάει ... 'Όχι, 'Όχι, 'Όχιι 'Όλα αύτά 
είναι μιά φρεναπάτη, έκτός όν έγινα κάτοικος ένός όλλου κό
σμου. 'Ολόγυρά μου ή γη στριφογυρίζει. Τί νάνοι αύτό; 'Ένα 
ύγρό άχνάρι (Βάζει τό χέρι στό μέτωπό του, καί μετά τό κοι
τάει). 

Κι' όμως δέν είναι ή ώρα της πρωϊνης δροσιάς! Είναι αi
μα .... τό δικό μου αiμα, τό αiμα τοϋ όδελφοϋ μου καί τό δικό 
μου πού έγώ ό ϊδιος τόχυσaι Τότε τί τή θέλω τή ζωή, όφοϋ 
τήν όφαίρεσα όπώ τήν ϊδια μου σάρκα; Μά δέ μπορεί νάνοι 
νεκρός; Εiναι ή σιωπιή θάνατος; 'Όχι. θά ξυπνήσει, ός καθή
σω κοντά του κι· ός περιμένω νά ξυπνήσει. Ή ζωή δέ μπο
ρεί νάνοι τόσο όσθενικιά γιά νά σβύσει τόσο γρήγορα ..... 
Μά μοϋ ,-:ίλησει Τί πρέπει νά τοϋ πώ; 'Αδελφέ μου. 'Όχι, δέ 
θά μ' όπαντήσει, γιατί τ· όδέλφια δέ χτυπιούνται μεταξύ 
τους. 'Όμως μίλησέ μου. Ώι Μόνο μιά λέξη v· όκούσω όπό 
τήν εύγενικιά έκείνη φωνή, γιά νά μπορώ σάν καί πρίν νά 
ύποφέρω τόν ηχο της δικιάς μου (ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΖΙΛΛΑ) 

Ζίλλα: 'Άκουσα έΞνα βαρύ χτύπο, τί σημαίνει αύτό; ΕΤναι ό Κάϊν καί 
κάθεται κοντά στόν όντρα μου, τί κάνεις έκεί όδελφέ; Μή
πως κοιμάται; Θεέ μου, γιατί αύτή ή χλωμάδα κι· αύτό τό αi
μα; Μά όχι' δέν εΤναι αiμα, γιατί ποιός θόθελε τό αiμα του 
νά χύσει; 'Άβελ πές μου ποιός τόκανε. Δέ σαλεύει, δέν όνα
σαίνει καί τά χέρια του ξεφεύγουν όπό τά χέρια μου σάν ό
ψυχο σώμα. "Αχ. σκληρέ, Κάϊν γιατί νά μήν έρθεις νωρίτερα 
νά τόν γλυτώσεις όπό τό βέβαιο θάνατο; 'Όποιος κι· όν τοϋ 
έπιτέθηκε, έσύ ησουν δυνατώτερος καί θά μπορούσες νά 
σταθείς όνάμεσα στόν όδελφό μας καί στό φονιά του Ι Πα-
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τέρα, Εϋα, 'ΆδαΙ Τρέχτεl Ό Θάνατος είναι στόν κόσμο' 
(Φεύγει ή Ζίλλα φωνάζοντας τούς γονείς της). 

J<άϊv: (Μονολογώντας). Καί ποιός τόν έφερε στόν κόσμο; 'Εγώ 
πού άπεχθάνομαι τ' όνομα τού θανάτου καί πού μόνο ή σκέ
ψη του τή ζωή μου δηλητηριάζει, πρίν όκόμα όντικρύσω τή 
θωριά του, έγώ τόν έφερα στή γη καί παράδωσα τόν όδελ
φό μου στό παγερό του άγκάλιασμα, σά νά μήν ηταν βέβαιο 
πώς καί χωρίς τή δικιά μου βοήθεια όλύπητα θά διεκδικούσε 
τό δικαίωμα ποϋχει πάνω στή ζωήΙ Τώρα ξύπνησα, ενα φρι
κτό όνειρο μ· είχε ρίξει σ' εvα είδος έφιάλτη, όλλά ό 'Άβελ 
ποτέ δέ θά ξυπνήσει ι ι 

(Μπαίνουν ό 'Αδάμ, ή Εϋα καί ή Ζίλλα). 
'Αδάμ: Οί σπαρακτικές φωνές της Ζίλλας μέ φέρνουν έδώ. Τί βλέ

πω, είναι άλήθεια, παιδί μου' παιδί μου' (πρός τήν Εϋα) Γυ
ναίκα κοίτα τή δουλειά τού όφη καί τή δικιά σου 

Εϋα: Ώι μή μού μιλάς τώρα γι' αύτό, τά δόντια τού φιδιού μού 
σπαράζουν τήν καρδιά, 'Άβελ μου, πολυαγαπημένεΙ 'Ιεχωβά! 
γιατί τόν πήρες όπό μένα, είναι ή τιμωρία γιά το σφάλμα 
μιας μητέρας� 

'Αδάμ: Ποιός ηταν ή αίτία αύτης της συμφοράς; Μίλα Κάϊν, όφού 
ησουν έδώ. Μήπως κανένας όγγελος όπό έκείνους πού δέν 
άκολουθούν τόν 'Ιεχωβά η κάποιο όγρίμι όπό τό δάσος; 

Εϋα: "Ω, τώρα πέφτει στά μάτια μου μιά λάμψη χλωμή, σά νόρχε
ται άπό σύννεφο πού κρύβει όστροπελέκι, ενας χοντρός μα
τωμένος δαυλός, παρμένος όπό τό βωμό, ποδναι όπό τή 
φλόγα μαυρισμένος καί κόκκινος όπό ... 

'Αδάμ: Μίλησε, γιέ μου, καί πές σέ μας τούς δόλιους γονείς σου 
πώς δέ μας έλαχε κι' όλλη πιό φρικτή συμφορά. 

'Άδα: Μίλα Κάϊν καί πές πώς δέν ησουν έσύ ! 
Εϋα: Αύτός είναι ό φονιάς. Τό βλέπω, σκύβει τό ένοχο κεφάλι του 

καί σκεπάζει τ' όγριο μάτι του μέ χέρι κατακόκκινο. 
'Άδα: Μητέρα τόν άδικείς. ΚάϊνΙ ξεκαθάρισε αύτή τή φοβερή κα

τηγορία πού μέσα στή λύπη της ή μητέρα μας όπάγγειλε. 
Εϋα: Είσάκουσέ με ΊεχωβάΙ Ή αίώνια κατάρα τού όφη νά τόν βα

ραίνει πάντα. Γιατί αύτός μέ τού όφη τή γενιά ταιριάζει πιό 
πολύ παρά μέ τή δικιά μας. 'Όλες του ol μέρες νάνοι γεμάτες 
πόνο καί λύπη. 

'Άδα: Φτάνει μητέρα, μήν τόν καταριέσαι γιατί είναι παιδί σου καί 
γιατί είναι άδελφός μου καί σύζυγός μου 

Εϋα: Σ' έκανε χωρίς άδελφό, τή Ζίλλα χωρίς σύζυγο, έμένα χωρίς 
γιό. Γι' αύτό τόν καταριέμαι γιά πάνταl Σπάω κάθε δεσμό 
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μεταξύ μας δπως αύτός έσπασε τό δεσμό της δικιδς του φύ
σης, σκοτώνοντας αυτον έκει πέρα. Θάνατε' Γιατί νά μήν 
πάρεις έμένα πού πρώτη έγινα όξιά σου; Γιατί καί τώρα δέ 
μέ παίρνεις; 

'Αδάμ: Εϋα, δέν πρέπει αύτή ή φυσική σου θλίψη νά σ· όδηγήσέι 
στήν άσέβεια. 'Από πολύ καιρό μας προειδοποίησαν γιά μιά 
βαρειά τιμωρία, τώρα άρχίζει, ας τήν ύπομείνουμε μέ τρόπο 
πού νά δείχνει στό Θεό μας πώς εϊμαστε σκλάβοι της 
θεϊκιδς του θέλησης. 

Εϋα: (Δείχνοντας τόν Κάϊν). Της θέλησής Τοuι Πές καλύτερα πώς 
πάθαμε τή μεγάλη αύτή συμφορά άπό τή θέληση τοϋ έν
σαρκωμένου αύτοϋ πνεύματος τοϋ θανάτου πού έφερα στόν 
κόσμο γιά νά σκεπαστει ή γη μέ νεκρικά λείψανα! 'Όλες ο! 
κατάρες της γης νάνοι πάνω του Ι Κι' ο! άτελείωτες λαχτάρες 
της ψυχης του νά τόν όδηγήσουν στήν έρημιά, δπως κι' 
έμεις διωχτήκαμε άπό τήν 'Εδέμ, ώς τήν στιγμή πού θά πά
θει άπό τά παιδιά του δ,τι έκανε στόν άδελφό του. Τά φτε
ρωτά Χερουβείμ νά τόν παρακολουθούν μέρα καί νύχτα 
σείωντας τίς πύρινες ρομφαιες τους, φίδια νά πετιούνται σέ 
κάθε του βημα, οί καρποί της γης στάχτη νά γίνονται στό 
στόμα του, τά φύλλα πού πάνω τους θά γέρνει τό κεφάλι 
του νάνοι γεμάτα σκορπιούς. Στά όνειρά του νά βλέπει τ' 
άθώο του θϋμα καί νά ξαγρυπνδ μέ τόν τρόμο τοϋ θανάτου Ι 
Τά γάργ.αρα ποτάμια νά γίνονται αΤμα δταν σκύβει νά τά λε
ρώσει μέ τά κουρελιασμένα του χείλια καί κάθε στοιχειο της 
φύσης νά φεύγει μακριά του η νά ξεγελδ τίς έπιθυμίες του. 
Νά ζει μέσα στίς όδύνες πού σ· όλλους φέρνουν τό θάνατο 
κι' ό θάνατος νά γίνει κάτι πιό φρικτό κι' άπό τό θάνατο πού 
πρώτος τόν έφερε στόν κόσμο. Φϋγε άπό δώ φονιά τ' άδελ
φοϋ σου Ι 'Από δώ καί πέρα τ' όνομα τοϋ Κάϊν θά σημαίνει 
τόν άδελφοκτόνο σ· δλες τίς μελλοντικές μυριάδες των θνη
τών πού θανάσιμοι έχθροί σου θάναι παρ' δλο πού θάσαι ό 
προπάτοράς τους. Νά μαραίνονται τά χόρτα στά πόδια σου, 
τά δάση ν' άρνιοϋνται τή σκιά τους, ή γη τήν κατοικία, τό 
χώμα τόν τάφο, ό ηλιος τό φως του κι' ό ούρανός τό Θεό 
του. 
(ΦΕΥΓΕΙ Η ΕΥΑ) 

'Αδάμ: ΚάϊνΙ Νά φύγεις άπό κοντά μας, δέ θά μένουμε πιά μαζί. Ν' 
άφήσεις τό νεκρό στή φροντίδα μου, άπό τώρα θάμαι μόνος, 
δέν πρόκειται νά ξαναϊδωθοϋμεΙ 

"Αδα: Μή χωρίζεσαι έτσι σκληρά άπό τό παιδί σου πατέρα, φορ-
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τώνοντας το μέ μιά κατάρα άκόμα πιό βαρειά κ' άπ' αύτήν 
της Εύας! 

'Αδάμ: Έγώ δέν τόν καταριέμαι.κατάρα γι' αύτόν ας εΤναι ή συνεί
δησή του. Πάμε Ζίλλα. 

Ζίλλα: Πρέπει νά ξαγρυπνήσω στού συζύγου μου τό λείψανο. 
'Αδάμ: Θά έπιστρέψουμε πάλι δταν θαχει φύγει αύτός πού μας δη

μιούργησε αύτό τό θλιβερό καθήκον. Πάμε Ζίλλα. 
Ζίλλα: "Ας δώσω έΞνα στερνό φιλί στό χλωμό αύτό πρόσωπο καί 

πάνω σ· αύτά τά χείλια πού πρίν λίγο ηταν ζεστά .... 'Άβελ 
μου, 'Άβελ μου Ι 
(ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΖΙΛΛΑ) 

'Άδα: ΚάϊνΙ όκουσες πρέπει νά φύγουμε, έγώ είμαι έΞτοιμη καί σέ 
λίγο θόναι έΞτοιμα καί τά παιδιά μας, έγώ θά πάρω τόν 'Ενώχ 

. κι' έσύ τήν άδελφή του. "Ας φύγουμε πρίν γυρίσει ό ηλιος, 
γιά νά μήν περπατάμε μέσα στήν έρημιά της νύχτας. Μίλησε 
σέ μένα .... Τή σύζυγό σου. 

Κάϊν: Φύγε καί όφησέ με. 
'Άδα: Δέν μπορώ γιατί δλοι σ· όφησαν. 
Κάϊν: Γιατί νά μείνεις, δέ φοβάσαι νά ζήσεις μέ κάποιον πού έκανε 

μιά φοβερή πράξη; 
'Άδα: Δέ φοβάμαι τίποτα όλλο έκτός άπό τό νά σ· άφήσω, καθώς 

ή πράξη σου αύτή πού μέ κάνει νά νοιώθω φρίκη, σ· όφησε 
χωρίς άδελφό. 'Αλλά γι' αυτό δέν πρέπει νά μιλάω, είναι κάτι 
μεταξύ έσού καί τού μεγάλου Θεού. 
(Μιά φωνή άκούγεται άπό μέσα Κάϊν ,Κάϊν). 

'Άδα: Άκους τή φωνή; 
Φωνή: Κάϊν, Κάϊν. 
'Άδα: Μοιάζει μέ φωνή άγγέλου. 

(Είσέρχεται όγγελος Κυρίου). 
'Άγγελος: Πού είναι ό άδελφός σου ό 'Άβελ; 
Κάϊν: Γιατί, είμαι φύλακας τού άδελφού μου; 
'Άγγελος: Κάϊν τί έκανες; Ή φωνή τού σκοτωμένου άδελφού σου 

βοά άκόμα κι· άπό τό έδαφος πρός τόν Κύριο. Τώρα είσαι 
καταραμένος κι' άπό τή γη πού τελευταία όνοιξε τό στόμα 
της καί κατάπιε το αiμα του πού άπό τ· άπάνθρωπο χέρι σου 
χύθηκε. 'Από δώ καί πέρα δταν καλλιεργείς τή γη δέ θά σού 
άποδίδει τήν ίκμάδα της καί σά φυγάς καί περιπλανώμενος 
θά γυρ:ζεις. 

'Άδα: Αύτή ή τιμωρία είναι πιό μεγάλη άπ' αύτήν πού μπορεί ν· 
άντέξει. Πρόσεξε γιατί τόν όδηγείς μακριά άπό τό πρόσωπο 
της γης καί πρόσωπο Θεού πιά δέ θά ξαναδεί καί σάν φυγάς 
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καί πλανώμενος θά γυρίζει πάνω στή γη, θόρθει τότε μιά 
στιγμή πού θά τόν σκοτώσει οποιος τόν συναντήσει. 

Κάϊν: Θά τόκαναν όν μπορουσαν, άλλά ποιοί είναι αύτοί πού θά μέ 
σκοτώσουν; Σέ ποιό έρημικό μέρος της γης βρίσκονται πού 
άκόμα είναι όκατοίκητη. 

'Άγγελος: Σκότωσες τόν άδελφό σου, ποιός θά έγγυηθει γιά σένα 
στό γιό σου; 

'Άδα: 'Άγγελε του φωτόςΙ Εύσπλαχνίσου μας καί μή λές πώς αύτό 
έδώ τό φτωχό στηθος δίνει τροφή σ' ενα φονιά καί μάλιστα 
φονιά του πατέρα του. 

'Άγγ-λος: Θά γινόταν αύτό πο�ναι τώρα ό πατέρας του. Τό γάλα 
της Εϋας δέν τάϊσε αύτόν πού τώρα βλέπεις βαμμένο μέ αΤ
μα άδελφικό; Ό άδελφοκτόνος μπορει εϋκολα νά φέρει 
στόν κόσμο πατροκτόνους. Μά αύτό δέ θά γίνει. Κύριος ό 
Θεός σας καί Θεός μου μέ πρόσταξε νά βάλλω τό σημάδι 
του στόν Κάϊν, γιά νά φύγει όπό δώ όσφαλισμένος όπό φό
νο, έφταπλή έκδίκηση θά πέσει στό κεφάλι έκείνου πού θά 
σκοτώσει τόν Κάϊν. 'Έλα κοντά μου Ι 

Κάϊν: Τί μέ θέλεις; 
'Άγγελος: Νά σημειώσω στό μέτωπό σου τό σημάδι της όπαλλα-

γης της πράξης πού πρίν λίγο έκανες. 
Κάϊν: 'Όχι, όσε με νά πεθάνω. 
'Άγγελος: Δέν πρέπει. (Ό 'Άγγελος του σφραγίζει τό μέτωπο). 
Κάϊν: Καίει τό μέτωπό μου, μά πιό βαθειά νοιώθω κάτι όφάντα-

στο. Τί αλλο θά μου κάνεις, είμαι ετοιμος γιά όποιαδήποτε 
δοκιμασία. 

'Άγγελος: Σκληρή κι' άνυπόταχτη φύση ησουν όπό τή στιγμη πού 
γεννήθηκες, σάν τή γη πού θόσαι όναγκασμένος νά καλλιερ
γεις, ένώ αύτός πού σκότωσες ήταν πάντα εύγενής σάν τά 
ηρεμα κοπάδια του. 

Κάϊν: Συλλήφθηκα λίγο πιό ϋστερα όπό τήν πτώση, σέ στιγμή πού 
ή μητέρα μου δέν είχε όκόμα ξεφύγει όπό τή γοητεία του 6-
φη κι' ό πατέρας μου θρηνουσε τή χαμένη 'Εδέμ. Είμαι αύ
τός πού είμαι καί δέν ζήτησα τή ζωή οϋτε δημιούργησα έγώ 
τόν έαυτό μου, άλλά αν ό δικός μου θάνατος μπορει νά ξα
ναφέρει στή ζωή τόν 'Άβελ,-καί γιατί νά μή γίlίεται;- ός ξα
ναζωντανέψει κι' ας πεθάνω έγώ. 'Έτσι θά ξαναδοθει ή ζωή 
άπό τό Θεό σ' αύτόν πού άγαπουσε κι· έγώ θά στερηθώ τήν 
ϋπαρξη πού αθελα μου είμαι. 

'Άγγελος: Ποιός είναι όξιος τό φόνο νά γιατρέψει; 'Ότι έγινε, έγι
νεΙ Προχώρησε, συμπλήρωσε τίς μέρες της ζωης σου καί 
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ποτέ καμιά σου πράξη μέ τήν τελευταία νά μή μοιάζει! 
(Ό 'Άγγελος φεύγει) 

'Άδα: "Ας φύγουμε κι· έμείς. 'Ακούω τόν μικρό μας 'Ενώχ νά κλαίει 
μέσα όπό τήν καλύβα μας. 

Κάϊv: Άι πόσο λίγο ξέρει γιατί κλαίει! Κι' έγώ πού όνθρώπινο αiμα 
έχυσα δάκρυα δέ μπορώ νά χύσωΙ Οϋτε τά 4 ποτάμια δέ θά 
μπορέσουν τήν ψυχή μου νά καθαρίσουνι Ύστερα άπ' αύτή 
τήν πράξη θά θέλει ό γιός μου νά μέ βλέπει; 

'Άδα: "Αν σκεφτόμουν δτι δέν θά μποροCισε, θά ...... 
Κάϊv: (Διακόπτοντάς την). 'Όχι, όχι άλλες φοβέρες. Πολλές είπώ

θηκαν μέχρι τώρα. Πήγαινε κοντά στά παιδιά μας καί θάρθω 
σέ λίγο. 

'Άδα: Δέ σ' όφήνω μόνο μέ τόν πεθαμένο, θά φύγουμε μαζί. 
Κάϊv: "Ω έσύ, νεκρέ κι· αίώνιε μάρτυραι 'Εσύ, πού τ' όρούφηκτο 

αiμα σου σκοτεινιάζει γη κι· ούρανό, -τί είσαι τώρα δέν ξέ
ρω, όλλά όν έσύ βλέπεις πώς είμαι, έγώ πιστεύω δτι θά 
συγχωρήσεις αύτόν πού οϋτε ό Θεός του, οϋτε ή ψυχή του, 
θά τόν συγχωρήσουν ποτέ. Χαιρει Δέν πρέπει δέν τολμώ ν' 
όγγίξω αύτό πού έγώ σ· έκανα, έγώ πού γεννήθηκα όπό τήν 
ϊδια μητρικιά κοιλιά μέ σένα, πού βυζάξαμε τό ϊδιο στήθος, 
πού σ· έσφιξα τόσες φορές στήν όγκαλιά μου μ' όδελφική 
καί παιδική στοργή, ποτέ μου πιά δέ θά σέ ξαναδώ, οϋτε έ
χω τό θάρρος νά κάνω γιά σένα αύτό πού έσύ γιά μένα 
θόπρεπε νά κάνεις, νά θάψω τό λείψανό σου εύλαβικά, τόν 
πρώτο τάφο πού σκάφτηκε γιά τούς θνητούς. Μά ποιός έ
σκαψε αύτόν τόν τάφο; Ώ Γηι Ώ Γηι Γιά τούς τόσους καρ
πούς πού μου χάρισες, σου δίνω πίσω τ' όγαπημένο αύτό 
λείψανο. Καί τώρα πρέπει νά φύγουμε γιά τήν έρημιά. 
(Ή 'Άδα σκύβει καί φιλά τό σώμα του 'Άβελ). 

'Άδα: Μέ πρόωρο καί φρικτό θάνατο ηταν γραφτό νά πεθάνεις 
όδελφέ μου, άπ' δλους δσοι πενθοCιν γιά σένα, μόνο έγώ 
δέν πρέπει νά κλάψω, γιατί έχω ύποχρέωση νά στεγνώσω 
τά δάκρια κι' όχι νά τά χύνω καί μ' δλα αύτά, κανένας όπ' δ
σους κλαίνε γιά σένα δέ νοιώθει τήν ϊδια θλίψη μέ μένα, όχι 
γιά σένα μόνο, όλλά καί γιά τό φονιά σου. 'Από δω καί πέρα 
Κάϊν, θά μοιραστώ τό φορτίο σου. 

Κάϊv: 'Ανατολικά της 'Εδέμ πρέπει νά πάμε, γιατί είναι έρημικός_ ό 
τόπος πρός τά έκεί καί μάς ταιριάζει περισσότερο στά βήμα
τά μας. 

'Άδα: 'Οδήγησε! Θά είσαι ό όδηγός μου κι· ός είναι ό Θεός μας 
Θεός σου. Πάμε νά πάρουμε τά παιδιά μας. 
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Κάϊv: Κι' αύτός πού βρίσκεται έκεί πέρα ηταν χωρίς παιδιά. Έγώ 
στέρεψα τήν πηγή μιας εύγενικιας γενιας πού ή πρόσφατη 
συζυγική του κλίνη θά μπορουσε νά τοδχε χαρίσει καi πού 
θά ήμέρωνε τ· άνυπόταχτο αiμα πού βράζει στiς φλέβες μου 
ενώνοντας το μέ τό αiμα τών παιδιών του 'Άβελ. Ώ 'Άβελι 

'Άδα: Ή είρήνη νάνοι μαζί του. 
Κάϊν: Μαζί μου δμως; 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

(ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ) 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

'Υπερηφάνεια 

'Υπερηφανευόμασταν δτι σπέρναμε τή γέννηση· τό ϊδιο έπρεπε 
νά ύπερηφανευόμοσταν γιατί ταύτόχρονα μέ τή ζωή, όν ηταν 
αύτό πού ζούσαμε ζωή, σπέρνομε καi τό θάνατο, όν ηταν 
βέβαιο πώς αύτό ηταν θάνατος, της ζωής δηλαδή όκολουθiο. 

Τό κέλυφος 

'Ώστε τό σώμα μου δέν ητον τό πραγματικό μου 
«έγώ»: δέν ι1τον δπως έλεγαν oi σοφοί τό κύριο μέρος 
του κοχλία τό κέλυφος δέν ηταν δμως τό κουκούλι της ψυχής τό 
σώμα; 
Έκεί δπου ετοίμαζε τό φτερό της ή ψυχι1 γιά του πετάγμοτός της 
τό αίθέριον έθος; Γιατί γύριζε λοιπόν στό σώμα ή ψυχή κι έδενε 
τήν ούράνιο πτήση της; (Τό σώμα μου ητον ροϊκό κι όν τών στοι� 
χείων 
του τών όπλών δέν ειχε ύπάρξει λήξη, δέν ηταν δμως τό πραγμα
τικό «έγώ»). 
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Παναγ. Παράσχης 

Μετά μακράν όδυνηράν όσθένειαν μετέστη είς τόν Πνευματι
κόν κόσμον ό Παναγ. Παράσχης, έγγονός τού Σπύρου Νάγου. 
Ύπηρξε Πρόεδρος της Θεοσοφικης Στοάς 'Αθηνά καί ύπηρέτησε 
μέ μεγάλο ζηλο τά Θεοσοφικά ίδανικά. Εύχόμεθα νά είναι φωτει
νή ή πορεία του είς τόν Πνευματικόν κόσμον. 

Γεώργιος Μέλλος 

Πέρασαν 5 χρόνια πού ή όδυσώπητη 'Άτροπος σέ πηρε όηό 
κοντά μας. Αίσθανόμαστε βαρειά τήν όνάμνηση όπό τή μετάστασή 
σου στήν αίωνία ζωή. 

Δέν πρόλαβες νά τελειώσης τό δρόμο της φιλοσοφίας πού 
όγάπησες καί όκολούθησες, είχες στήν καρδιά σου τή λαχτάρα 
τού θαυμαστού, τήν γλυκειά ένατένιση τών ίδεών πού λάμπουν 
σαν όστρα, είχες τή ζωτικότητα ν· όντιμετωπίζης τίς όντιξοότητες. 

Ύπηρξες ίδεολόγος, είχες όνοιχτή τή θύρα της καρδιάς σου 
πρός κάθε έκκληση βοηθείας, άγαθοεργίας, πρός κάθε όδικημέ
νον της μοίρας συνάνθρωπον. 

Ή άρετή ύπηρξε τό γνώρισμά σου, σέ δλη σου τή σταδιοδρο
μία. Έγνώριζες τήν όδό της τιμης καί της όφοσιώσεως στό καθη
κον. 

Έργασίαι Θεοσοφικών Στοών στάς 'Αθήνας 
'Οδός Χαρ. Τρικούπη 26 

Στοά 'Αθηνά. Τήν α· καί γ· Δευτέρα τού μηνός, μέ θέματα Έλλη-
νικης φιλοσοφίας. 

Στοά 'Ήλιος. Κάθε Τρίτη. 
Στοά 'Άρτεμις. Τήν α· καί γ· Πέμπτη τού μηνός. 
Στοά 'Απόλλων. Τήν β' καί δ' Πέμπτη τού μηνός. 
Στοά 'Αλκυών. Τήν α· καί γ· Παρασκευή τού μηνός μέ θέματα 

όμιλιών τού Κρισναμούρτι. 
Στοά 'Ελευθέρα Σκέψις. Τή β' καί δ' Παρασκευή τού μηνός. 

Κυκλοφορεί τριμηνιαίο πρόγραμμα. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τό Γραφείο τού <<lλ1οοϋ», Χορ. Τρι
κούπη 26, ο· όροφος Κωδ. 106 79, εΙ
νο1 όνο1κτό καθημερινώς πλην Σαββά
του 10 - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεν, όποστέλλετε μέ το
χυδρομ1κήν η τροπεζ1κήν έπ1τογήν εlς 
τriv δ1εύθυνσ1ν: « Κωστήν Μελ1σσορό
rιουλον, Χορ. Τρικούπη 26, ο' όροφος 
Κωδ. 106 79, Άθήνος». Άrιοστολοi 
μέ τροrιεζ1κός έντολός μας δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όrιοστολέντο στούς κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστρόφησον 
όrιό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σ1ν: «μετώκησε» η «6γνωστος». Πορο
κολούντο1 6001 τούς γνωρίζουν νό 
τούς εlδοrιο1ήσουν η νό μας δώσουν 
τός δ1ευθύνσε1ς των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Σωτ. Κούνδουρος, Κηφ1σ1ό 
ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Δήμος Δούκας, Άλεf/λ1ς 
Εύθ. Παπαδόπουλος, Δρόμο 
Δομ. Στεφανίδης, Μυτιλήνη 
Κ. Ποrιcικωνστοντής, Τουρκία 
Mrs Effie Xaπos, Άφρ1κή 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Κωστής Κοκόροβ1τς: 5 Μελετήματα 
(Αlών10 γυνοiκο, Λορέντζος Μαβί
λης, Μ1λτ1όδης Μαλακάσης, "Αγγε

λος Σ1κελ1ονός, Κωστής Παλαμάς). 
Άθήνο 1 986. 

Νίκος Κοζονδς: 'Ένα κολοκοiρ1 (rιο1ή
μοτο). Άθήνο 1986. 

Μορσίλ10 Φιτσίνο: Άνογέννηση. 
Έκδόσε1ς Λυκοβηπός. 

Πετρούλα Πονογ1ωτίδη: Πο1ήμοτο. 
Άθήνο 1986. 

Πονογ1ώτης Στροτόπουλος: Ή Άποκό
λυψ1ς rιερi Θεού. Άθήνο 1986. 

Τάκης Γ1οννόrιουλος: Έλεγεiες. Άθήνο 
1986. 

Μίνα Πέτρου-Βενετσόνου: Ό άγγελος 
τriς Ε'Ιρήνης (ποιήματα). Άθήνο 
1986. 

Νίκος Φ. Πρέκας: Άντίλολο1 (rιο1ήμο
το). Άθήνο 1986. 

Αlκοτ. Τσόπελο: 'Άχρονες Στιγμές 
(rιο1ήμοτο). Άθήνο 1986. 

Σωσώ Πέτρου-Βλόσση: Τής Άγόrιης, 
τής Φιλίας, τού 'Έρωτα (rιο1ήμοτο). 
Άθήνο 1 986. 

Λάμπη Λούκου: Τό πρώτο βήματα τού 
Έλλην1κού Ταχυδρομείου. Μελέτη 
1στορ1κή. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Ίσροηλ1νό Νέο. Έκδ. Δ. Ν1κολ0Ίδης 
(Σεπτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Δ1ευθ. Γ. Ν. Παπα
γεωργίου (Σεm., Όκτ.) 

Πνευματικές Σελίδες. Δ1ευθ. Άλ. Β001-
λείου (Σεm., Όκτ.) 

Νέα Σύνορο. Δ1ευθ. Δ. Βολοσκοντζής 
(Σεm-Δεκ.) 

Χρονικό. Ύrιεύθ. Ίωσ. Λόβ1γγερ ( '0-
κτ.) 

Δαυλός. Δ1ευθ. Δημ. ΛGΙμπρου ('Οκτ., 
Νοέμ ) 

Ό Φυσιολάτρης. (Νοέμ.-Δεκ.) 
Εύβοϊκό Λογοτεχνικό Δελτίο. Δ1ευθ. 

Κώστας Δημόπουλος (Νοέμ.-Δεκ.) 
Νέο 'Ακρόπολη. Δ1ευθ. Γ. Πλάνος 

( Νοέμ.-Δεκ.) 
Εύφορίων. Έκδ. Τασία Ποrιοϊωόννου

Μπενοrιούλου (Ίούλ.-Σεm.) 
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Χαρ. Τρικούπη 26-Άθήναι 106 79 

"Εκδότης Διευθυντής: 

Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλας 

Πλατ. "Εθνικής Τραπέζης 3. Φιλο

θέη 152 37 

Τιμή τεύχους Δρχ. 100 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 

Ζάκυνθος: Άλέξ. Κολπανδίνας 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

Ί ωάννινα: Μ ιχ. Π ραπίδης 

Καβάλα: Πέτρος Φραγκίδης 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Κομοτινή: Έλ. Τσιτσόπουλος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισσα: Ίσ. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρiδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Σταύρος Βαφεiδης 

Σέρραι: "Ανέστης Σάββας 

Σϋρος: Π. Ζαραφωνiτης 

Χαλκίδα: Γ. Τc,,γκαρούλης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

"Αμμόχωστος: Άνδρ. Τσόκκος 

Λεμεσός: "Άνδρος Σωτηρίου 

Λευκωσία: Θεοφ. Παναγιώτου, 2 

"Όθωνος, Τ.Τ. 102. τηλ. 474815 

Πάφος: Κ. Καθητζιώτης 

Έγκάρδιες εύχές 

γιά τά Χριστούγεννα καί τό Νέον 'Έτος 

,.•i 
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Πρός τό Περιοδικό «ΙΛΙΣΟΣ» 

Χαρ. Τρικούπη 26

'Αθήνας 106 79

Παρακαλώ, όποστείλατε τά σημειούμενα βιβλία όξίας: 

405 

α) κάτω δρχ. 1 000 μέ άπλουν δέμα, διά τά όποία όποστέλλω 

τό όντίτιμον έκ δρχ .. . .  

β) ανω δρχ. 1000 μέ δέμα έπί όντικαταβολη έκ δρχ .. . ... . 

(ύπογραφή) 

'Ονοματεπώνυμον ........ . 

Δ·�ύθυνσις 

Β ι β λία 

Η.Ρ. Blavatsky 

)) 

Besa nt-Leadbeater 

lrv. Cooper 

Α. Besant 

VivekanandJ 

Βενετου-Ίλαρίωνος 

Krisl1namurti 

Κ. Μελισσαροπούλου 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Τό Κλειδί της Θεοσοφίας 

· Η φωνή της σιγης

· Η 'Ατραπός του 'Αποκρυφισμού

· Η Μετενσάρκωσις

Ό Έσωτεpικός Χριστιανισμός

Κάρμα - Γιόγκα

Φως στήν 'Ατραπό

Στά πόδια του Διδασκάλου

Ό Ίησους

Έκλογαί όπό τόν Κρισναμουρτι

Ό Κρισναμούρτι διό Διαλογισμό

'Αποκρυφισμός-Μυστικισμός αδ.

» » δεμ. 

Δρχ. 

500 

200 

350 

200 

500 

150 

150 

150 

200 

300 

150 

150 

250 

Μελετήματα >> 600

Εiσαγωνή στή Θεοσοφία 

όδ. 400 δεμ. 600

ΜΗΤΙΣ (βιβλίον σοφίας) 

αδ. 400 δεμ. 600

Τά βήματα της Φιλοσοφίας Α' δεμ. 400

Τά βήματα τiΊς Φιλοσοφίας Β' 200 

Μεγάλες Πράξεις κοί έγκλήματα 

στι1ν Ί στορίο των · Ελλήνων 350 

>> 'Αρχαιοελληνικά 400 

500 ΙΛΙΣΟΣ, 'Επιλογή έτών 1956-57-58

ΙΛΙΣΟΣ. Έπιλογr1 έτών 1959-60-61

ΙΛΙΣΟΣ. Έπιλογr1 ετων 1962-65

ΙΛΙΣΟΣ. 'Επιλογή έτϊίJν 1966-70 αδ. 400 δεμ 

Σύνολον 

500 

500 

500 





1986 

Περιεχόμενα τόμου 1986 

Πάνος Άναγνώστσυ: Ή 2 5η Μαρτίου κσί ol Τέκτονες 

>> » Νικ. Π. Παράσχης 
» » Τό Πρωτοελληνικό Πνεύμα 

Σταύρος 8ασαρδcινης: Λ11μμοτcι Τεκτονικού χρυσού 

» » Μν11μη μιίΊς Μεγάλης Μορφής 
» » De Profundis 

Χριϊατος Βασιλείου: Ό μυθος Κυβέλης καί "Απιδος 

Τό βάθος τrΊς σιωπής 
» » Ό άνθρωπος καί τά κατοικίδια ζώα 

Μαρία Δ. Βλάχου: Πλάτων. 6 'Υπερβατικός Διδάσκαλος 
» » Θεός. Σύμπον Ι'iνRnωπος 

Λόρδου Βύρωνος: Ό Κάιν 1μετ. Άντ. Κουνάνη) 
Άντ. Γcιλcινάκη-Βουρλέκη: Εϊδωλο στόν καθρέφτη 

» » » 'Εάλλω ή Πόλις 
Λούλcι ΓεωργαντίΊ-Πηνιατίδου: Μορφή Θεου 
Αίδ. Ζάνος Γουγουτάς: 'Ολίγα γιά τόν πολύτιμον Παστέρ 

» » Φροντίδα γιά τά κατοικίδια ζώα 

Πυθ. Δρουσιώτης: «Μεγάλοι Θεοί» 
Αίμιλία 'Ίβου: 'Αστρονομία 

» » Ό άνθρωπος, 6 μεγάλος αύτοαγνοούμενος 

» » Βααόλτης 

Νίκος Καζόνας: Καθώς φυλλομετράς 

Παν. Κανελλόπουλος: Μεταφυσικής Προλεγόμενα 

Μαριάννα Καρύδη: Φώς 
Κ. Κατσαμπής: Μία έπιστολή 

Θωμάς Κιουατελίδης: Τά πρώτα βήματα τού άμυήτου 
» » Γιά τήν άναζήτηση του Διδασκάλου 

Νανά Κοντού: Ήρώ Κωνσταντοπούλου 
Γ. Κουκουβiνος: Χιροσίμσ καί 'Άουσβιτς 

Διον. Κουλεντιανός: 'Ιώδιο 
Ό Κρισναμούρτι στό Καστρί ('Ιούνιος 1933) 
Ό Κρισναμουρη στά 85 του χρόνια 
Κρισναμούρτι: Ή φλόγα τής προσοχής 

» Πραγματικότητα χωρίς 'Ατραπό 
Λούλα Κωνσταντινίδου: 'Οδοιπορικό στό νέο χρόνο 

)) "Αν ϊσως κ· έρθεις κάποτε 

Κρυφό χαμόγελο τού Μάρτη 
» » Ό κήπος μιάς γυναίκας 
» » Σκληρός καιρός 
» » Τό Φώς τής χαραυγής 

Εϋφη Λαγοπούλου-Άποστολίδου: Άνέβασέ με 

Βασ. Λαζανάς: Άνταγόρα 

» » Κριναγόρας 

Μαρί Μανούσου: Πρελούδιcι 

» » Έ ποχές 
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103 

166 

297 

42 

74 

351 

173 

190 
311 

115 

342 

247,315,385 

133 

185 

383 

300 

384 

168 

170 

211,281 

337 

352 

291 

377 

105 
25 

357 

314 

308 

131 

28 

79 

88 

154 

4 
134 

134 

158 

289 

352 

238 

238 

307 

22 

183 



408 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1986 1986 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Πληροφοριακό σημείωμα γιό τόν Κρισνα
μούρτι 15 

106 
111 

51 
145 

5 
143 
196 

37 

» Πολύπλευρος ή έννοια τού Λόγου 
'Ηλέκτρα Μικρούτσικου: 'Εντυπώσεις όπό τή Μαγιόρκα 
Έλ. Μπαρμπαγιαννίδης: Τό κάπνισμα 
Ράντα Μπορντέ: J. Krishnamurti 
Α. Μπεζάντ: Ό Νόμος της Θυσίας 
» » J. Krishnamurti 
Κώστας Μπούκας: Ή Γαλήνη 
'Άδα Μπρούμη: Ή Παναγιά τού 'Ήλιου 

» » Τό πνεύμα της όρχαίας έλλην. Ιατρικής 
» » Λογαριασμοί 

Σπύρος Νάγος: Περί 'Ελευσινίων Μυστηρίων 
Σπ. Ναραγιάν: Γιά τή Σοφία 
Πετρ. Παναγιωτίδου: 'Ονειρευόμαστε 

)) » Ό Χριστός 
)) )) 'Όταν 

Παν. Παπασλιώτης: Μιά όπάντηση στόν Νίκο Δήμου 
Άχγιούτ Πατβαρντάν: Μήνυμα γιά δλες τίς έποχές 
Σαρ. Παυλέας: Ό Νόμος τών όναλογιών 

)) )) Άναστήσου κι· έ'ρχου στούς 'Εμμαούς 
)) )) Πειστική Τριάδα, Σύγκριση 
)) )) Τά δάκρυα 
)) )) Ό Μεγαλέξανδρος 
)) )) 'Υπερηφάνεια, Τό κέλυφος 

Ν. Σρί Ράμ: Διαφημιζόμενοι Γκουρού, καί όληθινοί Διδάσκαλοι 
Βασ. Ρόζος: Καθήκον καί ήθικός νόμος 
Τάσσος Σάντας: Γαλήνη 
Νίκος Τέντας: Τά Νέα βιβλία 

)) )) Ή μέρα Κυρίου 
)) )) Ή 'Ισότητα 
)) )) Εύμορφία 
)) )) Έπί Γης Εlρήνη 
)) )) Ή · Ελληνολατρεία 

Αlκ. Ταόπελα: Μήν περιμένεις 
Κώστας Φολίδας: Τά Νέα Βιβλία 

τού 

Ή Υδρυσις τής Θεοδ. Στοάς 'Απόλλων 
Μετάσταση Κρισναμούρτι 
Κρισναμούρτι ( 1895-1986) 
Ή έορτή τού Λευκού Λωτού 

Βίκτ. Ούγκώ 

Συνομοσπονδία Ζωσφιλικών Σωματείων 'Ελλάδος 
Νεκρολογία Rukmini Devi 

)) Άγλαϊας Ζάννσυ 
)) Σοφίας 'Άντζακα 
)) Παναγ. Παρόσχης 
)) Γεώργιος Μέλλας 

125, 161 
354 
273 

33 
32 

109 
239 

99 
212 

3 
107 
169 
239 
279 
401 
135 
187 
351 

67,139,198 
240, 301, 378 

160 
192 
309 
340 
366 
341 
203 

29 
74 

209 
225 
312 
138 
246 
309 
402 
402 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Κασταvιώτου 

Όδός Ζωοδόχου Πηγής 3 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομη 1987 δρχ. 1.000 

·Όσοι δεν μπορούν να πληρώνουν δρχ. 1.000,

ας στέλνουν δρχ. 600 μόνον 

Έξωτερικοϋ $ 12, άεροπορικώς $ 1 5 

,Εγγράψετε νέους συνδρομητάς 

«Έπ ιλογαi» ΙΛΙΣΟΥ 

Α' Τριετίας 1956-1957-1958 

Β' Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 

εκάστη δεμένη πρός δρχ. 500 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500 

Αί συνδρομαί ίf άντίτιμον βιβλίων νά άποστέλλωνται με ταχυδρομικήν η 

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

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 

σελ. 

Αlμ. 'Ίβου: Βασάλτης 337 

Νίκος Τέντας: Έπi Γης Εlρήνη 340 

Αlκατ. Τσόπελα: Μην περιμένεις... 341 

Μαρία Δ. Βλάχου: Θεός, Σύμπαν καi άνθρωπος 342 

Σταύρος Βασαρδάνης: De Profundis 351 

Τάσος Σάvτας: Γαλήνη 351 

Λούλα Κωνσταντινίδου: Τό Φώς της Χαραυγής 352 

Νίκος Καζάνας: Καθώς φυλλομετράς 352 

'Άδα Μπρούμη: Λογαριασμοί 354 

Θωμάς Κιουστελίδης: Γιά την άναζήτηση τού Διδασκάλου 357 

Νίκος Τέντας: Ή Έλληνολατρεία τού Βίκτωρος Ούγκώ 366 

Μαριάννα Καρύδη: Φώς 377 

Τά Νέα Βιβλία 378 

Λούλα Γεωργαντά-Πηνιατίδου: Μορφη Θεού 383 

Αίδ. Ζόνος ΓουγουτiΊς: φροντίδα γιά τά κατοικίδια ζώα 384 

Λόρδου Βύρωνος: Ό Κόϊν 385 

Σαράντος Παυλέας: 'Υπερηφάνεια, Τό κέλυφος 401 

Μεταξύ μας 403 

Περιεχόμενα τόμου 1986 407 

Στά προσεχή τεύχη 

Γιώργος Σιέπος: Καθαρμοί 

Άπό τή σοφία τού Χαλiλ Γκιμπρόν 

Άντέλ Μπρούκε Φόρτ: Ό Κρισναμούρτι κάτω άπό τό πεύκα 

Χρ. Βασιλείου: Δικαιοσύνη καi "Ελευθερία 

Π. Βλαχόπουλος: Γενική Δημιουργία 
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