
"Ωσπερ Πελεκάν, τeτρωμένος την πλεv

ράν Σοv, Λόγε, σούς θαvόντας παίδας έ

ζώωσα�, έπιστάξας ζωτικούs αύτοίς κροvνοvs. 

Άπό τόν όρθρο τοϋ Μ. Σαββάτοv. 
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'Π αυνέχεrα των περιεχομένων dτή μέσα αελίδα του πίσω έξώφuλλο� 



flEAEr<AN 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕλ ΤΙΟΝ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟΝ) ΑθΗΝΑΙ 

Δ1εvθύνε-ται v,τό Σvντακτικης Έπιτpο,της 
Ύπεύθvνος Συντάξεως Άyλ Ζάννοv Χαρ. Τρικοό-rtη 26 
Ύπι::ύθvνος Τvποyραφείοv Ν. Παvαyόποvλος 'Ay. Κωνσταντίνοv 14 
Διαν!μεται Δωρι:αν - 'Εκδίδεται άνα τρψηνίαν 

Άριθ. Δελτ. 23 Καλοκαίρι 1964 

"Ας yνωρίσοvμε τους άδελcpούς λαοvς της Γης μελετώντας 
τlς θρησκείες τοvς, τή φιλοσοφία τοvς, την ,iχνη τοvς. 

Ο ΠΕλΕΚΑΜ 

Στίς καλοκαιQtάτικες διακοπές τά ΎQαφε1α της Θ. ··Εν. &ά 
εΊνιΗ Ίtνοι-χτά κά&ε ΤQίτη 7,30'- 9 μ.μ. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΑΡΠΟΣ ΤΛΥΚΟΣ 
Τό λονλουδο κι '1;ν �αqα&η 

καρπός γλυκό·ς &ά γ (νη � 

· ΦQίντcμχ Σίλλερ ( Friedrich Schiller, 1759-1805)

'Από 11Τό τQαγούδι της καμπάνας". Μετάφq. Δημ. Ι. Λάμφα

ΤΟΝ ΕΡΜΟ ΒΡΑΧΟ ΛΙΒΑΣ ΤΟΝ ΘΕΡΙΖΕΙ

Τόν fqμo βράχο λίβας τόν &ερίζει, 
του φρύγει ό 1'fλ ι ο ς τήν άπάτητη κορφή. 
μά dλόδqοση c1τά πόδια τ-ου άναβe2ύζε ι 
καf μουqμουqίζε ι μιά πηγή κρυφή. 

Γοργά γοργά κυλάει τό κQύο νερό 
στή χλόη καί στ-ά χαμόκλαδα κρυμμένο 
καί μουqμουq(ζε ι. Τqαγοuδάκι δqοσεQό 
μέσ'άπ'τή φλόγα τον καϋμοu βγαλμένο. 

'Ιωάννης Πολέμης 
'Από τά "Σπασμένα μάρμαρα" 
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Ό f.Jiλ ιος βασ ιλ ιας 
, t , t 1, λ' κι όμΠQΟς.μα� απλωμενος ο αμπε ων�ς 

μέ τfς lχσημοπρά'1ινες παλάμες των φύ"λλων 
ποu λιόχαρες του κάμπου πεταλονδες 
τόν χα ι ρετοuν. 

�.ΑQχ(σαν �ά σ�αφύλ_ια νά μεστώνουν 
κι ot βέΊ?γες φοqτωμένες νά λυγίζουν. 

Ό &είος καQΠός -γυαλ (ζει ΚQe:μασμένος 
- - ,, , , 

του τqυγητη τα χe:Qtα κα�τεQωντας. 
Τ'άμπελι μας πως τόχουμe: άγαπήσe:ι ••• 
Γονατισμένοι άντάμα 
παλέφαμε στ'άδούλe:υτο χωράφι 
σκάβοντας μέ τά νύχια μας τό χωμα 
lδρ�κοπώντας, ·-πολ&μ:ώντσcς 

� μ ιά π (ι1τη πού δέ σάλε.φε άκόμα. \ 
κ� 1fπu11 1-��ΙΧς κι d'που Π1>ν-{)ς 
γλυκύτm ος 'Μ.«QΠ!-ς� πανώQt ο κλημα •. 
Τ' ά μπέ.λ ι μας πως τ nχU"ltf.t.ε �<1e: ι •. , • 
Πqώτη βροχή τοu l δρώτα μας ή στ� .. 
ΑΊμα καί σάqκα άπ'τό κορμί μας 
τό μπόλι· 
τή μcά ή κοφά άπ'τό κλαδευτήρι 
ποτάμι ό lδQώτας ctrό πατητήρι 
κά&ε στιγμή μετριέται άπ' τή ζωή μας 
κι lνα τσαμπί η' ζωή μας 8λη 
σ'iνός ληνου τό &υμιατήQι. 
Τ'άμπέλι μας πως τόχουμε άγα�ήσe:ι ••• 

Τόν �λιο άγνάντεφε 
, , και πQοσe:υχησου. 

Ηακάρισe: τόν άμπe:λώνα 
καί τή γη σου 
πο� μέσ' στό χρόνο μιάν αύγή κινώντας 
μ, όση χαQά καί δύναμη σου μένει 

, Ι Ι ιρτανe: ις στον τ�υγο 
μ, ενα τσαμπί ctrά χε ίλη' ξcχναμμένη 

, , - ι , την ΠQΟσ'ιpορα του αιματου σου 
·τ Qαγουδώντιχς.

Δημήτqη ς Κάββουρας 
'Απ6 τήν "Αt&ρ(ο:" (Πάτρα 1962) 
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ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

10 Ρήγας του καϊ.οκcχιριοϋ, τ' άργό τό μεσημέρι, 
σάν κuμα άπό φηλά άργυρές ρίχνει Ο'tόν κάμπο άχτίδες. 

UΟλα σιωποuν, λαμποφλογα χωρίς πνοή τ'άγέρι, 
καί γέρνει ναρκωμένη,} γη μέ τίς πυρές χλαμύδες, 

ΕΤναι τά πλάτια άπέραντα κ'οl κάμϊ.οι άνίσκιωτοι 8λοι, 
καί στέρεφε κά&ε πηγή πού πίνουν τά κοπάδια. ' ' δ' ' ' ' 'n Β 'λ Περcχ το ασος το πυκνο και κα'1'ε περι, ο ι 
άκίνητα ήσυχάζουνε σέ βάρυπνα σv�τάδια. 

,

Αfόνο τά στάχ ια; &άλασσα χρυσή, ώρ ιμασμένα, 
τρανά, τόν 1Υπνο δέν φηφουν, κι 6ρ&όστητα πιό 
της γης της ίερης παιδιά ει ρη νικά, ιtπλιψένα, 
ρουψ-ουν του ήλιου τό κύπελλον άνάφοβα ώς τ6ν 

κατω 

, .πατο.

Κάπου ή φυri τους πού φλογα σά στέναγμα σκο.QΠάε ι 
κι άπ'τά βαριά τά στή&ια τους πού άλληλομουρμουρiζουνJ 
άργ6-ς κα.ί μεγαλό-π QΕ:-πος κυματισμός ξυπνάει 
καί πάει νά σβήσει άπόμακρα στ'ά�ρούρανα πού άσπρ(ζουν� 

Καί τ'.&.σπρα βώδια έδω κι έκει στά χόρτα: ξαπλωμένα, 
μ'άφρούς στά χείλια τ'αχερα τ' άστραφτερά μcχσανε 
καί μέ τά μάτια άκολου&ουν, τά ώραια καί λιγωμένα, 
τ'ονειρο πού ένδόμυχα ποτέ δέν παρατανε. 

'Άν&ρωπε, &.ν Ίσως μέ καρδιά πίκρα η χαρά γεμάτη 
μέσ' άπ' τούς κάμπους τούς λαμπρούς μεσημε ρί ς πε ρνουσε ς, 
φύγε•&δεια ή φύση'ναι γιά σέ, καίει του ήλιου τό μάτι, 
καμιά ζωή, λύπη ij χαρά έδω �έ &'άπαντουσες. 

Αί'&ν Ίσως καί σέ κούρασαν τά γέλια ε�τε τό δάκρυ, 
αν λή&η δίφασες μακριά άπ'του κόσμου την άντάρα, 
κcχί &ές μιά &είcχν ήδονή νά νιώσεις σέ μιάν ακρη , 
μή ξέροντας νά δίνεις πιά συχώρεση ij κατάρα, 

'Έλα: ό ή'λιος σου μιλεί μέ τή μαγεία του 8λη. 
Βυ&(σου μέσ'στή φλόγα του βα&ιά τή μννιασμένη, 
κ'Βστερα γύρισε σιγά στήν άρρωστιάρα πόλη 
μέ τήν καρδιά στό &ειο Μηδέν Fiφτά φορές λουσμένη; 

::iι::λ Λεκόντ ντέ Λίλ ( dlιarles Leconte de Li.sle, 1818-1894},
γάλλος ποιητής. 'Από τά'' '.Αρχαια ποιήματα" 

Μετάφρ. Γ. Ση μη ρ ιώτη 
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ΕΙΡΗΝΗ 

"Στάσου. Που πας; Τ ί κάνεις;" 
"Πάω τόν πόλεμο νά στα:μα:τήσω"Ό 
"Κι έyώ yιά κε'ί τQαβιχω. Μαζί λοιπόν &ς πίχμε". 

Κι iτσι, μέ τήν Παμίνο: γιά δδηγ6, ξέκίνΤ)σαν κα:{ cpτάσαν κει 
πού ο! δυό στρατοί άρματωμένοι στέκονταν ό έδώ ένάντια dτQν 
&λλον, Υσαμε τή μεριά πού 'ταν ή τέντα τον λίονόστατου στημένη. 
Κε'ί τότες ή Παμfνα ξα:φανίστΤ)κε, γιά παρακει&ε τρcχβΤ)ξε ό Παπά
γενος χορεύοντας, μά ό Ταμίνος ϊσια μπηκε μέσα στή σκηνή κα(. 
κάπου κά&η<1ε ά&ώQΤ)τος. Σύντυχε κείνη τή στιγμή νά 'χουν πολε -
μικό συμβούλιο κι έξόν άπ'τό 1Ιονόστατο Υ.ι ό'λους τούς αλλους 
στρα:τΤ)γούς ήταν _έκει μαζί τους κι ό Πρω&υπουργός καί ό 'Αρχιέ-

, 
Γ ' j δ ' :ι:  

' ' ,. ' πιuκοπος. ια:τι κι οι υο ,1ταν μα:&ητευομενοι στον πόλεμο και 
ι1κέδια στρατηγικi:) ς νά κάνοt)ν καί νά συζητουν κι lιπό μακριά τόν 
πόλεμο νά βλέπουνε τοuς &ρcαε. Γιά λίγο τήν κουβέντα τους μέ 
τεντωμένα: αύτιά άφουγκράστηκε ό Ταμίνος κι εΤδε πώς λέγανε τά 
ϊδια καί τά ϊδια τά παλιά - καινούργια σκέ�ια, άπεικασμούς, ά-, , 'Β u .J. , :ι.. , , , π παντοχες και φο, ους�ι ο-μως αντα ,1ταν πcι.λια, τοσο παλια. l.ερ -
σότερο νά κρατΤ)&ε'ί δέν ηταν μπορετό καί ξ αφν ιΥ.ά στά πόδια του 

, , δ , , , t: t ο , ,, (\ 'λ λ , πεταχτηr.ε και υνατrι. τους cρωνα<:>ε: " ρμηνε ια αν ν'ε ετε κα η,
ειρήνη κάντε παρευτύς'" . Κι δπως τούς φώναξε κρατώντας τή φλο -, 
γέρα: του, τούς &άμπωσα:ν των όμμα:τ ιων του ol άστραπές κα( τ6 
χρυσό τό φως πού δλου&ε τά χρυσά μαλλιά του ό'κόρπαγα:ν. '!'Ήταν 
πανώριος κείνη τή στιγμή. 'Όλοι μέ μιας aηκώ&ηκα:ν μέ bχλογοή 

' ' '
1 

' ' ό\f ' υ' ' 
λ ' Υ.α:ι καταπανω του με ορμη πεταχτηκε .υ ονοστατος. 1ηα τη φ ογερα 

του δ Ταμίνος άκούμπ Τ)σε στά χείλια του κι ολοι 1tετQώσανε στ& 
πόδια: τους, κα&ώς α:-ότή τραγούδησε γλυκά •. 

Τραβήξου, φύγε· ματωμένη καταχνιά: 
'Ανταριασμένε σίφουνα της μιχχΤ)ς 
πάφε νά τρως άν&ρώπ ινα κορμιά. 
Σάρκα άπό λάσπη όγρή 
μέ ειρήνη άτέλειωτη 
νά λευτερώσεις π· 'πει κείνης τήν φυχή; 

'Άφοβη άγάπη λαμπερή 
, ., , ' � lχδεQφοσυνη φωτερΤ), Μυραγιο α:γνο, 

μήν άστοχηστε, μή χα:&είτε, μή: 
Φωτιές άπ'τοϋ Αtώνιου τή φωτιά 
πιχντ' άνσ:μμένες νά φωτατε δυνατά. 

•Όλα ητα:ν τ' &λλα μάταια:
χτήνους παιδιά ό qφα:νά δίχως ψυχή,
Πίσω &έ νά γυρίσουν δλα στ1ν άρχή
ποv&ε -ξεκίνησαν κάποια φορα



κι �που ή Νυχτιά ή Μάνα τους τά κυβερνα. 
'Η ' ' λ ' καλοαυνη φερνει κα οσυνη, 
άπό τό φόνο φόνος &ά ξεπεταχτεί 
κι &πό τό μίσος μίσος &έ νά γεννη&εί, 

'Όποιος τήν πόρτα του μυαλου του κλε ί 
χτηνος (1Τ'Τ} ζούγκλα &έ νά ζεϊ. 
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'Όποιος νά μά&ε ι &έλε ι τό μπορεί. 
uοποιος δέ &έλει στων παιδιων του 
τΗρ&ε ό καιρός γιά νά διαλέξτε τό 

τά παιδιά &ά τό πληρ�σει. 
στρατί 

πού στόν παράδεισο δδηγεί. 
'Έτe1 ι άποτέλε ιωσε ή φλογέρα τ ό τραγούδι της 
νανε γιά λίγο σιωπηλοί σά νά 'ταν μαγεμένοι. 
πος �ρχισε νά μιλεί μέ e1ιγανή φωνή: 

κι όλοι τους μεί-
Τ, t, , οτε ο Αρχιεπισκο-

Είδωλολατρικό τραγούδι μοιάζει, 
άταίριαστο crrίς <tκe:φεις μου τίς &φηλές. 
Τί &έ  νά πει, � φλογέρα τό σκεπάζει. 
Σκέφεις στριφνές καί σ·ίγουρα κακές. 
Κι 8μως άνάμεσα στά λόγια αύτά 
κάτι τρανό καί μαγικό &ωρω' 
πού ν'άμφιβάλει κάνει καί τόν ·κληρικό, 
μπάς καί δέ βλέπει δίκια καί σωστά. 

Αύτά'πε ό 'Αρχιεπί<1Κο1:ος κι '!Jστερα μίληe1ε ό στρατηγός. 
Κι άπ' τό μελάνι e1τό χ αρτ { πι ό βλαβερή 
εΊναι, άδερφοί μου, τούτη ή μουσική. 
ΕΊν'ασκημο, μ υαλό πού <1κέφτεται νά 'γ_ει κανένας, , , , δ , , ί , , , t α' μα πιο κακο καρ ια που α στανεται να χει ο καν'ενας.
Σίγουρα &ά νικήσουμε, δέν εχω άμφιβολία. 
Τ , ,, , ( , l. , t , ι κι αν κοστισει εκατομμυρια απο νεκρους; 
Σ , ο.' ο.' , ο. , το vανατο vα κανουμε vυσια, 
γιά νά νικήσουμε τούς ατιμους όχτρούς. 

Λ J,_ , ι t , 
.•ι 'λ I π Ο. 

, .nv.α πε ο στρατηγος κι ν<1τερα μι ηαε ο ρωvυπουργος:
Τραγούδια τέτοια έμένα δέ μέ συγ κινουν 

, , , , 
' 

γ ι(tτ ι με φρονη Ο'η δουλευω. 
Τήν κά&ε λέξη εtρήνης πού τολμουν νά πουν 
τή λογοκρίνω κι δπως πρέπει τήν παστρεύω. 
Γιατί e1άν άστοχήe1ω μιά φορά 

· καί μελωδίες άφήσω τέτοιες νά &εριέφουν
μπορουνε νά γυρίe1ουν του κα&ένα τά μυαλά
καί μ'δνειρα γλυκά καί μένα άκόμα νά μαγέφουν.

Σάν �ίδε τότες d Μονόcrrατος πόση ζημιά ή φλογέρα μπόρεσε 
νά κάνει, !νιωσε λύσσα μά καί φόβο περισσό κι tβαλε τίς φωνές 
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Τ ' ' ('\. ' ' - ' Α ' Α1• ' ' Β λ ' 11 ι κα\J'εσ'τε και σκεφτεc1τε, γεννιχιοι φεντες; vτος που, ε-
πετε εΊναι προδότης, εΊναι λιποτάχτης 11

• Σάν &κοv<1ε τά λόγια αύ
τά ό Άρχιεπ(σκοπος, άπ6 τ6 φδβο του ταράχτηκε πολύ καί ρίγ ος 
έ'νιωσ'ε νά περπατάει στή ραχοκοκκαλιά του. 'Ύο-τερα ό Μονόστατος 
πρ6σ-τd;ε τή φρουρά νά πιάσουν καί στή cρvλακή νά κλε ί c1ovν τόν Τα-

, , ά , 1.... , , , , L , δ' μινο, που τιχραχτος κι �ΊΙ.ουνητος στεκοταν μεc1α σ-την ανταρα ι-
χως νά νιώ&ει φόβο διόλου. 

Μά &ξαφνα κείνη τή στιγμή lχκούc1τηκε μελωδικός άχ6ς φλογέ -
ρας καί βουητό &πό ποδοπατήματα κι άλαλct.yμούς. Στης_ τ'έντας τό
τες τρέξανε τήν έμπαc1ιά νά δουνε τ( γινότανε. Μπροc1τ� τι.χν ό Πα
πάγενος,, πούπαιζε τή φλογέρα του χορεύοντας,κάί πίο-ω τΌv κι οί 
δvό στρατοί, πού οέ στρατιωτες τους lχγκαλιάζόνταν c1vναδ ερφωμέ
νοι καί γέλαγαν καί δάκρυζαν καί χόρευαν. Καί πάν·ω lχπ'8λη τού
τη τή βουή ξεκά&αρα lχκουγότ_αν της φλογέρας ή φωνή:' 

Τί κάνετε, �-εότρελα παιδιά 
καί τcυ καλοκαιριου πιά δέ &vμαστε τή χαρά;
-

, , , 
, -.::. εχαc1ατε τη μανα μας τη γη, 

τή γλύκα της lχγάπης της, τήν ήδονή;
λΙέc1α c1τήν 6μορφη καί ο-τη γαλήνια τούτη μέρα, 
δέν &γρο ικατε τή λαλιά της πέqα ιΛς πέρα; 
Τ�έχουν c1άν δνειρο στίς κατηφορες τ'άσ'ημιά νερά, 
βοΟ'κουν στά διάc1ελα τ'&Ο'πρα τ'lχρνιά: 
Τά κοφτερά δρεπάνια τραγουδουνε στ(ς πλαγιές, 
κι οι· &εριc1τές στ'&:λώνια καί c1τίς -8-vμωνιές. 

Ό κά&ε νιός μέ κά&ε νιά τ'άπόβραδο πηγαίνει, 
νά τή φ ιλάε ι μ 'lχγάπη δέ χο ρτα ί νε ι • 

·Μ'&γρια τριαντάφυλλα γιομίσαν οί βραγιές
καί μέ γελάδια τά λιβάδια κι οί βουνοπλαγιές.

'Όλα καλοΟ'vνέφανε v.ι rj ρ&ε ή tποχή
γι'cιy&πη καί τραγούδι κι ηδονης γιορτή,
Μέc1α c1τήν δμορφη γαλ-ήν ια μέρα
της Γης μας τή λαλιά δέν αγροικατε πέρα ώς πέρα;

Αύτά λέγε ή φλογέρα κι 8λοι μαζί της τραγοvδούuανε κα&ώς 
χορεύοντας περνούc1ανε, φίλος ; :ζί μ'όχτρό, 6χτρός άντάμα μέ τό 
(? ίλο, άπάνω στή Ο'Καμένη, τήν καμένη γης μ' όλα τά έ ρε ιπωμένα ο-π ί-

, ,  , 
/ ' λ , , ,  -.ιg ημ και ,καgτρα,της, πηγαιν�-.ι ·rας γιc� .;η γ vκμχ τη χω{]α τους, 

για τα φτωχα τα Ο'Πtτια τους που νοc1ταλγοvc1ανε τοΟ'ο καιρο. 
τΩρες πολλές περάΟ'ανε καί κεί πάντα στεκότανε δ Ταμίνός, 8-

λ ,,, ('\. .. , , , , ι,.' �, " 1 ους μα�ι '\lUΙQΟντας, μα και τον κα\J'ενα �εχωρα,wσπου κι ο τελεv -
- ' Β  δ' ' ' ' ' / ' " ταιος το, ρο: οι-κι περαc1� και χα&ηκε μες c1το μιο-οφεγγο. Κι υστε-

ρα πtσαν όι σκιές κι ή ό'ιγαλ ιά πάνω στόν κάμπο. J(ι επε ιτα άρ -
{ , S , , Ι β , ι l. Ι ; I χινησε ποταμια ο ονρανος να ρεχει, λες κι σ.νο-ιξανε μvqtQι και 

μύ9ιοι νεροφ�άχτες. Μά πά στό λ�ό του d Ταμίνος c1τέκοντο:ν ά -
πειραχτος και πλέριο: &βρεχτος. Σε λίμνη ό κάμπος γύριc1ε c1έ λί-
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γο, σέ χείμαρρο γοργοκυλούμενο τό κά&ε τό χαντάκι. Ι� ι 8λων των 
σκοτωμένων τά κουφάρια μαζί μ' 8λα τα βρώμικα σκουπίδια του 
στρατόπεδου τότες συρ&ήκανε μέ βιας στης κα&αρίστρας &άλασσας 

' ' ' τc " ι:- 'Β ή .). ' ' - β ' ' 
τα γαλανα νερα. � ι οταν <:,επρο, αλε ανγη, το χωμα ρε&ηκε και 
πάλι πεντακά&αρο, όλότελα γυμνό. Νά βγε'ι δέν πρόφτασε ό ,j'λιος 
καί ξάφνου ολα πά στόν κάμπο άλλάξανε μορφή γιατί μέ μιας ολα 
μαζί καινού_ργ ιες φορεσιές πολύχρωμες ντυ&ή-Υ.ανε. Κηπο ι, ρουμά -
νια, χώματα χέρσα καί μποστάνια καί περβόλια μέ φρουτόδεντρα , 
ολα μέ μιας πρασίνισαν καί γιόμισαν ζωή. 'Απ'τά χωριά κι άπό 

' ' ' λ 'Β 1 ' ι:- ' 1 λ ' ' ' ' 
το κα&ε το κα υ, ι ο γεωργοι ":>εχυνοντ'etν ο οχαροι για τα χωρα -
φια τους. οι σκύϊοι τρέχαν καί γαυγίζανε κι οί πετεινοί λαλού
σανε κι δλη ή ζωή πάνω στή γη ηταν όλόϊδια σάν καί πρίν, ώe1άν 

, , , , ' J! , τα χρονια τα παλια, ναι, uπως παντα. 
Κι άμφιβολ{α πάλι τότες fνιωσε δ Ταμίνος. Τί τάχα νά 'ναι· 

τό πραγματικό, τουτο, γιά τ'αλλο. 'Έγινε πόλεμος στ'άλή&εια; 
Τη, , , ;ι 

ι Jr , , , δ , , 
l, φρικη τcυ την �vιωσε πραγματικα; �αι για να ωσει καποια �-

πάντηση στόν έαυτό του, &έλησε νά πιστέφει πώς γελάστηκε, πώς 
ηταν δνειρο. λfά τότες γύρα του ό άγέρας γιόμισε άπό μουσική ά
πόκοσμη, ν.χί, μουσική χορου άντρίΥ.ιου όλόγλυκη, πού δύσκολα τ' 
άν&ρώπ ινα τ' GCύτ ιά μπορουνε νά κρατήσουν καί ν 'άντέξουνε. Κι f.
λεγε τό τραγούδι της: 

Μήν ξεγελιέσαι. 'Ώ: οχι. Μή. 
" ' J.! δ' 'f\. οτ � γ ι.ν ε , ω κα'- ετ α ι , 
παντοτ ι'νά ·&ά στέϊ-.εται 
πάνω σέ τούτη τή μεγάλη τή σκηνή. 

'Α , , Ι , , π τον τρανο τον πονο 
, , Β β '" , 'cι ι , τι σαν , ου αi"η κε, Υ.α ι χα,:rη κε η κραυγη ·

λfέ τούς νεκρούς ε'ίν' ol νεκοοί ·'
, , , , ) , και τα v.ορμια τους σαρv.ες σαπιες μονο. 

Κα[ τό κακό καί τό καλό 
&έση κρατουν στης γης τόν άογαλειό " ' ,j sδ ' ) δ ' κι οποιος το φα ι στο στημονι του σκε ιαζει

, 'δ t , , , , ' στο σκε ιο του η μο9φη του &ε να μοιαζει. 
Τά πάντα μένουνε για'πάντα. 
Μά διόλου μή λυγατε μπρός στή μοίρα σας. 
Είναι δικιά σας των στιγμων σας ή γιρλάντα. 
Ζηστε καλά, βα&ιά, τήν πείρα σας. 
Κα( τότες ό κα&ένας μές σ'αύτή, 
τήν Κόλαση, γιά τόν Παράδεισο, &ά βρει. 

'ί' , , , , \ , , , �α τις φωνες μοναχα μποραγε ο Ταμινος ν'άγροικησεr διχως
•.:ί βλέπει τούς τραγουδιστές. Κι όλος γιομά.τGc;_ άπορίες,' στή μνή
- του ξανά και πάλι φέρνοντας 8 τι ε Τ δε κr ι!:.,uινε κα (·μπόρεσε 

,ι:χ νιώσει, ξεκ(νησε στήν πόλη vά'yυρίσει σι.γαv.οπερπαtόντας μέ-
_., , λ β , δ , 1 λ , , , -στα ει α ια,_. που ο οχαρα σκορπουσανε το φως τους. 

Τζ. Λ. Ντίκινσον (G. Daπeσ Σickin::;on) 
'Από τό "λΙct.yεμένο αύλο". λ!ετάφρ. Δημ11τρη Οεcδωρίδrι 
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ΕΣΩ .ΑΝΩ 

λΙiς στό λιοπύρι του μεσημεριοϋ 
άργοπε&αίναν σιωπηλά· 
οι κοκκινοντυμένες παπαρουνες. 
Τ& φύλiα τ' άσημέ�ια της··έλιiς, , καπο_tα στ ιγμf) ·-··, _ ,·.
φt�ύρισαν στου �άμπου τ' άγρι·ο_λούλ9υ.,δ_α-: 
11Τη ς φρον ι μάδ�ς ?'ιχ ι.:ουλούδ ι α . · _ : ., , ,. 
τίς ρ(ζες lχουν·απλωμέν,ε>,ς ,.---� ' .. -

-,,_\. 

. . \'"'. ''. 
_\ • 1 

μέσα στά μαυeα, -τα .-Q11χά τ&. χιii��τα:_;(�.V: _φόβοΊ
ϊ
, ._ 

- Μά τά λουλούδ cα ιτη. ς, ,άγtχm)·<;; .,'� - � · · · · ''· ' 
€χ9υν'.�·'('ς' ρίζες τονς βιχ�ιά , .... ,> '_ .. ·,,,.., ...,

. . - - , • , , ί_\ . κι __ �τσί μπορονν γ'άκο_υνε πιο'κq;� 
τοός χτύπόύς το1�r- •lχπό"Ιt,Q'Uψους 
της cρλογισμέyης της καρδt_α:ς· τη,ς ;η<
κCι. ί τ ' oU nα.ν ο ϋ . � , j 

• �- � � • ,. 1 � 

t=: ,_,· ."t,.\;'' ! - , .. 
Ί .. r 

/ • '"
"' 

�½. • ..: .. /. ,{, . .• Δη μητ ρης Θε.�διiιρ ι:δ,Τ/ 1,._.,. 
'Από Ί�1 συλλογή 11Πνοε ς" ( άρ. '141) 

. _, , ... 

. . . :-,,.. 
\:"; ι 

' ,, 

.: .-..i:·.- -. ' 

·:.,·

. . . .. :. 

< .

Κι lί.ν χαϊδεύουνε-·,rό βλέμμ� _ol λ,ι_γ�ο'το( 
lί.γρ:tοt κ:ρϊνόι κιχ( τ'άγούλια;�.'ά:κρω�ή_ρι-.·_· 

'Ι:(.ι_ α_ν τά βήματα, η -συνή&ε ια tδω·:,κρciτεϊ' 
μά 'είναι στ-ϊ"ί"ρες οι' άμμουδ-ιέ-ς: :κ' .. οί- βράχοι στεϊροι • 

. - ...
Πως_ λαχτάρησε ή φυχη·μου ιπή_γιορτή 

των νε ρων, μέ'ctα ctτ ό πέλαο, στ·ό λ ι'όπuQ ι ; 
, ι ,  

' δ ' 
Ι χρυctο, η� tολαμπο, ctμ_αραγ ι ν ο, -ιτλατυ, 

χαρας ξ6φeεν-η-ς τό κύμα ν,ιχ,'μέ' σ:ύρε ι::·. · :: 
� � •• ι ' • ; ·• 

Νά· μέ σύρε t : Σέ π9·ι ά &β�;ςt.6 �(-tto ιό 
φωτονήσ�; δέν τό ξέρω• όπου καί Ύt_yι;χι�:._,

r _. 
φτανε·ι μου τ'&γρια κύμC'cα σ:{·;�ιό".\. 

πλατ ιaς; _
ζωης �ήν άγκct.�t(Χ ν,ά.,�� Υ-}',�α�ε .. , _, ·,-,, στην ·Κσρφη τους το uπεροv.σιο _πpυ κε·ρν.ανε 

φεγγοβόλημα δtπ_λόχερα YCX :πιω:··: '. ; .- .: ... 

Θ ραctύβουλο ς Στιιύ�ρυ \iϊ�� ί κ� ρ�1J ς) 
Ι , Ι , .( . ·' ι /'-. Άπο τη συλλογη "Δρομο ι κctt μονοπατ ια 11 

. 
• � r

. ·-:- . .'' � . . ! . 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛQΤΟΥ 

Μέc:1α c:1έ δ:τμόc:1φαιρα 9ωτεινης γαλήνης γιό ρταc:1ε καί φέτος τj 
Θ. ΕΝ. τήν παγΥ.όΟ'μια &εοσοφική γιοqτη του λlάη, τή γιορτή τον 
Λευκου Λωτοϋ. Τά γνώριμά μας λουλούδια, τριαντάψυλλα, γαρύφαλα, 
κάλες, μοΟ'κομπίζελα καί τόσα �λλα, όμορφοστολίσανε καί πάλι τή 
Ο'cχλα μας καί c:1κορπίc:1ανε τήν ε�ωδιά τους γιά τή γιορτή του συμ
βολικου έξωτtκου λουλουδιοϋ. λfπροe1τά στίς άν&οστόλισ-τες ει,ό
νες της Μπλο:βάτσΥ.υ καί του 'Όλκοτ άκούσαμε τήν dμιλία της άδ. 
Δ-�αχειρ, Άγλ. Ζάννου κ' tπειτα άποσπάσματα r.cr.ό τίς ώρα'ιες με
ταφράσεις των τριων άγατ.ημένων βιβλίων της Μπ.λαβάτσκυ πού τίς 
χρωσταμε στόv άξέχαστο, τόν πολυαγαπημένο, τόν πολύτιμο άδελφό 
μας Τίμο Βρατe1άνο. 'Όπως· καί τίς &λλες χρονιές, γενική προσφο
ρά λουλουδιων στήv άρ-χή, γενική μοιραο'ιά λουλουδιων στ6 τέλος. 
Μέ λουλούδια στά χέρια ijρ&αμε, μέ λουλούδια στά χέρια γυρίο'αμε 
ο'Πίτια μας. Γιορτάσαμε τή ο'εμνή &εοο'οφική μας Πρωτομαγιά. 

Δημοσιεύουμε παρακάτω ολο τό πρόγραμμα της γιορτης μας. 

ΠΡΟΓΡΜΙΜΑ r·ι e>ι:-ηα:

1 • Ό μ ι λ ία cι. δ • Ά γλ . Ζάν ν ου 
2. Άπόctπο:ctμα ltπό τή 11λfπαγκαβάvτ Γκ ιτά"

ΔιάβαΟ'ε � άδ. Μαρία ΟΗονόμο·ιJ 
3. Ά,τόctπασμσ: άπό τό "Φως της 'Ασίας"

Διάβαctε τi �δ. Χρυοη ΚαφαλοπΌύλου 
4. Άπόσπαuμα άπό τή "Φωνή της ctιγης11 

Διάβασε� b.δ. Μαρία Βαλαδώρου 

1. . Η ΨΎΧΗ

Στ ί ς 8 Μα!ου του 1891 έκε ίνη πού tδρυctε τή νεώτε qη Θε οσο -
1 , ι ι Ελ , π 'Β 1f λ ..,n , Jl 

, ' , 1 φικη κινηση, η ενα ε:τρο, να .Ι\'Π w,:,ατσ'κυ, c:.φυγε απ τον γηινο 
6 ττ l. , .J. , , , 'α ,, ι Θ , Σ , κ σμο μας. ;�ι ιιπ ο:ντη τη μερα κα\}'ε χρονο οι "εΟΟ'οφικες τοες 

cπόν κόσμο γ.ιορτάζουνε τή μνήμη της. Στέλνουνε τ6 μήνυμα της 
άγά�ης τους, της σκέφης κο:ί της ε'()γνωμοο-ttνης τους στή μεγάλη 
έκείνη φυ-χή πού πρόctφερε τή ζωή της όλόκληqη γιά τή Θεοσοφική 
'Ιδέα. Γ ιά τήν 'Ιδέα αύτή, πού τόσο φως, τόctη δύναμη καί χαρά 
σκόρπ tΟ'ε στ6ν κόσμο. Γ ιά τήν 'Ιδέα της Παγκόσμιας '.Αδελφότητας 
της άνοχης καί της άγάπης. 

Γιά τήv 'Ιδέα α�τή έργαζ6μαστε 8λοι μας, γιά νά μή ctταματή
cιε ι ποτέ νά δίνει τό φως της στόν κόο-μο. Γιά νά μή cιταματήσε ι 

έ Ι �Ι Ι δ' 
Ι Ι / r 

, / ζ 
, Ι πσ-τ: νς�ι nινει τη υναμη και τη χαρα. ιατι ποσο ωντανευε ι και 

δυναμώνε t κα! ·π6-c1η χαρά ν ιώ&ε ι ή φυχή ϊJά.ν άρχ ίο-ει νά κατάλαβα ί-, ζ l. J - :Χ J ,ν Ι Ι Ι / νει γιατι ει, (.{πο που ,1ρ&ε κt(ι.που πηγαινει. Σαν άρχισει να
ν ιώ&ε ι μέctα της τ6 c:1κίρτημα της Θεϊκιας �ης, της cιυμβολικης 



': 'ι 

. ··! 
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Σπί&ας πού δλο καί σιrι&οβολεί πιό
πολν' ώ-ς: πού νά γfνε ι ή μεγάλη' ή
ας ιιι,η ς • 

ΠΌλύ ,. π0>ύ- δΧο � κ-c: &νάβε ι π t 6 
bλ όλ _αμπ� Φλόγα της Παγϊ1.όe1μι-

Καί τή μέρα «ότ1} 1tού 31ίμόμαστ-ε τή ΜητέQα τη·ς νεώτεQης θεο -
·e1οφίας,- &τ;μόμα.αt:ε τό πl�· ηjς. μεγάλης έκείνης φυχης άπ' -rόν ..

: κόσμο μ«-ς, στέλν-ομε τη σκlφη μας καί σ' δλε�· τ ί ς &λλες φυχ_ές �ού·, · 
έργ&στηκαν καί κοντά μας ·κα( μακq-t.ά μο:ς·,.-γ�ά τήν fδια 'Ιδέα )f._αί ,··-·
π ροσφέ ρο:νε τ-ον i«ντό τους σ' .Μιτή � Κιχ.ί σιί..ε�τ:-6μι:ι:στ-ε

,. μ • εύλάβε ι ιt':: 
κα. ί μ 'άγάπη κ t; δλο-υ ς έκε ίνου- ς 'πού φ-uγ_�\ιέ- &π6 κοντά μας, μά -· π.οΊ>·' · . 
ο:τ; άλ ή&ε ι-α -� Ί.vιi.ι _1:ϊι.ό., _κοντά μιt.ς ,' ε Ίνα ι. �t'ό ζωνταν-ο ( από μας · Κα·(i - . ·. 
μας.·δίνουν κί:α-ύτο,(την άγιχπη τους,. τή &έρμή της φυχης τους πόύ---. -

. μας βοη3ε1 8ϊό�ς μιχς-, πού μ·ας έμφυχώνε·ι� γι:fι.� τό lργο μας. -Δέν 
τούς aκεπτόμιmτέ ·μέ λύτη, τού·ς aκεπτ:όμάστε· μέ �αQ-Ούμενη κα:ρδ ι-ά
γ ιCΧ't' ί. ξέ ρ·ομε πώς θ-άνατος u:v Jπ&�ι0,·;πώς «rπ6 πού λέμε &άνατ� 
δέν εΊναι έξαq,άν�ση δπψς πολλοί τό νομ-ί.ζουν, μά εΊναι ένα. πέQα
Ο'μα lι.πό μιά κατ�στιtση_ σέ· ίχλλη, lνα ξελ-άφρω_μά άπ'τ6 βαρύ γή.ι:ν�
Ο'ωμα μας γιά v« μείνο-μ-� μέ &λλο σ'ωμα πιό ελαφQό, πιό λεπτό-πιό 
δυναμικό' πιό φωτεινό. Καί μέ χα� -v.αί μέ,Τ,-α&ειά άγάπη· στέλ�ομε 
τή Ο'κέψη'μας ,πQω-ϊα Ο''α.iιτούς πού τελευταίο: έ!φυγα� άπ' τόν γή.ι:ν·ο
κόσμο μας στούς άγαΠ1)μένους μ ας,ατούς· &ξέχαστους άδελφούς μας 
Κώστα �ο, Γιάννη Στqέγλο, Βεατ-Qίκ-η Μπά.ϊτr Τί.μο ΒQα:tσάνο,' ·� Σ ' Γλ ' ffA Μ -
Ματ ινα ΣπόQt υοu πυρο υκιωτη, ννα παικεQ.. 

Σήμε� εΊνα� ή -γtQρτή της Ψυχης. Της Ψuχί)ς πού διαβαt ικά .. 
πεQν-άε � &π'τόν κόσμ.ο μας γιά· νά δώaε ι ο,τ ι μπο�ί νά δώcrε ι καί·, -: :. 

· γιά
.
νά πάρέι ό,τι μπορεί νά πάQεt. Τή δύναμη, τή φώτιΟ'Τ), την 

πε { Qά. · .. 
"Ετσι κι b·λευκός λωτός πόν φuτQ<Uνει στ(ς &ερμές τίς χωQες 

, , , , , . , ., , , . .! σε λιμνες και .ποτ(Ι.μt�, στελνε ι τους Ο'ΠΟQΟυς του στη λασmι .του 
β υ&οu. "ΕτΟ' ι κ' ο l critό ρο Ί του · Qο-υφώ\/'t ας τ ou ς χυμούς της γη c 

1 
.. �ά '. . ' • ο. 1 βλ ' ' ' λ ' ' ' ο. 1 !. φυτQωΟ'ουν, '\Τα, αστησ"ουν, και τα επτα του τα κοτσανια v- u;V-ε -

βοuνε μέΟ''άπ'του βονρ�οu'τά -3-ολά νερά καί &ά φτάΟ'ουν �άνω στά 
κα&αρά στ'άΟ'Τ)μόχρυσ«·-της λίμνης τά νερά. 'Εκεί &'&νοίξεt τ'ό· -
λόλευκ� λου?-,ού_δ � του, τό λου�ούδ t πού δέν β ρωμ ί στηκϊ μέΟ'α �-ό 
βουρκο, Ο'ά,ν τή &ε'ι'κιά, τήν ά&άνατη φυχή, πqύ δέν βρωμ(ζεται_πα-
νω στή γη. . 

· 
. ;, . 

Κι ό Λευκός Λωτός Ο'υμβολίζε ί τόν· &ρίαμβ:ρ της φυχης πού ι -

φτιιαε -crτ-ή� ά_πο&'�ωe1ή της, κα( μ'όλάνο:ι_χτατά πέταλά του άντιφε.:y-
γίζέι ·τόϋ· ·'Ηλιου τfς χρυσ'ές άχτίδες.. · 

.
'Η Μ β , i 

- ...., 
Q_ Ι , • Q. , a. λ ,. , , , -. πλt(, ατΟ'κυ ε ·χε πει πρ_οτου πεv-ο:νε ι πως ναv-ε ε αυτη τη με-

ρα ν« διαβάζονται q'ολες τίς" θεοΟ'οφικές ΣτΌές άποaπιχσματα liπ' 
τή Αf_πα:γκαβιχντ Γκιτιχ, τό Φως της 'ΑΟ'ία_ς" καr- τή "Φωνή της Σιγη"ι;/ 
Ή Μπαγκαβιχντ Γκιτά είναι ένα κομμάτι _cχπ'τό μεγάλο ινδικό· fπος 

-_"Μαχαμπαρατα" μέ·'βα&ύ μe:ταφυaικ6 νόημα,_ Τό "Φως της ΆΟ'ίαι;" ε1-
ν'ο:ι.' κι· ·cιύτ6 fπός. Διηγείται τή ζωτί.:του Βούδ·δα κ'έξηγεϊ'τή διδα
Ο'καλία τοu. Τό έ!γραφε ό"Αγγλος λ.ογ.οτέχνης καί μελετητή� τ�ς \ν-

··: . 
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δουϊκης καί της βουδδικης φιλοσοφίας "Εντου'iν·.'Άρνολντ. Π'ή 
"Φωνή της Σιγης 11 , πού μεταφράΟ'τηΥ.ε άπ' τήν fδια τή Αfπλαβάτσκυ,
είναι f!.να άπόΟ'πασμα άπ'τό ι'ερ6 tνδικό· βιβλίο "Οιι ΧρυΟ'οί Κανόνες·;

'Αγλ. Ζάνν ου 

2, ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ 

20. Κεινος όπού Ο'τό Θεό έ!χε ι τό νου του
, , , , , 'Θ ' και που παντα μενει μεΟ'α Ο'το εο, 

οi5τε χαίρετ'&ν του έ!ρ&ουν επι&υμητά,
ο '5τ ε κι ' αν του ι ρ-θ-ο υν μ t ση τ ά λ υπ ατ α ι '
γιατί όνους του εΤναι Ο'ωΟ'τός κσ:ί Ο'τα&ερός.

21. 'Όποιος δέν εiν'κολλημένος πά r1τά αιr1&ητά
βρίr1κει μιά χαρά" καί τή χαίρεται αιώνια
κεινος πο-6 ό διαλογισμός τόν fχει φέρει
σ' ενωσ'η μέ τό Θεό.

22. Ol άπολαύr1εις άπό 8λα τά αlσ&ητά
φέρνουν πάντοτε μιά λύπη
γιατί άρχή κα( τέλος έ!χουν.

23. Γιαυτό ποτέ δέ χαίρεται γι'αύτές ό μ·υ�λωμένος.
Κεινος πού έπι&υμιας καί πά&ους
τήν. δρμή μπσ ρε ι ν ά r1υγκρατ ήσ'ε ι
μέχρι πού τό rJωμα του μέ ς Ο'τή γη &ά λυώe1ε ι'

' 6 Jl 'Θ ' ' -
αυτ ς �χει το· εο r1 το νου του 
κ'εΤναι κc:ί καλόκαρδος.

24. Κείνος πού άπ6λαφή του εΊναι ό Θεός
' ' 

1.. ' ,,. ' d Θ ' και χαρα κι �vαπαψη του •εος, 
καί διαλογιr1μός του δ Θεός, 
κείνος πούχει r1τό Θεό τό νου του 
ο. ,, , , Jl , ' Jl 

' ο. - , , Θ , vεικος πια �χει γινει κ �χει ενωvη με το εο. 
25. Κι -8r1οι έ!χουν κα&αρfr1ει των πα&ων τους τίς κηλίδες

κ'έ!χουν τήν άμφιβολία γκρεμίσει,
καί τ &ς e1κέφε ις 1>ποτάξε ι,
κ'εύr1πλαγχνία δείχνουν γιά τά δντα 8λα
τήν ά&αναe1ία κερδίζουν.

26, "Οr1οι έ!χουν ξεκολλήr1ει καί έπι&υμίες καί πά&η 
κι οσα εΊναι e1' αύτόν τόν κόr1μο δλα ταχουν άρνη&η, 
καί τή σκέφη fχουν νικήσει, κ" €χουν τ ό Θεό r1τ6 νοι: 
ό Θεός εΊναι μαζί τους κι δταν εΤναι ζωντανοί, 
κι οταν είναι πε&α,·.ένοι. 

27, "Οποιος τ& έξωτερικά τά αίe1&ήματ'άπαρνιέται 
κ'εΊν'ή δραcτη του crτό μεσόφρυδο (1) 

1, Σημ. μεταφρ. 'Όπως πρέπει νά εΊναι e1τή &έση τσυ διαλογισμc: 
( βλ. ::εφ.:ί.λα ι ο ς'έδάφ ιο 13) • 

,., . 
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κ'ηρεμη καf: κανονική τj &vι:χπvοή του 1

κ'έχει αtσ-θ-ήσεις ύποτG.ξει, νου καί λογικό, 
καί τά &εία fχει στό νου του, κ'εΊν'μακρυά 
κι άπό έπι&υμίες, κι άπό φόβο-, κι άπό πά&η, 
α'ότός στήv άπολύτρωΟ'Τ) ζώντας ·του έχει φτάσε t. 

λ!παγκι:χβάν Βυάσα ('Από τή 11λfπαγκάβιχντ Γκ ιτά 
Μ ετάφρ. Τ ί μου Βρατσάνου σελ. 40 - 41) • 

3. Η ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

ΑΠΟ το ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΑΔΑ ΣΤΗ ΜΠΕΝΑΡΕΣ 

Εfσαστε μέ πά&ος κολλημένοι σέ σκιές, 
πνίγεστε μέ ονειρα, φυτεύετε στή μέΟ'Τ) 

έ!.vα ψεύτικο "'Εγώ" καί τό τqιγυρίζετε 
, , u , , με φα.vταστικο εναν κοσμο. 

Σ ' ς ' ' .<ι,ι, Υ , ' τα. υπερτct.τα. τα νψη ε,σα.στε τυφ,-.οι, 
κcιί κουφοί γιά τή φωνή κά&ε γλυv�ι�..ς α�ρα.ς, 
�υύ�χεταt t/;rro τ' άφήλου, πιό φηλά 

κι άπ'τόν ούρα.νότου 'Ίνδρα., 
cί.φωνο ι στό καλεσμα της lχλη � ι νη ς ζωη ς 

πού διατηρει έκείνος 
δπού τήν άπcιτηλή ζωήν έχει πετάξει: 
Χα.ί γενν'tουντcιι έτσι οι' άγωνες κ'οι φιληδονίες, 

ι , , 'Β , c. , , -οπου κανουνε να . cισιλευε ι ο πολεμος στη γη, 
fτσι �ποφέρουν ο[ φτωχιές καρδιές, oi άπcιτημένες 
l! , / δ' , , '
�τσι τρεχουνε τα ακρυα τα πικρcι, 

έτσι μεγαλώνουνε τά πά&η, 
' ι έ Q 

, 
' 

t ό , , , , , t cι' • κ ο πιvυμιες, κ οι ργες, και τα μtΟ'Τ) κα.ι ο φ\J'ονος 
έτσι τά σκληρά τά χρόνια 

, t , δ, με αιμα.τοκοκκινα. πο αριcι 
κυνηγουνε τ' αλλcι χρόνια 
τά στιγματισμένα άπ'τό μαv.ελιό: 

'Έτσι lκεί πού -θ-απρεπε νά φυτρώνει στάρι 
εΤναι άπλωμένο τό π�λιόχορτο μπιράν 
μέ τή ρίζα τήν κακή καί .Α τά ψραρμακερά' λ' δ' λ Β ' ι ' 'παρα πο υ υσκο α, ρισ'κουνε ο σποροι οι 
γη κατάλληλη νά πέσουvε κr-.ί νά φυτρώσουν 

' 
ς φ , , , , κ η υχη φ::υγε ι και παε ι 

χορτασμένη άπό φαρμακερά πιοτά, 
καί ξαναγεννιέται tτσι 

.φλογερόy έχοντας πό&ο Ύιά νά ξαναπιεί· 

λουλούδια· 
καλοί 

2 

1:-Σημ:-μεταψρ:-,Αναφερεταϊ-;;όν τρόπο· πού πρέπει νά γίνεται
· ή άνα.πνοή σύμφωνα μέ τήν ά�όκρ�φη διδασκα�ίαΌ

2, Σημ. μεταφρ. Πα:ρ{,:'3σ:λε ΛουΥ.α η 5,6 9 7 και 8.
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., .ο " γω τ ορμητικο, κεντρισ'μενο απ τις αιvθ-ησ"ε ις, 
ξαναρχίζει νά Ο'οδειάζει νέες άπογοητέφεις .•• 
'Π ε ! ρήνη πρέπει ν ά νι κήσ'ε ι τήν άγάπη του 11' Εγώ 11, 

μά καί τήν προσ'κόλληο'Τ) Ο'τή ζωήν άπάνω, 
καί τά πιχ&η μέ τίς ρίζες τίς βα&ειές νά ξ�ριζώσ"ει 
άπό μέσ"'άπό τά Ο'τή&tα καί τόν έσ"ωτερικό 

νά Ο'υχάσ"ει άγώνα. 
'Έτσ'ι ή &γάπη εΊν' ικανο1tο ιημένη 
μέ τό νά Ο"φιχταγκαλιάζει τήν αιώνια όμορφι�· 
καί τή δόξα lτσ'ι lχεις νάσ"αι κύριος του �αυτου Ο'ου 
καί τήν εύχαρ(Ο'τησ'η νά ζεις άπό τούς &εούς πιό πάνω 
f.χεις πλούτη άτέλειωτα·γιατ( μαζεύεις 
&ι)Ο'αυρό άπ' τ(ς δούλεφες πούκανες Ο'τούς άλλους, 
καί άπό τά χρέη Ο'ου τά ξεπλερωμένα μέ π9νοφυχιct, 

καί μέ τά γλυκά Ο'ου λόγια, 
καί μέ τήν αγνή ζωή O'OU, 

Τουτα δά τά πλούτια σου ο�τε καί χαλουν πο τέ 
80'0 &ά βαστάξ' ή -tlπαρξή Ο'ου, ο�τε καί ποτέ 
&άνατος κανένας &ά τά κάμει νά ξεπέσ'ουν 1 . 
•Εντουϊv "ΑQνολντ ( Edwin Arnold , 1832-1904). 'Από τό
της'ΑΟ'ίας 11 (τQαγούδι Η'). Μετάcρρ. Τίμ. Τ. Βρατσ'άνου Ο'ελ,
-167 (Θεοσ'οφικές έκδόuεις, Ά&ηναι)

4. ΣΤΙ"Σ ΦΤΕΙΌΥΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

·"Φως
165-

Ή γη τούτη, ω Μα&ητή, εΊν' ή αί&ουσ'α του πόνου, οπου, οσ'ο 
πάει τό μονοπάτι, Ο'κληρές δοκιμασίες εΊναι σκορπισμένες, παγί
δες γιά νά πιάσουνε τό έγώ σου μέ τή φανταvία πού τή λένε "Με
γάλη Αt'ρεση 112. 

Τούτ'η' γη, ω λ!α&ητή &νεκπαίδευτε, εΊν'τj ε'ιuοδο Τ) Ο'κοτεινή 
l, 1 11 ' 1 .J.. 1 1 β ' 1 

1. t ,1 ' -u.π οπου μπαινε ις στην ανγη που ρισ'κεται πριν απ τον καμπο του 
άλη&ινου φωτός, του ψωτός έκείνου πού κct.Vένας άνεμος δέν μπο -
Qε'ι ν6. τό υβύσ"ει, κεινου του φωτός πού Υ,αίει χωρίς φυτίλι κι 
ουτε λάδι. 

"Ετuι λέει ό 1!εγάλος Νόμος; Γιά νά γίνεις γνώuτης του ΟΛΟ
ΚΑΙΙΡΩΤΙΚΟΥ RAYT0Y 3 π Qέπε ι πρω τα του ΕΑΥΤΟΥ νά γίνεις γiι.ώσ'της 

Γιά νά φτάσ"εις Ο''ιχ-ι'ιτουδα του ΕΛΥΤΟΥ τή γνώση , νά έγκαταλε� 

1 . Σημ. μεταφρ. ΠαQάβαλε Ματ-&. ς' 19 κα ί 20 
2, Σημ. μεταcpρ. Athavada : α/'ρεσ"η της πίuτης Ο'τήν Ψυχή� καλύτε

Qα του χωρ tσ"μου τΤ) ς Ψυχης άπό τό 11 'Εγώ" ) &πό τό Έaυτό 'Ένα,, , , " το πο:γκοσ'μιο και απειQΟ. 
3. Ση�. μ,εταφQ. T_attvajnaniε'ίναι ό γνώuτηc; έκείνος πού μπο -

ρει νά διακ_Rίνει τί_ς άρχές Ο'τή Φ'1 0'ΤJ ij στον αν-&ρωπο. Atrm.jna.�
εΊναι ό γνωσ'της του 'Άτμα η του Πο:γκόσ"μιου ΜοναδικουΈαυτ.,·
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φε ις πρέπει τό ΕΚΥΤΟ στου Έαυτοϋ τήν αρνηΟ"Τ), τό ΕΤναι <1τό Μή 
είναι, τ6τε &cx σου ε'iναι βολετό ν '&ναπαυ&η ς στου ΜΕΓΑΛΟΥ του 
ΠΟΎΛΙΟΥ τίς cpτερουγες. Στ' 11.λή�ειιχ ε'ίν' ή &νάπαφη γλυκειcχ μέσ' 
στίς cρτερουγες έκεινου πού δέ γεννή-8-η, έκεινοϋ πού δέν πε&αί -
νε t, μά ποv ε1ίν' τ6 AUM 1. �έσιχ Ο"'Ο)ν αiων ιότητιχ 2 των έποχων.

' , , 
, 

- - ,, ο.' , ξ' 3 Ανεβιχ στο πουλι της ζωης αν \/'ες να ερεις · 
π ' ' ζ ' " α' , ζ" 

4 αρατ α τη ωη αν .ι-ε ς . να :η σε ι ς •

'Ώ κουρασμένε προσκυν:ητή, τρεις α:t-θ-ουΟ'ες φέρνουνε ατό τέλειωμα: 
των μόχ&ων. Τρείς αl&ουΟ'ες ω καταχτητή του Μ άρα, tφου περά�εις-

, 5 α' έ - , , , 

- ,

τρεις Υ.ατ�.:-1τα:σεις "α: Ο' παν στην τετα:Qτη κι άπο κει Ο'τους 
tπτά τονς κόΟ'μους 6 τούς κόσμους της α:'ιώv ιας άν�πιχυση ς.
Ε.Π. Μπλαβάτcηω. 'Α-cό τή "Φωνή της Σιγης 11 (σελ. 13-15) 
Μετάφρ. Τ ίμ. Τ. Βρα :e1άν ου. 

1. Σημ. μετ. Kala Hansa, 1 .:ό πcυλί 11 ,1f Κύκνος. Στήν Nadavindu
Upanishad ( Rig Vedι::.) μεταφρασμένη &πό τή Θεοe1οcρική 'Εταιρία
του Kumbaconam t'iνα:ι γραμμένο: 11 Ή Ο'υλλαβή Α &εωρείται πώς εΊ
ναι � δεξιά φτερούγα τοϋ πουλιοϋΗaηsa , ή Uή άριστερή φτε -
ρούγα:, 1�cχί τό Μ ή ο<ιρά, καί λένε πώς τό Λrdha -matra (μισό μέ
τρο) είvα ι ή κεcραλi του.
2. Σημ. μεταcρρ. Στην 'Ανατολή ή Αιωνιότητα: tχει διαφορετική ση
μαΟ'ία άπό τή δική μας. 'Αντιπροσωπεύει γενικά tκ.ο:τ6 χρόνια η 
έποχές του Βράy_μα, τή δι_άρ-v.εια δηλαδή ένός Μάχα Κάλπα, πού εΊ
ναι 311 .040.000.000.000 χρόνια. 
3. ·Σημ. μεταφρ. Ή Nadavindu Upanishad , ποv άvαcρέραμε παρα
πάνω λέει: "Του Γιογκη ποn άνεβαίνει τό llaήsa(κ'tτe1ι παρατη
ρεί �ό AUM) δέv του κάνουν τίποτα οι καρμικές έπιρροές, οiiτε
κα ί δ ι Ο'εκατ ομ μύρια: ct.μαρτ ί ες 11 • 

4. Σημ. μετ. ΠαQ&τα τή ζωή της φυσικης πραο·ωπι-v.ότητας &v &ές
νά ζήΟ'εtς πνευμαιικά.
5, Σημ. μεταφ._Q. Οί τQείς καταο-τάσεις της ο-υνείδηΟ"Τ)ς ε'ίναι:

Jagrat,ή κατάe1ταΟ'Τ) της έγρτfγοQσης, Svapna , η1 κατcχσταΟ"Τ) του b -
νεtQOV, Sushupti 'τj κατάσταΟ'Τ) του βα:&ειου -{Jπvoυf οι τρεϊς αύ-

, 
, , 

, 
, / , , τες γ ιογκ ικε ς κατασταΟ'ε ι ς cρε ρνουνε ·. την τεταQτη κατασταΟ'Τ), την

Turija,τήv κατάσταΟ'Τ) πού βρίΟ'κεται πέρ' άπ'τήν κατάστασ'Τ) του
Β α - J< ' " ' ' ' 1, ' 1. ' 8λ , α:vειου ιιπνου, χωQtς ονειρα:, την κατοι,-παση την υ.νωτεQΤ) α.π ες 
τίς &λλες, τήν κατάσταση της ύφηλης �vευματικης συνείδησης. 
6. Σημ, μεταφQ, Μερικοί 'Ανατολίτες ΜυcrτικtΟ'τές βάζουνε τά έ-

, δ' - τ ' ' ' L  k 
" · ' ' πτα πε ια του ειναι, τα επτα ο as, η πνε-νματικους κοσμους,. 

μέcrα e1τό crωμα τον Kula Ha.nsa, του Κύκνου πού ε'ίv'fξω άπό τό 
χQόvο καί τό χωρο. Α-ύτός μπορεί νά μετατρα:π�ϊ crέ Κύκνο μέσα πό 
χρόνο οταv γίνεται Drah.mn (Θεό ς;) άντ ί του Drahman (Θείου). 
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Σ.IΓΗ 
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. ι:.ΕΠJ:ΚΛΗΣΗ � . ; . . 

, , ,· . .- ; � , -'Ώ, Συ_ το Σκ�.τ�δ ι .Jt.o.υ;r: ι:ν.ε ς: τ-ι:,. Φως, 
-�ύ, .. -� Φως δπόύ κατ-Ίέβεις σ'τc

χ
·σ' κοτάδια.

Σύ, ··..Σι ωπτf πού γίνη κε ς_ Φφγ:ή,. ,. 
, ,' _;·, Σύ �ωνή π-ο-� μας μ ιλας πάράπάν' fι.π' τή Σιωπή, 

'Ώ Σύ τ' άπροσμέτ ρητ ο 
Μέσ-' στ' &βυσ'σαλέα πλάτια τ' ο-όρανου, 
Σύ πού.. .ε lσα t d παλμός του ρυ&μqν χ-ά&ε v:αρδ ι'α-ς·

"Ω κιχtέβα,ώς έμ,α-ι;:J�.itε�ιπατώντ·-�ς .·· - ,·_ -
Πά σέ κείνη τή σκονίτσα πουναι τ' ασ'τρα Σο\J,.�-

' , J. , 1, 'β ·.:_ Κι Ι,ιJ.ς _JQ;Vς ονραν.ους ανε α- _, ,:-·, 
'Α1t··;ό' μ�ό-τη·ρ-ϊ'α1.ίf·'β��'ος τόυ 'Εγώ μας, 
Κ'lτσ'ι κάμε πού ό κα&ένας μας νά ι&η
Στου νερ!)'υ ·τό τρέμουλο.., πού sίνα-ι
Κ�ε άδελcοου ,j καρδ.ιά ;·. --

. :· Τό,,δ ικ·-6(•Σο
0
υ π_Q_ό σ_:ωπο_-;·,!.tσ-v μας. &ω-ρει . - ·.:· .....

Κα ί ··-χάμογελ�t·ί • : , ... ·. . .. : · · ·.:,- · 
• 

: •• , ι, • .,ι.·. 
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,.Α C Τ · ,, .. ,

- 'Από τό 'Ιτιχλι�ό.iεο;οcο;,.,.ό ·�εριοδι-ν;ό 11Πνε;μ_� ική Αύγ�ϊ,.
( 1Άlba S'p"i:ritί.ίal C 11)· • !ί ετiχφρ • Τ ί μου Βρατ σ'ιΧν·ο;, ;, . ...� . � . . . ; 

�-· .. · .. :·.�!.. : · .;-:_ . 

ΒΉ ΑΛΧΕΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ 

/, ι 

'Εάν ή σ_:υγκίνησ'tς τυγχάy'Ι)_ -�yτονος .ε ις τή'ν χαράν' ως καί 
ε::t ι;; τόν πόνον, 6 λόγος ε { ς 

0

την !Π-�ρίπτωσ'tν α1>τήν έκτ-:νέε ι έπ ί 
- , t , δ , , β , • t l!. των χει�εω� μας� η κρ�γη_ ·ιαφε.:υγει_κ-�.ιJ�,ετα,άλλετα� ο υ.γ

1

-

γελος της αρμον ιας κQ(τΕ;_ρ_χετι:ι-ι �:ν-�μιν _·τ-q &,σ'μα γενναται. Ο 
ψυχικός τjμωγ· όρ-γι;tνι·crμός·:δύy,ατςtl_·- νά έπε·ιι.τείνv έαυτόν εtς τοb 
αύτην l.ξα,�ι:ν. ιlί_dτε :ό πόνος ν� γίνεται ε'ύχαρίσ'τησις καί ή εύ
χαρ ί cπ'"η. 

d-i ς' πόν �-ς • 'Ιατρό ί_. 1tα ί_. _φυχ ολό γο t . lχουν 'Ι)π ογ ρcι.μ μ ί σ'ε ι 
@τήν ,;:ήν..�χημείαν της '�_-

(
'&&α{-�:ικότητός_. _'·Εάν αύτή εΤναι πρα

γματικότης έν τψ φυσι·κψ'κόdμιp �:ϊί,- ,μαλλο.y-τ·υγχάνει ;,,αί τοιαύ-
τη έ� τφ ,έσωτ�(1-�Υ.-�_,:Ι)!.1>0'μψ. T�_. :.:;:��r,ix _ _'_.fι_�_μά:r!!}ν 1

' _ είν� ι ή ο'ύσ'�ω
δεστερα .ι:i:ρμόνια; �ο α-σ-μα τοv,: ασματος, η μελωδ,ια της μελωδιας. 
Κατ' άκολου�.ί.αν,, τj α:tτ ί (t,_, -,�!M. C.: προi"αλε ϊ· ··ϊο:ια-υτ_ην lξαρσι ν δέ\J 
δύνατα·ϊ νά ε-ϊ�-

<Χ-ι · ε iμή ή-π;)..έ-ονΌ,Jφηλη μορφ,1, τη·ς Ζωης 1 Αi>τός 
Οtιτος ό Λόγος;· b Μνηστήρ. Έπέκεινιχ-:.-δέν.ύπάρχει εtμή ή Σιωπή, 
άκατανόητος έlς τόν μή άπο�αταστα&έντιχ·ε·ϊς-τήν προτέραν του 
κατάστασιν αν&Q<Ι.Ιπόν. 

Σεντ ί c/(Seϊi.r, 1871-1Ί}2.6;·· τ.( πραγμ·;·rι κ4 >r ου δν ομα ε Ί ν ο: ι 
'Υβόν Λέ·fι:ού (Yvon Le Loup), τό φευδώνυμο Se:dir είναι &νcχγραμ
�α 1ou ,de_;1ir·= έπι.�υμία) ,_,:ιγω,λο .ς μ,υ.Q"t��1t1ι,q�ής καί άπqκρυφισ-τής .. Απο το " Ασμα fι.σματων 11• Μεταφ_ρ. ,Jβ,g_ν,νη ς Μ, Ρη μαντων1j 

-. � - i · · , • .. , ·, ..... 1 
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Γ' ΨΙΛΟΤΡ.ΑΓΟΥΔΟ 

Τό φ ιλοτ ράyουδο τ,φ,ς άπε ι ρόχοQδη ς Ο'tωπη ς 
του &λλου του Έαυτου μον 
όλότελα κι άτιχίριαcrtα σκεπάζεται 
άπό του στοχαcrτη τό μεγαλόφωνο τραγούδι. 
Δη μήτρης Θεοδωρίδης._ 'Από τ(ς 11Πνοές11 (άQ. 144)

Δ' ΜΕ ΙΕΡΟ ΣΕΒ.ΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΙΓΗ 

Τιμουμε καί δοξάζουμε τό άνείπωτο. Σου τό μυΟ'τήριο μέ {ερό 
Β 

; , , Ο'ε, αΟ'μο και Ο'ιγη. 

Γιοχάννες ΤάουλεQ ( Johamιes Tauler, 1290-1361), άλΟ'ατός 
μυcrτικός. 

. ,, 

Ε' ΤΟ ΜΕΘΥΣΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

ΙCα( τί εΊναι τό περιεχόμενο του με-θ-υΟ'τικου ποτηρtου Ι!ι.ν μή 
μιά Ο'ταλαγματιά Ο'έ σύγκριση μέ τήν Ιχπέραντη &άλασ'σα της Ο'tωπης 
άπ'iSπουπίνω; Κι ό βρασμός του κριχο'ιο'ϋ μιά &-8-ελη αύταπάτη l:ι.να
φορt-Υ.ά μ έ  τή χύτρα της Ο'tωπης πού βράζει όλοένα κα( περιΟ'Ο'ότερο: 

Σέρεν !{ ί ρκεγκωρ ( Soren Κiri�cgaard ., 1813-1855) , δανό ς φ ιλόΟ'ο -
φος. 'Από τ6 "In vino veritas 11 ("Τό ο-υμπόσιο"). Μετάφρ . Κ. Λ. 
Μεραναίον. 

ζ' ΑΝΟΙΧΤΟΙ "ΔΡΟΜΟΙ 

'Ανοιχτοί δρόμοι άπλώ&ηκαν μπροc1τά μου, 
Πρόe1και ρη χλόη τό χωμα δέν πατα. 
Γυμνός πάω πρός τό φως καί τό Ο'κοτάδι, 
0''8,τι είναι Πρίν καί Τώρα 'Υ.αί Μετά, 

Τό κο ίταyμα �ταν κάλεσμα - κα( φτάνε t. 
Πρός τόν Αiώνιο φεύγουμε Ρυ&μό. 
Διώχνω τή Σάρκα, λέπι, πρός τή λάσπη, 
ά , , .. , __ , ο. , φηνοντας τον τελευτα •Jν αντο crtαvμo. 

Άνοι;τοί δρόμοι άνοίγονται μπροΟ'τά μας. 
Φτερα εtναι e!ύτά πού πανε Ο'έ πρω'ι'νό; 
Μέ 80'α μ άτι δέν εΊδε γίναμe: ένα. 
φ , ι ι " ,  

C 
.. τανω cιε τερμα, η_ τωρα ">εκινω;

Σάν φλόγες δυό ύφω&ήκανε καί c1μίξαν 
Πρός τήν κορφή όδηγονσαν ο ί Άτραπο ί. 
ιrιά σιωiηλή μας δέχεται ΆρμονCα. 

'Όλα έχουν νόημα κι ολα εΊνα ι σιωπή. 
1939 Γ. Τσ1υκαλας 
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Ζ' ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

'Η σ'κιά έξατμίζεται σ'CXV &ρωμα των βουνων κ' ε'ίναι τέτοια ή 
, , , , Ι Θ' 

-
L ' ι ,ι .. , , 

�ιωπη που λες -8-α p;ε&ανεις. •α μπορουe1ες υ.ποψε ν αΥ.ουσ-εις την 
:ιχτ ίνα ένός &σ-τρου νά ξανακατεβαίνε ι τρεμουλιαe1τή crτό δρόμο
� ον Ζέψυ ρου.

Κίιττα: Κάτω άπό τό μέτωπό Ο'ου. τά μάτια Ο'ου νά είναι ή πη
, πού μέ τ ί ς άντ αύγε ι ες μαγ�ύε ι τ ί ς δχ&ε ς της κα-8-ώς Υ. υλάε ι • 

-άνω άπό τήν άe1τροφώτιQ'τη γη νά νιώσεις τόν ούρανό καί ν'άκού
:τις τό γαλάζιο τραγούδι των &Ο'τρων Ο'τή δρόσ-ο των βρυγιων.

Άνάe1αινε, καί χύνε σ-τούς αι&έρες τήν άνάσ'α Ο'ου, τό άέρινο 
�&ος, καί μύρωνε μέ τή ζεuτή <1ου πνοή τά αν&η, &νά<1αινε εύλα
Ξ. ικά μέ τά μάτια crτόν ούρανό, Υ.αί μέ τήν bγρή <1ου πνοή Ο'τόλιζε 
�-�όμη τη χλόη μέ lχσ-τέ ρ ι α. 

wΑcρη<1ε νά κολυμπάει όλόκληρος ό ούρανός μέ<1α uτά <1κοτεινά 
-:o·J μάτια, κα ί cη.ι ί ξε τή σ' ιωπή σου μέ τή σ'Κ ι ά της γης: ''Αν τj ζωή 
-:o'J δέν �πλώνει ο�τε μιά σ'κιά πάνω σ-τή <1κιά της τά μάτια <1ου 
-..αί τj δρο<1ιά της εΊναι ol κα&ρέφτες των e1φαιρων: 

Νιω<1ε τήν φυχή uου ν'άνεβαίνει πάνω <1τόν αιώνιό της μίσχο: 
�εία σ"Uγκίνησ't), καί νά φ.S-άνει �ούς ούρανούς, άκολού-&η<1ε μέ τά 

' Ίt. " J. ι' 1 ' ' ' ' ,...cr.-ια το υ.Ο'τρο Ο'ου, οπου ,1 α ωνια <!ι'UΧΤJ σΌυ μιuανοιγει τον κα-
ϊι.-;κά της καί μυρώνει τούς οiιρανούς: 

Στήν περιπλοκάδα της νύχτας μέ τούς άόρατους κλώνους βλέ -
�ε νά λάμπουν τά χρυ<1ά αύτά &ν-&η, έλπίδα της ζωης μας, βλέπε 
·.ά Ο'πι-8-οβολουν πάνω μας - χρυσ'ές e1φραγfδες της·μέλλου<1ας ζωης
- τά όρατά &cπρα μας μές Ο'τά δένδρα της νύχτας.

Νιωσ'ε τό βλέμμα σου νά <1μίγει μέ τ'&crτρα, ol άνταύγειές 
�ους νά πέφτουν γλυκά μέ<1α <1τά μάτια σ'ου, κ' ένω <1μίγεις τό 
3λέμμα <1ου μέ τ' αν,8,η της πνοης Ο'ου, &φηνε ν' &ν.S-ίζουν Ο'τά μά
�ια <1ου ά<1τέρια καινούργια. 

Κνττα νά ε'ίc:αι δ έαυτός O'O'Ut &φη<1ε τίς αισ-3-ή<1εις
�κεφ&ουν, άγάπη<1ε τόν <1κόρπιο εαυτό <1ου μέ<1α <1τή 
=ύτταζε τήν τάξη του ούρανον χωρίς νά καταλαβαίνεις, 

Ι ,ι Ι Ι ' , - -ουρ'ΥΤ)Ο'ε με τη <1ιωπη <1ου τη μου<1ικη των νυχτων. 

Π�λ Φόρ (Paul Fort, 1872-1960), γάλλος ποιητής 
1J,,:ιt6 τίς "Γαλλικές μπαλλάντες11 

λfετ άφ ρ. Ν. Στ·ρατ άκη 

Η' ΕΝΔΟΝ 

"Ενδον βλέπε' lνδον ή π ηγή του άγα&οv. 

Μάρκος Μ.ιqrfλιος. 'Από τά 11 Εις έαυτόν11 

O'O'U νά 
ζωή αύτή. 
κάί δημι-
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Θ' ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΙΓΗ 

liέ κείνο πού οί'Ινδοί bνομάζουν "εΥσοδο στή σιγή" κατορ 
&ώνει ό &ν&Qωπος νά μπάσει τή συνείδησή του μέσα σέ κατάΟ"tά -
σεις της �λης πιό λεπtές 1ι.π·ό κείνη πού ζουμε. Ή πυκνότητα 
της �λης λιγοστεύει οσο ό:νυφώνεται ό &ν&ρωπος. Πρέπει νά φτά
σουμε σ' lναν κόσμο όπου τι σ-κέφη ε'ίναι η μόνη δύναμη. Κα( γ ιά 
νά φτάσ'ουμε πρέπ ει νά βγάλούμε άπό πάνου μας κά&ε lλξη ύλική, 
ολες τ(ς πε&υμιές γιά ύλικές έντυπώσ"εις πού μας κρατανε χαμη
λά. 'Ο νους μου μπορεί νά σ'υλλάβει μιά κατάvτασ'η ό'που σά νά 
τfμουν ένα ο'Τ)μείο σ'τό κέντρο μιας ζωντανης σ'φαίρας &ά μπορουσ'α 
νά προβάλω τήΎ πεμπτουσία της ζωης μου σ''δλες τίς κατευ&ύνσεις 
κι οπου {}ά τf μουν δλα τά μέρη του κόσ"μου καί συνάμα &ά έξακο -
λου&ουσα νά ε'ίμαι έγώ. 

Σέ τούτη τήν κατάσταση φτάνει ό &ν&ρωπος συγκεντρώνοντάς 
τό πνευμα του σ'τό διαλογισμό, μπαίνοντας μέΟ'tΧ σ'τή σιγή. λίεγα
λώνε ις τό νου κάνοντας νά ξαναγυρίσουνε σ'τό νου ο! ό:χτίδες πού 
βγα(νουν άπ'αύτόν. Τόν άνεβάζεις σ'έ έπ!πεδο λετ,τότερο, άραιό-, έ ' δ ',, δ ' ' ' Τ' ' τερο, σε πιπε ο που ι:;χει ')·.ρα ασ'μους πιο συχνους, ον κανεις 
νιχ φτάσει στόν κόσμο τόν πνευματικό, e1τ6ν κόσμο της \h!ερβατ ι
κης γνώσης. 'Από τό ό:ποτέλεσ"μα περνας στήν αtτία. 

Οί 'Ινδοί όνομάζουνε γιόγκα τή &ε'ϊκ,j τήν έπιστήμη του δια
λογιe1μοϋ. Γιατί ό διαλογισμός έπιe1τημοvικά πρέπει νά γίνεται. 
Ίίς fδιες άρχές καί τίς ϊδιες με&όδους βρίσκουμε στούς φιλό -
σ'οφους της άλεξαντρινης σ'χολης.Ό άγνός έν&ουe1ιασ'μός πο ύ λέει 
\ π , ( Jl , ' �- , , ( Πλ , λλ , ο lλατωνας, η ι;;Κσταο'Τ) που μ αντη μπορεσε ο ωτινος πο ες φο-
ρές νά έπικοινωνήuει μέ τήν ούc1ία τή &εϊΥ.ιά, κείνη ή -Θ-έα καί 

, ...1 , - Ι , , ι Π , δ' , τ κεινη ,1 κατοχη του ενος, που ο .ροκλος παρα εχεται πως ειναι 
ό ό:νώτερος βα&μός δπου μπορεϊ νά φτάc1ει ή1 φυχή, ε'ίναι καταc1τά-

, , , f/ δ δ , ( , , , , Jl c1εις fδιες με κεινη οπου ι αuκει η γιογκα πως πρεπει να ι;;ρ -
�εις γιά νιχ φτάσεις σ.ή γνώση των άνώτερων κόc1μων. 'Έτσι καί 
vτούς μουσουλμάνους ο! σ'ουφί,. ol ό:μίαντοι άπό τήν &γνοια, κά
νουν ενα ταξίδι &εί'κό ό:σάλευτοι, μέ τό διαλογισμό, πρός τή 
λίπακά τή σωτηρία, πού τούς λυτρώνει. "Ετσι κ' οι χριστιανοί 
κλείν�νται Ο"tά κελλιά των μοναc1τηριων γιά νά φτάσουνε uτό Χρ� 

, ι ι Ι Ι \ Ι στο με την κατασταση την ενωτικ� 
'Όλες οί &ρησκείες κι Βλες οί φιλοσοφίες συναντιουνται O"t1JV ' Σ' ''λ ' ' ' '"λ ' λ ' ! κορφη τους. ο ους τους και ρους κ:χι σ ο ους τονς αους ο σο-

, ' ' ' ,, ' ' ' - 1� α ' ' ' φοι που σκεφτηκανε για τον κοσμο και για του αν�Qωπου τη μοι-
ρα καταλήξανε σέ μιά !δέα ομοια πάνω κάτω καί της δψσανε διά-

ό " ,,Ο 1• ' ' ' Θ ' Τ ' φορα νοματα. λοι τους αναγνωQtσανε πως ο "εος ε ναι μεuα
μας, πώς μέσα μας μπορουμε μέ βλέμμα προσεχτικό νά Τόν άνακα
λύφουμε καί πώς χάρη e1έ μcάν έσώτεQη άντίδραΟ"Τ) του πνεύματός 
μας μας εΊναι μπορετό νά ταυτ ιστουμε μ 'Αύτόν. 

Μωρ ί ς Μαγκρ ι Λfauι·i ce Mar;rt). 'Απ6 τ6 11Γ t ατ ί ε Τ μα t β ουδδ ι
στή ς". 1ΙετάφQ. λ!αρ. Ο !κονόμου 
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Ε Π Α (D Ε Σ 

Ο ΣΟΡΕΝΣΕΝ - ΣΟΥΝΥΑΤΑ 

Στίς 21 τοϋ 'Απρίλη εΥχcχμε τήν κιχι,.ή τύχη στη Θ. ΕΝ. νά γνω
ρίσουμε άπό κοντά μιά διαλεχτή προσωπικότητα, lναν &ν&ρωπο βqr(
&ιά πνευματικό, lνα δανό πού μυή&ηκε στήν έσωτερική σοφία τήν 

δ ' Τ' 1.. ' >JL 
'δ ' τ Σ' 'tν ικη. ο Ιλ,ρχικο του τ υνομα, το ανικο, ειναι ορενc1εν, το 

μυητικό του τ'δνομα ε1ναι τό ινδικό Σουνυάτα, πού &ά πεί κενό 
καί σιωπή καί προσαρμοστικότητα. ΕΥκοσι χρονω tφυγε άπό τήν πα
τρίδα του σπρωγμένος άπό κάποια έσώτερη παρόρμηση_ κ' fζησε κά
που πενήντα χρόνια στήν 'Ινδία, σέ μιά περιοχή της πού βρίc1κε
ται κοντά στ6.Θιβέτ. "Εζησε μέσα c1έ άτμόσφαιρα Ε!ντονης γαλήνης 
καί περισυλλογης καf πνευματικότητας. Ό γκουρού του στά&ηκε ό 
μεγάλος tνδός μύc1της Ραμανά 1Ιαχαρσί, πού έ�ω 1!.α( λίγα χρόνια έ!.
φυγε άπό τό γήινο κόσμο. 

Ό Σόρενσεν - Σουνυάτα -&έλησε ν-ά ξαναδεί τή Δανία κ' tπε ιτu 
νά ξαναγυρίc1ε ι c1τήν 'Ινδία καί νά μείνει έκεί ώς tό τέλος της 
ζωης του. Καί στο ταξίδι του γυρισμου νά κάνει lνα στα&μό στήν 
'Ελλάδα, δπου είχε f�ε ι οταν τjτανε πολύ νέος .Καί νά έπισκεφ-8ει

καί τό 'Άγιον 'Όρος. 
Πολλά μέλη της Θ. ΕΝ. κι αλλο ι φίλοι μας ή ρ&ανε στά γραφεία 

μας νά τόν γνωρίσουνε. Δέν άκούσανε όμιλία του δπως fσως μερι-
, ' Δ' 1 ' ' ' Ίδ ' λο-, ' • ;ι.οι περιμενανε. εν ε "αι και τοσο στο ε ος του οι v,1μοσιες ο-

μιλίες. Δέν του άρέσουνε τά πολλά κ'έπίσημα λόγια. Προτιμάει 
τήν άνεπίσημη τή φιλιΥ..ή συνδιάλεξη, δπου μπορεί' πιό ιχμεσα ,j φυ 
"ι(Τ) ν' άνταποΥ..ρ ι-&ε ι στήν φυχή. Μέ λόγια πού έκφράζανε σκέφη ά
δέσμευτη άπό τ:6πους μιλάει, κα&αρή άπό άπο&η;ι.ευμένε ς ! δέε ς. Μέ 
λόγια βγαλμένα άπ' τήν άστέρευτη πηγή της σιγης. Τ_,__ ονομά του 
τό μυητικό του ταιριάζει πέρα γιά πέρα. Προ&υμα δέχ:-η;ι� ν'άπαν
τήσε ι σέ έρωτήσε ις. Κι άπάντησε μέ ·ι!ιπλότητα καί γώ.ήνη &λη&ι -
νου σοφου

l 
άδέσμευτου άπό αύ&εντίες. Δέν πιστεύει πώς ό αν&ρω

πος μπορει νά 11 όδηγήσει 11 τόν αν-3-ρωπο; Πtστεύει πώς μπορεί μο -
νάχα νά τόν β οη-&ήσεί νά ξυπνήσει. Πώς ό άλη&ινός ό r.ι.ουρού βρί
σκεται μέσα μας. Μας tκανε να -&�μη&ουμε τόν ταοϊσμό καί τή δι
δcι�καλ ία του Χρι σνοcμούρτ ι . 

Γιιχ τή μύησ'Ι) του μας είπε πώς στά&ηκε μύηση άνορ&όδοξη, δτr 

λαδή lSχ ι τυποποιημένη, οχ ι σύμφωνΤJ μέ κα& ιερωμένους κανόνες ,μέ 
τίι; άρχαιες γραφτές παραδόσεις. ΕΤναι γνωστό πώς ό lνδουϊσμός, 
&� σκε ία δίχως ί δρvτή κα ί δίχως Γραφή ύποχ ρεωτ ι κά α'ό&ε ντ ι κή γ ιά 
8λο�ς, ε'fναι μακρόχρονη συνέχιση του βεδισμοu καί του βραχμαν ι
σμου &αuμαστά πλαστική καf περιεχτική. uΟπως γράφει ό tνδός με
λετητής των γραφτων κα( στοματικων παραδόσεων της 'Ινδίας ό 
Κσίτι Μοχάν Σέν, ό (νδοvϊσμός �πορρόφησε κι �φομοίωσε τά πολλά 
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κα ί διάφορα πνε υματ ι�ά κι νήματα πού δ ι αμορφω&ήκανε κ 'έξεί. ιχτή
κανε ο'τΤ)ν 'Ινδία άπό αtώνα σt αtώνα. 

Σ'αΌτή μας τή crογκέντρωΟ'Τ) εrχαμε τή μεγάλη χαρά νάχουμε ά
νάμεσά μας καί μιάν αλλη διαλεχτή προσωπικότητα, τήν Α.Β.Υ.τόν 
πρίγκιπα Πέτρο της 'Ελλάδας, στενό φ(λο του Σόρεν<1εν - Σουνυά
τα, πνευματικ6 lχν&ρωπο κα{ έπιστήμονα μέ πολύ μεγάλη άξία κdί 
μέ παγκόΟ'μια φήμη. ΙCαί μας δ ό-&ηκε ή ώραία εuκαιρ(α νά τόν ά -
κούσουμε νά παίρνει μέ άπλότητα μέρος Ο'τΤ) Ο'υζήτησή μας καί νά 
παραλληλίζει τό tνδικό πνευμα μέ τό πνεϋμα τό tλληνοχριστιανι
κό. 

Ο ΠΕ/,[ί�ΑΝ 

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο 

Α'ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ποιό είναι τό μήνυμα πού μίχς φέρνει d tνδός Ο'τοχαστής Κρι-
Ο'ν�μού� ι; Ποιά_ είναι 1 διδασκαλία του; Ποιάν άπόκρtσ'Τ) δίνει
στο προβλημα του καιρου μας; 

Ό :Κqισ'ναμουρτι, ξεκινώντας άπ'τό κεντρικό άν&ρώπινο πρό 
βλημα πιΟ'τεύει δτι μόνο μ'έ'νcχν τρόπο μπορεί νά λυ-&εί:λfέΟ'α άπ' 

' ιι. ο. "Ι " Ί ο. ' ' ' ' τον α.ν..:rρωπο. σως οσΌι ε ναι Ο'υνη-,·ισμενοι να ·πιστευουν σε σ-ω-
τήρια Ο'υο-τήματα, σέ ετοιμες άλή-&ειες, Ο'έ έτοιμες λύσ'εις καί 
Ο'υνταγές νά έ!μειναν άπογοητευμένοι γιατί ό Πρισ'ναμουρτι δέν

-r ' ' - ' ' ' "Ολ ' δ δ λ ' ειχε να μας προσ'φερει κατι παρομοιο. η η ι ασ'κα ια του 
-1tρωτα άπ'8λα τελείως άπαλλαγμένη άπό τεχνικούς ορους της φι -
λοσ'οφίας illσ'τε ν'άποτείνεται άπευ&είας στόν αν-&ρωπο- άποτ�λεί 
μιά Ο'υνεχη παρότρυνσ'η ν' άπαλλαγουμε άπό κά&ε τέτοιου εrδους 

, ' l, β �, , Α. ξ , .,, Q , 
, , , 

προΧαταληφη, ν α.πο, W\ουμε κα\Jε ενην αuvεντ ια και να μπορεσ'ου-
με νά δουμε μέ τά δικά μας μάτια. Γιατί τj άλή-&εια δέν μας δί -
δεται άπό κανέναν, δέν μπορει νά μας χαριστεί. Είναι μιά κατά
κτηο'η προσ'ωπική, πού μπορουμε νά τήν έπιτύχουμε άφου πρωτα ά -
πελευ&ερω&ουμε άπό τήν έξάρτησή μας Ο'έ αύ-&εντίες. Νά τήν &να -
καλνφουμε διά του έαυτου μας, διά της αμεσ'Τ)ς έμπειρίας του έ -
αυτου μας καί της ζωης. Δέν &παιτείται πρός τουτο μεγαλύτερη 
Χαλλιέργεια, βα&μιαία Ο'UΟ'Ο'ώρευ<1η γνάισεων, &λλά μόνον ή διαύγεια 
έΧε ίνη του νου πού είναι &ποτέλεσ'μι... ·:ης έντατ ικης αύτοπαρατή -
ρησ'Τ)ς καί πού δδηγεί <1τήν αiιτογνω<1ία. 

'Π έποχή μας είναι μιά έποχή <1ύγχ�ο�ς καί ά-&λιότητας. Ποιά 
ε'Ιναι τj σ'Τ)μασ'(α ολου αuτου του πόνου Ο''δλόκληρο τον κόσ'μο; "Στο 
πεδίο της πολιτικης, στό κοινωνικό καί &ρησ'Κευτικό πεδίο, σ'ό
λόκλη·ρο τό φυχολογικό εΊναι μας όπάρχει σύγχυσ'Τ) καί άγωνία. 
'Όλοι ο/ πολιτικοί κα( &ρησ"Υ.ευτικοί άρχηγοί εχουν άποτύχει ώς 
σήμερα. 'Όλα τά β,ιβλία ι!:χουν χάσ'ει τή σ'Τ)μαΟ'ία τους. Κι 8λη α'ύ

τή ή'σύγχυση καί τό χάος ποv ύπάρχουν <1τόν κόσ'μο είναι ό κα&ρέ
φτης, ή άντανά-χλασ'Τ) της σύγχυσ'Τ)ς καί του χάους πσύ ύπάρχουν μέ-
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σrJ. στόν Υδιο τόν &ν&ρωπο, μέσrJ. στό χωριστό ατομο. Στά βά&η της
κοινων ικης σύν&εση ς βρίσκετrJ.ι τό &τομο καί μόνο μιά ριζική άλ
λrJ.γή, μ ιά ριζική μεταμόρφωση του άτόμοv μπορεί νά μεταμορφώσει

' ' 
ι ' - ' Α�- ' ' ά λ - ' λ ' δ και την ε κονα της κοινωνιας. ντο που ποτε ει την ονσιω η

λε ιτοvργ ία της κοινωνίας εΊναι τf σχέση του ενός πρός τόν &λλον
κι ένόctω ή στάση του χωρισ-rου άτόμου στίς σχέσεις του μέ τούς
&λλονς ε1ναι στάση χωριστική, άνταyωνιστική, &ά ύπάρχει πόνος
καί σύγχυση στόν κόσμο. Άπ'αύτή τή σκοπιά μιά πολιτική έπανά
σταΟ'Τ), μόνο μιάν έπιφανειακή άλλαγή μπορεί νά φέρει, γιατί τό

, ( , .ι.ι 9,. ') δ, , , " ο. συ στη μα πολ ιτ ι κο ,1 ν ρη ο"Υ.ευτ ι κο εν μεταμορφωνε ι τον αν'7ρωπο,
άντ ί&ετα μεταμορφώνεται άπ' αύτόν. "Ετσι ol bργανωμένες &ρησκεί
ες, τά δόγματα, ο� όμαδικές λύσεις, &ποτελουν lνα εΊδος φυγης

6 , 'β - i. ο. , 
Ίι. , δ δ , 

, άπ'τ κεντρικο προ, λημα του ι.ιν'7ρωπου και �ν και ι ασκουν την
άδελceότητα, εΊναι βασ-ισμένες στην χωριστικότητα. Τό ζήτημα,
λοιπόν, δέν εΊναι νά προc;-&έσει κανείς [να νέο σύστημα μέσα στά 

, , ,.,.... 
, .Ρ l. , l. , , , , 

τοσα ο<Sτε να v,1μιουργησε ι ,;.να υ.κομη ι.ιπο τα πνευματ ικα καταφυ-
γ ια � ήσυχαστή�ια ποσχει δημιουργήσει ό φόβος μας κι ή άνάγκη
άσφ<Χλ.είας κι άπ' τά �ποια ό κόσμος εΊναι κιόλας γεμάτος, δηλα
δή !δαν;4�ιχ_

t, 
πίστεις, καί πού έξασcρ<Χλ.ίζουν στ6 έγώ μας τή γαλή

νη μέ�α σ'εναν κόσμο ταραγμένο. Το ζήτημα εΊναι νά μπορέσουμε
άκρ-,ιβως ν'άπαλλαγουμε άπ'τό φόβο κι άπ'ολα αiιτ& πού άποτελουν
t.μπόδ,ιο στ6 &ντ ίκρυσμα της πραγματ ιΥ.ότητας. Γιατί τό σταμάτημα 
σέ μιά π.fστη ( όπο ιαδήποτε βεβαιότητα) μας έμποδίζε ι ν' &κολου -
&ουμε σ-rήν &έναη κίνησή του, στήν ιχέναη μεταμό ρφωο'1) του, αuτό
πού uπάρχει. Τό σταμάτημα στό χτές μας έμποδίζει νά κατανοήσου
με καί νά ζήσουμε τό r:αρόν.

'Αλλά γιατί έμμένουμε στή μνήμη του χτές; ('Ο Κρισναμουρτι
κάνει ένα διαχωρισμό b.νάμεσα στήν τεχνική μνήμη, πού τήν &εω -
ρεί χρήσιμη κι άναγκαία στή ζωή, καί στην ψυχολογική μνήμη του
χτές, πού συντηρεί τόν έαυτό της κι lχποτελεί έμπ9διο ς1τή ζωή).
Γιατί λοιπόν, ή μνήμη ιχποκτα τόση σημασία, ιlJστε δλη τj παιδεία
μας νά συνίσταται στήν κ<Χλ.λιέργειά της καί τήν ένίσχυσή της;
'Επειδή μας δίνει τό αϊσ&ημα της συνέχισης του iαυτοϋ μας μέσα
σ-τό χρόνο. 'Επειδή μας κάνει νά πισ-rεύουμε ότι μέσα άπ'τ6 χ�6-

ο.' , , , ο.' , , 1. ,  νο να φτασουμε στην πραγματικοτητα, '7α προσεγγισουμε την αλη -
ο. J( , Θ , ' Λ 'λ , Ί δ , , λλ /,Q , t , , \]'ε ια ,1 το ·εο. ΑΛ α ε ναι υνατο να συ v.ι,ιουμε το "α ων ιο 11με-
(Jα στό δ(χτυ του χρόνου; Καί τj fδια ή μνήμη τ ί αλλο εΊναι ''Παρά
�ρόνος;. Δημιουργε1 τό χτές, τό σήμερα, τό ασριο, τ.ήν κίνηση του 
�αρελ&όντος μέσα άπ'τό παρόν, χωρίς νά βλέπει τό παρόν. Τό πα
qόν της χρησιμεύει μόνο σάν lνα πέρασμα γιά τό μέλλον. "Αν δο
κιμάσουμε νά σ-rαμcχτήσουμε αύτήν τήν κίνη ση του νου zαί νά στα-
3ουμε στό Ο'Ι')μείο πού &ναβρύζει τό αιώνιο παρόν, ή "δημιουργική
-:Qαγμ(.('t ιv.ότητα", τότε &ά κατανοήσουμε αύτό πού {)πάρχε ι. Κι αύ
�ό πού &ά δοκιμάσουμε &ά εΤναι μιά έλευ�ερία, μιά παράδοξη εu
�αιμονία,· μιά μεταμόρφωση όλοv του εΊναι μας. Τότε μόνο στό αι-
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ώv ια αύ&ό ρμητο κάλεσ'μα της ζωη ς μπο ρουμε νά δώσουμε μ ιάν αύ&όQ

μητη άπόκρι0ί) 1 Γιατί, τί ε1ναι ή ζωή; Ε'tναι τό διαρκως καινοΊJ Q
γιο, κάτι πού διαρκως t>ψίσταται άλλαγτJ, ΠΟ1J δtαρΥ.ως δημι_ουργει 
μιά νέα αΎσ'&ησ'η. Τό σ'Τ)μερα ποτέ δέν εΤναι τό Ύδιο. Κι αύτή ή 
διαρκής άνανέωση, αύτή τj δι�ρκής μεταμό ρφωΟί), άποτελε'ί τήν ά -
'λ ή & ε ι α της ζωη ς . 

Γιά vά ζουμε, λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν άλή&εια της ζωης, γιά 
νά βριΟ'Κόμαστε μέσ'α στή "δημιουργική πραγματικότητα", πρέπει νά 
ε'{μασ'τε διαρκως καινούργιοι. Ν&χουμε ενα νου σέ διαρκη έγρήγορ
CΠJ, έλεύ&ερο άπό τά νεκρά vπολείμμrι.τα του χτές. 'Αλλά έμε'ις πως 
άνταποκρινόμασ'τε σ'αύτό τό δcαρκως νέο κάλεσ"μα της ζωης; Πως 
προσ'εγγ(ζουμε τό διαρκως νέο; Πάντα μέ τούς περιορισμούς του πΟ!
ληου. Μέ τίς έ&νικές, τοπικές, οικογενειακές, &ρησκευτ ικές προ
καταλήψεις μας, &λλά καί μέ τίς ψυχολογικές: φόβους, έπι&υμίες 
κ.τ.λ. "Ετσ'ι δχι μόνο σ'έ κά&ε σ'τιγμή χάνουμε τήν εύκαιρία νά κΟ!
τανοήσουμε μέ πληρότητα !να γεγονός, νά τό άφομοtώσ'ουμε, ν'b:πο-· 
κομίσουμε τήν πειρα του, αλλά καί δημιουργουμε έμπ6δια στό έλεύ
,8,ε ρο κ ύλ ι υμ α τη ς ζωη ς • 

ΊΙ y,ατάστασ'η του κόσ'μου στήν παρουσ'α σ'τιγμή &παιτε'ι μιά νέα 
;:ροσέγγισ'η, lνα νέο τρόπο άδράγματος του προβλήματος του κόσ'μου, 
πού εΊναι πάντοτε νέο. 'Αλλά οι προηγούμενες έμπειρίες μας γί -
ν�ντ�ι φqαγμός πο� έμποδίζει τήν 

,
δλοκληρ�τιΧή σ�νάντ�<τη μας �έ

το νεο. Η άδυναμ ια μας να βρισκομαctτε σε διαρκη έγρηγορΟί) μας 
κρατα δέσμιους μέσα υτά καλούπια του χτές, προσκολλημένους υέ 

, , ).,, fi 
Λ, , , 

l-Ι , , , ( 

σ'Vμβολα που v;ντικαvιστου-.ι την πραγματ ικοτητα, u;ντ ι να την ερμη-
, 

r , ό .!.', Ρ. .ι , , ' δ' , νευ ουν . ι ατ ι υ.ν" ρωπο ς �:;χε ι -cην ταση να ι νε ι πε ρ ι c1σοτε ρη r. ρο-
σ'οχή σέ λέξεις ίtαρά σέ πραγματικότητες . .Νά ταυτίζει τήν άλή&ε ια 
των γεγονότων, τήν πραγματικό--:ητα, τήν ϊδιο: τή ζωή, μέ τά λεκτι-

, , .J< α , , β λ' t , ,..,, , , , κα, πολιτικα, ,1 vρησ,�ευτικα συμ, ο α της, ως το σ'ημειο που να. τα
, , i. ' , , "Ε , , β π ιστευε ι πραγματ ιγ.οτε ρο: c.ι.π την πρrι.γματ ικοτητα. τσ'ι, τα ctυμ, o-

J. , ι. , , ι. , δ - , , β , , ι λα αντα αντ ι να αναπλα�·ονται ιαρκως και να , ρισ'κονται σε αρμ ο-
ν ία κι Ι.ινταπ6κρι0ί) μέ τό δ ιαρ1ι.ως νέο κυμα της ζιιιη ς, γίνονται &.ν
τ ικε ίμενα ε[δωλολατρικης προσ'Τ)λωΟί)ς του άν&ρώπου σ'αύτά. 'Εν ό
νόματί της, ό αν&ρωπος κάνει τά χειρότερα έγκλήματα. ΊΙ lστορία 
όλων των έποχων καί ή πρόσφατη πειρα των χρόνων μ�ς μας δίνουν 
τήν μαρτυρία της παραπάνω άλή&ειι..._. Τό συμπέρασμα ολων αύτων ε1-
ναι δτ ι τj έλπίδα γιά τή σ'ωτηρίc:. του άν&ρώπου καί τον κόσμου βρί
σκεται μέσ'α στόν ί'διο τόν αν&ρωπο, :Όχι στά συστήματα καί τίς όQ
γανωμένες &ρησκειες, στή δυνατότητα της έσωτερικης αύτ1"jς έπανά
σ'τασ'1)ς, πού μεταμορφώνοντας ριζικά τό ατομο &ά μεταμορφώσ'ει καί 
τόν κόc1μο. 

Αύτή τή ριζική μ�ταμόρφωσ'1), αυτή τή βα&ειά έπανάσταση του 
Ιiτόμου, μας καλει ή φωνή του Κρισ'ναμουρτ ι νά πραγματοπο ιήι1ουμε. 
'Όχι βα&μιαία καί σ'ιγά - ctιγά, γιατί τότε έξα-v.ολου&οϋμε νά μέ -
νουμε δέσμιοι μέσ'α Ο'τήν κίνηΟί) του χρόνου, άλλά μέ μιας, �μέσως 
τώρα. 

λlελ ισctάν&η 
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Β'ΤΟ ΙΔΔΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΔΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

συνέχεια: άπό τό ;:ροηγο�μενο Δελτίο 

Τί λοιπόν έννοω μέ τό tδαν ικό μιας παγκόuμια:ς &ρησ,ι.είας; 
Δέν έννοω μιάν παγκόσμια: φιλοσοφία: ή μιάν παγκόσμια μυ&ολο -

' J! ' ' ' ' ' 
δ' " Γ για� �να παγκοσμιο τυπικο που να τα παρα εχονται ολοι. ια-

τί ξέρω πώς πρέπει νά έξακολου&ει νά έργάζεται ρόδα μέ ρόδα 
ιχΌτός ό μπερδεμένος πολυπλοκότατος , &αυμαστ&tο:τος μηχανισμός. 
Τί μπορουμε νά κάνομε λοιπόν; Μπορουμε νά τόν κάνομε νά κι -
νείται μαλακά, νά γλυκάνομε τήν τριβή, νά λαδώσομε , &ς πΌuμε, 
τούς τροχούς. Πως; 'Αναγνωρίζοντας τή φυΟ'ική άνάγκη της ποι
κιλίας. 

'Ακριβως 8πως άπό τή φύcιη μας άναγνωρίσαμε τήν ενότητα,&-
, , ' , , , π , , 'ο. μοια πρεπει ν'άναγνωρι<1ομε και την ποικιλια. -ρ επει να μα'\]'ο-

με πώς 1) άλή&ειιχ μπορει νά ειπω&ει μέ χίλιους δυό τρόπους καί 
πώς ό κα&ένας άπ'αύτούς τούς τρόπους είναι άλη&ινός Ο'τό εί -
δος του. Πρέπει νά μάi}ομε πώς lνα πράμα μπορεί νά τό δεί κα
νείς άπό έκο:τό διαφορετικά Ο'ημεία κι δ'μως Μ είναι τό ίδιο 
πράμα. "Ας πάρομε γιά παράδειγμα τόν ,tλιο, "Άς 1>πο&έσομε πώς 
.ι, , , - ' , , "λ " .L ι:.να:ς &ν&ρωπος στεκεται στη γη και κοιταζει τον η ιο οταν (λ -

νατέλνει τό πρωί. Βλέπει μιά μεγάλη σφαίρα. "Αν lχρχίΟ'ει τότε 
νά ταξιδεύει πρός τή bιεύ&υνΟ'Τ) του �λιου καί σέ κά&ε στα&μό 
φωτογραφίζει τόν �λιο, κά&ε φωτογραφία &ά είναι διαφορετική 
άπό τίς ltλλες. 'ΈτΟ't ό ταξιδιώτης μας &ά φέρει στήν έπιό'τρο
φή του �τσι &ά φαfνεται- lνα d'ωQό φωτογραφίες b.πό διαφορε -
τικούς �λιους. Ει όμως ξέρομε πώς φωτογράφιΟ'ε τόν fδιον ήλιο 
στfι. διάφορα Ο'τάδια της διαδρομης του. 

Άκριβως τό ίδιο γίνεται κα:ί μέ τόν Κύριο. λlέ vφηλή ή ιi
πλοί'κή φιλο<1οφία if μέ την πιό αι&έρια μυ-&ολογία: iJ τήν πιό 
χοντροειδη , μέ τό πιό λεπτό τυπικό Τ) μέ τόν πιό �ποτυπώδη φε-, 'ο. ί 'ι:> 1 ' 'ι:> ι:> ' δη ' .Χ τιχtσ'μο, κανε α ρεΟ'η, καvε φυχη, κανε vQϊ)σκεια συνει τα ,, 
άσύνειδα, προσπα-&ει ν'άνεβει, νά πληι:1tάΟ'εt τ6ν Θεό. 

Κά&ε 8ρcψα της &λή-&ειας πού fχει δ &ν&ρωπος εΤναι lνα δ
ραμα Έκε (νου καί κανενός άλλου. 'Άς ύπο&έΟ'ομε 8τ ι δλο ι πη -
γα(νομε νά πάρομε νερό� μέ διαφοQετικά δοχεια, άπό μιά λίμνη, 
"Ενας �χει (να κουπάκι, άλλος μιά Ο'τάμνα, lναν-�ουβα κι όλοι 

'ζ ' δ - Τ ' ' ' ' ' ' γεμι ομε τα οχε�ι.χ μας. ο νερο σ'την κα&ε πεQtπτωση παιρνει 
φvι1ικά τό Ο'χημα τον δοχείου πού κουβάλησ'ε ο κα&ένας μας. Αύ
τός πού €φερε τ6 κουπάκι fχεt τό νερό σ'έ σχημα κουπακιου.'Ε
κείνος πού lφερε τή στάμνα τό νεQό του fχει Ο'χημα στάμνας κι 
ο'1τω κα&εξης. Μιχ σέ κά&ε περ(πτω<1η νερό καί μόνο νερό ύ.π&Q -
χει στα δοχεία. Τό rδιο καί μέ τή S-ρηΟ'-Υ.εία. Τό μυαλό μα _!; εί-
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ναι σάν τά δοχεία Υ.αί κα&ένας μας προσπα-&ει νά πραγματοπαίή -

' ' 'ο Θ ' ί ' .,_ ' ' ' ' ' δ ' σει τον Θεο. •εος ε ναι. σαν αuτο το νερο, που γεμιζει ια�
φορα δοχεια καί σέ κά&ε δοχείο τό 8ραμα του Θεου παίρνει τό
a;ημα του δοχείου 1• Κι δμως Αύτός εtναι "Ενο:ς. ΕΤναι Οεός σέ
κο:&ε περίπτωση, Αύτή είναι ή μόνη άναγνώριση παγκοσμιότητας 
πού μπορουμε νά fχομε. 

'Ως έδω ολα παν καλά &εωqήτ ικά, μά' ύπιχρχε ι &ραγε τρόπος νά 
πραγματοποιήσει κανείς καί πρακτιΥ.ά τήν �ρμονία των &ρησκειων; 

Ξέρομε πώς τj διαπίστωση τούτη, 8τ ι δηλαδή 8λες οί διάφο -
ρες άπόφε ις της &ρησκείας είναι όfλη.&ινές, είναι πολύ πολύ πα-

, 'Εκ 'δ 'α )l ' 'Ι δ ' ' 'Αλ λια. • ατοντα ες προctπαvειες t.γιναν Ο"tις ν ιες, στην ε-
�:- ' δ ' Ε,. ' ' Κ ( ' ' Ι ' ' Θ β ' ' '-:>ο:ν ρε ια, στην 'uρωπη, στην νrι.,. στην απων ια, στο t", ετ και 
τελευταιο: στήν 'Αμερική, γιά νά διατυπώσουν ένα άρμονικό &ρη
σκευτικό "Πιστεύω", γιά νά tνώσουν 8λες τίς -&ρησκειες μέ τήΎ 
άγάπη. 'Όλες άπέτυχαν γιατί δέ. δούλεφαν έπάνω σ'ενα πρακτικό 
ι1χέδιο. 

Πολλοί παραδέχτηκαν πώς 8λες ol -&ρησκεϊες του κόσμου εί -
ναι σωστές μά δέν �πέδειξαν πρακτικό τρόπο νά τίς ένώσοuν, t
πιτρέποντας στήν κα-&εμιά νά διατηρήσει τήν άτομικότητά της. 
Ό μόνος πρακτικός τρόπος είναι α'όtός πού δέν καταστρέφει τήν 

άτομικότητα Υ.ανενός άν-&ρώποu στό ζήτημα της &ρησκείας -ι.αί συ
νάμα του δε fχνε ι lνα κοινό σημείο tνότητας μέ τούς &λλοuς. Μά 
ώς σήμερα ;λα τά σχέδια πού δοκίμασαν νά πετύχουν μιά -&ρησκευ
τ ική ιχρμον ία, ένω σ'κοπό τους είχαν νά συμπεριλάβουν ολες τ ίς 
διάφορες -&ρησκεuτικές άπόφεις, προσ'πά-&ηaαν στήν πραγματικότη
τα νά τ(ς στριμώξουν σέ μερικές -&εωρίες, κ"fτσ'ι δημιούργησαν 
&λλες πάλι καινούργιες αlρέσ'εις, πού πολεμιουνται καί διαγκω
νfζονται μεταξύ τους. 

'Έγω κ'έγώ τό σχεδιάκι μου. Δέν ξέρω &ν &ά φ�ρε ι ή δχι ά -
'ί , C\ , , - , ι β 'λ 

, , , 
ζ , ποτελεσματα μα \)'ελω να σ'ας το υπο. α ω για να το συ ητησομε. 

Ποιό είναι τό σχέδιό μου; Πρωτα πρωτα &ά ή&ελα νά ζητήσω άπό 
τήν άν-&ρωπότητα ν' ·· άναγνωρίσε ι τουτο ·τό b:ξίωμα: 1ί ή \1 κ α -
τ α σ τ ρ έ φ ε ι ς: Οί εικονοκλάστες άναQρυ&μιc,τές δέν κάνονν 
καλό στόν κόσμο, :Μή crπάζεις, μή γκρεμίζεις τ(f.οτο:, χτίζε: Βό
η&α &,ν μπο�εtς• (Χν δέν μπορεtς σταύρωσε τα χέρια σου, σ'τ(Χσ'ΟU
παρέΥ.εt και κοίτα. �.Ιήν κcπαστρέφεrr &ν δέν μπορείς νfι. βοη&ή -
crε ι ς": ·Μήτε μ ιά λέξη νά μήν πεί ς ποJ νά προσβώ..ε ι τ ί ς πεπο ι&ή
crε ι ς του αλλου, φτάνει νά εΊναι ειλικρινείς. 'Έπειτα παϊρνε 
τόν κά-&ε &ν&ρωπο άπό κει πού βρίσκεται κι άπό κεί βοή&ηcrέ τον 
νά προχωρήcrε ι. "Αν ε'fναι άλή&ε ια πώς ό Θεός .είναι τό κέντρο &
λων των &ρησκειων καί πώς κα&ένας άπό μας τόν πληcrιάζει άκο -

, , 1, , , ί Ωέ , " , λοu&ωντας μιαν �χτινα, τοτε ε ναι p βιχιο πως ολοι μας π ρ ε-
, , ,_..ι., , , , J{ ,  , , Ρ J.Ιλ π ε ι να φτασ'ομε σ σ.uτο το κεντρο. c:ι στο κεντρο, υπου υ. ες 

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

1. �ημ •. συντ, Τήν Ίδια εικόνα μεταχειρίζεται καί ή Μπέζαντ 
"Βα , , - , ( , στους σικοuς νομους η�ς -&εοσ'ο<0ιας 11_ βλ. ι!ετα<0.Q. Τιμ ,. 

Τ 
Βρατσό:νοu σελ. 1,4, έ:Υ.δ. (:)ύρcrος"� 'Α-0-ηναι 1'::J5'::J.'.Bλ. και 1-f'O 

Δελτίο - Καλοκα ι ρ ι 1961 , aελ. 1 ο) • 
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ol άχτι'νες σ"υvαντιουνται, ολες οί διαφορές μας &ά πάφουν. Ηά 
ώσπού νά φτάσομε έκει πρέπει νά ύπάρχουν διαφορές. 'Όλες α'ότές 
ot άχτ ίνες συμπίπτουν στό fδιο κέντρο. Ό tνας σύμφωνα μέ τή 
φύση του ταξιδεύει πάνω σ-ι:ή μιά άπό αύτές τ{ς γραμμές κι ό αλ-
λος σέ μιάν αλλη, Κι αν ολοι προχωρουμε πάνω uτίς γραμμές μας. 
&ά φτάσομε uίγουρα στό κέντρο γιατί "όλοι ol δρόμοι όδηγουν στή 
Ρώμη". Ό καΜνας μας φυuικά μεγαλώνει καί διαπλάσσεται σύμφω-
να μέ τή ψύση του. Μέ τόν καιρό ό κα&ένας μας &ά φτάσει στήv 
π ιό ύφηλή άλή&ε ια, γιατί τό κάτω κάτω ο ί αv&ρωπο ι πρέπει vά δ ι
δαχτουν μόνοι τους. Τί μπορουμε νά κάνομε σεις κ'έγώ; Μήπως νο
μίζετε πώς μπορεϊτε νά διδάξετε tστω κ'lνα παιδί; 

Δέν μπορείτε� Τό παιδί διδάσκεται μοναχό του. Τό κα&ηκον 
σας εΊναι νά προσφέρετε ευκαιρίες καί ν'άvαμερίζετε έμπόδιο:. 

'Ένα φυτό μεγαλώνει. Κάνετε μήπως τό φυτό νά μεγαλώνει; Τό 
Ύ-ά&ηκον σας είναι vά βάλετε ενα φράχτη τριγύρω του καί νά προσ
έχετε νά μήν τό φάει κανένα ζωο · έκει τελειώνει τό κα&ηκον ο·ας. 
Τό φυτS μεγαλώνει μοναχό του. Τό Ύδιο γίνεται καί μέ τήν πνευ
ματική άνάπτυξη κά&ε άν&ρώπου. 

Καvέναζ δέν μπορεί νά σ�ς διδάξει, Κανένας δέν μπορε1 νά 
σας κάνει πνευμο:r ικόν &ν&ρωπο. Πρέπει μόνος σας νά διδαχτεϊ�ε. 
Ή άvάπτυξή σας πρέπε t ναρ&ει άπό τά μέσα. 

Τί μπορει vά κάνει έ'νας έξωτερι-v.ός δάσκαλος; Μπορει νά πα
ραμερίσει λίγο τά έμπόδια κ'έκεt τελειώνει τό χρέος του. Γι'α� 
τό βοη&ατε, αν μπορεϊτε. Ιfά μήν καταστρiφετε. 'Εγκαταλείψετε δ-
λες τίς έλπίδες πώς μπορειτε νά δημιουργήο-ετε πνευματικούς lι.ν
-&ρώπου ς. 'Αδύνατον. Δέv ύπάρχε ι αλλος δάσκαλος άπό τήv r δια τήν 
φυχή μας. 'Αναγνωρ ίσετέ το. 

Καί τί βγαίνει μ'αuτό; Στήν κοινωνία βλέπομε τόσο πολλές 
διαφορετικές φύσεις. 'Υπάρχουν χιλιων λογιωv μυαλάκαίνάγεvικέ
φομε είναι άδύvατον. Μά γ tά τ όν πρα�τ ι�ό <1κοπό μας άQΚ,ε ϊ νά τ ίς 
ξεχωρ ί Ο'ομε σέ τέ<1σε ρε ι ς τάξεις: 

Πρωτιι πρωτα J αν-&ρωπος της ένέ ργε ι ας, d έ ργάτη ς. Θέλει νά 
έργιχστει καί ύπάρχε ι τρομερή ένέργε ια στούς μυωνες του καί Ο'τά 
vευρα του. Σκοπός του είναι ή πράξη. Νά χτί<1ει νο<1οκομεϊα νά 

1 
Ο. ί 

, 1 δ, 1 δ CΙ' 1 ) 1 κανει φιλανv-ρωπ ες, να κανει ρομους, να ιευ,:rυνει, να όργανω-
νε ι. 

"Ε Jl ' ο. , " (\ , .ι., , πειτα �ρχεται ο Ο'Uναισv-ηματικος ανv-ρωπος, που �γαπαει πα-, ' •1 ι λ ' ' ' ' - Τ - ά 1- ' ' ' ' -ραφορα το νψη ο και το ωQαιο. ου ρ��ει να σκεπτεται το ωραιο 
νά χαίρεται τό αtο'&ητικό μέρος της φύ<1ης καί λατρεύει την '.Αγd
ΠΤ) καί τόν Θεό της 'Αγάπης. 

'Αγαπάει μέ 8λη του τήν καρδιά τίς μεγάλες φυχές ολων των έ
ποχων, τούς &ρησκευτικούς προφητες καί τίς 'Ενσ'αρκώσεις του Θε
ου έπί της γης. Δέ σκοτίζεται αν ή λόγική μπορεϊ � δέν μπορεί 
ν'άποδείξει πώς δ Χριcttός η d Βούδδας ύπηρξαν. Δέ σκοτίζεται 
ποιά &κριβως ήμερομηv{α γίνηκε η' έπί του 'Όρους 'ομιλία τj πότε 
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άκρtβως γεννή-&τ)'Υ.ε ό ΚρίΟ'Vα. ftΟ,τι τόν tνδιαψέρει εΊναι ot προ-
Ο'ωπικότητές τους, οί άξιαγάπητές τους μορφές. Τέτοιο εΊναι τό 
ιδεωδες του. Αirτή εiναι ή φύσ'Τ) του άν&ρώπου πού άγαπάει, του 
O'UV α t 0'&1') ματ ι ΚΟ υ άν&ρώπ ου. 

'Έπειτα tρχεται ό μυο-τικόπα&ος. Τό μυαλ,ό του &έλει ν'άναλύ
ει τόν lιχvτό του γιιχ νά καταλάβει τό μηχανιο-μό του «ν&ρώπιν,ου 
νου νά δεi ποιές δυνιΧμεις έργάζονται μέο-α του καί πως νά μά&ει 
νά τ{ς μεταχειρfζεται καf νά τ(ς πει&αρχε1. Αύτό ε1ναt τ6 μυ -
ο-τ ικόπα&ο μυαλό. 

"Επε-ιτα έρχεται ό φιλόο-οφος, πού &έλει νά ζυγιάο-ει τά πάντιt, 
πού &έλει νά μεταχειρίζεται τή δι&νοιά του πέρα κι άπό τά ο-ύνο
ρα b:κ·όμα της άν&ρώπινης φιλοσ'οcρίας. 

Μιά .&ρησ'κε .ία λο:ιπόν γιά νά εύχαριο-τήο-ε ι τό μεγαλύτερο μέ
ρος της άν&ρωπότητας πρέπει νά μπορεί νά τροφοδοτήο-ει .όλους αύ
τούς τούς διαφορ.ετικούς τύπους. Κι δπο υ δέν τό κατορ&ώνει, ol 
ύπάρχουο-ες α!ρέο-ε�ς γίνονται άμέο-ως μονόπλευρες. 

(.Συν εχ ίζετα ι) 

Σβ άμ_ι Βι βε καν άν τα 
Μετάφρ. Έλ .• Σαμίου 

Γ 'ΚΑΜΠ.ΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙ.ΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΔΔΙΚΕΣ 

Οί καμπάνες ol χριο-τιανι�ές μέ τόν άχό τους τ�αβανε τόν 
&ν&ρωπο πρός τ'&πάνω, τόν βγάνουν άπ'τόν κόσμο. Μά της βουδ -
δικης καμπάνας ό άχός, ό βαρύς καί βα-&ύς, μας άφήνει άκούνη 
τους, μας κάνει νά κατεβουμε μέσα μας_, στό -δπερπροσωπικ6 μας 
Κέντρο. Σέ τούτη τήν παραλληλότητα άνάμεσα σέ δυο πνευματικούς 
ρυ&μούς, πού δέν i!.χε ι ώστόσο τίποτα τό αμετάκλητο, έχουμε άπό 
τή μ ιά μεριά δυναμική i!.ξο:ρσ'Ι'), τήν έξύφωση του "γί-γνεσ&αι", κι 
άπό τήν &λλη τή μεQιά έχουμε τό crτατ ικό βά&ος, τήν ούο-ία του
11εΤναι11

• , , (λογια γιαπωνεζου βουδδιστη) 

Φρίτγιοφ Συσν (Frith7of Scl1uon) 
'Από τ(ς "είκόνες του πνεύματος" (Σίντο, βουδδ ισμός, γιόγκα) 

λίετάφρ . !ίαρ. Ο i .. ,νόμου 

ΩΣ ΣΕ.ΑΥΤΟΝ 

"'Αγαπήσεις τόν πλησίον σου Jς ο-εαυτόν". Γιατί; 'Επειδή ό 
κα&ένας είναι ρ(ζα μικρή μέο-α στ�ν Ένότητα κα.ί Ο'ιχν πετας &ς 
εΤναι κα ί τό πιό μι�ρό �ομμάτι της �ν6τητας είναι Ο'ά νά τήν πε-
τας. όλόκλη QTJ. 

Ίπραέλ μπέν 'Ελιέζερ Μπαάλ Σέμ Τόβ ( Israel ben Eliezer Baal 
5e.r:ι Tov.1700-1760 ) 6,έβρα1ος ραββίνος ctQχηγός του χαcrιδιι1μου 
lβρα:ϊκης έσωτεριΥ.ης φιλοσοφίας. Θεω�ε'ιται μεγαλοφυ'ία Ο'έ ζητ� -
μcι.τα &ρησκευτ t'Υ.ά. 

λΙετάφρ. Δημήτρη Θεοδωρίδη 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

α) Ή παραβολή του αρματος στό Φαίδρο του Πλά -
τωνπ καί στήν Κά%α Ούπανισάντ. 

β) Τό στενό μονοπάτι της Κά%π Οuπανισάyτ 

στήν στενή π�λη του κατά Ματ3α!ον ΕύπγγελCοu. 

Α 'ΤΟ ΑΡΜΑ 

πλατωνική παραβολή 

και 

Μοιάζει νάν' ,j ψυχή σά μιά δύναμη πού δυό cρτερωτά &λογα ε
νώνει μ'ιχρ_ματολό:τη φτερωτό. Καλά εΊναι τ'l!ιλογ(f. των �εων κι ό 
Ι , �, , 

Σ , 
"λλ υ , φ , Τ I l. αρματολατης τους ΚΙ.J.Λος. τις α ες ομως τις υχες ειν (.,ινακατω-

, ' ' ' ' ' 'Έ ζ ' 'λ' Jl ό δ ' μενο το κα:λο με το καΥ.ο . •να ευγαρι α ογατα �:;χει κι ικος 
μας ό άρματολάτης νά όδηγήc1ει. 'Όμορφο καί 11.αλό ε'ίνο:ι τό,να'τ' 
άντί&ετο εΤναι τ'&λλο, άπ'άντί&ετα σ-rοιχεία πλασμένο,· Κ' fτσι 
του όδηγοϋ τους ή δουλειά εΊνα.ι δύσκολη κι Ιι.χάριστη ••• 

Πλάτ. Φο:ιδρ. 24_6 Β 

ΕΥπα:με πώς σέ τρία μέρη εΊν'ή κά&ε φυ-χή χωρισμένη. Πώς Ε!-
, , δ , ' Τ , , ( λ' r."' ι Υ,Ουν &λογου μορφη τα υο Χ ειναι το τριτο αρματο ατης. l.'.ως ε -

ναι τό 'να τ'α.λογο Υ.etλό κα.ί τ'ω.λο πώς δέ εΊναι. 'Όμως ή καλο
σύνη ποιά εΤναι του -ιι.α:λου Υ.αί ποιά � κακία του ��α:κοϊί δέν τόπο:-

, ,  , , - , ' ,  , , τ με και πρεπει να: το πουμε τωρα:. Ορ&οκορμο ��αι κα:λοκαμωμενο ··ει-
να ι τό πρωτο, τ' δμο ρφο φα:ρ ί. Κα;μα:ρωτό, γε ρακομύτ ι κο λιγάκι . 'Ά-

, , :τ , , , 1... , , δ ,.,. κ' ll σπρο ��αι μαυροματικο. (;.)ρονιμα και σεμνα α;γαπαει τη οι;α:. _ �:;χει 
γιό: σύντροφο τή γνώμη τη σωστή. Δέν tyει ΙJ.νάγΧη ό άρμα:τολάτης 

' ' ' ' ' Β ' )τ ' ' " λ' με το κc:μτσικι του να το, α:ρεσει. 1,.ια: πα:ρcχχινηΟ'ϊ), ενα:ς ογος,
, 

z -ο , τ , "λλ , , , , L λ , φτανει. αpοκορμο ε ναι τα: ο το φαρι, μπαταr.ιΧο, (λσου ουπωτο.· 
lf , β , , , , , , , , lf - , nε σ ερκο χοντρο και λαιμο κοντο Χαι μουρη πλακουτοη. nαυρο με , ζ , ' 'δ ,, , , ., t' 

, ματια YΧQt ογiι.λανσ. αιματω ικα. Εχει για συντροφο την "'ιπασια 
, , F. 1 �"r , ' i. , , , Μ ' 1�αι την .,ετσιπωσια • .!!ιιναι κουφα τ υ.φτ ια του τα πυκνοτριχα. ά n •.. - , , , , , , c t λ , , , γ,�α-v-w�ο καμπτσι,ιι μολις κ.αι τα κα:ταφερνει ο ο:ρματο α:της να τον 

ύπc:��ούc:ε ι 1 • 
Τ'άγαπημiνο πρόσωπο σάν άντ ικρύσε ι ό ιχρματολάτης κι ολη:

, 
1 , ζ , -' / J/ � Ι Ι Ι Ι Ι Ι την q,υ� εσ'το:νει με την α,Ι:1v,1σΤ) κ-αι νιωσει να τονε ζωνουvε--τα· 

γαργαλισματα τοϋ πό&ου κΌι κεντιές του, τό κρατάει ή σεμνότη-
,.., 11 ' ' �λ ' ·1 ' Τ' "λλ ' ' ' · τ .... , υπως r.αντα, τ (.οι ογο το νπακουο, α ο μητε το καμτσικι λο-. 

γαριG.ζει μήτε καί τ'άγκά&ια τοu. Μέ φούρια δίνει σ�λτους κα{ 
---------------------------

1. Ση μ. μεταφρ. Ό άρματολάτης συμβολίζει τό νου(τό "λογιe1το,6ν")
Τό καλό τ'&λογο τά αiσ'&ήματα τά εύγενικά (τό ''&υμοειδές11). Καί
τό κακό τίς κατώτερες όρμές (τό "έπι&υμητικόν").
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φέρνει τ'δμόζυγο τ'σλογο καί τόν άρματολιχτη του σέ δύσκολη -9-έ
cτη. Τούς άναγκάζε ι νά σιμώσουνε τό πρόσωπο τ 'άγαπημένο 'Υ.αί νά 
παινέφουνε της έρωτιας τίς γλύκες. Στή.ν b:ρχή του &ντισ-ι-έκονται 
αinοί μέ άγο:νάχτηση γιά τούτη τήν πίεση πού πάει νά τούς σπρώ-
ι:- 1 l, , , ' " Η , , 'λ , , ι !\ 8 t' �ει στ v.νοσιο και e1τ ανομο. 111α στο τε ος το κακο κc!vε ριο �ε-
περνώντας τήν άντίσ'τασή τους e1ταματάει. Παρασέρονται κι ό'που 
προστάζονται πανε. 

λfά νά πού βλέπουνε μπροστά τους τήν άγαπημένη τή 3-ωριά ν'ά
στ ράφτε ι. 

Σάν τήνε βλέπει ό άρματολάτης, lρχεται ξανά στή &ύμηση' του 
ή φύση ή άλη-9-ινή της 'Ομορφιc,;ς. Στό βcχ&ρο της τό άγνό στ1μένη
τή &ωρει ξανά τήν 'Ομορφιά, cJVντροφ�μένη άπό τή Σωφροσύνη. Καί ' '(\ 8 ' ' -'-λ !.ο ' ' ' z. &ωρωντας τη νιων'εt σε. ασμο κ ευ v.�εια και καταπισω πεφτοντας v.-
ναγκασμένος βρίσκεται τά γκέμια νά τραβήξει άπάνου του μέ δύνα-

, Ι )JΙ, 
Ι δ' , / ., ς\' 

-'J μη που κανει τ v.τια e1τα πο αρια τους τα πισω να κανιdουν,το να 
&εληματικά καί τ'αλλο μέ τό ζόρι. 'Αναμερίζουν τ'&λογα. Καί τό 

1 l.. Ι Ι ι Q. Ι Ι f/δ ., 
1. Ι Ι ,111 ι να v.πο ντ ρο'Ι':η και ν'ι:tμπωιι..: στον ι Qωτα μουσ')Ι.ευε ι Ιλτοφ ια την ψν -

χή, Μά τ'σλλο σάν περάσει ό πόνος Ιχπ' τό καμτσίκι κι άπ'τό πέ-
, , ' 

J., ' ' (\ ' ξ ' ' ' Β ' 1τ ίσιμο, σαν παρει λιγη v.νασα, σε ν'υμο εσπαει και σε, ρισιες.�α 
τούς κατηγοράει πώς αναντρα λcγοφuχήσανε καί παρατήσ'ο:νε τή &έ
cτη τους, πώς δέ e1τα&ή;,.ανε στή crυμφωνία πιστοί, Τούς πιέζει νfι.

' v.λλ ' Τ 'ζ ' ' ' ' δ ' κανουνε κι α ο γ ιουρουσ ι. ρομα ουν να το καταφε ρουνε να ω -
σει &ναβολή. Σάν fρχεται δ καιρός καί πώς ξεχάσ'ανε καμώνονται, 
τούς τό &υμίζει χλιμιντρίζοντας καί πρός τό πρ όσωπο τραβώντας 
τους τό πο&ητό γιά νά του πουνε τά Υδια λόγια. Κι αμςι ζυγώσου-

, Ι ι ,.,ι Ι Ι Ι Ι δ Ι νε, σκυφτο τεντωνει την ονρα του, και το κα'Ι':ιστρι του αγκωνει, 
τό τραβάει χωρίς ντροπή. Καί στόν άρματολάτη τά '(δια αισ-&ήματα 
ξαν,άρχοντα�, πιό δυνατά άπό πρωτο:. Λές καί στό σ-ι-G.διο βρίσκε -
ται κο:ί μπροστά σ-ι-ό τεντωμένο τό σκοινί2 της άφετηρίο:ς κ' είν' 

1 • Σημ. μεταφρ. Ξυπνάει ή &ύμηση του νοητου κόσμου, του κόσμου 
της πραγματικότητας, ο;cου -ό1tάρχουν ol 'Ιδέες (τά "εfδη"), τά 
άρχέτυπο: των οντων, ol άναλλοίωτες όντότητες πού τίς βλέπει ή 
φυχή πρCν νάρ{}ει στόν κόσμο τον αισ&ητό, στόν κόσμο της φαινο
μενικότητας. Γιά τούτη ττf &ύμηcτη πρόκειται οτ(i.ν λέγεται άπό τόν 
Πλάτωνα πώς ή μά&ηcτη εΊναι &ύμηοη μiJτό πάει νά πει πώς τj φvχή 
μα&αίνει ας πουμε νά ξεχωρίζει ποιό εΊναι δίκαιο η ποιό εΊναι 
&πό τά πράματα του (.(tO'&T)τOV κόσμου c;.ι, ΟQ<ρΟ, έπειδή έ!χει δει στσν 
ύπεραιι:1-&ητό τόν κόσμο τήν ιδέα της Δικαιοσύνης καί της'ΟμοQφtας. 

Γιά τήν πλατωνική &εωρία των !δεων βλ. τό αρ&ρο 11 'Η τ.λιχτω
ν ική παραβολή της dπηλ ιας" στ6 9° Δελτίο (Χειμώνας 1960 - 1961 
σελ. 9) καί τό cχρ&ρο 11 'Η πλατωνική -&εωρία των tδεων" στό 12° 

Δελτίο (Φ{)-ινόπωρο 1961 σελ. 32). 
2. Σημ. μεταφρ. Τό σκοινί πού έμποδ(ζει τ' αλογα νά ξεκινήσουν

υ ,, C\ ..1 " . ωσπου ναρvει ,1 ωρα. 
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, , yr 1. " ' 'λ ' ' t'τοιμο� να !Ξ,c:Χινησ'εt .• \.t ακομα πιο μεγα: η φορα παιρνοντας τρα- -
βάει τό χαλινάρι καί τό ξεκολλάει b.πό τά δόντια τ'&λογου ματώ
·νοντας τή γλώσ'dα τήν κακόλοΥ'Ι) καί τά σαγόνια. Τά π(σ'ω τά ποδά-
ρια του καί _τά καπούλια του σ'τό χωμα τ'&να:γκάζει ν ... άκουμπήσου-
νε. 11Στ-0ύς πόνους τό παράδωσε 11 • 

Πολλές φορές έτουτα τά πα&αίνει τό &τι τδ τcΗνιάρικο, ώς
πού νά παρατήσ'ει τίς ξαδιαντροπιές του 1'.αί ταπεινωμένο νά δε
χτεί του dρματολάτη τό κουμάντο. Καί κά&ε πού τό βλέπει τ'ομορ-, , 6 , , , °' , i. , , 'Β φο το προσ'ωπο τ πο&ητο, κοντευει να πε-.:rανει Ι..(πο το φο, ο του.
"Ετσ'ι ή ψυχή· πού τήν άγάπη ν ιώ&ε ι γίνεται σ"εμνή του άγαπημένου
της άκόλου�.

Πλάτ. Φαιδρ. 253D - 254Ε 
Μετάφρ. 1[αρ. Οικονόμου 

Β'ΤΟ ΑΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

. μα�ημα γ�ά τούς μα�ητές 
θέλεις νά μά&ε ι ς τήν 'Αρχή της γν_ώση ς; 

ψάχνεις νά βρείς τό μονοπάτι γιά τό Τέρμα; 
Γιά τήν εύδαιμονία καί τή Λύτρωση; 

Πρέπει καλά νά μά&εις τότες 
πως άφεντεύεται τό σ'ωμα. 

Σ�ν τόν &φέντη κάποιον αρματος νά βλέπεις τήν 9υχη' 
τό σ'ωμα μας σ'άν νά 'ταν τό αρμα: τοϋτο. 
Πάρε σ'άν δδηγό αi»τσυνου τό Λογικό 
κι 8, τι είναι ή Βούληση , 
των &λογων τά γκέμια καί τά χαλινάρια. 

Τά α!d&ήματά μας, λέει ό κόσμος,είναι τά &λογα, 
τά πράγματα πού άπο&υμουν 
ε'ίναι τά πράσ'ινα λε ιβάδια τους 

υ ( ' , ' ι ,  . , κι ολα μαζ, η φυχη, τα: α: σ'&ημα:τα κι η βουλη0'1)., 
στή γλώσσ'ο: κείνων πού tχουνε τή γνώση , 
ε'ίναι 11 τό πρόσ'ωπο πού δέχεται τήν πείρα". 

Τώρα μονάχα fνας τρελός 
πού βούληση καμμ�ά δέν tχει, 
fτσ'ι σ'άν νά 'τα:ν γκέμια μ�όσικα 
πάνω Ο'τά χαλινάρια άσ6νδετα, 
δίχως κανέναν tλεγχο 
τά αiσ'&ήματά του άπα:ρατάε ι 
παοόμοια μέ του άρματηλάτη τά &γρια τά &τια 
ποJ άπό μονάχα τους καλπάξουν γιά τό σ'ταυλο 

1. Στιμ, μετα:(!)9. Τό fκι:ι.νε νά πονέσ'ε ι δυνατά. Ή φράση ε'ίναι
παQμενη άπό �ον 'Όμηρο ('Ο δ. Φ. σ'τ ί χ. 567) •
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Τον άν&ρώπου του σοφου τά. αισ&ήματα 
, 

β , παντοτε , �ισκοvται
κάτω άπ'τον έ!λεγχό του καί τ1 &έλησή του 
8πως τά ύπάκουα τ'αλογα του· αρμ�τηλάτη. 

Κε1νος πού δέ μπορεί νά κιnαλάβει 
�ι έ!χει τήν &έλησή του άδύναμη 

' ' δ' Ί ο. ' και που εν ε ναι καvαρος 
δέν �μπορεί νά φτάσει στήν κατάσταση 
πού άπ ο&υμα, στή Λύτρωση • 
Στήν κά&ε του ζωή 
έ!χει τό ριζικό δεμένου μέ cχλυσίδες σκλάβου._ 

8. Μά ό &ν&ρωπος πού 'ναι σοφός
κα ( δυνατός στή &έληση
καί μένει πάντα κα&αQός , , , , � φτανε ι σε κε ινη την καταστcχση
πού δέ γεννιέται πλ ιό στή γη.

9. Αότός πού άρματηλάτη τη σοφία κατέχει
κα( μέ τά χέρια του γερά κρατάει της &έλησης τά γκέμιο
φτάνει στου δρόμου του τό τέρμα
στήν κορυφή των πάντων, στό Ζεν ί&.

ΆναQωτιέσαι γιά τό δρ.ό.μο πού όδηγάει στόν'Ύφιστο, 
στήν πιό στερνήν Άλή&εια; 
Θi. νά βρισκες τό Θεό τόν 'Ίδιο κεί; 
Θά μά&αινες έκεί τό μυστικό των πάντων; 

'Άκου λοιπόν: ΕΊναι του Νου μας δ fλεγχος. 

10. Πιό πέρα &πό τ·ά αισ&ήματα
εΊναι τά πράγματα τά 1δειnά.
Ι!ιό πέρα άπ6 τά πράγματα τά !δεατά
ύπάρχε ι d Νους.
Πιό πέρα άπό τόν Νου
ό Λόγος ε Ί ν ιχ ι 4 

Πι ό πέρα άπό τό Λόγο
ε1 να ι ή Πιχγκό σμ ι ιχ ή φυχ:ή •

11 ,.. Πιό πέρα άπ'τήν Πιχγχό-<ή1 1α τήν φυχή 
υπάρχει τό 'Ανεκδήλωτο. 
Κεί&ε άπ' α-ότ6 
τό 'Άμορφο κι 'Ακα&όριστο, 

. άπ,, όπου πλά&tται ή δημιουργία, 
εΊναι ό Θεός. 



ι ια 

12. 

13. 

Πιό 1tέqα άπό τόν 'Ύφιστο 
τ{ποτες δέν �π&ρχει. 
Ε'fvαι τό Τέqμα Αύτός. 
Ε1να ι ό Όλοστε ρνό ς. 

Ά&ώρητος Έκεϊνος εΊναι 
γι ά τή &νη τή τή ν αΥ σ{}17 ση 
αvτό τό 'Υπέρτατο τό Πνευμα 
πού βρίσκεται κρuμμένο μές στά πλάσματα 
Κι δμως &ωριέται κα-0-αρά άπ'αύτούς

,, , δ , ' δ  ,ποu χοuνε ματια uνατα και ιαπεραστιΧα
έξαίρετοu καί κοφτερου μuαλου. 

Είναι uοcοός έκε'ινος 
πού στήν'καρδιά τοu φuλακίζει τή μιλιά 
κι lχει καρδιά μέ νιώσιμο, 
νιώσιμο ψυλαγμένο στης ειρήνης τήν φuχή. 

14. Ξύπνα λοιπόν έσύ καί σήκω.
Φέρε τίς λεημοσύνες
κι �στερα πέσε στή μελέτη.

"Αχ ε'fναι τόσο 5ύσκολο
τήν αβuσσο νά .ή δ ιαβε ι κανείς
πάνω στου ξυραψ ιου τήν κόψη.
κι ιfμ ως ας ε τ να ι κ ι t τ σ ι .

'Όπως μας λέν οι δάq1�αλο ί μας ο 11 ποιητές
δuσκολανέβατ-ο �έ νό: 'ναι τό στε ρν6 στρατί 
πού στό Θεό μας φέρνει. 

Κά-&α Ούπαν ισάντ Α' γ' 3-14. 
'Απόδοση Δη μ17τ ρη Θ εο δω ρ ί δη 

- 31 -



- 32 -

Γ
1 

Η ΠΑΡΑΒΟΔΗ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ 

11 Κά&α Οόπανισάντ, πού ε�ναι πι&α:νό ν'άνήκει στόν Α'αιώνα 
π,Χ,, παρουσιάζει ι1τό τρίτο της μέρος τήν εικόνα του &ρματος 
πού χρησιμοποιή�κε άπό τόν Πλάτωνα στό 11Φαιδρο". Κα:( στ6 ένα 
frt(o -ι.α.ί στό &λλο ή άφήγΤ)σ'ίJ παίρνει διαλογική μορφή. ΕΊναι φα
νερές οι όμοιότΤ)τες. Ηά κΌ! διαφορές εΊνα.ι &ποκα.λυπτικές. Γι� 
τί δε(χνουνε δυό διαφορετικά κλίματα μέ άπασχολήσεις διαφορετι
κές. Στήν ινδική σοφία: ή φυχολογική άνάλυσ'Ι') πάει πιό βα&ιά πα
ρά στόν έ'λλΤ)Vα τό στοχαστή. 

ro Πλάτωνας συγ1�ρ(νε ι τόν &ν&ρωπο μέ τ6 σύνολο πού άποτελοi}..
' -" ' δ ' ' _g� 

1 1 λ ' 1Π 1 ' 1 νε το αρμα., τα υο τ VJl.oγa κι ο αρματο ατ-ης_,. - ψ υ χ η ε ναι
τό ά!ρμα. 10 <¼ρματολάτϊJς εΊναι ό ν ο υ ς. Τα κατώτερα μέρϊJ της 
φυχης, τό & ά ρ ρ ο  ς κ' ή έ π ι -& υ μ :ί α_, άντιστοιχουνε 

' ' δ ' ' "λ Τ ' " 1• ' - ' δ ,, ζ- ' cι ' δ ' με τα υο τ α oya. ο ενα uπο τουτα τα: υο ωα, το ,,αρρος, ε-
χεται τ� καλέσματα του νου καί τόν άφήνει νά τό ϊ6δηγει χωρ(ς 
νά φέρνει δυσκολίες, ένω τ'&λλο, ή έπι&υμία:, :άντιστέκεται στά 
έπιχειρήματα της λογικης καί -&ά dδΤ)γουσε στό χαμό &ρμα: κι ctρ -
ματολάτη, l'ι.ν δ άρμο:τολάτης δέν τ6 βαστοuσε γερά. Ή α:ύτοκυρtαQ
χία λοιπ6ν έξασφαλίζεται 8ταν d νους νικάει τίς κατώτερες λει
τουργίες. Τήν τύχΤ) τον &ρματος &ά τήν όρίσει ή έπι&υμία:_, πού, ι:: , έ 

, , - 'Ί:r , cι , , τ , i&t: πα:ντα "'εσ'Τ) κωνεται ναντια στο νου; .:ι το ,,αρρος, που ειν u.<:,tO 
ν' άκούσε ι_ τή φ(.:)νή της λ ογ ι -Υ.η ς; 

11 Κά&α Οtπα:νισάντ χρησιμοποιώντας τήν fδιο: εtκόνα δέν πε
ριορίζεται στούς τέσο'ερις πρωταγωνιστές του Π".άτωνα, στην φυχή 
(τό ά!ρμ α), στό νου (τόν ctρματολάτη), στό -&άρρος καί στήν έπι
-&υμία {τά δυό τ'αλογα). Προσ&έτει κι &λλα στοιχεια, πού άποτε
λουνε συμπληρωματικές άποχρώσεις της εικόνας του l.(ν&ρώπου.".ΑR
fct εχουμε βέβαια κ'έδω, μά τό &ρμα γίνεται διπλό. Τό κα-&εα-υ
τό ό!ρμα, πού &λλο δέν είναι &π6 τό σωμα:, άνήκει σ'έναν άφέντΤ), 
στό & τ μ α ν, τήν πνευματική άρχή πού έμφυχώνει τόν κά-&ε &ν-
n. , , ,J/ 

, δ, t τ, , , 1 , 
L δ ,� ,,ρωπο, με τΤ)ν ι:.;νν οι α που ι νε ι ο . ι ουνγκ στο εαυτο u.ντ ι ιαστειt-

λοντάς το πρός τό έγώ. 'Όσο γιά τόν d�ματολάτη, άντιστοιχει b.
κριβως μέ τόν πλατωνικό νου, μ'8λο που ή Ούπανισάντ τό ξεκα&α
ρίζει πώς δ rtρματολάτης ,εΊναι ταυτόχρονα ή διαισ&ητική διάκρι-
,ση καί ή συνείδηση. Μά κι αύτός διπλασιάζεται. Τό &ρμα δέν τ 
δδηγει μονάχος του όνους. Όνους μετα;ειρίζεται γκέμια, τίς 
νοητικές λειτουrtrίες. Τέλος τ'ω.ογα, που στόν tνδικό τό μύ�ο 
συμβολίζουνε τίς δυνάμεις των αiσ&ήσεων, ά:ντιγράφουνε τ' &λογα 
ποu περιγράφονται άπό τόν Πλάτωνα, παρασταίνουνε τά κατώτερα 
τά μέρη της φυχης. Ώστόσο ή Ούπανισάντ πQοσ-&έτει κι αλλη ·μιά 
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άπόχρωση φυχολογική, πού δέν παρουσιάζεται στό δι_άλογο τόν έλ
λην ικό. Γιατί δέ μιλάει μονάχα γιά αρμα, μιλάει καί γιά τό δρό
μο πού τραβάει τό άρμα. κ·ι d δρόμος &λλο δέν είναι παρά τ 'άν-
τ ικε (μενα της άντίληφης. 

''Αν παραλληλίσουμε τ ίς δυό σειρές άπό ιδ·ιότητες του lχν&ρώ
που, δπως παρασταίνονται στόν Πλάτωνα lχπ'τή μιά μεριά καί Ο'τήν 
Κά&α Οi>πανιΟ'άντ lχπ'τnν αλλη, έ!χουμε τουτες τίς lχντιστοιχίες: 

ΠΛΑΤΩΝ JJA I ΔΡΟΣ 

( 246 a-b ,263 c-e)

Τό & ρμ α: ή φυχή 
Ό άρμctτολάτης: όνους 

Τ' &λογα: τά κατώτερα μέρη 
.ης φυχης: 
τό &άρρος 
τj έ:π ι-3-υμ ία 

Κ Α Θ Α C Υ Π ,\ tJ I Σ Α rJ Τ 

(ΙΙΙ,3-4) 

Ό άφέντης του cχρματος: τό'Άτμαν 
τό Έαυτό 

Τό &ρμα: τό Ο'ωμα 
Ό άρματολάτης: ή διαισ&ητ ική 

δ ι άκρ t Ο'Τ) 
ή Ο'υνε ί δηΟ'Τ) 

Τά γκέμια: ol λειτουργ(ες της 
Ο'κέφη ς 

Τ'αλογα: οί δυνάμεις των αισ&ή
σεων 

Ό δρόμος πού άκολου&ουν τ'&λογα: 
τά άντικείμενα των αισ&ήσεων 

Συνολικά τέσ'Ο'ερα μέρη στόν Πλάτωνα, έφτά μέρη Ο'τήν Οi>παν ι
Ο'άντ. Αύτό τάχα πάει νά πεϊ πώς ή ινδική σοφία δίνει καλύτερη 
άπάντη Ο'Τ) Ο'χετ ι κά μέ τή γνώΟ'Τ) της φυχη ς; Δέ -&ά φτάσουμε Ο'τ ό Ο'Τ)
με ι ο νά τό tσχυριστουμε. Γιατί δ Πλάτωνας μέσα Ο'έ μιά κατα
πληχτική βράχυνση Ο'υγκεντρώνει μιά σκέψη άμέτρητα πλούσ'tα κι 
&ν S-έλουμε νά δώο-ουμε ίΠΤjν εικόνα τοU &ρματος τήν πλέρια τή 
σημασ'ία της, πρέπει νά &υμίσ'ουμε τί είναι γιά τόν Πλάτωνα ή 
φυχή, ο νους, τό -&άρρος καί � έ:πι-9-υμία. 'Όπως καί νάναι, π-ρέ
πε ι νά τραβήξει τήν προΟ'οχή μας έτούτη ή aύγκριση b:νάμεΟ'α 0' 1 

έναν άπ' τούς πιό α�&εντικούς έκπροσώπους της δυτικης Ο'κέφης 
καί Ο''l.να άπό τ& εργα της Άνατολης τά πιό άντιπροσ'ωπευτικά. 
Μας ξανα&υμίζει πώς ή 'Ανατολή, οσες φορές καταπιάνετα_ι μέ τά 
11 εσχατα" προβλήματα της μοίρας ..Jtό &έμα της Κά&α Ούπανισάν,ι 
είναι τό μυΟ'τήριο του 11tlπερπέραν"- δέν παραλείπει ν' ό:ναπτύξε ι 
ταυτόχρονα μι& φυχολογική ερευνα έξαιρετικά έξονυχισ'τική. Κι 
αύτό δέν τό προσ'έχουνε πάντα ol στοχαΟ'τές της ΔύΟ'Τ) ς. 

'Εντμό·; Ροaεντ ιέ (Edmond Rochedieu ) , κα-9-ηγητή ς cπό Πα -
νεπιΟ'τήμιο της Γενεύης. 'Από τό 11 'Η δυτική Ο'κέφη ά1cέναντι στή 
σοφία της Άνcι.τολης11

• λfετάψρ. Μαρ. οικονόμου 
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Α' Η ΣΤΕΝΗ ΠΥΛΗ 

"Εtσέλ&ετε δια της οτ�νης πύλης 8τι ή πλατεια ή 
πύλη καί εύρύχωρος ή δδός fJ &πάγουσιχ εις τήν ά
πώλε ι αν καί πολλοί εtσίν ο! εισερχόμενοι δι'αύ
της δτι στενή� πύλη, καί τε&λιμμένη ή όδός ή 
άπάγουc1α εις τ-ήν ζωήν καί όλίγοι εtc1ίν οί ε1>ρί
c1κοντε ς α-ότήν • 

(Κατά Ματ-&αιον κεφ. ζ έδ . 13)

"Ενο:ς μόνος τρόπος .Jπάρχε ι c1έ τουτο τό_ν κόc1μο γιά νά προσ
εγγίσεις τήν ι:iρμονία, δηλαδή νά άπολαύc1ει-ς τήν uγεία. , τήν ε�
δαιμονία τή γαλήνη. "Ενας μόνος τρόπος νά Ο'ω&είς μέ τήν &λη
&ινή tνν�ια της λέξης -Jπάρχει: νά έργάζεc1αι γι.ά τήν κσλυτέρευ
Ο'η της έσωτερικης ·::rου φύσ'Τ) ς, ΕΤναι ό μόνος καί ό μοναδικός 
τρόπος· &λλος δέν ύπάρχε ι. 'Από άναρί&μητες γενεές τj &ν&ρωπό
τητα προ<1πα-ιtεϊ νά φ&άc1ει <1τήν εΌτυχία μέ κά-&ε δυνcnό τρόπο.Μά 
Jl δ Ι!, CI. ζ Ι 1 _.ι:, 1 1 'λ 1 1 JI υσο ίλV'7"ρωπος :ηταε ι να. μετυ.pάλε ι το υ ικο του συμπαν , υΟ'ο 
πα.<1χίζει νά &λλάξει- τό περιβάλλον του κα.ί τίς έξωτερικές τ(ς 
περιc1τάσεις, χωρ(·ς ν'άπα.σχολη&εί μέ τήν ποιότητα της σκέφης 
του καί τήν πρόοδο της φυχης του, όλες οί προΟ'Πά-&ειές του πα.
ρα.μένουνε μάταιες. Βλέπουμε τώρα πώς άλλαγές στίς έξωτερικές 
περιστάc1εις της ζωης μας δέ μπορουν νά γίνουνε παρά μόνο μέ 
τή μεταμόρφωΟ'η τήν πνευματική μσ.ς. Αυτή ή μεταμό ρφωc1:η της έ -

σωτερικης μας ζωης εΊνα.ι ή στε ν ή  πύλ η πού άναφέρει 
ό 'Ιησοϋς κα.ί 8πως προσ-&έτει , πολύ λίγοι εΊναι κείνοι πού τή 

' Ir P • 1. 0. ' 
, , , 

, 1 ,  βρισκουνε. \.ι ομως ο αρt'7"μος τους μεγα.λωνε ι μερα με την ημερα, 
κι αυτό εΊναι έν-&αρρνντικ6. 

Αύτή � διδασκαλία πού σύμφωνα μ'αύτή 8,τι γίνεται μές στό 
πνεϋμα μας έχει πρωτα.ρχ�κή <1ημαc1ία -άφου ο! πνευματικές μας 
συλλήφεις ύλοποιουντα.ι γύρω μας- t1ναι κείνη·πού ό'Ιη�ους τήν 
άποκα.λεί 11 όδ6 της ζωης" • οί αλΑι::ς &εωρίες εΊνα.ι oi ε<$κολοι 
δ , , •j:..,., - , , , , l-, 

r ,ρομοι που οv,1γοννε Ο'tην καταοτροιοη και στην ωιωλειιχ. _ιιχτι 
λ , 1 ,, CI. 

, , , , , δ , JL οιπον ο ανvρωπος; κατα. τα φαινομενα, τοΟ'ο λιγη ια&εc1η �χει 
νά άλλάξει τό πνευμα. του; Γιατί προτιμάει νά δοκιμάσει όλες 
τίς αλλες με-&όδους πού παρουσιάζονται, δc10 άποκρουστικές, δ
σο περίπλοκες καί νάνο:ι; Σ'ό':λη τήν έξέλιξη της lστορfας δοκι
μάσαν� &.ους τούς δυνατούς τqόπους γιά νά έξασφαλίσουν τή c:1ω
τηρί� του άν&ρώπου καί 8λοι αύτο( οί τQόποι,φυc1ικά , /χπο-τνχανε. 
Τώρα ξέρουμε τό γιατ(. Κι όμως ό αν&ρωπΌς Μ διαλέγει τή 11 ctτε--
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νή πύλη "παρά μόνο Ι!ι.ν ε Ίνα ι ύποχρεωμένο ς άπό μι ά δύναμη άκα: -
ταγών ιστη. 

Αύτό έξηγείται γιατί ή πνευμαrική μας άλλα:-yή άπα:ιτεί μιά 
έπ«γqύπνησ'Τ) άδιάκοπη καί μιά διακοπή των πνευματικων μας συνη
-&ε ιων πού πολύ έπίπονα πραγματοποιείται. 10 αν&ρωπος άπό τή 
φύΟ'Ι') του.είναι τεμπέλης. Ύπακούει στό νόμο της μικρότεqης 
�ροσπά&ειας Χαί u'α-ότή τήν πεqίπτωσ'Τ) οπως καί σέ πολλές &λλες 
-1 ' δ ' έ Β ο. ' ' ' έ ι: ' u. ' ' ' νπο&εcεις, εν μ, αvυνει στα πραγματα, �ον �ν τον υποχρεωuουνε. 

ΊΙ άνακάλυψη της 11 'Οδου της ?.ωης", της "στενης πύλης", α

ξίζει 8μως πολύ περισσότερο &πό τήν προctπ:ά�εια πού άπαιτεί.Σ' 
αυτό τό δρόμο ή άνταμοιβ ή δέν είναι παροδική, μά παντοτινή. 
Κά&ε στα&μό πού ξεπερναμε, τόν κερδίζουμε γιά τήν αιωνιότητα. 

'Έμμετ Φόξ (.&nnet Fox). 'Από τό Βιβλίο του 11 'ΙΙ επί του "0-
ρους 'Ομιλία καί tj Κυριακή Προσευνή;, .· λ!ετάφρ. Κώστα Πάγκαλου 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Τά μάτια μου συνή&ισαν τόσο dτό φως 
πού η πιό μικρή σκιά μου φαίνεται σκοτάδι 
κι'α-ότός ό rfλιος ό κα&ημερνός φάντασμα του τfλιου. 
Γι'αύτό κι'�ι.ούω πιό κα�αρά τό βημα του καιρου 
καί uτή uιωπή τό αδειαuμα της κλεφύδρας, 
τώρα πού άρχίζω νά μα&αίνω τό μεγάλο μά&ημα. 
Κι'όμως δέ μπόρεσα νά uυνη�·ίσω άκόμα 
στήν παλιά σv..έψη έκε ίνη. 

(Σι γά-u ιγά �tα ί μέ τήν κίνηση 
κι' αύτό &ά τό δε-y_τεt ς • 
σιγά-σιγά κι'α-ότό &ά τό πιστέφεις) 

Τ, , , , , - 'α οσο πολυ τα ματια μου στο φως CfUνηvιο'ιΧν 
πού ή πιό μικρή σκιά μέ ρί-χνει στή σκιά,,c , , , ,ν , , κι ο πιο μικρος κατηφορος μου φαινεται γκρεμος, 
8ο'ο κι'αν ΠQΟο'πα&ω VCX μά&ω τό μεγάλο μιχ&ημα. 

( Σου λέω πρέπει αύτό νά τό π ιστέφε ι ς, 
λ ' , ' δ  -) αντο να το εχτεις • 

Ποτέ δέν π6.ταγα τόσο γερά. 
Ποτέ δέ βούλιαζα τόσο βα&ιά. 

'Όμως τά  μάτια μου οϊ.Ινή&ισαν στό φως. 

Κώστας Στεργιόπουλος (βqαβείο των δώδεκα, 1962) 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ OMOPffilA 

Α' Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

Τό �ργο τό πιό bφηλό &ά ε'fναι πάντα, 'l>πως Ο'το,5ς "Έλληνες 
τ�αγtκούς, c:1τό Μέλβ tλ ,. <1τόν Τολσ"tό'ϊ, <1τό Μολtέρο, έκείνο πού 
tΟ'ορροπεϊ τήν πραγματικότη τα καί τήν αρνη<:Π) πού δ &ν&ρωπος άν
τιτάσσεt οτήν πραγματικότητ α. Κ'έ!τΟ'ι, μέ τή φόρα πού ή μιά άπ' 
τήν &λλη παίρνεt πρός τά πάνω, άνάβρυσμα γεννιέται άδιάΥ.οπο, 
τό άνάβρυσμα της fδιας της ζωης, της χαρούμενης καί σπαραγμέ -
νης. Τότε ξεπηδάει άριά καί που ένας κόσμος καινούργιος, άλλοι
ώτικος άπ6 τόν κόσμο της Υ.α-&ημερινης φιης κι ώΟ'τόΟ'ο rδιος, !-, • ' ' "λ l, ο..'. .ι,ι:ι β ' ' 6 διαtτερος �ι ωΟ'τοσο παγκοσμιος, ο ος ανwα �ε αιοτητα, που τ ν 
άνασ"tαίνει γιά λίγες αιρες τj δύναμη καί τό άνικανοποίητο της 
μεγαλοφυίας. ΕΤναι fτΟ'ι κι γμως δέν είναι �τσι, d κόσμος δέν 
είναι τίποτα κι 6 κόσμος είναι τό παν: Αύτή είναι ή δtπλή κι 
άσ(γαΟ'τη κραυγή κά&ε 61.η&ινου καλλιτέχνη, ή κραυγή πού τόν βα
Ο'τα δρ&ιο μέ τά μάτια πάντ' άνοιχτά καί πού πότε πότε ξυπνα 
γιά 8λους μέσα Ο'τήν άγκαλιά του κοιμισμένου κόσμου τή φευγαλέα 
καί έπίμονη εικόνα μιας πραγματικότ ητας πού άναγνωρίζομε 8λοι 
χωρίς νά τ�ν έ!χομε συναντήσει ποτέ. 

'ΑλμπέρΚαμύ ( Albert Camus, 1913-1960), γcχλλος λογοτέχνης 
'Α ' ' 6 λ ' ""Ο �,λ ' ' τj έ ' " ' ' πο τη.ν μι ια του ΚW\. ιτεχνης και · πο-χη του , που την
έξεφώνηΟ"ε σ"tό μεγάλο άμφι&έατρο του Πανεπιστημίου της Ούφάλας 
C1τίς 14 Φεβρουαρίου 1957, 8ταν του δό&ηκε τό βραβείο Νόμπελ. 

!ίετάφρ. Σοφίας Ά&. Σουλιώτη.

Έ � ΠΑΝΤ' ΑΝΟΙΧΤΑ, ΠΑΝΤ' ΑΓΡΥΠΝΑ 

Π&ντ'lχνοιχτ�, π��τ: &γ�υπνα τά μάτια της φυχης �:ου. 
' 

Διον. Σολωμός. 'Από τούς "'Ελεύ&ερους πολιορκημένους" 

Γ
# 

Φ.ΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΙΙΝΕΥΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤ.Α

'Η όμορψ ιά δέν ε Ίνα ι τ ί τ�:οτε lχλλο παρά μονάχα ή Πν ευ ματ ι κό-
, t .cι.-. , , , fδ , .1. , τητα που α σv,1 σιακα φανερωνει τον ιο τον �αυτο της. 

Γκέοργκ Βίλχελμ Φρίντρίχ Χέγκελ (Georg 1Vilhelm Friedrich 
Hegel, 1770-1831), γεQμανός φιλόΟ'οφος. 'Απ� τή "Φιλοσοφία της 
�ρηΟ'κε (ας". 

Μετ άφριχΟ'Τ) Δημήτρη Θεοδωρίδη 
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Δ' Η ΟΜΟΡΦΙΑ 'ΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ή όμοQφtά 'ναι άλή&εια, ή άλή&ε ια 'ναι όμορφ ιά, τό μόνο 
πού ξέqομε στή-yη κι 8λοι νά μά&οvνε χρωστουνε. 

Τζών Κήτς ( John Keats,1'795-1921), liγγλος λυρικός ποιητή.ς 
'Από τήν 11'Ωδή dέ tλληνική ύδqία11 (11 0de on a Gre.cian Urn•) 
'Απ.6 τή μετάφρα(!Τ) τον Γιιχννη Κλ. Ζερβον 

Ε' ΌΜΟΡΦΙΕΣ 

»Βξφ άπ.'τήν πόρτα της καρδιας μου τήν κλειdτη
πέρασαν τόctες όμορφιές,
χωqίς έγώ νά τίς καλέσω
μέe1α ν·ιχ μπουν νά ξαποστάdουν, r , λ , ;ιι έτe1ι να τις γνωρισω ιγο.

Δημήτ
QΤJ ς Θιtοδωρίδης. 'Από τίς 11Πνοές11 {&ρ. 143).

C;' ΜΟΥΣΙΚΗ 

Μοvσ ική, 
πέρ'άπ'της καρδtας μου τ6 e1ύνορο 
πέρ'άπ'της φτωχης uπαρξής μου τό φως. 
Ι!ως d' άκοvρμο:ίνομαι ν&ρχεσαι, 
πως άκοvμπας τ'cι.λαφρά σου βήματα στ1ν καρδιά μου.

'Απ' τόν άπέ ραντο γλι-Ο'τρας ο"Όρανό 
μέ τvλίγεις Ο'τ'άνά:λαφρα πέπλα σ�υ 

1, a.'ζ ( , , β , κι �νvι ει η πικρα στα ρο:χια μου,· 
λ λ δ' ζ Ι , , , ov ov ι ει Ο'αν ΚRtνο το γελιο μου. 

Μαζί e1ov 
μέ τήν «όρατη σμίγω πνοή·της ζωης, 
σμίγω γλυ¾ά μέ τό &άνατο,  
κλείνω τόν κόc1μο c1τ«βιχ&η μου. 
Γλυκιά τοϋ πνεύματος μουdική, 
πού ερχεσαι άπό τά βουνά τίιν &εων 
νά μέ σύρε ις στό βημα dov, 
νά μου γιομίσεις τή μοναξιά. 
Μ' δριΧματα εvτυχ ίας ν't1. &αμπώdε ι ς τά μάτια. μου. 

"Ολγα Βότση 
'Απ. J τή συλλο-yή "'Ύπαρξη κct.ί σιωπή" 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Μ Υ Η Τ Κ Η Τ Ε Χ Ν Η 

Ι' ΜΟΥΣΙ ΚΗ 
\. ' 

Η ΕΝΝ.Α ΤΗ ΣΥ!νΤφΩΝΙ.Α · ο::,\ 
- r ·.: � . • 

. . • 

· ΤΟΥ LUDWIG! 'ΥΑΝ BEETHOVEN

\' . .-.: . .; ,ιρ·μ{{�_,.ζ,α, /,.·.: .. :.; 
'Ι. 

. ,f .,, \ _j.' 

ΧΆΟΣ. Τά πάντα δέν ύπάρχουν. Κιχ ί Πν ευμιχ Θεου έπεφέ ρετο -δ
ρε ράνω της άβύσ'Ο'ου. Ό Λόγος •. Ό Δημιουργός Λόγος του Σύμπαντος. 

Ξαφνικά, d Λόγος άπ'lνιχ &πόκρυ φο μυqηριψδες κέντ.ρο έμφιχ -
νίζεται, Ξ-εσ'πάνει δημιου-:ργώ-ντ-«t··μέ τήν &εί'α; �ρι�μβευτ(κή βρον
τερή έκδήλωσ'Τ) του, τά Μεγάλα Κοσ"μt:κ,ά Π�δίιχ ·τ·qυ Σύji���ντος. Τό 
πρωτο Ο'πειροειδές παγκόc· ί :ιο νεφέλωμα �μφανίζtτ-αι dτ(2οβtλιζ6με
νο Ο'έ μιά &ριαμβευτική δίνη "δη·μιο,iqγ�κότητας. Ό χορός της δη
μιουργίας lίρχισ'ε. Τό ένα 0'7t'έ,ι:-ροεJ'ιόέ·ς νεφέλωμα έμφανίζεται μετά 
τ·ό αλλο φάλλοντας (μέ τόν -ηχΌ··της Τ(!οχι�ς τους) μέσ'α ,Ο'τό � -
πει ρο τό -&.ειο τραγούδ·ι -τfjς νότ:<iς;-:ι-_οiJ μεγάλόυ'.-·Α� του Μ-οy·�δικου
'Όντος . 

. . 

'Π &ριαμβευτική δίνη του κόσ"μου έp. φανίζεται. Καί τέλος lνα. 
Ο'VΟ'τημιχ μετα'τό lίλλο έμφαν(ζεται· μέ μίά μοναδική μυσ'τική έπι -
βλητ ικότητα. Ή γλυκε ιά d ίωπή κα ( τό Ο' ι γανό μο� ρμουρη.τό της ά
ναμονη ς • κlχτ ι κιχ ι νού ργ ι ο Ο' ι γοτ ρέ με ι . Κιχ ί ξαφν ι κά_::tχπ·ό .:τά β ά&η της 
Ο'ιωπης, πνοτjς του Λόγου, έΥ.δηλώνεται dτό'•···Ο'εiρϊακό. Ο'V.Ο'τημα καί 
αμέσ'ως Ο'έ Ο'υνέχε ια μέ μιά ,ι,ι ικρή_· -άνο:μονή.�·έμcρανίζε1'ιχι .,· λαμπρός, 
ρωμ�λέος, &ριιχμβευτής ό ,f�:ιο . .ς. μ.έ' το' Ο'ύσ-rημ_ά του των '(έρων πλιχ-
νητων ., . , . . '1�-

. 

Τί5 .χάος. fπ,�υσ:ε νά ύ,rάρχη Ο'την άνυπιχρξ'ίιχ- τόυ .• 'Ι_Ι & f;ία πνοή 
της δη μι ου ργ ί ας έ κδηλώειη κε crάν πύρινη ·νι κήτ cϊι ά: i.dγχ_η. φωτός. 
Ό Θεός έκδηλώ,Θ,ηκε. ΕΤν,αι-τό ξi.ναλί<1κον rΓυρ ... ·::: ·.·. · ·.

ΔΕΥΤΕ ΡΟ ΜΕΡΟΣ 

: - ι'\ • � ·: :: ·� ... .,. : .: �: � �Ί: 
: 

\'·· 
' . 

. . ·.·· ,:: �.

'Ένα ξέσ'πα:crμα. Τ6 κύμβαλο, �άν πρirt"o μnνυμtt τ,ου :Κάρμα,β ρον
τα άμέ<1ως κι' 8λας άπ' τήν άρχή. <Ο:.�.:J1λ�νη;;ϊι-.κ9 ς .· Λόγός έμφαν (ζει 
τήν πρώτη του ο φη • 'Η Γη ·σχη ματ ί σ'τη κε. '•ο rφ.λο ιός της Ο'κλη ρ1Svε -
τιχι, οι άλλεπάλληλες �δατ_οπτώο-εις, ό χημιcrμ6-ς -,'tωy_ crτοιχε(ων, 
κάνουν τό fργο τους. Τ6 δεύτερο _β�Q'(λειQ,.μετ.ι:t·,τό. ό_@t>κτό έμφα -
ν ί ζετα ι. Τά κύμβαλα του Πεπρωμένου (-Κ;ΑR'ίΑ). ·χτ\nιiοvν έπα:νωτά τέcr
σ'ε ρ ι ς φορές φοβερίζοντας α·δικ_α., .. ·�Όιι;jή προχω�Ί'.· 'Γι.�- μ.ι-<t μ-ικqή 
περίοδο ένας ά'ν�crτεvαγμός, μι'ά μίtλαγχολία:, lνα μαγε·μένο τραγού-



.. 
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' 1. ' ,, ι:: ' 'λ ' , 

δι -όφώνεται rcο:ρακλητικα, υ.λλα σ βυνει, .,,εφυχαει πα ι με τον
τρόπο πού έμφανιστηκε. ΕΊναι μιά έπfκληΟ'η ο-τόν Θε-ίο Πατέρα σάν 
πρόλογος του νοσταλγικου τρίτου μέρους της ο-υμφωνίας. 'Αλλά πά
λι βρ(ο-κει τήν &ρια:μβευτική αισιοδοξία: της. Τό ζωικό Βασίλειο 
άqγ_ ίζε ι νά έκδηλώνεται σέ μιά r1τ ιγμή ένός ξεσπάσματος των στοι
χε (ων.Οl αστραπές σyίζουν τόν άέQα. Ή βροντή πέφτει ξαφνικcχ. 'Η
σuιία. Καf άπό κάπου μακρυά κοντοζυγώνει ή Θείο: Δημι�υργία.
του Ζιωικο'ϋ Dασιλείου. 'Επανωτά οι τέσσε Qις βροντές της Μοίρας 
χτυr:ουν, &λλά ή δημιουργία προχωρεί &φοβα. ΊΙ Γη μάννα γιορτά
ζει -!να καινούργιο Βα<1_ίλειό της . ΊΙ 1Ιυ<1ταγωγία ξεχύνεται. Κάτι 
:τρόκε ιται νά Ο'Uμβ�. 'Αλλά κlχτ ι πολύ uημαντ ικό. Καί νά: Πρ6ς τό 
·,έλ()ς του δεύτεqου μέρους έμφαν·ίζεται ό αν&ρωπος-ζωο. Ή <1τιγμή
εΤναι μαγι;�ή. Ή κά&οδcς των δντων της Φλόγας tπιτελείται. Οί
· [ανασαπούτ <;α ε ι<1χωρουν. Κα ί τό ξύπνημα, τό λf εγάλο Ξύπνημα της
Ιόησης του άν&ρώπου έμφανίζετο:ι. 'Π τελευταία βροντή της λf:)ί-
2ας (ΚΑΡΜΑ) τό έπιβεβαιώνει. Ό lχν&ρωπος πιά έ!χει νόηση. Ό

, , 1. � -·cαρμ ικος Νι.μ.Jς τον υ.κολουvε ι.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΤναι τό Μπετοβένειο lχντάτζιο. Ό αν-&ρωπος δειλά δειλά άρ
χίζει ν'άνο{γη τά βήματά του. 'Αρχίζει τό γλυκοχάραμα της φυ -
σικης έξέλιξής του. Ή ζωή του -πιά εΤναι ενα έρημιΥ.ό μέσα <1τόν' 'δ Τ ' ' '..ι. ' β � ' δ λ , ' τ:ονο τ ραγου ι. ο παραπο,• ο υψωνετα ι , αvυ, οκ"η ρωμενο, μπετ ο-
βένε ι ο. ΊΙ νοσταλγία: γεμίζει τήν φυχή του. 'Αναπολεί. 'Αναπο -- / , 

;;:, � , , / β , , ξ , 'Α λεt πως κατ,ο . .-ε ,1ταν (Jεος, που τωρα ρισκεται στην ενητια. -
ναπολεί μελαγχολικά τό σπίτι του Πατέρα του. Καί <1υλλογιέται 
πώς &ά ξαναβρε� ο-τ-ό Βασίλειό του, <1τήν άγκαλιά του Πατέρα του. 
Tr ( , lι , , Ι , ,.,. ζ - t , λ Ι t -'-α πανω �πο .-ον τρα:γικο πονο της ωης υφωνεται παρακ ητιΥ..η η 

' ' Λ' (Τ' ' .J..1.' ' έ ' ' ' yC:N':-J του για υτρωση. ο τριτο αu,ο μερος κφραζει με την φυ-
'Χ:ίl του Μπετόβεν τήν lφεση του άv-θ-ρώπου γ ιά γαλήνη) . 

Τ6 μακρόσυρτο, εύλαβικό, όλο παράπονο τραγούδι έ;ιλιπαρεt 
μf. μι ά λαχτάρα ( πού πότε πότε ξεσπά·η: ι σέ φλογερή έλπ ( δα) τήν 

' - Vr., 'ο λ ' ξ ' ξ ' ' ' β -:ραγματωση της .r.νωσης. υγμος εσπανει ·ι:ι.cρνιΥ.α με μια α -
3ε ιά άνα:κούφιση. "Ενας στεναγμός βγαίνει &πό τά βά-&η της αν-9-ρω
r:ότητας. Ή άπάντηση του δό-&ηκε: "''Ελ&ετε πρός με", Ή πρα:γμά
τwΟ'Τ) της προσδοκίας άρχίζε ι νά συντελείται. Ό &ν�ρωπος βρηκε 
�όν δQόμο του Λυτρωμου. 

Τά πέπλα της "Μάγια" σχίζονται. ΊΙ 'Ατραπός έμφανίζεται 
:.1;:ρο<1τά τους. }.fιά φωνή βροντερή, μεγαλειώδης, έπιβλητική, χαρ
_όσυνη, μέ σάλπιγγες καί ή αύλαία γιά τήν ε!σοδό τους σ-.ό Βα -
�ίλειο του Πνεύματος καί της Χαρας άρχίζει νά σύcιεται. ΕΤναι τj 
;ωνή της ΣυνείδηΟ'ης. Καί ή &ν,&ρωπότητα μπαίνει στή νέα πεcιίοδο 
�ου πνευματικου Βασιλείου. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Μέ �.:όν τίτλο "' Ωδή uτη χαρά" 
(Είναι άπ'τό όμώνυμο l Qγo του �ίλλερ, πού 

, 
, - , - , , t  - , 

στο φινc!λε τη) crυμφωνιας του και που υμνει τη
καί' δημιουργια)1 • ' 

ό liπετόβεν 
χαρά crάν 

πη ρε 
άγάπη 

Στη'ν άρχή ξαφνικά ή όqχήcrτρα άνοίγει βιαστικά τήν &εία aύ
λaία (Αύτ6 τό τελευτaιο μέρος εΊναι γιγάντιο, μέ τιτάνιες δια
�τάcrεις, tντονο, έκΟ'το:τικό άνέβαcrμα της άν&ρωπότητας στήν πλή
QΙ') άδελφωcrύνη καί άγάπη καί ή άνύφωσ'Τ) της μέχρι τό Θεό, πού έ
νώνεται μαζί του). 

Τά πρωτα μέρη ο:ύτου του μέρους είναι ολο άβεβαιότητα καί 
έctωτερική πάλη. Είναι lνας πόνος καί lνα 11 κενό11 του lχν&ρώπου 
ένω έπανωτά τόν κυνηγανε τά τελευταία πιά χτυπήματα του Κάρμα 
του. 'Αλλά crυνηλ&ε όμως._ Καί προχωρεί. οι ύπερούσιοι ηχοι του 
crύμπα:ντος φ&άνουν κctτ� κύματα μα:κρυνά κοντά του !. 'Αρχίζει νά 
τρεμουλιάζη crτό &γγιvμα τους crfι.ν φύλλο. 'Αλλά ά1tόμα διcrτάζει νά 
ξεχυ&η ctτ6 απειρο. Θυμαται 8μως τούς �όνους, τούς άγωνες, τίς 
άπατηλίιτητες κα:ί τίς άδυναμίες του. Φτάνουν πιά. Θέλει άγάπη. 
"Οχι χωριctτικ6τητα:. Θέλει ν'άγκα:λιάοη, ν' άγκα:λιαcrτη μ'8λα: τά 
άδέρφια. του_. 'Π φυχή του ctκιρτα. 'Από μακρυά lχ'!ωύγετα:ι τό τρα
γούδι της &ύμηcrης. Ή μελωδία άναπτύσσετα:ι Υ.αί πληcrιάζει. 'Η {tύ
μηcrη πού tρχεται στά wτερά του ηχου εΤναι διπλά νοcrταλγική καί 

, ,, , , • _J. , , , α , , πονετ ικη, μα. λ ι γο λ ιγο αντο το πονεμενο Ίtc<ρελ,,·ον crβυνε ι. 
Τότε tρχετc<ι ά·rcό κάπου μc<κρυά ιfνα. έλπιδοφ6ρο μοτίβο, αύτό 

8cto πληcrιάζει έπανα:λαμβάνετάι, εΊναι ένας χορός. 'Ένας χορός 
της σ')Ι.λct.βωμένης άν&ρωπότη τας πού άρχίζει νά: άπελευ&ερώνεται.Τό 
μοτίβο του ρυ&μου παίρνει γιγάντιες διαcrτάcrεις. Γίνεται &ρια:μ
βευτικό &ούρ.tο της άν&Qωπότητα.ς. Ή δρχήctτρc< ύφώνετα:ι ολόctωμη� 
'Όλος ό χεfμα:ρος των άν{tρωπίνων 7':QΟCfδοκιων, της έλπίδας, ξεctπG*-
ει cJέ &ρίαμβο νικητήριο. ΊΙ Νίκη ερχετα.ι. Ή χαρά πληcrιάζει.Τό 
&έμα αλλωcJτε εtπώ&ηκε b.πό τήν bρχήστρα, όπου ναναι &ά ξεctπάcrη 

, , άδ , "λ με την ελφωcrυνη ο ων . 
Ή όρχήστρα προctπcι.&εί ν'lχναcrυντάξη τίς δυνάμεις της γιά νά 

ξ , , Q. 
, 11.,λ , , β , , , , ανα.πα.ρη το vεμα, (7όΛ α 11κατι" crυμ αινει και παραμεριζει. Σιγα 

, ξ φ , \{ , "•' � , - •π , , cJιγα ε υχαει. n· παινουν tl.ΛΛα μυc nριακα. crτοιχεια.. � Μοιρα. πα-
ει κάτι άκόμη νά t?οβερίuη μ'lνα. τελειωτικό κατρακύλιctμ� bλλά 
νά ξαφνικά ctχίζετα:ι ό πέπλο·ς της Ο-:,ρανία:ς·!l'ύλης, "Ολα: β�υβα( -
νονται. Σου κόβεται ή άνάcJα. Κάτι πρόκειται νά crυμβη. Τί 8μως· 
Τά cJτοιχεία. πάφα:νe όλα ώς διά μαγείας. Ξαφνικά λαχανια.crμένα κ�ί 
&εϊκά ξεχύνεται ή φωνή του τενόρου: 'Ώ φίλοι μρυ φτάνει πιιί · 

- Ι ι Αλ λ f J �, λ , J, , , υ ' ' , J 
cJταματηστε. α ψυ.Λ ετε πια ενχαριcrτα. Και ολο χαρα. 

ΕΤναι ή φωνή του έκπQοctώπου της ό:ν&ρωπότητας. ΕΤναι ό υίός 

1. Σημ. Συντ. Βλ. ολό1-ι.ληρο τό ποίημα crτίς crελ. 29-31 του 22ου
Δελτίου.
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-ου 'Αν&ρώπου, d υlός τοv Θεου, ό όδηγός της Φυλης. ΕΤναι ή fκ--, IC , < , , λ , ιι 'Ύ , , , .<t ·ηCΠ) άγα:πης., α:ι ηγετο,.α: φάλ ει τον μνο στη Χα:ρα:", τον v -
_νο της tχν&ρωτcότητας πού βγαίνει άπ'τό είναι της. Ό τενόρος 
-· γέτη ς δ ιαλαλt ϊ Ο'τόν Πλανήτη: .. ,_ 

:Κό'QΤJ του 'Πλυσίσ-,:, Θεf'ιχ 
Ο'π ί&α dλόχρυCΠ), 'Χαρά 
μπαfνουμε iν&εοι ili ούρανία 
Ο'τ ά &ϋλά c;ου τ ά l ε'ρά •. 
Μέ μιά &ε{α χάρη lνώνεις 

(/ ( , , οσα ο κe<.t ρο ς σκορπαε ι ._ 
Σύ τόν κόσμο άδελφώνεtς 
u , , , οπο υ το φτε ρο <1ου παε t • 

( Είναι ή χαρά πού νο ιώ&ε ι d &ν&ρωπος 8ταν ύ'<1τερα &πό τόν 
-:όνο μπαίνει <1τή βουδδική χαρά, παγκοΟ'μtότητα καί μακαριότητct.). 

'Αμέσως Ο'έ e1υνέχεια τό Υδιο �-έμα έπct.ναλαμβάνεται άπό τόν λα-
, , , , , ι,, , ι .. '"λ n< , ., , ο ,  τον κοσμο,που το υψωνεt πανω �π ο α. �ι μπα<1οι παιρνουν φο-
ρα καί Ο'υνεχ ί ζουν tι.κολου&ούμενο t cχπό τό πλη-θ-ος. Καί παρακάτω:_ 

'Η Χαρά είναι πού τή φνCΠ) 

τήν αιώνια κυβερνα. 
Ή χαρά, ή χαρά στή ν κτ ( Ο'Τ) 
τ'ώρολόγι πού γυρνα. 

'Α , , , L � , , π τct. cρυτρα v.ννονs πεταε t' 
'Ήλιους άπ' τό Χάος .γεννα , 
Κόσμους &πειρους κv.),&ει -
πού ό φcιiό'ς ·μας δέΎ Π·ερ��-·- ' 

Καί πάλι τό έ-π�v-αλαμβάνει η-χοQωδt-d':-μe--tξιι�:g:fνα:ι η' μα
γεμένη στ ιγμη πο.ύ νο ιώ&ε tς πώς ή χαρά είνc.:ι τό πολύτ tμο τίμημα 
uετά cχπό τόν πόνο, ή γαλήνη μετά τήν �ύελλα . Πως νά μή ξεχυ&η 
ή πονεμένη άν&ρωπότητα καί νά μή Ο'φtχτα:γκα:λιάCΠ) τή χαρά πού τώ--
ρα lμα:&ε νά τήν βρίσκη μέe1α Ο''α:ύτή τή φύση , μέσα e1'α:ύτόν τόν 
tσωτερικό μtκρόκοe1μο, τήν άντιστοιχία του μακρόκοe1μου1 

'Π χαρά είναι αύτή πού δημιουργεί. 1Π εύδαιμον (α της άλή&ε ι
ας του φωτός τ·:j' ς άγάπη ς ξεχύνεται κι έκδηλώνετα ι. μ.έ. τόν ρυ&μό 
�ης δημtουργικης χαρας

δ 
της χαρας του Δημιουργου. Καί αύτή ή 

, , -� , • " • Δ , , έ δη , , , vα:ρα γινεταt α:uτος ο ι tος ο ημιουργος που κ λωνεται με την ' ' AJ. ' 1 Χ ' Τ ' "1.. ' ' ' 1.. ο. ' ακαριοτητα του. uτη η _ αρα ε ναι που u.π τα φυτρα ι.ινvους, πε-
, ιι ' ιι Ήλ ά ' ' ' ..... ,, ' ' ιι ' l!� �αει , που ιους πο το Χαος γεννα και που κοΟ'μους u.πεt 

<ους κυλάε t 11 ( 8πως Ο'τ ό π ρωτ ο μέρος της Συμφωνίας) πού ό φακqς 
�ου ματιοu μας κα·ί ή έξωτερική μας διάνοια: δέν μπορεί νά περά
τη κα ί ν ά τ όύ ς δη • 

Αύτή ή χαρά είν�t πού ξέφρενα: ύφώνεταt άπ'τά βά&η της άν&ρ� 
-ότητας Ο'άν έ!κκληe1Τ) γιιχ αιώνια άγάπη ,άδελφωΟ'ύνη καί εtιδαιμον ία.

( Συνεχίζεται) 
Π .Ι[. 
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Ζ.ΤΥΡΚΑΝ (J.TURCAN) 

ο ΤΥωΛΟΣ κι ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ 

Ι[ ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

Α' Ο ΤΥΦΛΟΣ ΚΙ Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ 

Π6σ'ο του πόνου μας τά βάρ,1 ξελαφρώνουνε 
σ'άν λίγη βοή�εια οι αν&ρωποι 
ό ενας στόν αλλο δίνουν 
καί τό �αλό σκορπουν σ'άν βάλσ'αμο 
μέ ς σ'τ ου b;δελφου τους τήν πλη'Υ1). 



Στό λαό της Κίνας δ Κομφ ούκιος τόχε πεί: 
Ιlαμε κ'έμείς κοντά τά λόγ ια του ν'άκούΟ'ουμε.

Μές (fέ μιά πόλη της 'Αcrίας 
ζούdανε δυό δυΟ"τυχισμένοι, 

"Εν ιχς φτωχός 7;0:Qάλ_υτ_Q � '· •, . 
ν 

ι; Ι 

·-δ &λλος -τ-υΦλος, φτωχος κι ·αi>το�� 1 

·Τ·όν Ούρανό'-&ε�μόΠάQακάλούσανέ · _, 
-. τή ζωή -τους να τούς _- πάQε ι,. · .. ) .' : · · ·1 · -·

Τοtι κάκ ου. ·ο Οuραν 6\Ξ δέν &κο.ϋγέ 
κιχί ·κεινοt δέν πε-e:αί'νιχν •.. :-- . _

.

"Εξ-ω . (1-έ μι ά -άνο ι·χτή ·'1tλcq:ε fα ) ;, 
�ίh,� rd β Qώμ ικα κο�ρέλ:t-:α ξαπλωμiνος 
τόΎ, �.όνο του ο τ,ιχqάλ�ος -&qrινουσε,; 
Κανε-ν.ας δέ.ν τόν &κονγε . 
κ-t· :,αύτ.ός πονο.-υσέ, \b.κό μα π ιό 1tολύ •....• • . • ;, .... ;ι. � 

J('ητ.αν ·μονctχος.-κι ό τυφλος-;-:.:Ά 
. δίχως κσ.ν.�ν(!, e1τ.ήριγμα . ' .. ,,-:·J ; 
' κιχ ί δ ίχωc όδηγό.. , r., ,. 

, L f ' ι, , ' 'ι '"� 
Διχως. α�ομα κ ενα σκ-υ�._ο .

_. _ 
μέ �: .ο-ι:ό Ο"Κ�τά_δt ,του ____ �/�.,τό�-- �Q«τα 
Υ.αι ·την άγcιΠΤ) να �ου -�ιν�ι .•. -�., .,
Μιά μέρcι πού ό τύφλ"9_ς_'τούς _τΌί'χους π.ασ"Ιtατε'Ι}ο�τιχς, 
Jtα:ραπατώντο:ς περπcιτόuσ-ϊ· μ_έ ς qτ_ό'ύς δρόμους' 
βρέ-&η κε ξάcpνου_δ(πλci Ο'τό:-.i παράλύ-�Q� _; 
Σάν lχκουe1ε τό β6_yγο του' τ ρ_εμ6-.ύλ ωciε TJ� φυχή του ... 

· ·. Ο l δύΟ'τυχο ι μόνιfχα ν ι�ουνε -::,)_ _.·.: 
του διπλανοϋ: τό,/"πόνο. ,. . ... 
''"Εχω -�'έγώ τό-ν ·πόνο μου κ.α( σύ ·tχε_ις τόν bικό σου
,μά σάν ένώσου με τ' άβάό"ταχτ·ιχ μαϊ β·άσ-ctνα 
,τ-όο:ο. <ρρ ιχτά δέ ,-&άνιχt · � ιάι•., 

'· "' Αλοίμονο, ό:παντησε ο παράλυτος, 
δέν ξέρεις π'.ο�ε μιά rrερπc.:τησ'tά 
ν.ά (fε ί ρω δέ μπο ρω; ·; . . .. ' 
Κα( σ-ύ πο_�_-.μ έσ-α ct.tό σ-κοτάδι Ο'ου .fJέ βλέπεις, 

έ ; , Ι - , -π ς μου O'.t1.1-J ,.� ι καλο μπο 9ε ι να Βγει 
σαν τ(ς έ:ν�ο-ονμε τίς δυο μας· δ'υΟ'τυχίες;" 
""Ακου,'<Εμέ,ι_ 1 ol �υό,,ι\κα&ένας �ας,� ιfχομε κε·tνο το καλο που ο &λλος _δεν.,;ο lχει. 

''Εχω τά πόδια έγ�;;_, τά .μάτ_ια .ο-ύ. 
'R�ένα &ά βαστά�ώ έγώ. καί σ'ύ -&ά μ;dδηγας. 

· Τά μάτια· ι:rου -&&· σιγόυqεύουν τήν ·περπατησ-ιά μου,

,.κι d'που κι &ν -�έ 'i 
-τα·,πόδια μο� &1 σέ πηγαίνοvν.
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Ετcrι δ(χως ποτε .η ,άγαπη μας νcχ ξερεΊ · · 
, L ' , δ ·� , , , , δ , 

ποιος r,i;Π τους_ υο μ.α�·-κα-νει-·:την-πιο χqrισ'ψΤJ ουλ$ι<Χ 
tyιfι �-� πε�πάΊω γι; σενα_ - -�---

· 
και σ'υ για μενα -&α κοt:t'

.
«.ς.

�. .. .. �

·Ζ. Π. Φλοριάν ϊ Jean,.,."?ι··erre Clc\ri-� de 'Floriar., · 1755-1794

·· γάλ.λο·ς μυ&"όγράc?ος, ':Α�ό :τ".ο_ύς :"λ(t>&ι:5\',·ς''::- Μετάφρ. 'Αγλ. Ζάννο
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Β' Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 

Ποιά εiναι ή άνώτερη μοQ(ρή της τελειότητας πού ό &ν&ρωπος 
μπορει σ ά ν ά ν & ρ ω π ο ς νά φτάσει; Σύμφωνα μέ τήν κι

νέζικη φιλοσοφία είναι τό νάσαι σοφός κ'ή άνώτectη τελειότητα 
του ι1οφοϋ είναι τό &τομο νά ταυτιι1τεί μέ τό ι1ύμπαν, Ό &ν&ρω
πος πού φτάνει ι1τή σύν&εση του ρεαλισμου καί του tδεαλιι1μου 
καί μέ τή &εωρία καί μέ τήν πράξη φτάνει στήν τελειότητα. Κά
&ε φιλόσοφος, fι.ν φιλοδοξεί νά φτάσει σ'αύτή τ11ν ένότητα της 
γνώση ς καί της άρετης πρέπει νά καλλιεργήσει τόν έαυτό του, 
καί 1r.ρέπε ι νά tυμαται πώς ή &λη&ινή φιλοσοφία δέν μπορεί ποτέ 
νά καταντήσει μιά άπλή άνταλλαγή lδεων, πού τίς διαδίδει μο
νάχα γιά νά γίνουν παγκόσμια γνωστές, μά πρέπει νά παρουσια
στεί σάν μιά σύν&εση άπό διδασκαλίες πού ύπαγορεύουν τή δια
γωγή του fδιου του φιλόσοφου. 

Ό Θιβετάνικος Βοt,..;δισμός μπfχίνοντας κι αύτός πιό βα&ειά 
στό fδιο πρόβλημα της σύν&εσης των πρ�κτικων κανόνων μέ τήν 
κά&ε &εωρητική φιλοσοφική γνώση δείχνει μέ χτυπητές εικόνες 
α�τή τήν άνάγκη νά συγχωνευ�εϊ ή &εωQΙ')τική σοφία μέ τή μέ&οδο 
πού &ά μας κάν€ι νά τήν κατακτήσουμε. Παίρνοντας μιά άρχαία 
ινδική παραβολή οί Θιβετανοί σοφοί μας δείχνουν lναν τυφλό κ' 
iναν παράλυτο πού βοη&ουν ό ενας τόν αλλο. Ό πρωτος κουβαλά
ει πάνω στούς ωμους του έκεϊνον πού δέν μπορει νά κουνήσει μά 
πού τά μάτια του βλέπουν τό δρόμο. Στή δυϊστική φιλοσοφία Σάμ
κυα πού πQώτη μεταχειρίστηκε αύτή τήν παραβολή, ό τυφλός συμ
βολfζει τήν �λη πού πάντα βρ(σκεται σέ κίνηση ένω ό παράλυτος 
συμβολ(ζει τό διορατικό πνευμα πού εΤναι lκανό νά βλέπει · τό 
κά&ε τ ί δίχως ομως νά μπο ρε ι τ ί ς σ'κέφε ι ς του νά τ ί ς κ4νε ι πρά
ξη. ot Θιβετανοί δώσανε μιά νέα €ννο ια σ'τήν -παραβολή αύτή. ot

δυό αν&ρωποι ξεκινή·ι1αν χωριστά γιά νά φτάσ-ουν uτή χώρα της 
Νιρβάνας, o-t όν τόπο της αtών'ιας άνάπαυση ς ,  8που δέν -δπάρχε ι πό
νος. 'Αλλά δέν μπορουν νά προχωρήσουν οσο δέν συνεργάζονται κ' 
lτσι δέν μπορουν νά φτάσουν στό σκοπό τους. Καί ποιοί νάναι 
'· ' 

ι δ ' 1.!. J.! ' Σ 
' ' ' 'f '(\ δ ' � 

ξ αυτοι ο υο u.ν υχι η οφια και η J.\ εvο ος 1cου περπατουν εχω-
, 'ΙΙ υ ' " ο.. ' ' ( δ ' ' ' ριστα; ενωση τους μοναχα ν'α , _υς ο ηγησε ι ι1το σκοπο τους •. 

. • • ΊΙ φιλοσοφία Σόψκυα μιλεί vιά έναν 'Υ.όσμο πολύ πιό πλΟ!-
, ά , ,. , , , � l. 

') β .. , ., ' , τυ π αυτον που ι1υνηvως αντι .α� ανομαι1τε, για εναν υπερσυνει -
δητο κόσμο. Λέγει πώς στόν δικό μας τόν crφαλεQό κόσμο tlπάρχου•J 
δυό ltντί&ετες �ρχές: τό πνευμα (purusha ) καί ή ύ'λη (prakriti). 

Αύτά τ& δυό στοιχεια, τόpurusha καί ή prala·iti , βρ(crκον-
, t , , , , 1.. , , • l.1 J t τα t ctφ ιχτο: ενωμενα μεσ'α ι1το κα3·ε αν�ρωπ ι νο πλασμα σ.λλα η dυν-

ε ργασία τους γίνεται μ' ένα τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο πού μόνο ή 
παραβολή πού ε Ίπαμε τόν έξηγε ι. Ό αν�ρωπος μοιάζει μέ τόν τυ-

λ , , β λ- , "Τ , , ( , , ί ψ ο που κου α α στον ωμο του τον παραλυτο. Ο τυφλος, που ε -
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ναι ή tfλη, τό σωμα, μπορεί εiJκολcι. νά κουνιέται -v.αί ν' άλλάζε ι 
&έe1'Τ), άλλά τό περπιhημά του εΊναι άκατάο"tατο καί μοιQΩ:ίι;t τόν 
όδηγεϊ ο'τQ γ-v.ρεμό ij σ' lνα λά-v.κο γεμάτο νερό· ένω ο παράλυτοζ 
ιχε ι ολ�ς _ ... _.(� ιδιότητες του puru.olια r τ.�υ ·?��ύματος, πού μ ' 
bξυδέQκε ίά διακρίνει τούς κινδύνοvι,;; .πό� b.νά-:{νωρίζε ι τό δρόμο 
πού πρέπει ν'άκολου&ήσει,·"άλλά πού.�Ίνα,ι &νήμπορο νfι. κουνη&εϊ. 

'Αλλιχ·ό τυφ�ός_.κι δ παράλυτος.fχουν τή σοwία εκείνη πού &ά 
τούς κάνει ν:ά; c"!νω&οϋνε καί ν&_

1

βοή.&ήσε.( ?· lνιχ.�· τ6ν αλλο, καί 
δίχως δvσκ.ο-λ'ί-α, δίχως έμπόδια &ά: φτάσουν στό"'ι1κοπό τους, άλλά 
μέ δύό ό·ί,ΧΟ,υς:· τ-ην. άπόλυτη ύποταγή του τυφλου, της pra.la:iti, 
του σώματος, καί _τήν fδιcι. &πόλυτη· lv.tρι'cr.ρy_{α του παρcίλυτου,του 
purusha ' του πνεύματος. '/ . 

�$ντμόν Ρο�;η.ίέ ( Edmon.d ·&ch�di�1i' · · J, -v.α&ηγητής στό Πα:
νεπ�στήμ ι� tη _ς Γiνεύης. 'Από τό βιβλίο .του 11 'ΙΙ Αυ,ική σΧέφη 
· · μπ ρο:,.τά σtή7 σοφία της 'Λν ατολη � �'. ·11ετ�cρQ • 'Αγλ. Ζcί.ννο υ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ,ΤΗΣ -�:�ΑΝΆτι·κΗΣΠΟtΝΗΣ 

Α r .-ΚΑ Ί;'�Δϊκοϊ· - ..

' 'f. , ' /, ., Ι Δ λ , )· · - \συ.νεχε ια απο- "fίΩ π-ρΌηγc.υ._μ_fVΡ . ε τ ιο 

Τ' δνε ι ρο πού ε Τ δο: σή_με ρα � fl","' 

. ... . .. 
·' -· . ' . 

Νύχτα βαρε-'t.ά-. ι ·,·· . , ,·-'" •
Συρτά τά σύ�νt"φα περνου".f.,:p';tά_ πpδι-σ: ':t'Ργ βουνου. 
Μέf; στό σΥ.:Οit'tχ--δ,ι :α,ι· -&�&ρωπο:-f< Τϊ'Π-Υ�:ί_'-'9υνε σκυcρτ ο ί.

, ; ι . , .,- .,J . .. J. ) ' 1ίπροστα τους χασκουν οι .'¼Ρ'�άδρε:ς ! 
- , , , . .. ,� . .  γλυστQουνε στα νερα ,,·.· ,·. ,t_.;,�φωνές'"(πν·ιχτές� βρισtές, κατ�ρες., . · .. 

Πη δοu,-� Ό.λ ο ρ&ο __ ι. · .. ο _ί δυν ατ ο ί . Ό ',· ."_-:ϊ: · 
ξεσχ-ίζοντας -.. Ις σάρκες, 
καί πέ�τουνε· οι άδύνατοι'- .,,., 
δαγκάy �γτ ας; Ί ό-, χωμ α :, ; ·' . -'-

, � , .• . !, ) ·, .,,... '' •. και τ ρ.ι ζουν�._. 3�: 2t�κ1:α>.α· _ , ·.· s· 
ο"tόν πάτ,ρ,.τ�υ-γκρε·μό·υ.,:····•·;. ,,;:-. ,,.,-·' 

t , ) • J ,� ι J ,.
) 

+•'. ,Ι • '. 
.• • 

Ι(α ί μέ ς στη ν ύιχτ α ·. · 
μιά λέξη ήχάε ι: 
ttT . ..., ..-.. , ω χ:ρημα; χρττμ,α,�J·. )'· 

... . ,:; 

( ;,1 � . 

· ,

,ι 

. • . 1 

Μά νά.πι6 iέρά κά�Όιdι' π'όύ άν�βαίνο·υνε 
' 1λ /. λ , , , , μ ο σ.νοιχτες π ηγες φηλα στόυς βρα-χους. 

π, , , έ , ισω μα-v.ριcι., κακ<)ς . φιάλτηςf.,. 
1 6' Β' ' · ' οι , ογγοι σ, υνουνε σιγα··ι:1ιγα, 

. .. J • •  

·, : 
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καί τώρα &αμπωμένοι βλέπουνε 
τή ροδοe1κέπαστη κοQφή πού ξεπροβάλλει. 
Κοντεύουν ••.• Φτάνουν. 

Κι άκουνε μιά φωνή μακριά πού τρα-γουδει: 
11 ΕΊδα τήν ασβυστη φωτιά ο-τά μάτια σας 
κcι.ί της καρδιας Ο'ας &κουσα τό χτύπημα, 
οταν βουβοί, μές uτης ζωης τήν άγωνία, 
τό Ο'ωμα Ο'CΙ.ς τραβούσατε βαρύ. 

Μ� τώρα ό Πό-&ος uας Άλή-&εια .•. 

Σκύφτε, κοιτάξτε πίο-ω c1ας μές στίς βα&ειές χαράδρες, 
πού στό σκοτάδι οί &ν�ρωποι τοϋ κάκου &vτtπαλεύουν. 
Τό χQiiμα οί πλούuιοι άρπάζουνε, 
τήν 'Αδικία φιλώντας, 
τό Μίc1ος πως γυαλίζει 
ο-τά μάτια των φτωχων. 

κι άκόμα κ 'έ δω ό άντ ίλαλο ς φτάνει' 
t ., ι / 

-ως ποτε ••• ως ποτε; -
του &ρήνου της Γης. 

Μά tuε ι ς άκουτε τ ί ς άχτ ί δες, 
χορδές στήν &ρπα μου πού τραγουδουν; 
Γιατί νά χτ(ζετε έκκλησίες, 
γιατί τά δόγματα κ'ο! νόμοι 
δταν ή 'Αγάπη , 
μόνη Χαρά, 
δέ c1κίρτηο-ε ποτέ μές στήν φυχή ο-ας; 

'Εγώ εΊμαι τό τραγούδι τ' Ο�ρανου 
κι οταν μι ά μέρα && μ' άκούσε ι ς Γη, 
μονάχα τότε μές c1τή νύχτc.t c1ου &'άο-τράφεις. 
Κα ί τώρα έ uε ι ς 
πού της ζωη ς τήν κορυφή πατή c1ατε, 

, ιλ , ,f. � , ι::-μ ο ανο ιχτη ψυχrι κο ιταc:."':ε: 
'Η 'Αγάπη, λίγο φως μέ ς e,;τό σκοτάδι τους, 
γυ ρίο-τε νά τή δωc1τε ο-τούς &ν&ρώπους' 
κ'η μέρα &άρ&ει 
πού οι' βόγγο ι τους &ά γίνουν Άρμον ία 
μές ο-τό τραγούδι του 'Άπειρου". 

Τ'δνειρο πού εΊδα σήμερα 
( Συνεχίζεται) 

'Α λ Ζ, ' Λ-, , π 
, γ • αvνου. .ι-J.Ι,Ο τα 11 οιηματα1' 



Έ' ΚΑΤ.ΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ Θ.ΑΝ.ΑΤΟ 

Καταδικασμένος σέ &άνατο� 
Πανε πέντε βδομάδες πού ζωμέ τούτη τή σκέφη, πάντα 

, , ,  , , t , , 

μου μαζι της, και παντα με παγωνε ι η παρουσια της, παντα 
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μόνος 
σκύβω 

κάτω άπ6 τό βάρος της. 
"Αλλον κcχιρ·ό -γιατί μου φαίνεται πώς χρ6νια περάσανε κι δχι 

βδομάδες·- ημουν εν(f.ς σ.ν-θ-ρωπος σάν Υ.ά-&ε &λλον αν-&ρωπο. Κά-&ε μέ
ρα κά-&ε ώρα, κά-&ε σ-rιγμή ε'[χε καί τήν tδέα της. Τό πνευμα μου,
νέ� κcχί πλούσιο, ητανε γεμάτο φαντασίες. Εύχαριστιότcχνε νά τίς 
;ετυλiγει μπροστά μου, τή μιά ύ'σ-τερα άπό τήν αλλη δίχως τάξη 
κα ί δίχως σταματημό. Κεντουσε μ '&τέλε ιωτα αραβουργήματα αύτ 6 τό 
σκληρό καί φτενό πανί της ζωης. 'ΊΙτιχνε κοπέλες, αμφια δεσποτι
κά πού λαμποκο-:τούσανε,- κερδισμένες μάχες, &έcχτρα πολυ-&όQυβα καί 
πολύφωτα κ'�πειτα πάλι κοπέλες καί σεργιάνια στά σκοτει ,ά τή, , ι. J 

1 'λ , 1 < λ I ι 1 

1f νυχτα, κατω σ.π τα μεγα α μπρατσα που απ ωνανε ο καστανiες • .nπ<r-
ρουσα vά σκέφτομαι 8, τι η&ελα. "Πμουνα λέφτε ρος. 

Τώqα εΤμαι δεσμώτης. Τό κορμί μου ε'[νrι.ι στά σίδερα μέσα σ' 
έ'να κελλί. Τό πνευμα μ.ου εΈναι φυλακισμένο μέσα σέ μιά !δέα. 
�ιά μονάχα σκέφη �χω τώρα πιά, μιά μονάχα πεποί-&ηση, μιό. μονά
Υ.α βεβαιότητα: Καταδικασμένος σέ &άνατο. 

uΟτι καί νά κ&νω ε'[ναι πάντα έδω αύτή ή σκέφη ή σα�ανική, 
σά φάντασμα μολυβένιο δίπλα μου, μονάχη καί ζηλότυπη. Διώχνει 

, n 11.λλ , Αιrι 
, 1, , ' έ , , δ, , , κα"\Ι'ε υ; η σκεψ•ι, σ-τε·ιι�:ται υ;ντ ικρυ σ μενα το υσ-rυχο και με 

σκουντάει μέ τ& δυό της τά χέρια τά παγωμένα άμα -&έλω νά γυρί
σω τό κεφάλι άπ:τήν &λλη τή μεριά ri νά κλείσω τά μά-.ια. Γλι 
στqάε ι &πό κάτω άπ' 8λους τούς τρόπους πού γυρεύει τό πνευμα μου 
vά της ξεφύγει, άνακατώνεται σάν τσάΥ.ισμα τραγουδιον άνατριχια
στικο σ'Qλ(/. τά λόγια πού μου λένε, κολλάει μαζί μ'έμένα στά 
Φριχτά τά κάγκελα του κελλιου μου. Μέ κατατρέ�ει ξύπνιο, παρα
μονεύει τόν �πνο μου τό σπασμωδικό καί ξεπετιεται πάλι uτά ο

νειρά μου παίρνοντας τή μορφή μαχαιριου. 
Μόλις τώ_ρα ξύπνησα, πετάχτη-ι..α &π'τόν �πνο μου κυνηγημένος 

«π'α'ύτή τήν ιδέα κ'εΊπα: 11 'Άχ, δνειρο τjτανε; 11 'Έ, λοιπόν, πρίν 
καλά καλά νά προφτ�σουνε τά μάτια μου τά βαριά νά μισανοίξουν 
¼ρκετά γιά νά τη δουνε τούτη τή μοιραία τή σκέφη γραμμένη στή 
�ριχτή πραγματικότητα, πάνω στήν πλάκα του Υ�λλιου μου τή βρε
!lένη, τήν lδρωμένη, μές σ'τίς άχτίδες τίς χλωμές πού βγα(νουν ά
-:6 τή νυχτερινή μου λάμπα, μές στίς χοντρές κλωστές τοϊί πcχνιοϋ 
-:ων ρούχων μου, fσαμε τ'Ι) σ'Κοτεινή μορφή του σ'τρατιώτη φρουρου 
-::ον στό ζωνάρι του τά fυσ'ίγγια γυαλίζουν, άνάμεσ-α άπ'τά κάγκε-
λα του κελλιου μου, μου φα(νεται πώς μουρμούρισε κιόλας στ'άφτί 
_ου μιά φωνή: Καταδικασμένος r1έ &άνατο. 

Βικτ_όρ Ο,',γκό. 'Από τή11 Στερνή μέρα του καταδίκου" 
llετάφρ.-Uαρ. οικονόμου 
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Γ' ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙ Σ 

liισ'ήσανε καί Ο'Κότωσαν 
ι " α , , κι ο αν,,ρωποι τους παινεσαν 

Μά d Θεός, πού ντράπηκε γι'αύτά, 
τή μνήμη τQυς νά τή σκεπάΟ'ε ι β ιάσ'τηκε 

, L ' , , , κατω απ τα πρασινα χορ ταρια. 

Ρ. Ταγκόρ. 'Από τά "Δ t αβατάρ t':'α πουλιά". 
'Α�όδοiτη Δημ. Θεοδωρίδτι. 

Δ' Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΛΑΣ 

Ό -&εσμός της κρεμάλας στήν 'Αγγλία ε'iναι παλιός καί στήν 
εΤναι διαφορετικός άπό κείνον πού ο! κοινωνιολό-
11τελετουργική -&υο-ία11 καί πού εiναι 8σο καί τά 

ούσία του δέν 
τόν όνομάζουν 
β ου ν ά π αλ ιός • 

'ΙΙ κρεμάλα άντ ιπροσωπεύε ι καί συμβολίζει πολλά. Ε'iνα_ι έκτελε
στ ι κή πράξη κα ί συνέπεια του κείμενου νόμου, πού σήμερα παραδε -
yόμαστε καί μαζί μ'αύτά _δίνει κάποια διέξοδο καί κάποια lκανο -
ποίηση Ο'τήν εκδικητικότητα του κόσμου ένάντια Ο'τό φονιά. Σκοπι
μότητά της έ!χει τόν παραδειγματισμό, πού ε1ναι σά νά λέμε τό 
πιό καλό προληπτικό φάρμακο η ,&αματουργό μπόλι πού δίνεται τζάμ

πα σ'8λους μας γιά νά μπορέσει νά έμποδ(σει τούς δυνητικούς φο
νιάδες νά κάνουν τό <0ον ικό τους. υΟπως ό'μως τά πράγματα δε ί -
χνουν, δχι καί τόσο 

0
άποτελεΟ'ματικά, μιας καί συχνά κά-&ε χρο

νιά ξεφυτρώνουν ολο καί περισσότεροι φονιάδες. 
'Ύστερα d -&εσμός της κρεμάλας έ!χει μέσα του τό Ο'τοιχείο του 

άποδιοπομπαίου τράγου. Ό κρεμασμένος παίρνει τή -&έση του ένα 
άπό τούς δυό τράγους της Παλαιας Δια-&ήκη ς. Α-bτός πού διαβάζει 
τί Βίβλο -&ά -&υμο:ται σίγουρα πώς τή Μέρα του κα-&αρμου ol 'Εβραί
οι -&υσίαζαν δυό τράγους. Ό lνας, πού μέ τή βοή-&ε ια του Μεγά -
λου 1Ιερέα φορτωνότανε ό'λες ·τίς �μαρτίες του 'Ισραήλ; διωχνό -
τανε στήν έ! ρη μο καί μέ κάποιο τρn:το σκοτωνότανε, συχνά σπρωγμe-
νος .γιά νά τσακtσ'τεί άπό κανένα γ�ρεμό- σά βρισκότανε βολικός 
έκει κοντά. Ό σλλος τράγος Ο'φαζότ�νε τελετουργικά σάν -&υσία 
στ6 θεό γιά τό σβήσιμο των άμαρτ ιων. υΟμοια κι fνα καλό κρέμα
σμα πού γίνεται σύμφωνα μ'<�λες τίς λεπτομέρειες της παράδοσης, 
μπορεί,μέ τό στοιχείο του κα-&αρμου πού εχει μέσα του, σημαντι
κά νά βοη-&ήσει κι ετσι νά λιγοστέφει τίς δικές μας πι-&ανότητες 
νά γίνουμε φονιάδες-κάνοντάς τες νά φύγουν μακριά καί νά πανε 
στίc-; έ ρη μιές άντάμα μέ τό -&υσίασμα κάποιου φονια. 'Έτσι λοιπόν 
τό κρέμασμα συμβολίζει καί τό δικό μας λευτέρωμα κι έ!χει δίχως 
-άμψιβολία γιά μαc τούς κα:λούc έξυφωτική κι ή-&.ική άξία: 
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Σάν κοιτάξουμε τό πρόβλημα τουτο Cf'tό Υ.ρύο φως της λογικης
φτάνουμε Ο'τό συμπέραcη.ια πώς lτσι πού γίνεται τώρα τό κρέμαcη.ια
ή έκπολιτιστική κι ή άν&ρ�πιστική �π(δραdή ;ου �εριορ�ζετ�ι �(}
νάχα στόν εισαγγελέα, στους δεσμοφυλακες και στον παπα,που δεν 
fχουν καί τόσο τήν άν6.γκη της. Δέν είνο:ι κρίμα; Στήν 'Αγγλία
ή δημόσια φαντασ(α εiναι τόσο περιοριcη.ιένη πού ό κόσμος στ' ά
λή&εια δt. μπορεί πλέρια νά τρυγήσει τόν καρπό άπό τά πολλά � 
λ(γα κρεμάσματα πού γίνονται κά&ε χρονιά. Αiιτό τό κουσούρι άν
�άμα μέ τό έπίσ't)μο στραγγάλισμα κά&ε σχετικης λεπτομέρειας έ
χουν Κ<Χτ�ντ�σει τόν άν&ρωποσωτήριο &εσμό του κρεμάσματος σχε -
δόν lχχρησ"το άντfς &<pορμή γιάή-&οπλαG'τική γιορτή. Σίγουρα 'Υ.cί.&ε 
καλός δικασ'τής &ά C1Uμφωνήσει μέ τή λογική του 'Άγγλου 'Επισκό-,, ' ' ' '  ' - ΣΒ ' ' ' που που στο ρωτημα 11Και τι προτεινετε Σεις ε, ασμιωτατε σαν υ-
ποκατάctτατο του μ ισόκρυφου' �πως γίνεται τώρα, κρεμάο-ματος; 11 

, ΙΙ'Ε , ο.' , , δ , 11 tγραφε χqιctτιανικωτατα: γω vα τους Υ.ρεμαγα ημοο-ια • 
, Ι , , , , .... .J. , 

Ι , Κι lχ'.η&ε ια σχετ ιΥ.α με το κρεμαο-μα &α μπορουσε αντο νrι γι -
' , έξ , έ , , , δ ' νε κατι το αιρετικα ντυπωσιακο ο-αν παριστανονταν ημοσια. 

Καί γιά νά: μή χαραμιστει κι αδικη&εί ή ένδιαφέρουσα αiιτή τελε-
τή, &αρQω τcώς άπαραίτητα &άπρεπε πάντοτες νά σκηνο&"ετείτα ι &πό 
κάποιο φημιο-μένο έμπρεσάριο, όπόταν καί τό Κράτος &ά: μπορουσε 
νά τρυγήσει Ο"Ι')μαντ t'Ι';ά οικονομικά 6φέλη. Όλου&ε γύ ρω άπό τό 
Λονδίνο, ύπάρχουν πολλά ιξοχα μέρη άνο ιχτά κι άπόλυτα -:ι.ατάλλη
λα γιά τήν έκτέλεση των φονιάδων. Μακελλειά: διάφορα {}ά μπορού
σανε νά uτη&ουν σέ βολ,κές &έσεις της πρωτεύουσας, &ς πουμε στό 
χάϊντ Πάρκ, στό Ρητζεντ Πάρκ, στήν πλατεία του Τραφαλγ.κάρ κα( 
στό χωρο τη-ς έφιππης βαο-ιλικιcι.ς φρουρας έτσι πού νά είναι βολι
κό ο-τά μέλη του Ύπουργικου Συμβούλιου καί στίς οtκογένειές 
τους,άπό τά παρά&υρα του ΝΌ 10 Ντάουνιν Στρήτ, του 'Υπουργ είου 
Έξωτερικων, του 'Υπουργείου οικονομικων κ.λ,π. νά βλέπουν κα
λά καί ,yά είναt ο-έ &έο-η νά καρατάρουν τή δουλειά καί δεξιοσύνη 
του δήμιου-στήνπραγματικότητα Χt οχι μέ τή φαντασ(α τους. Μέ 
κtάλtα ολο αύτό τό &έαμα &α ρχόταν πολύ πιό κοντά τους. Τότες 
οι &εατές &ά μπορουο-αν._νά έχουν δικιά τους άπεικ.αο-ιό: γιά τή 
δουλειά του δήμιου, καί &ά ξέραν πώς δέν εΤναι τόσο ε�κολη κι 
εύχάρ ιστη σάν νά πίνει κ.ανένας μπύρα τj νά παίζει τά: τσούν ια καί 
&ιί μπορουσαν vά βλέπουν π ιά τόν άντ ιπρόσωπό τους ο-rι.ν lχτομο έ-
t: , ., , , / , .1� , ,,,,. ,,,aιρετικο με μεy&λο πtiτριωτιΟ'μο Κt%Ι μεyti..1.1J «ρ&τΙJ? ιrov Ο"ΓJ d'-

νομ.ά τους έκτελε ί (tξ ι οσέβαστα. τό δυσάρεστο αύτό κα&ηΧον. Τώρα 
όπως γίνεται τό κρέμασμα -θαρρω πως: & νο ιώ&ουν πλέρια τήν άξία 
καί τήν r:οιότητα της πράξης� .. 

ος t , / , , -ι ενωμενες ctτρατtωτικες μπαντες &α μπορουσαν νά παίζουν 
1 ι ά 't �ν 't έ Qq>η 't ου λαοϋ -γλ υκ ι &. μουσ ι Υ.� κα. ( κ&:ιtο ι ο ς πού ν & � Q.ί -

.\. '\ , , \. , ..... ' Τ." 
, � 

σ'ΊΙ..ε'tct.ι '1''1}11.α στην _ιεQαQ-νtΟ'. ,η� �Υ-Υ;λησιας � '11.άποι�ς c�ντιπρόσωπός
"'tΟυ σέ καποιο πιο παρακατιανη 1tε�ιπτωσ'Ι') &α μποοουσε νά. Βγάλει
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κήρυγμα πάνω στό "'Ο<D&αλμόν άντί όw&αλμου !Υ..α( όδόντα b.ντ( όδόν-
τος" η γι' άλλαγή πάν� στό " t o έ')ο!.χέ�ν αΤμα άν&ρώπου άντ ( αίματος
α-ότου έΥ,yυ�·ήΟ"ετσ:ι, ότι έν ε!κόνι Οεου έποίψ1α τόν &νtρωπον (Γέ
νεσις 6).

'Εδω μπαίνοντας στή μlση �ά μπορουσ'α νά. πω Ι:'J.ν Χαί δέν τό λέν 
' , ι δ , • δ' ό , τ οι αλλοι πως κι οι υο, κι ο ημιος κι φονιας, ε ναι φκια -
, ' , , , • , - Θ -11 'Ε , α' -

Ο'μενοι "κατ εικονα και ομοιωσ'tν του ·εου • πιΟ'Ι')ς vα μπορουσαν
οι πίπιζες της Σκωτικης φρουρας νά προι:1&έσ'Ο'UV κάτι cπό πανηγύ
ρι παίζοντας κάποιο σκωτσ-έ ζ ι κο μο ι ρολό 'ι' γι ιχ χάρη του κόσ'μου. 

, Ι , Ι , ,,  J '
1.

. 1 , 

Διχως ΙJ.μφιβολια πιο καλη Χαι πιο ταιριαστη μουσ-ικη u.πο τη μου-
σ-ική της πίπιζας γιιχ τήν κρεμάλα δέ μπΌρεϊ νά βρε&εί. 

'Έτσ'ι ό πρω{}υπουργός &ά ηταν σ-έ &έση νά δεί μέ τά μc:τ ια του
, δ' , , , λ - ά , δ λ , το ημιο να κανει τις τε ευταιες ριστοτεχνικες ου ειες του 

πάνω Ο'τ6ν πελc.�η του, νά Ο'ταματάει γιά μιά Ο'τιγμή γιά νά βεβαι-
- ; υ -r ' ' 

β ; ' 'λ ' α ' ω&ει πως ολα ειναι κανονικc:, να τρα, αει το χερου ι που vα προ-
καλέσ'ει τήν άπότομη πτώ0'1), τό μοιραίο Ο'Π<ΧΟ'ιμο του λαιμου καί 
τελικά τούς ctτερνούς Jπασ'μούς καί πο:ροξυσ'μούς του κορμιου. Τά 
μέλη του ό ρΥ.ωτου δ ι κασ"τή ρ ίου πού μέ τή δικιά τους άπόφαι:11) β ρη -
καν τ6ν κρατούμενο ένοχο γιά κρέμασ'μα &ά μπρούσ'ανε κατόπιν νά 
κάνουν ούρά γιά νά Ο"φίξουν τό χ6ρι του δήμιου καί ν6! τόν Ο'υγ -
χαQ-Οϋν γιά τίς λαμπρές του lκανότητες. Μια ε!δική έξέδρα κοντά 
σ-τήν κρεμάλα &ά πρεπε νά Ο'τη&ει_ ΙJ.ποκλεισ'τικά γιά τή Βασιλική 
Βρετανική 'Ιατρική Έταιρία καί κά&ε παριctτάμενο μέλος της &ά
πρεπε νά χει κι lνα χρονόμετρο μαζί του. 

Κα ί Ο'rι.ν γκράν φινάλε ό 'ΑQχ ιεπ ί σκοπο ς της Καντ αου ρ ί ας ,'j δ 
άντ ιπρόσωπός του &ά πρέπει νά πεί τ6 11:rάτερ ήμων" καί νά τον ί
Q"ε ι τό "γεννη&ήτω τό &έλημά Σου ώς έν Ούρανψ καί έπ'( της nς". 
Καί γιά κάποια ΙJ.κόμα παραλλαγή &ά πρέπει κάποιος φημισμένος 
μοντέρνος ίεροκήρυκας νά βγάλει λόγο γιά ν'άποδε(ξει πώς d 
Χρισ-τός λά&εφε Ο'χετικά μέ τό &έμα της σ'υχώριας κα( τ6 Ο"ώσ'ιμο 
της φυχης του �ιά&ε άμαρτωλου καί πώς ή έπί του 'Όρους Όμιλία 
σ-τό φως της f>φηλης κριτ ιΎ.τjς δέ ctτέκεται η κάτι τό παρόμοιο καί 
Ο'χετικό πού &ά του ρχόταν κείνη τή ctτιγμή Ο'τό μυαλό. 

"Αν τ6 γόητρο της 'Εκκλησίας δέν εΤχε τόσο πολύ πέe1ε ι &ά 
πρότεινα νά γίνει !κκλησ'η σ-'αύτή γιά χά ρη της ωρα(ας τέχνης του 
δή μιου. Ol περσότερες χριστιανικές 'Ε-ι.κλησίες μπορουμε νάμαστε 
Ο"ίγονροι πώς �ά ηταν ύπέρμαχες γιά τίς έκτελέσεις άπό τό κρά -
τος. Τό 1810 έξη έπ(e1κοποι καί μαζί μ'αύτούς Υ.αί δ 'Αρχιεπί σ'κο
πος της '.Αyγλ ίας ηταν άντάμα μέ τήν πλε ιοφηφ ία των 32 πού άπό
ρ ι φε τήν πρόται:11) της μειοφηφίας των 11 νά καταργη&εί τj ποινή 
της κρεμάλας γιά τούς κλέφτες πού tκλεβαν πράγματα άξίας πάνω
1. ' 5 λλ ' 0 ' έ ' 'λ ' ' ' ' απο σε ινια. ·α πρ πει να ναι μεγα η rκανοποιηση για τους 
δή μ ιους της χώρας μας νά ξέρουν πιuς καί σήμερα μπορουν νά βα -
e1ίζονται όμοια στήν ύποστήριξη της Χριστιανοσύνης γιά τη δια -
τήρηση της ΧΟο'μοσωτήQιας δουλειας τους. :Ζαί πραγματιΧά: σάν κnι-
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-άξουμε κατά.φατd'α τό 8-έμα του &εσμου της κρεμάλας c:-:-f;·, ').-rι·_. 
ά δουμε πως ο.ι' πιό ζεctτοί �ποστηριχτές του &εσμο:; εΤναι οι iΧ-

, - ι , - , -τ;,.. , F :J:. 
, , , 

-ροΟ'ωποι του Νομου και της �π.κλησ'ιccς υπως ,1ταν παντοτε κα,. ::-:-=... 
-:εραΟ"μένα, "δόξα τψ Θεψ". 

Τσάρλς ΝτG.φ ( Char:Le-s Duff ) , Ο'ύγχρονός μας 1ρλαν-
δός Ο'ατιρικός λογογράφος. Αfετάφρασ'Τ) Δημήτρη θεοδωρ(δη 

Ε' Η ΜΠ.ΑΔΔΑΝΤΑ ΤΩΝ ΚΡΕΜ.ΑΣΜΕΝΩΝ 

Πάνω στούς κλώνους τούς χοντρούς τούς άπλωμένους 
σ-.ό δάΟ"ος πού στήν αν&tΟ"Τ) του ξανανιώνει 
&ά δεί ς Ο'fι.ν κομπολόγ ια έκε'i τούς κρεμαΟ"μένο;υς 
πού της αύγη ς τό φως χαϊδεύε t καί χρυΟ'ώνε ι . 

Κι α'ότό τό σκοτεινό τό δάΟ'ος πού ατολίΟ"α.ν 
τά δρυά του μέ τέτοιων καρπων �ραία τζαμπιά 

Jι ' Τ ' i,_ 1 'Α ' ' ποvτε η ουρκια, ου�ε η ραπια γνωρtσ'αν, 
είναι τό περιβόλι, λέ� του ΒαΟ'tλια. 

Κι 8λοι αύτοί οι αμοιροι, βουβοί, ξεπο:γιασμένοι� 
πο ιός ξέρει μέ τ ί e1κέ φε ι ς e1τό γυ ρτό κεq>άλ ι, 
Ο'τριφογυρνουν crτόν ανεμο αά μανιασμένοι 
κι άκόμα Ο'παQταρουν e1τοϊί χάρου την άγκάλη • 

Ό ,fλ ι ος άφηλώνοντας τούς cpλογοκαίε ι 
ω πως χορεύουνε φρ ιχτά μές crtά κλαδιά: 
άκουτε τό βα�ύ τό δάσ'ος ω: πως κλαίει: 
κ'είναι τό περιβόλι, λέν, του Βαe1ιλια: 

Κα! τούς ακούει d διάολος πού ξεφυχουνε 
κι &λλους γιά τήν κρεμάλα e1υντροφιά τούς e1τέλνει· 
φηλά τά ουράνια καταγάλανα γελουνε 
καί μοι�ζει e1ά μετέωρο �ς χρυaοσπέρνει 
ά , ' δ , , , Ι!. 

-τμους η ροΟ'ος που Ο'τον ανεμο e1κορπουνε. 
Κ' ενα μικρό κοπάδι άπό τρ�λά πουλι-ά 
μές e1τά ;ι.λαδιά- τίς νεκροκεφαλές ταιμπουνε: 
ΕΤναι τό περιβόλι, λέν, του Βαe1ιλια: 

Είναι τό περιβόλι, πρίγκηπα, πού τό ctτολ{ζουν 
- , , , , των κρεμασμενων τα φριχτα κορμια 

κρυμένα μές στίς φυλλωαιές πού πραΟ'tνίζουν. 
Κ'εiναι τό πεqιβόλι, λέν, του Βαe1ιλια: 

Τεοντόρ ντέ Μπαμβ ίλ_( Theodore de :&nville 1823-1891), γάλλος ποιητής κα{ tεατρικός Ο'υγγ�αφέας. Τό ποίημα βρίΟ"κετα,
μέe1α σ"τήν κωμωδία 11Γκρενγκουάρ 11 (' Grinεoire_. ). 

!ΙετάφQ. Γ. Ση μηQ ιώτη
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ς' ΜΉΝΥΜΑ 

Πάντα νά πολεμας καί ν' .άντισ-rέκεσαι, 
κι &ς μeνεις μόνος. 
Μονάχος, t' Qημος, γαλήνιος

.t 
νά πολεμ�ς γιά τό καλό τον Άν&Qώπον. 

Καί <1τούς πολλούς, Ο'τούς λίγους, ν'άντισ"rέκε<1αι 
κρατώντας τήν φνχή <1ου φλεγομένη βάτο 
γιά φως, πάντα γιά φως, γιά τό καλό του 'Αν&Qώποu. 

Στού ς δυνατούς ένάντ ια, στούς <1κλη ρόκαρδους, 
, Ι δ , , , και Q"tους ειλονς, Ο'τους χωματενιους. 

'Ενάντια καί τον άφέντη του άνελεύτερου 
καί τοϋ τρεμόκαρδου του δούλου ένάντια. 
Καί νά πονaς, καί νά γ�λας, καί νά όνειρεύεσαι 
πάντα γ ιά τό άγα&ό 'Ι'rαί τό. καλό τον 'Αν&Qώπου. 

Νά πολεμας μέ τό γνωσ"rό καί τό &γνωcttο, 
, , , ( '  , ,/ ,με την κακη κα την καλη τη μο t ρα. 

Κα( μέ το�ς &πονους &εούς 
, , 1. '  1. 0c ' .και τους ι.παν&ρωπου ς ι.νvρωπου ς 

, , � ( ,1. , παντα να πολεμι:ι.ς κιχ ν υ.ντ ι cttεκεσα t • 
Κι ό'λο γιά τό καλό - τό φως τον Άν&ρώπον. 

Ι. Π. Κουτσοχέρας 

ΕΚΕ�ΝΟΙ ΠΟΥ ffiEYΓOYN 

.ΑΝΝ.Α ΜΠ.ΑΙΚΕΡ 

Τόν πε�ένο μ-τίvιt lφυγε άπ'το·-yτjινο κόσμο μας μιά άπ'τ(ς· 
πιό σεμνές κ'εύγενικές άδελφές μας,� 'Άννα Μπαίκερ, 

7Ηταν μιά πολύ Ο'κληρά δοκιμαΟ"μένη φυχή κα( δέχτ ηκε μέ &αυ
μαcttή γενναιότητα, μέ Q'rwική καρτερί�, μέ πραγματική άνωτερό
τητα, ·τίς άπανωτές δοκιμιutίες της μοί (((Χς_. Ή μελέτη της Θεο -
σοφ(ας της lδωσε παQ17γοqιά, φώτιe1ε τή ό'Κέφη της καί πλούτισε 
τήν φνχή τη� μέ 1'πομονή καί άντοχή. 

Ή 0. ΕΝ. &ά &νμα:ται πάντα τήν ά-yιχπη της. Ίδιο:ίτερc{ τήν
ε�γνωμονεί γιά τήν τό<10 πολντιμη ·δωρε� της, όλόκληQ1') την πλού-
σια &εό<1οφική τηt·βίβλιο&ήκη. 

Της ε:'1Jχετ(.(t φως, «rλο κι:ι..ί. περισσότερο φως, Ο'τονς λεπτότε -
ρους κοσ-μονς. 

'Εκφράζει τά &ερμά της <1'Llλλυπητήρια στήν οtκογένειά της. 
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