
αΩσπερ Πελεκάν, τετρωμένοs τήν πλεv

ράν Σου, Λόyε, σovs θανόvταs παίδαs έ

ζώωσαs,έπιστάξαs ζωτικούς aύτοίς κρουνούς. 

'Από τον όρθρο τοv Μ. Σαββάτου. 
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ΓΙΕι\Εr<ΑΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕλ ΤΙΟΝ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΝΩΙΕΩΣ 

XAF'. ΤF'ΙΚΟΥΠΗ 26 ( ΙΣΟΓΕΙΟΝ) Α Θ Η ΝΑ 1 

Διευθύνεται vπο Σuvτακτικηs Έπιτροπηs 
'Υπεύθυνος Συντάξεως Άyλ. Zάvvou Χαρ. Τρικούπη 26 
'Υπεύθυνος Τuποyραφείοu Ν. Παvαyόποuλος Άy. Κωνσταvτlvοu 14 
Διανέμεται Δωρεαν - 'Εκδίδεται άvά τριμηvίαv 

Άριθ. Δελτίου 25 Χειμώνας 1964- 1965 
Όκτ. - Ίούν. Κάδε Τρlτη κα1 Παρασκευή όμιλlες άπό τlς 8 μ. μ Τά yραφεΤα 

άνοιχτά 7 - 9 μ. μ. 

Στlς καλοκαιριάτικες διακοπές (Ίούν. - Όκτ.) τά yραφεrα άνοιχτά κάδε Τρlτη 

7.30 - 9 μ. μ. 

Ο ΠΕΛΕΚΑΝ εύχεται στοvs άyαπητοvς άvαyvωστεs τοv το ε!ρηvικο το φως τον 
μεσοvuχτιοv όλο καi πιο λαμπερό: να φωτίζη τήv πορεlα της ψuχηs τους προς 
τήv αvyή, 

XEIMQNIATIKA 

Α' Τ' ΑΣΤΈΡΙ 

Λέει μιά φωνή: 
11ΕΊναι άσκεφιά καί φαuλος παραλογισμός νά έλπίζεις 
στή λύτρωση, στό τiρμα κάποτες νά φτάσεις 
όδοιπορόντο:ς πάνω στό στρατί τοϋ χρόνου 
στόν κύκλο πάνω τοϋ έαυτοϋ ο-ου γυρωφέρνοντας αιώνια. 

Στάσου λιγάκι, κουρασμένε στρατοκόπε, 
καί κοίταξε νά δείς, 
άγνάντεφε τό μέσα σου ούρανό 
καί κοίταξε νά β ρεί ς 
τό &ο-τέ ρι σου όδηγό 
πάνω στό lχδιάστατο τό κέντρο του έαυτου Ο'ου, 

, , , , C, t '

r. κι οχι ο-την περιφερεια και ο-τον οποιο ορι _οντα 
..., , , - t -

του άνυπαρκτου, no χωρο, εαυτου σοu. 
τΗταν Χριστούγεννα. 

Δημήτρης Θεο δωq ί δη ς 
'Από το ύς '''Αντίλαλους της καρδιας" της ο-υλλογτjς 11 'Αηί'λ..αλοι" 

-Σημεtωarj°:-τ<Γ'Χ'ίνt1�ϊ�fν-λέε ι πώς e1ύμφωνα μέ τή &εωρί�ι ης σχε
τικότητας. &ν κάποτες έξαφανιοτοϋν όλα τά_ �λικά πράγματα πού

βQίσκονται μέσα στό σύμπαν μαζί μ'αύτά �ά έξαφανιο-τουν έπίσης
'κι ό χρόνο.ς καί ό χ�ρος .( l Από τ ό  "' Αϊνατάϊν 11 του Φ. Φράνκ).
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ΣrΥντρο Μποττιτσέλλι(1447-1510) Η ΓΕΝΝΗΣΗ

Β' ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ 

Δευτε f δωμεν.-, πιστοί, που έγεννή&η ό Χριστός' 
ακολου&ήσωμεν αΌτψ lν&α cδεύε ι ό lχστήρ. 

'Attό τάν 'Όρ&ρο των Χριe1τουγέννων 



Γ' Η ΓΕΝΝΗΣΗ.ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
#•-· - - - . -

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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.. Ί'ό χριστικό στοιχειο βρίσκεται μές Ο'τόν κα&ένα μο:ς. λfπο
ρεί νά ξυπνήσ'ει -ξυπνάει καί τώρα σ'έμας. Υι rfσ'o μεγαλώνει νιώ
&ουμε τήν άλη&ινή τήν άδερcρο<1ύνη των άν&ρώ;των, γιατί νιώ&ουμε 
τήν Πατρότητα του Θεου. 'Αρχίζουμε νά μα&αίνουμε πώς ή Ο'υνείδη
σή μας ή χωρισ'τή εΤναι αύταπάτη ν.αί τίποτα άλλο. Πώς εrμαΟ'τε μέ
'1α Του. Πρωτα πρωτα πώς εrμασ'τε lvr:ι. μ'ό'λους όσοι Τόν γνωρίζουνε 

, Τ , l. 

- τr ' Jl , t , a - , 
λ , , , Χαι ον u;γο:πανε. η .. 1:.πειτιχ Ο'αν απ".ι,.1,,-�ι πιο πο υ το χριΟ'τικο Ο'τοι-

- , ι:\. , " jl ' jl, , ' ο. , , � , χειο νιω"ουμε πως ε1μα<1τε �:;να μ υι.ι:··ς τους ανvρωπους, το ..,,ερου-
δέ , ι: , Δ , τ ' , ο. , , , , νε ν το -,,:::ρουνε. εν ε ιναι κι ακι,.τορvωτο να cρτασουμε Q'ε τουτη

τη &αυμαΟ'τή Ο'υνείδf)Ο'Τ), νά νιώΟ'ουμε μέΟ'α μας τό ΧριΟ'τό. l'ιατί γί
ν�ται αύτό Ο'έ μερικούς. Φεγγοβολήμc;:τα της λαμπερης δόξας του 
χρι<1τικου σ'τοιχείου φανερώνονται φορές φορές. 'ΑΟ'τραψιές &αυμα
�":ης γαλήνης κι cχνάταΟ'Τ)ς. Κ'ετΟ'ι, &ς ε'ίναι καί γιά. λίγες στιγ -
_iς, ξέρουμε. Καί κείνοι πού τούς ή'�ανε τέτοια λαμπυρίσματα 
�tιχθατικά δέν τά ξεχνανε ποτέ, UΟΟ'η καί νά μας πιάσει &.ργότερα 
���tβολία κι &βεβαιότ ητα, άκόμα καί &λίφη κι &πελ�ισιά, [χουμε 
·r·�ωρίσει. Κ'έ'τσι μiσα μας ξέρουμε καί τώρα. !Cι αύτή μας τή βε
�:χιότητα τίποτα δέν τήν κλονίζει.

Ε'ίν'άλή&εια πώς οί περσότεροι πού γιά μιά στιγμή τήν αyγί
' ' δ ' ' ι. ' ι. ' δ δ ' ' -c ' '�ο·Jνε τουτη τη οξα την υ.γγι ζουν άσ'υνε ι α, ιχως να -:,ερουνε τι

�!•,αι, δίχως νά νιώ&ουνε τήν ένταΟ'Τ) της λάμφης της, δίχως νά
��.i.:ουνε που μπορεί νά τούς όδηγήσει. Ξέρουνε πώς έ'χουνε σ'τtγ -
_i :; tΥ.ο'τασ'ης, στιγμές πού τούς [ρχεται ή άγάπτ; του Θεου μέ τρό-

, ' δ' ' ' ' JT' λ' -ο �ου ποτε τους εν τον cραντασ'τηκανε ΠQωτυτερα. �αποια μεγα υ-
,ll ύδ , , J.,.., 'ζ , τ λ' , 1, ' -Ξ:; �νταΟ'Τ) ε αιμονιας τους "'rYt ει, που ε ναι πο υ πανω απο 

-: έ;: ίγε ια. ''Ouo προχωρουμε {}ά μας Ε!ρχεται τούτη ή βεβαιότητα 
' , Ι Ι Ι ι �ι - ι 1 '\. 1 ι, 1 -.ο :1υχνα ΚC!t πιο πλερια και .,α μας μενει ;,;ιο ποr.υ, ωΟ'πον στο 

•• ύ ' ' 1, ' 'δ � ' δ ' ' ' ' Χ -::,.ος α τη η u;νωτερη συνcι ηΟ'Τ) υαναι ικια μας για παντα ο ρι-
-:ό; μέσα μας κ'έμείς μέσ-α Του ..• 

i:ως ν ά ξέρουμε &ν ε '{ μαστ ε σ'τό δρόμο π ρό ς αύτή τή δο; ασμέ νη 
_:-, --:ελείωσ"Ι); Τί μπορουμε νά κάνουμε γιά νά φέρουμε πιό κοντά 

ι , , ι , , Γ , , ο. - ,. Χ , _.::: α:υτη την υπερτατη μακαριοτητα; ια να yεννη"ε ι ο_ ριcπος 
-:> καρδιές μας μέσα, πρέπει νά ζήc1ουμε τή  ζωή του Χριστου. 
--:_ .� ι νά φανερώσουμε τό πνε υμα Του στούς γύρω μας. Καί τό πνευ-

... -:oi; Χριστου εΤναι πρωτα άπ'δλα άγάπη κι άδερcpοσύνη. ΙΗναι β έ-
, ( ,, ο. 

, , , , ""' , : _ �ως ο ανvρωπος που μεuα του μεγαλωνει το πνευμ� το χριστι-
, � L '  '\. ι , , , , 1) 

.. :: -χει αγα:πη, κα,.οσυνη, ανεχτικοτητα, -κατανοησ'η, γενι·-κα α -
: -:-- -:-r,ς Ιδιότητας πού μή βρίσΥ.οντας λέξη Υ.αλύτ�ρη την δνομάζου-

λ , Α' , , ,, α. , � � ι, Jl. ,....: _ε_γα οσυνη. εμε γιο: τον ανvρω1ω πως ειναι μ�v?'λ�c αu.α t"C'ί



·-.:.' •• w, 
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·. , -, � .. , _... . , , -::..·.-,��: .. :�. -; 

πλατια άνοχη, κα.ρδια άνρ�χτη για ό'λου_ς:
J 

μεγαλειο στό χι(ραχτήρα •.
Κι ��τές !σα ισα οι άρετiς εΤναι
-�η. του: ΧQ .. ! στ ι κου· ?'το _ιχε ίου.

1� ' ' ' ς ·1� ' �πο1:�λεσμtχ που cρε ρvε.ι η .ι.ςvα-ιr:τ;tt-

Τσάρλς Λϊvτμτητε·ρ·( C��ε-..r-l�::, Lcί:�υer.ter , 1847-1934):,· σ.γγϊος.
·&εόσοφος καί άτ::οκρυφίστής), '.Από-1 τό ΙΙ 'π άπΘ-κρυφη r.λε:υ"ρά τωy χρ_,�
στιαvι1�ων τελετων) .-�ε.ct:ψ(?Ο:ο'η Ηα�iα·ι; οι Υ.ονόμου ... , . _,. 

_. ,.' 

Δ' - . :ΑfΊ�� ΝΥΧ'.::Ι.Ά-: .,_._

-· · Το'1Jτη· -cη ν αγ ι α τή ν υχτ-ι i
ή γη- μ.α-ς· fχε ·ι άπανε μ ι·ά,

-- ΚάνΕt φαρμα�ωμένη παγωνtά
.,, ,._ λ κι ΟΛΟ: ·κ ρο υστ α,. ι ασα.ν ,

τ� χώρατα�.τh _δiντρα,·τά κορμιά •.•
··κι--αύτές·άκ6μο: ot· απ-ιστες ψυχές.
· _.,, ·'Όλόγυμvά 'ν·αι: τά κλαριά
κ:ι ε Ί ν '�ά σπουργ-ί τ· ι ά νηtrτ ;Υ.ά
μέ'"ς" στίς-ωωλιές το:υ·ς" τίς όγρές., ' ,  . , , 'Ατtο το κρουσταλλεv.ιο χιον ι
όλα tχουνε σαβανω&ει βαριά.

- i' .. . 

Μ, , .  , , , , δ' / . _ες στη·νυχ:;;ια, που λες ·και εν τελειων�:t�:,:
...., ιr. / , δ 'δ -του ηλιΌυ ·τα πο ·ια -μου ιασαν, &αρρεις, . -····

. ·.: -� .. :Υ.ι άργοπορεΊ·ν"G.'βγέΊ,· · ·· 
·τ ή  ζεσ·c::ι.σιά vcx ωέρε t · τή γ).υκιά
στά παyωμένα tδ�:χαιδc�.�

ΕΤν'έποχή
ι, , , / , - -οπόυ τα μυριc! τα σπειρια της γης
ονε ιρα κάνουνε γλύ�ά:πίστης ·άγvης
γι ά μο_σΥ.ομ VQO νδ °ιέ ιϊ·άv-θ- tων τη ζ ανο ι ξη ς,
γιά :�άρπισμα κι·έκπλήρωι;η -tη·ς Ζωης.. 

. ,:

- ΕΊ-ν ':εποχή
, t . • 

.. ., ··· π.ου , ο. σ'τ-οχασμ-ο ς· ··
--r/;,τ_,ή-/ _'&γiαλ ι ά -του .- πα ί ρv·ε ι τή-.? ·καρδιά
κι · ο ί · δυό· μάζ ί

- .. � .' ·.

... ,.

. ·.- :· 

: , , : .

- ·μ·έ ς' '.'Q'τήν ·cχdτ:ρ-ό•ρε γγη τή σι yαλ ι"ά
οvειρα κάνουν Γέννησης Χριστου, =· ·.' : :-:- -- .. : ·. .

μές σ'τή φτωχιά τή φάτνη τή δικιά τους,
οvειρα Ε!ρήvης πά στή γη παγ;-:όσμιας,
ονειι,1α ά&άvατης 'Αγάπης ΎπερΥ.όσμιας.

Δημήτρης Θεοδωρίδης
'Από τίς 11 'Εποχές11 της συλλογης "'Αντίλαλοι"
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Ε' Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Δ, τ , 1.δ , 1. , , χ , � , , δ , ,εν ε ν  α ειανες απ το ριστο οι τεραστιες οι ιαρκειες οι
πρίν άπ'τά Χριe1τούγεννα τά πρωτα. Τίς διC1.Πέρασε τj δυνατή του 
πνοή. Ή &ντάρα της σύλληψής τnυ κουνάει τίς μσ.ζες τίς Υ,οσμικές 
-ι.αί διευ-3-ύνει τά πρωτα ρεύματα της βιόΟ'(!)αtQας. Ή έτοιμαe1(α. γιά 

Ι , , Ι Ι Ι Ι ι-,  - t  Ι ι τη γεννηση του κανει γοργοτερη την προοοο του ορμεμψυτου, Υ,α.νει 
ν'άνοίξεr τό μπουμπούΥ.ι της σΥ.έφτ)ς στή Γη. "Αμυαλα �ς μή σκrJ.'ι -
ταλιζόμαστε γrά τίς προσμονές τίς b.τέλειωτες πούχει 1...έπιβ�λει d 
�εσσίας. Δέ χρειαζότανε λιγότεQο άπό τ6 τρομαχτικό κι άνών.υμο 
κοιλοπόνημα του πρωτόγονου του 'Αν&ρώπου κι άπ'τήν αtγυπτια�ή 
τήν όμορΦιά τή μακρόχρονη χι άπ'του 'Ιe1ρcχήλ την άνήσυχη τήν ά
r:αντοχή κι άπ'τό μύρο πούαταξε λίγο λίγο απ'τούς άνατολί:ιχους 
·!υστικισμούς κι άπ'τίς φινέτσες της σο�οίας των Έλλήνω,· τίς χί-
1.ιες δυό γιά ν'άνοίξει τό λουλούδι στό κοτσάνι του 'Ιεσ,::,;:ί.'Ό -
λες έτουτε ς ο ί έτο ιμαe1 ί ες ήτανε κοσμολογ ικά, β ι οι. ογ ι Υ.ά χ ρε ι αζού-, , , , 'δ I χ , , , , μενες για να πατησε ι το πο ι του ο ριστος σ'τη -&εατρι;,.η σκηνη 
τήν άν�·ρώπινη. Κι cίλη έτούτη τή δουλειά τήν εβαλε μ;,:ρός της φυ
χης του τό ξύπνημα τό ένεργό ;,.αί δημιουργό, άψου αuτή η άν-&ρώ -' δ ' ' ' ' 'Σ' "Ο I Χ r:tνη φυχη ιαλεχτη·ι.ε για να ζωοποιησει το υμπαν. ταν ο ρι -
Ο'τός παρουσιάστηκε στης Παναγιας τήν lΧγΥ.αλιά, εΊχε πιά ξεσηκώ -, , σε ι τον κο σμο . 

Πιέρ 'Γεγ ι άρ ντέ Σαρντέν (Pierre Teilha1·d de Chardin ) 
χρονός μας γάλλος στοχαστής καί Υ.α-&ολικός Υ.ληρικ.ός. 'Από 
11 Ύμνο του Σύμπαντος". Μετάφρ. �fαρ. Ο ιΥ.ονόμου. 

ς' Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΗ 

σύγ -, τον 

Ό Γκάντι παίρνει τά βιβλία του, διαβάζει στήν τύχη. Βλέπει
' ' ' 1 'ι: • ' - Β 'δδ να ξετυλιγεται μπρος του η παρα"'ενη ιστορια του ου α. 

, , , τ ...., �, L , , -"Στον πλουσιωτατο πριγΥ.tπικον ο κο των ι.ακυα, (,ζναμεσα σ'τον 
Γάγγη καί στό Νεπάλ, στόν fσκιο των Ίμαλαίωv, ζούσ'ανε ό πρ_ίγ -' ' ( ' ' Μ ' Ν '3 ' κιπαc, Σουντοντανα ,�αι η γυναικα του, η! αγια τε, ι ' ••• 

Κάποιαν ήμέQα η Μάγια εΊδε ενα όνειρο καί τρεις βραχμάνοι
'c , λ , -:ρε ""αν στο π ευρο της.

11JΤρέπ�ι νά χαe1ης, Μάγια, γcά τ'ονειρό σου, εΤναι τρανό μαν
-:άτο: 'Από σένα &ά γεννη-&η γιός πού &ά βασιλέφ ει οτ ί ς; φυχές,, , , ., δ , Ο.. ' L , , , , - 'Q , 
γιατι το βασιλειο του ε ..:r (,ζνηκει σε τουτη τη γη. γιος σου 

, τ ,, .- , , 9, , , , , 1i , ,, , , ,α ε ναι ενας �ωτισ'μενος που "α νικησει με την (,ζγαπτ;, οχι με τα 
• , , 1. , , , , ο.' έ , , .. , ο-:).α. θα φυγη ιλΠΟ το σπιτι του και ..:rα γκαταλειφη το: -γκοσμια. 

-� σκ ίση τήν άμά&ε ια πού Ο'κεπάζε ι τή γη ... 11 ' Γ , _1 , , , 1. , , , 
'Α , Ο καντι uφωνει τα ματια, ανοιγει μια χριdτιανικην γι� 

Γ ' δ , , J. , "Ω , L , t �!ΧΦη, ιο:βαζει τον Εναγγελισμο. ".στε λοιπον, αναρωτιεται,η 
:ύ. '&εια βρίσκεται πct.ντου Ο'τίς fδιες κατασ'τά:σεις, μέ τίς fδιες 
Όi;εις, σάν ένα γιγαντ ια'ίο κάτοπτρο;" 

Κι'έξακολου-&εΊ τό διάβασμα, ένω οι' παχειέr �"rι:ι/: κυ�-' :-'c, 11•:-; 
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Ο'τ ί ς νυχτιές του Νατάλ. 
-'Π Μάγια γέννηΟ'ε ένα παιδί τόΟ'ο όμορφο πού τά πουλιά ηρ&αν 

νά τό !δουν. 'Αλλά ό &γιος 'Ασίτα, πού CΧΟ'κήτευε μές ctτά δάση &
κουσεν ύ'μνους σ'τά ούράνια. Κι'οl φωνές του μίλησ'αν γιά τή γένντ;-
ση iνός παιδιου πού &άσ'ωζε τόν κόσμο". 

Ό Γκάντι ξανάνοιξε τή χοντρήν 'Αγία Γραφή των Χρισ'τ ιανων καί 
διάβασε: 

. -'Αφου δέ έγεννή",1 b 'Ιησ'ους έν Βη&λεέμ της 'Ιουδαίας έπί 
των ήμερω· Ήρώδου του βαΟ'ιλέως� !δού μάγοι ό:πό άνατολων ηλ&ον 
ε!ς 'Ιεροσόλυμα λ.::γοντι=:ς: 1

1Πuυ εΤ\'�, ό γεννη&είς βασ'ιλεύς των 
'Ιουδαίων. 'Ότι εfδσμεν τόν tι.στέρα αύτου έν τ'fι 'Ανατολv καί ήλ-
&ομεν ί'να προΟ'κυνή Ο'ωμεν αύτ6ν ••• 11 •  

Ό Γκάντι χαμογέλαΟ'ε καί πάλι καί σ'υνέχισε τό βίο του 3ούδδα: 
, , , , � ., ι Α ( 'Θ ι: 

, , Τζ -"Διχως σ'τιγμη να χαο"Ι) ο αγιος Ο' τα τρα, η.,,ε κατα την 1.α -
πιλαβασ'του ακολου&ώντας τό δρόμο πού ;;ούδειχναν τά πουλιά. Κι' 
έκει εμα&ε πώς σ'τήν οt"Ιωγένε ιά των Γκοτάμα γεννή&ηκεν ένα παιδί. 

, , , / , r. , ( 'Λ , Κατοπιν ctαν παρουσιαστηκε σ'τον πριγκιπα -ουντοντανα, ο σ'tτα 
εΊπε : 11.Χαρητε. ol &εοί &ά παρατήctουν τά ιερά τους γιά νά !δουν 
τουτο τό παιδί. "Ολοι οί οιωνοί λένε πώς &ά σ'ώση τόν ;:όσ'μο. Ό

γιός ctας γεννή&ηκε γιά τό καλό κά-&ε πλάσματος ζωντανου. Θά cχπλώ
σ''Ι) πάνω σ'' δλους τή σ'υμπόν ια του καί &ά σ'βύσ'η τ ί ς φλόγες του πό
νου καί της άπόγνωσης. "'Rρ&ε σ'έ τουτο τόν κόσ'μο γιά νά σ'ώση τούς 

, ' δ  , ' ι... λ , "φτωχους, τους Uσ'τυχισ'μενους, τους απε πισ'μενους.•• 

JΤιέρ Μπουρταμπούρ (Pierre Bourtembourg ) . 'Από τό 
ό 'Άγιος των Ίνδιων". Μετάφρ. Α.Α.Σ. Άναδημοσ'ιεύε:ται 
έφημερίδα 11Κα&ημερινή 11

• 

z' ΠΑΤΕΡΑΣ, ΜΑΝΑ, ΓΙΟΣ 

11Γκάντ ι 
, ,. ' άπο την 

Οί &λληλένδετ ες &ρχές, ό Ούρανός κ'ή Γη, ό τΙΙλιος κ'ή Σελή-
t "  , ι  , ::r, , , cι 'Ο , ' , δ ,νη, ο αντρας Υ. η γυναικα ,1ταν αρχικα ενα. ντολογικα η σ'υν εση 

τους εΤναι λε ιτουργίο: ζωτική. Δημιουργει μιά τρίτη αρχή, πού εΊ
ναι "κατ'ε!Υ.όνα" της πρώτη ς καί πού i!χει τή φύιτη της δεύτερης. 
'Όπως άπό τή σ'ύνδεΟ'η του Νοητ ικου (Μάνας=νους, λόγος, bλή&ε ια) 

μέ τή 'Ρωνή (Πάχ=λόγος, φωνή, αfσ'{)-ηση, δόξα) γεννιέται ή εννοια, 
έτσι κ'ή ctύνδεσ"Ι) τ Όύρανου καί της Γης ξυπνάει τ ό 11Βρέ,·?ος11

, τή
Φωτιά. Κ'ή γέννησή του τό χωρίζει τό 11 Dρέ cρος11 άπ'τούς "γεννήτο
ρες" του καί γεμίζει μέ cρως τό ένδιcφεσ'ο διάστημα. 'Ίδια καί σ'τό 
μικρόκοdμο άνάβει μές σ'τήν κοιλότητα της καρδι�ς, εΤναι τό φως 
της. Λάμπει μές σ'τήν κοιλιά της μάνας του κΊχει πλέρια σ'τήν %α
τοχή του ολc.ς τίς δυνάμεις του. Μόλις γεννιέται, περνάει τούς 
'Εφτά Κόσμους, ό:νυφώνεται γιά νά διαβει τήν πύλη του Ήλιου, 8-

πως ό καπνός του βωμου rf της κεντρικης έσ'τίας, εtτε της έξωτερι
κης εfτε της έdωτερικης μας, ανυφώνεται γιά νά διαβεί τό λ!άτι 
του Θόλου. Αύτός ό 'Άγκνι εΤναι τότες ό μαντατοφόρος του Θεου, 

( ' - '
9

, L Ο ' ' -ο κατοι11.ος της κανε ι.tVvρωπινης κατοικιας εlτε χτισ'της εΥτε σ'ω -



ματικης, ή φωτεινή καί πνευματικ ή ό:ρχή ζωης. �.Ιεταδίνει τό αρω
μα της ΠQΟΟ'ψΟρct.ς Jt01J Υ.αίγεται άπό δω χάτω Υ.α( φτάνει ϊe1αμε- τόν 
κόe1μο τόν πέρα άπό τό &όλο τ'Οόρανου. Έκε1 πέρα αλλος δρόμος 
δέν εΤναι άπό τό Δρόμο τωvΕ:εϋιν. Αύτόνε πρέπει νά τραβήξει κά
-ί\-ε όντότητα πού {Ιέλει νά ψτάe1ει e1τήν πέρα τήν αΥ.ρη του Ποταμι
ου της Ζωης, του τεράe1τιου v.αί cρωτεινου, πού χωρίζει τή γήινη 
τήν άκροποταμιά άπ'τήν ούράνια. 

'Απάντα Κ. ΚοομαραΟ'βάμυ) ίνδός e1τοχαe1τής. 'Από τό βι βλίου του 
1
1 'Ινδουϊe1μός Υ.αί βουδδιe1μός 11 

Ηετάφρ. Ηαρ. Οι ·,ωνό μου 

Η' ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Κρατω μ ιά πέννα Υ.t{ί ζωγραφίζω 
τό �ρόe1ωπο του κόe1μου γελαe1τό. 

ΆνάμεΟ"α e1τίς γραμμές γλιστρc�ν τά δάΧρυα. 
Τά Ο'βήvω. λfό: πό:λι έκεϊνα tρχονται 
άπό χιλιάδες μάτια. Τά μαζεύω 
Ο'τήν καρδιά μου, μά πως vά χωρέe1ει 
τ ό Ο'Ο ς e1παραγμό ς. 'Αρχίζω 
e1έ &λλο χαρτί νά γράφω. ?.ανατρέχουν 
δάκρυα μαζί καί ιδ�ώτας καί τόuο μοιάζουν 
πού νά χωρίe1ουν πια δέν γίνεται. 

'Αλ , 'β , � , , λαζω μολ� ια και χαρτιο:, μα παλι 
t 'δ , , , δ' t , 

C'\' ο ι ρωτας και τα ακρυα ολοενα. cελω
νά e1χεδιάe1ω ενα χαμόγελο, ε.να 
βλέμμα χαρας, μιά ήλι'αχτίδα 
e1τό έχ&ρικό το�εϊο του χειμώνα. Θέλω 

11 ' λ ' ' δ' εν α π ραe1 ι ν ο κ α ρ ι , να ωe1ω 
l, Ι δ ) ύ Ι Ι Ι υ;ντι ωρο Ο' α τους που περιμενουν. 
Που &αβρω, Θέ μου, μιά φωνή 1ιαινούργια 
φωμί γιά τά παιδιά καί τά e1πουργίτια; 

"Οe1ες φορ ές ηρ{}ε τό φως, e1άν άe1τραπή 
αί'ματα εΤδα ώΧεανούς καί πάνω 
e1τά α(ματα κραυγές νά ταξιδεύουν. 

ττ ι J\.υριε, 
κράτηe1ε σ'τα&εQά τό χέρι μου πού τρέμει 
κι'&νοιξε μιά e1ταλιά τόν ούρανό νά ξεχυ&εϊ 
d ή'λιος πάνω e1τίς πληγές καί νά ξεπλύνει 
τά δάκρυα, τό �Τμα, τίς ρυτίδες 
άπό τήν ο:γρια μορφή του κόe1μου. 

Ή άγάπη δέν μοtlμα&ε νά ζωγραcρ ί ζω 
&λλο άπ'τό δικό της πρόe1ωπο. 

Τάκης Σωτη ρχο ς 
'Από τή e1υλλογή ''h[ετοικεe1ία11 .'Α&ήνα 1963 

' 
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Θ' Ο ΗΡΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

'Ο 1ΙΙ 'δ ' ' ι= ' Π δ' 
'.ιt ο. λ 

' ' ' ρω ης, που κατατρε�ε το αι ι κ ,1 vε ε να το σκοτωσει, 
εΤν',j εικόνα του κόσμου, πού κ αί τώρα �έλει νά τό σκοτώσει αύτό 
τό Παιδί μές σ'τόν εiιλαβικό τόν αν�ρωπο. Καί πού πρέπει άπ'αύτόν 

, C" , , τ 
, , , � , " C 'λ , , να ι.:,εφυγε ι κανενας, ε ναι αναγκη να �εφuγε ι, αν vε ει να το κρα-

τήσε ι ζωντανό μέσα του τό Παιδί. J�αί τό Παιδί εΤναι του κά&ε άν
�ρώποu ή ψυχή ή φωτtσμένη πού πιστεύει. 

Γ ιοχάννες Τάουλερ ( Johθ.nnes Tauler, 1300 - 1361,

γερμανός μυστικός. λfετάφραση }fαρ{ας ΟtΥ.ονόμου 

Ι' ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 

Τό παιδί της μεγάλωσ'ε, tκλεισ"ε σ"ήμε�. 
τά ε"ξη του χρόνια. 'Γό χτένισ"ε δμορφα. 
Δέν -8-&χε t πι ά άνάγκ,1, Πε QVα καί τό βλέπει. 
Στή γωνιά της πλατείας στέκει σ"άν &ντρας. 

Άπ'τά πέντε κουτιά τά σ'πίρτα εχει κtόλας 
ποuλήσ"ε ι τά τέσ"σ'ερα. 

Πα(ζει d χειμώνας 
στά δέκα του δά-χτuλα. Γίνεται νύχτα. 
Κοιτάζει η μητέρα του δεξιά της, ζερβά της. 

'Απάνω καί κάτω. Σκοτάδι. 
"Αν μπορουσ'cν άνa.'βοντας τό παιδί μου ενσ. σπίρτο 
νά φωτίσ"ει τόν κόσ"μο, 

Νικηφόρος nρ εττάκος 

ΙΑ' ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑΜΑ 

ΙCλαίγε ι 
στό λόγγο 
ή λυγιά. 

Γελάει 
σ'τό τζάκι 
1 , η ψωτια. 

Καρδιά μου 
κλάφε 
τή λuγ ιά. 

Καρδιά μου 
μοιάσ"ε 

, , 

τη φωτ ια. 

Δημήτρης Θεοδωρίδης 1 / 12 / 60 



ΙΒ' ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ ΜΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

Του Γενάρ_η ήλιοβασίι.εμα 
γαλανό, κα&άριο λάμπει 
στολισμένο μέ τά χρώματα 
μιaς μαγιcί.τtΎ.ης αύγης. 

Πρψιμη 'Άνοιξη γιορτάζουνε 
' l!.λλ , "'' , σ � ους Χοσμους CΧΛΛΟ ι καμπο ι; 

ΤΌύραvοϋ τ6. ρόδ'ά:ν&ίσανε 
π Q ί ν άν & ίσο υν ε της γης ; 

Γ. Δροσί'νης 
'Α , , Ιφ 

, 
'δ π ο τα ' ωτ ε (:CX σ"Υ.ο τα ι α 11 

ΙΓ' Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ 
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'Π δευτέρα μύησις αναπαρί<'fταται συμ�ολικως εις τάς χρισ'τια
ν ι Χάς γραφάς δ ι ά του βαπτ ί σ'ματο ς του Χρ ι σ'τ ου. 

Δι'α<ιττjς ό &ν&ρωπος, βυ&ιζόμενος εlς τά νάμ ατα της t.cν�ρω -
-:ίνης &λίφεως, λαμβάνει πλήρη συνείδηcrιν tαυτου ιlJς υlοϋ του Θ ε-

οu εις τόν όποίον d πατή9 έ;,.δηλουται, έξωτεριχεύεται ςοανεριu -
νεται. Αιe1&ά·,ιεται τήν ζωην της }.!ονάδος, τοu έπουρανί�υ· δηλονό-

π , , δ , ι , 'δ , , -�ι ,.ατρος, να ιαχυνεται ι:: ς την συνει ησιν του και κατανοει
, jl δ , , , , , 1 (\. , 1 λλ , , 

�οτε υτι εν ταυτιζεται μονον με τους cι.νvρωπους α α e1υγχρονως 
-;.αί μέ τόν Πατέρα του τόν έν τοις ούρανοις. 'Ότι ζ� έπί της γης 
διά νά έ κπληρώσ'ΤJ τό �έλημα του Πατρός καί νά lχποτελέuv τήν αt-

, ' δ' , Τ Ι .. , ι ι , - , , ι ,._, :r�ητην εκ ηλωσιν ου. 'tνεται ο ιερευς του μυστηριου .το οποιον 
καλειται Θεός. Ε!uεχώρησε 6πισ&εν της Ώραίας �ύλης καί έπανηλ
, ε μέ τήν &ι=;ίαν cρωτοστεφάνην της b:χτινο�ολούe1ης δόξης τήν ΙJ.ντα
•ιct'ι.λωσαν τό lχνέσπερον φως του &ε ίου ι ερου. 

Τότε lχρχίζει τό fργον της αγ�πης, ή όποία έκδηλουται από 
Ι I (}. I Ι Θ I I I J  I -:-υν ακα&εκτον προvυ.μιο:ν προς. οη&ειαν, παρηγοριαν και ανακου -

�ισιν των πτωχων, των έγκαταλελειμμένων, των &πηλπισμένων. 
'Π άκτινοβολουσα σοφ(α τήν όΤ':οfαν τότε ό αν-&ρωr.ος έΥ.προσω -

-:=-:ί, ή καλωσννη καί ή ά:γάπη τήν δποίαν διαχύνει καrαυγάζουν καί 
=-:ρμ αίνουν τονς χειμc<ζομένους εlς τά σκότη της ό:γνοίας κο:ί της 

-:λάνης καί φέρουν ε!ς α<ιτούς μαζί μέ τ�ν παρηγορίαν, τήν χαρω-
-τν έλπ ί δα μι ας και. υτέ ρας ζωη ς.

Δη μ • Ν ο μ ι Χ ό ς 
'Από τή διάλεξη 11Αι' μυήσεις του 'Ιησ'Οt/ 11' 

στό βι βλίο "θεοσοcρικαί μελέται1' 

, , που πε ρ ιεχετ α ι 
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KaC Lδοό άνεώχ&ησαν α6τQ ot ο6ρανοC (Ματ&.γ'16) 
Η ΒΑΙDΤΙΣΗ. 

βυζαντινή είκόνα του ΙΓ' αίώνα 
άπό τήν ΆγCα ΑίκατερCνη του Σινά 

ΙΔ' ΗΤΑΝΕ ΤΡΑΝΗ Η ΣΤΙΓΜΗ 

'ΊΙτανε τρανή ή στιγμή 
του 'Ιορδάνη, 
του '!ωάν�η του Προδρόμου 
καί της γης 
καί των άν�οώπων 
ή όλιγόλεπτη στιγμή 
πού έβαφτίστηκεν ό 'Ιησους ό Ναζωραίος.

'ΊΙτο:νε τρο:νή κα ί μεγαλόχαρη 
του Ίορδ�νη, του 'Ιω&ννη ή ήμiρα.

Τά νερά του ποταμου 



.. - -� 

τώρα δέν κυλουσαν, έφτερούγιζαν. 
Φτερουγοuσαν ol lίχ&ε ς, 
ό βυ&ός, ό κορμός, 
τοϋ νερο� ol λευκές φτερουγες. 
Σμάρια σ-μάρια τά νερά, 

· -�· -��ριστέ�tα κ'έφτερούγιζαν,
·'' · · γύ {:ω' άπ' τή λευκή περιστερά.

· J{' ύ'στ:ερc( d'πλων.-αν χοπ_αδ ι αστά
'""στή"ν άν:ατολή ,-

Ο'τ'ι) δύe1η' 
dτό βοριά 
καί στό νοτtά t 
σέ Ιiλ-;, :t!X Ο'r)μεια του· όρίζοντα. 

( . • - Ν Kt ως 9τεροΥ.ο�ουσα� κ ι  απ�ωναν 
οί λευκές - �-ατc<λευκες rρτ�ρο'\>γες· 
tκρουαν τίς ει Q1Jνικές 
κι άπαλές χορδές του lχνέμου,_-. 
ιχρπας lχνο:.δίνοντ αν ρυ{)-μο ί,
φ&όγγοt καί ηχοι · 
καί σ-κοποί νέοι .• 

, .. � 'Αρμονία . .
ειρηνική 1t.t _άνάερη� 

.. .: .. , 

ένορχησ"t ·�ωμένn στό πεντάγραμμο 
της καίνούργ.ί-_ας_ βίβλου των tχν&ρώπω_ν'. 

. ·. 

. ,. ... � . 

της Δ t α -S· ή κ η ς τ η _ ς Κ α '_t .ν η · ς_ •

· ·· Ι. η. Κουτσοiέqας
'Α ' ' 'Ι δ' 

' 1· '  πο το" ορ ανης ο αεtροοζ" 
• i.· 

;ΙΕ' ·· .. ΣΥΜΒQΔΙΣ.Μό� ΤΟΥ. Ι6ΡΔΑΝΗ ·
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.. ' . / 

'Ο Ι. Κοmσοχέρας;.εΊναι" ό πρ�το·ς; πιστεύω, �ού' με'σα :στήν 
-:αγκόσμια λογοτεχν[α χρης,ιμοπόίησε τόν 'Ιορδάνη πότ'άμό. Πρωτα 

- , , ι , . - . , ι; 
. 

, , . • , . , -:-Qωτα �α συμβολο ενο_ς .λαQυ .. ποϋ πορtυεται_· πρ�ς,;τ-9 πεπρωμενο του
, • ,. ' 1 • • , , , ·- ._ •• • • - , - • . • .... , και έπ ι πλεον <JrJ, συμβ ολο μιας' μctκρας- πορε ι.α.ς _της & .ν&ρωποτητας 
, , ι , 

1 
, • �- ·� ,� ι , .- : ·-\. · , · -�ρος ·τ_ην Ύφι:στη γνωσ'r). Συμ@.-pλο άκομα ενος εf δο�ς . όσμωσ'εως της 

�ιβλικης γη·ς· κα(·της γης.το� _Εύαγγελίαυ, ένός -�_ί
{
ρελ&όντος Υ.αί 

ivός μέλλο�το� πού _π�ρικλεl6υν ·τόν αl�νιο κύκλό το�iρ6νου καf 
� ς ζωη ς ) ΟΠΟU ό ιχν&ρωπος πιχντα άναζητάε ι Vd ΠQΟΟ'Πtράdε ι τή μο ί-
�:Χ του γιά _ νά -;tTJ. �έρεt κοντά σέ μιά,iελειότητα που π�ντα του 
�::σεuγετ, • ·--. 

. . 
'·,, 

. Γκαστόν - 'Ανρύ Ώφρέρ (Gaston - Henry·A;�frere 
· Signor de Si. 19 59 �α ί 1960 · .

j .• • -·-

. . ·. 
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ 

Α' ΑΝΑΜΕΣΑ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ 

ιο &ν� ρωπος στέκει /αταμεσίς του δρόμου �νάμεσα ούρανοϋ καί 
γης, μέ τά πόδια βα&ιά βουτηγμένα στή λάσπη της ύι.ιΥ.ης ζωης καί 

Ι , , ,. Ι ) , rr,' Ι "Ιι").' , Jl Ι , με το κε,ΙJαr.ι στον οuqανο. ,ις πιο πο,.,.ες ισορε ς �:;χει τα ματια 
' ' δ ' 8 ' ' 6 ' - ό 

- •rcτ ' σφαλιστα Υ.αι ε. λεπ. ι cην μcρφια του ραματισμου • •• ταχει cε--
νGιχτά ·tά μάτια του ,.ιά καρφωι,:.cΎα ι1τή λάσπη ,-_αί στό βουρκο πού 
του σιιεπά..;ουνε τ� 1;:5δια. �Ιά .i'X. -τ-ά ·,/ι--:-ια σηκώσ'ει φηλά μιά στ ιγ-
μούλα κcι.ί δεί τόν Χό<' ι�Ο της πραγματ tκότητας καί των πνευματ ti :_ 
Χων ά:;tων, άρχινάει ή σπαρcι.γμένη καί ταραγμένη ζωή του ά:ν&ρώ -
που πού τόν �χει συνεπάρει η' λο:χτάρα νά φτάσει. 

'Άλις Α. Μπαίη,.u ( .A.lice 1'.. -Bailey) .'.Από τήν 11Πραγματεία γιά 
τίς &:χτίνες". ΜετάΦραι:rη �fαρίας Ο!,tονόμου. 

Β' ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΣ 

ΕΊμαι lνας αν&ρωπος, lνας μεσότ οιχος, 
ο�τε &εός, ο�τε δαίμονας, 
στό μεταξύ τους βρίσκομαι, γ ι  Ί::ιύτ6 καί τούς δυό τούς φοβαμαι, 
κ αί προτ ιμω τήν α'{σ&ηση κι ας μέ τυραννεϊ, .. 
μα&αίνω κι όσο περισσ-ό τερα μα&αίνω σ'tωπω .. 
Ν , , .. Jlλ / , ,- J: , α τρικυμιζεται ο ι:;  ατος και να σωπαινει .,,ερει, 
ό χρόνος &άβε ι τόν καημό, 
&άβει ή όσμή τούς σκοτωμένους σέ �αράγγι, 
&άβω κι έγώ λίγο �άρροc, λίγη χαρά 
νά τά φωνάζω οταν τά fχω ανάγκη. 
'Γί είναι ενα μικρούλι έντομο έμπρό ι; στό 'Άπειρο; 
'Γί είμαι έγώ έμπρός στό 'Άπει qo; 
�ί είναι ή Γη �ού κατοικω έμπρόc στό ΗΑπειρο; 
Γιορτή μπορεί νά γίνει ό κόσμος; 
Ό &άνατος μας μετακινεί στό Σύμπαν, 

συναντιόμαστε σάν καράβια στή &άλασσα καί δέ γνωριζόμαστε 
γιατί μπαίνnυμε διαρκως σέ σύν&εση καινούρια, 

' 

καλέ μου φίλr:, ω ανθ·ρωπε, μιά συσκευή του Πόνου πρέπει νά 'σαt. 
Στό βά&ος κά&ε σκέφης μας ύπάρχει lνα &έλω πάντα, 
που νά γκρεμίσω αύτό τό �έλω; 
Χέρι μου γνέωει μακρινό του βορια ή άλισάχνη, 
τ ρικυμία του δέντρου καί του κύματος &ς πιαστουμε, 
ε r μαστ ε άδέ ρψ t α • 

Τά σπίτια μας είναι άπλωμένα κατά τόν ούρανό, 
στερεά κι ε'ίί3-ραυστα ό'πως δγκοι πάγου, 
σβηστά κάρβουνα τά σπίτια μας 



καταντικρύ στό πέλαγος των κόσμων, 
μέ τίς έλπίδες μας νά καταλήγουν έ,ι.ει ό'που καταλήγει 
των πλο(ων ό καπνός. 

Χτicαμε τά σπίτια μας έναντίον του �εραυνου, 
τήν άκοινώνητη πεqάσαμε θάλασσα, 
πλέουμε στόν άέρα, 
τα; ι δεύο υμε ώς τ 'άctτ ρα 

1 

τ ί μεταβ άλαμε ό'μως άπ' όλα όσα βλέπουμε; 
τί άλJ.ά;αμε του κόσμου; 
τ[ κερδίσαμε πού ζήσαμε,� φίλοι; 
μέσα σ'σ.ύτόν τόν μεσότοιχο 
σας έρωτω, εΊστε εύτυχισμένοι; 

�τενάζει ή θάλασσα στό παράθυρό μου, 
, ι::: 1 φ , στενα _ει κι η υχη μου, 
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μα�-ι.νός εΊμαι άντί).αλος, του Θεου ένας ηχος εΊμαι. 
Στενάζει ή &άλασσα στό πάρά&υρό μου μαζί μέ τήν φυχή μου. 

Σαράντος Παυλέας 

Γ' ΓΙΟΦΥΡΙ 

Στόν &ν&ρωπο-τ"'άλη�ινά μεγάϊ.ο εΤναι τ'flτι γεννιέται νά ναι 
τό γιοcού ρι κι Οχ ι τό τέ ρμ-α:, 

Φρίντριχ Ν·ίτσε (Friedrich Πietzscl1e, 1844-1900: 
'Από τό 11Αύτά 'πε ό Ζαρατούστρας 11 • Μετάφραση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Δ' ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΟΝΤΑΣ 

Ταυτα ε!π�ν !πτυσε χαμα( καί έπο(ησε πηϊ.όν έκ του πτ�σματος 
καί έπέχρισε τόν πηλόν έπC τούς όφ&αλμούς του τυφλου καί εΤπεν 
αύτqι": Ύπαγε, νίφαι ε!ς τήν ΧολυμΒή&ραν του Σιλωάμ, ο έρμνεύε -
ται άπεσταλμένοc. ιΥ.π�λ&εν ο?ίν καί έν ίφατο καί �λ&ε βλέπων •. 

JT ''Ι ' ο.' έδ' 5--8 .. ατα ωαννην Υ.ε<?. v αφ • 
Θαρρω πώς όπως tγινε μέ τόν τυφλό του Ε-όα γγέλιου τό ϊδιο 

μπορει νά γίνει καί μέ τά μάτια της φυχης του κά&ε σσ.ρκικου αν
θρώπου. 

ΕΊναι μπορετό ν'άνοιχτουν καί νά δουν τό φως μονάχα σάν άλε� 
cpτουν μέ τή λάcrπη της πείρας της γήινης �παρξή ς μας. 

Τή λάσπη αύτή Χά&ε στιγμή τήν iτοιμάζει ή Ζωή γιά χάρη μας 
σμίγ οντας τό &αματουργό σάλιο της μέ τό χωμα του &υμικου -αισ&η
σιακου κόσμου μας. 

Μά χρειάζεται καί κάτι σ.λλο &κόμα. Τά λερωμένα άπό τή λάσπη 
μάτια μας χρε ιά(:ετ•αt cαόμα νά πλυ&ουν άπό μας Υ.αλά μέσα στης χά
ρης τά νερά, κείνης της κολυμβή&ρας του Σιλωάμ πού &ά μπορούσα
με έμε ι ς νά τήν καλέσουμε 'Αγάπη. 

ΔημήτQΤ)ς Θεοδωρίδης 
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Ε'' .ΔΠ' ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΩΣ Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ 

·ο ll, ο. ο. ,� , ' ι. , γ 
, 

, 
, , {λν\/'ρωπος vε,._ε ι παν τα ν υ.γων ι -,.εται για να ;ι.αταχτηctε ι τον 

κόσ�·ο, γιά νά έπιβάλει τή &έληση του άν&ρώπου ctτ'cνομα του &ε
ου του. Μέ 7!αντιέρες καί ξ�φωνητά, λεγεωνες καί σταυρούς, ό:η -
τούς καί �λι9υς, πολεμικές κραυγές συναyερμου καί αΤμα. �Εχει 

, 'δ , , , ά.λ' 'ά , τα πο ια στη σκονη, το κεφ ι ctτ ctτερια. 

Χάν �ουγίν, crύγχρονή μας κινέζα μυ&ιστοριογράcρος. 'Από τό 
μυ&ιcrτόρημα "Πολλαπλή λάμψη". },fετάψραση Μαρίας Ο!κονόμου. 

ς, ΑΝΑΜΈΣΑ ΓΗΣ ΚΙ ΟΥΡΑΝΟΥ 

Ό Ούρανός μέ ,f< μυριιχδες μάτια του 
μας βλέ:τε ι. Φ 0.ησέ με: 

Ή γη αtyιγματ ι·,._cί σωπαίνει. 
Καί περιμένει τό δικό σου τΎ ονομα. 
Γιά νά βροντήσει μέ μυριάδες πό ρτες. 
Καί μέ μυριάδες στόματα ν 'άποκρι&ει. 

Πέτα: μας κράζει τ'ούρανου τό κάλεσμα. 
ΊΙ γη μας κάνει νά &υμόμαστε πώς ε ϊμασ'τε αν-&ρωπο ι. 

Σ'α!ώvιο πάλαιμα 
ο'ύρανός καί γη. 

Μά ή σύγκρουση γοργά τελειώνει. 
Πετα ό μετεωQίτης κι &φανίζεται 
τήν ωρα πού τονε τ ραβ άε ι ή γη. 

Τάχα μας μέλλεται καί μας μ ιά τέτοια πτήση 
πού &ά έγκαταλείφuυμε τόν ουρανό; 

Γιατί σωπαίνουμε; 
Τί περιμένουμε κοιτάζοντας τά πόδια μας; 

Καταμεα(ς στή νύχτα. 
Καταμεσί ς του δρόμου. 
Κι άπάνω&έ μας τό �εγγάρι πελιδνό. 
Κ'ή πολιτεία πού μας κοιτα μέ βλέμμα πύρινο 
σ-τήν αβυσ'σο μπροστά. 

Καί μεις προτου ν'άναφλεγουμε 
στεκόμαστε στήν ακρη του γκρεμου. 
Σ'αότή τήν �ρα τήν &νεπ�ν&ληπτη . 

'Ανάμεσα γης κι οvρανου. 

Ντιμίταρ Μετόντιεφ, σύγχρονός μας βούλγαρος ποιητής καί 
πεζογράιαος (γεννημένος τό 1922). 'Απόδοση Μελισσάν-&ης. 
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣIQΝ ΠΕΡIΟΔΟΥ 1964_1965 

Στίς 20 του Όχτώβρ η ξαναρχίσανε οι έργασίες της Θ.·ΕΝ. μέ
' ' λ' - άδ Δ 'Λ λ Ζ' ' δ ' τ ην ομι ια της • ιαχειρ. γ • ,αννοv που ημοσιευεται παρα-
, κατω. 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Μέ πόΟ'Τ) χαρά σας ξαναβ λέπω ό'λοvς έδω. Μέ πόση χαρά άρχίζο
με Y.CLί πάλι ...:ίς έργαι:1ίες μας. 

'Γίς έργαe1ίες μας πού πρέπει 8λο καί νά προχωρουνε r:ιό π�λύ, 
ο,.ο κσ.ί ν'άνοίγοvvε καινούργιους δρόμους, 8λο Υ.αί ν'όινεβαί.νουν 
πιό φηλά στό μεγάλο Βουνό της 7,ωης. Εϊμαe1τε οι' bρειβάτες �_της 
?hιης, φτιιχχνομε τό δι,ιό μας τό δρόμο καί ξεριζώνομε τ' &γ·κά�ια 
καί β γάζομε τίς πέτρες γιά ν/2 μπορέσει ό δρόμος μ11.ς vά. γίνει

' L ' , έλ 'ο. Π, , , !. , , , πι ο ι.ινο ιχτος, πι ο εvv-ε ρος. οι:fα και ποι:1α αγ·ιtα& ια
, 

ποοΌ ι &εω-
ρατο ι βράχοι βρfe1κονται μπροΙJ'τά μας. Καί τ'άyκά&ια κΌι' βρ.άχοι 
εΤναι τά έμπόδιά μας, τά προβλήματά μας, ό'λες οι' άμέτρητc:ς δυσ
κολίες πού μας φράζουν τό δρόμο. Εύτvχιe1μένος έκεινος πού μέ 
χέρι στιβαρό βγάζει &αρρετά τά έμπόδια πού e1τzκοvνε μπροe1τά 
του. Εότυχιe1μένος d γενναιος άγωνιστής της ζωης πού δέν τρομά
ζει μπρός e1τίς δυσκολίες, μπρός ατούς όιγωνες, μά rι:1α rσα άντλ� 
ΙJ.π'cιύτά νέα δύναμη, νέο &άρρος. Γιατί ό ΙJ.γώνας του δίνει τήν 
tξαρΟ'Τ), τή μέ&η της πράξης, τή σοφία της πείρας. Ό άγώνας εί-· 
ναι ή μεγάλη δοκιμασία του άν&ρώπου. Δοκιμ άζεται αύτός πού ά
γωνίζεται. Καί μόνο dύτός ξέρει νά ζει.Μόνο α-ότός πού δέν tJτέ
κει ποτέ, πού δέν μουχλιάζει μές στήν άκινησία, e1τήν άδρ�νεια, 
πού πάντα προe1Πα&ε1, πού δέν φοβ αται τήν άποτvχία, &λλά βλέπει 
μπροστά του τό οραμα της 'Ελευ&ερίας, της Νίκης, μόνο α-ότός 
ν ιώ&ε ι τή χαρά της r.ωη ς. 

'Αλλά πρωτα άπ'ολι:i. α-ότός πού άγων"ίζεται γιά τήν 'Ελεv&ερία, 
γιά τήν 'Αλή&εια �κ'ή 'Αλή&εια'Ελεv&ερία εΤναι) πρέπει πρωτα 
v'άγωνισ τει μέσα ατόν ϊδιο τόν έαυτό του. Πρέπει νά προΟ'Πα&ει 
νά β γάλει από μέσα του 8,τι εΤνσ.ι ψεύτικο, πλανερό, ασχημο. Νά

βγάλει τή σκλαβιά, τήν προκσ.τάληφη, κά&ε παληά σκουριαe1μ'ένf) ι

δέα, κά&ε σκέ φη πού δέ ν άντ απο κρίνεται στή Ο'Τ) με ρ ι νή ζωντ αν,f , 
παλλόμενη Πραγματικότητα. Ό άλη&ινός ερευνητ ής της ζώης πρέ -
πει πρωτα άπ'ολα νά ζει στό τώρα, νά διαλύσει τήν άναφομ,οίωτη 
πείρα του παρεΑ.&όντος καί τίς πλανερές έλπίδες γιά τό· μ,έλλον. 
Νά μή e1κλαβώνεται e1έ &εωρίες καί ν'b:νσ.κσ.λύφει αύτό πού ·'_εΊναι 
πραγματικά δικό τον, τή δικιά του ζωντανή ι:1κέφη -arσ&ημα, τή 
δικιά του ζωή. Γιατί τό άναφομοίωτο εΊναι ξένο ι:1ωμα γιά .τόν 
φνχικό μας κόe1μο, εΊναι νεκρό γιά μας. Μόνο ό',τι tχομε. ζήσει 
εΊναι πραγματικά δικό μα<;, ._ 'Ό;τι ε'iναι δικό μας, .τf σκέψη _μας, 
κά&ε μας έκδ,fλωΟ'Τ), εΥτε όρατή εfτε ά6ρατη, εΤναι ζωη τον έι:tυ -
τον μας. 
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Δυστνχως Ο( πιό πολλοί b.π6 μας lχομε τήν τάση νά παπαγαλί
ζομε τούς lχλλους, ν'άκολου&οϋμε τυφλά τίς μεγάλες αύ&εντίες 
�ωρίς έμεϊς οί tδιοι ν'άφομοιώνομε τά λόγια τους μέσα μας ;αί 
-v1X τά κάνομε ζωντανά δικά μας, Ζουμε στ1ν άδρ�νειι:ι, στήν άρνη
τική πα&ητικότητα, στή νω&ρότητα της σκεφης. Μά ζωντανός δέν 
�ίναι έκεϊνος πού παπαγαλίζει τά λόγια τwν αλλωv. �Ίναι σκλ� -
βωμένος στίς ξένες !δέες, στίς ξένες &εωqίες. Κι ό ,>;-cοταγμένος 
.σκλάβος πού δέ ν ιώ&ε ι κάν τή σκλαβιά του δiν μπορεϊ ποτέ νά t ι:r

�αστεϊ γιά τήν 'Fιλευ&ερία. 
"Ας δοϋμε &αρρετά μέσα μας κι ας μή φοβη-&ουμε ν'αντικρuο-ου

-με τήν dιμή πρα:γματ ι κότητα, τό πόσο κανένας μας δi.ν ζεί τή δι
,ιιά του τήν προσωπική άλή&εια. Καί πόσe πιό μα:�ριά βρ(σκεταt ή 
,άπρόσωπη 'Αλή-&εια, αύτή πού ε'fναι ό σκοπός της θεοσ'οφfας.'Ο κ� 
�ε &εόσοφος λέγει πώς φάχνει νά βρεί τήν 'Αλή&εια. Τάχα ε!να:ι 

, ' τ ι ' ' , t ' "Ι , , �εβαιο πως ε νο;ι ε λικρινης με τον εαυτο του; σως να πιστευ-
,ει πα&ητικά μιά &εωρητιΥ..ή Άλή&εια •. 'Ακούει &λλο't>ς ν11. μιλανε 
Ύtά τούς κρυμμένους Νόμους της 7,ωης, γιά τίς "λαν&άνουσες δυ -
"Vάμεις" πού βρίσκονται καί μέο'α στή Φύση καί μέο'α: σ'αύτόν τόν 
�διο. Νομίζει πώς ιτσι ε�κολα: μπορεί νά τίς ξυπνήσει μέ &εωρί
�ς καί τεχνητά μέσα. Συγκεντρώνεται στά διάφορα αι&ερικά κ�ί 
,άστριv.ά κέντρα: του, ο'τά λεγόμενα: μέ τήν Ινδική λέξη 11τσcίκρας'', 
·-άλλά ιχει τά μάτια του κλειστά Ο'τήν πρα:γμα:τι-κότητα του Υδιου
του έαυτου του. Στή δικιά του ύποκειμενι1.ή 'Αλή&εια, "Εχει τ' · 
--αύτ ι ά του κλε ι στ fι. στό lι.δ ι άκοπο κάλεσμα: -.η ς ΤλιJη ς .

π , τ λ 
, ' , Ι r δ ,}. , 1 <.\ .., , Cl , οιος ε ναι οιπον αυτος ο ιος, αντος πον ποvει, ποtι υε-

, , , 1� - . , 1 
, , -λε ι, ποv σκεπτεται, που u.yαπα .; · · .. · .; Ποιο ε ναι το �α-

.&ος του εΤναι του; Αύτό πού άλη&ινά ζεϊ μέcα τόυ, πού δέν εΤ -
ναι νεκρό, άναφομοίωτο, ξέ·.iο; Τί εΤναι αότό πού ένα lνα παρα -

' , ' , ή ' ι. , , , δ , J< , λαμβα:νει τα ξενα: και τ αφομοιωνει, τα κα:νει ικα του, ,1 τα 
-κQα:τάει σάν ξένες ούσίες fj τά π�τάει μακριά του; λΙά ιχει τό 
:"Ό-άρρος νά πετάξει ολες τίς παλιές τον ο'κουριασμένες !δέες κι" Τ ι: ' ' 1·λ (l ' .1 ' A,l. ' ' ' ο. ' 1 �,τι ε ναι �ενο ο'τον u. ηvινο � α:υτο του; ντον τον άληvινο εαυ-
τό μας πρέπει πρωτα: νά βρουμε. Αiιτός εΤναι ή δικιά μας ή Άλή
{tε ιρ:, η Πραγματικότητα: πού ζεϊ ζωντανά μέσα μας, Κι &ν δέν τή 
βρο\,με πρωτα αύτή, δέν &ά μπορέο'ουμε ποτέ καμμιάν lχλλη νά βρου
·με στ'άλή{tεια:. Νά δουμε πρωτα lι.π'8λα τί εΤναι δικό μας καί τί
ξένο. Καί γιατί άπ' τά ξένα πού μας εQχοντα:ι τό ένα μας άρέσε ι
καί τό παίρνομε καί τ'lι.φομοιώνομε, καί τό &λλο δέν μ�ς άρέο'ει
.καί τό διώχνομε μακριά; Τί εΤναι αύτό μέο'α στό κέντρο του έαυ-

- ' ' ' έ λ ' τ{ ' ' ' ' Τ ' τ _
.J

. ·:ου μας που κανε ι την Υ.. ογη; J αι γιο:τι την κανε ι; ι ε ιναι (λΊ}-

' , λ ' (.\ 'λ , δ , ο. 'λ π 
, 

τ ,J. , , ο. , �- , το που εγε ι vε ω και εν υε ω; .οια ε ναι α:uτη η υεληση, αυτη 
ι,; κινητ,iριu: ω&ηση πού μας σπρώχνει όλοένα μέσα στή ζωή; Α_ύτή 
τήν έπι&υμία, αύτή τή &έλησ�(καί &έληση εΤναι έπι&υμία: μέ νου 
!, αζί) νά δουμε oca μπορουμε πιό ξάστερα καί νά τήν κα&α:ρίσουμε 
•:.-�πό κά&ε ξένο στοιχείο κrχί νά τή ζουμε γυμνή, όλοκά&α:ρη , όλό -
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τελα δική μας. Νά τήν έλευ�ερώσουμε άπ'τf ς άν:χ-{1-υμtάσεtς ,. άτt'τόν 
έξωτερικό Υ.απνό ·.ιαί νά τήν κάνομε ν'άστράφει κα&αρή, φλογερή.Ή 
κ α&αρή &έληση είναι η ί'δια � Φλόγα της Ζωης πού ζεϊ πάντ!Χ μέσα 
μας, ή ί'δια ή Θειότητα. Μά σήμερα δέν τήν ξέρομε. Ξήμερα ξέρομε 
μονάχα α&τή τήν παραμορφωμένη έγωκεντρική &έληση, πούνcι.ι· γεμάτη 

ύ , , λβ , , , ,. , , u. α ταπατες, περιορισμονς, σκ α, ωμενη μεσα r1τα πα�, μεσο: στην J.-
γνο ια. 

Ή πρώτη έργσ.σία πού έ!χομε νά Υ.άνομε προτου νά προσπσ.&ήσονμε 
ν'άνεβ.οu-;.ιε σ-t ίς· άπάτητες κορφές είναι νά π_ατήσουμε γερά ctτό έδω 
Χαί στό τώQσ., ν-ά νι:ώσονμε τήv καυτή πραγματικότητα πού ζεϊ μέσα. 
μας καί γύρω μας παντου. Κι όσο τ\ &έληση κα&α.ρίζεται τόσο χ' έ-

" ' υ ' C\ , δ r ' 'Β ' ΕΤ λενvερωνει ολη τη vαυμαστη υναμικοτητα πον κρ� ει μεσα της. ·� 
ναι ά<Dάντιtστη ή δύναμη της έλευ&εr., .ιένης κα&αρης &έλησης. Αύτή 
τ . ' ' ' Τ ' 'Ι - ' " - ' ε ναι η πιστη που ε πε ο ηc;ους c. ·: και ορη μπορει να μεταΥ.ι -

νήσει. Γιατί ή πίστη ε'fναι ή ζωντα βεβαιότητα. ΕΤναι ή φλόγα 
της &έλησης, πού δέν άμφι:ταλαντεύεται, δέν δειλιάζει, πού ξέρει 

, (' ...., , , , L' , , , ι , , να υλοποιει τα γεγονοτα, το αορατο να το κανει ορατο, το ψαινο-
μενικά άΥ,ατόρ&ωτο κατορ&ωτό. 11 ''0,τι &έλεις μπορε"ίς", εΊπε κάποι
ος μεγάλος Διδάσκαλος. Φυσι"1<ά έννοε ϊ τήν κα&αρή έλεύ&ε ρη &έληcτη, 
οχι τή σκλάβα της έγωκεντρικης έπι&νμίας, πού μπορει νcι. καταλή
ξε t στή λΙ αύ ρη 1f αγ ε ία • 

Αύτή τη δύναμη της &έλησης πρέπει πολύ βα&ειά νά τή σκεφ&ου
με καί νά μή φανταζόμαστεπ-οτέ πώς ε 'lμαστε άνήμπορα,. Μύναμα πλ� 
σματα πού σκορπιουνται έδω κ'έκει στό φύσημα του l:ι.γέρα. 'Όσο 
βλέπομε πιό κα&αρά μέσα μας, τόσο τά ψεύτικα, τά ξένα στοιχεια 
φεύγουνε, τόσο ο t δυνάμεις μας έλευ&ε ρώνονται, τόσο άπό σκλάβοι 

,_ , , C , , της μοιρας μας γινομαστε οι κυριοι της. 
υΟλοι μας fχομε lχκούσει γιά τόν Νόμο το'υ ΙCάρμα. Ξέρομε πώς 

έμεις ύφάναμε, μέσ'&π'τούς αιωνες, κλωστ� μέ κλωστή, τό δίχτυ 
της είμ-:χρμένης μcχς. 'Αλλά πόσο λίγο €χομε κα-:αλάβει &λη&ινά τό 
νόημα αύτης τ�ς διδασκαλlας. Σκύβομε πα&ητικά, μοιρολατρικά τό 
κε(!)άλ ι καί μέ δάκρυα δεχόμαστε τά χτυπήματα της μο { ρσ:ς ή έπανα
στατουμε, &υμώνομε, τά βάζομε μέ  τόν &δυσώπητο Θεό,. πού μας έ!-

λ "λ ύ , , , κ , δ , ι: , J (Ι δ ( , στει ε ο ην α τη τη συμφορα. αι εν -<>ερομε πως οσο εαυτος μας 
άλλάζει τόσο κα{ τό Κάρμα μας κι αύτό άλλά.ζει. Τό Κάρμα εΤναι CJ.-

, ά ' , ( , 1 \l , , - λ , , " ναποuπαστο π τον εαντο μας. 1.vια τι φται με"> εμε, "σημερα ει -
λ , , δ� , , , ( , , , μαστε κα. οι, σημερcχ -ν καναμε κανενα μεγαλο αμαρτημα, γιατι να 

βασανιζόμαστε τόσο πολύ"; λ{ά αν σκύψουμε βα&�ιά μέctϊΧ μας &'ό:1tού
σουμε τόν μαΧρινό μι σοΟ'βυσμένο l-i.ντ ίλαλο τcυ παρελ&όντος νά λcε ι:

'7-:-. ά ' Τ ' λ Α. ' δ ' 1! Α. ' 0 ' - - Β "= κομα. ο παρε ,,uν εν ι:;/�ι τ:ε"ανε ι ..•. " ·α σας φανε ι φο. ε-
ρό αδτό πού λέγω τ�ρα, &ά Ο'��φ&ε7τε π�ς εΤναι κάτι fξω &π' τήν 
ποαγμc:τικότητα κα{ &6. πειτε: i-/νiπορ::ϊ κάποτε, σi κάποια παληά ζωή 

) , " , :.ι , " / , 's: , 'δ να σκοτωσα η να =.καvα ;ια;ω ισ. ο:1.λη πολυ CΙ'.tληρη πρα-:-η, να πρ::> ωσο:, 
, , , Β , - .1. (\ , , ' ύ , , , ι ναμουν κουφος στο . ογγο των ι.:νvρι.υπων ;ιαι γι α το σημερα να υπο-

φέρω ετσι, Μά σήμερα δέν έ:Χανα τίποτε άπό 8λα αiιτcι.. Σήμερα σέ 
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τί μπορω νιχ φ.cχίω;'' "Ναί, σήμερα μπορεϊ νά μήν κάναμε έγκλήμα
τα. "Ας δουμε Qμως &αρρετά Ο'τό βά&ος του έιχυτου μας Κt &ς άκο-ύ
Ο'Ουμε τόν lχπόμακρο lχντίλr.ι.λο. Τά-χα καμμιά, lχπόλυτα καμμιά, έ!Ο'τω 
καί Ο'τό έλιχχιΟ'το, καμμιά Ο'κληQΤ) Ο'Υ,έψη τf έπι&υμία,καμμιά lχπονιά, 
καμμιά άδιαwορία γιά τόν πόνο του αλλου δέv μας δένει μέ τό πα
ρελ&όν; Εfμ�Ο'τε τελείως &Ο'χετοι μ'αύτό; "ΟΟ'ο καί τό έλάχtΟ'το 
άπ'ολα α'ΙJτά καί μiΟ'α Ο'τ'ο:γ"v.1στα τά βά&η του tlποΟ'υvειδήτου μας 
. \ , 

, , 
, 

τ- " , έ,. λ Q - , . \ , ,ι \ έ υπcχρχε ι, τοσο και .ο λαρ·::: {1-CX �α:•ο ου"·ε ι να υπct.ρχε ι. ΟΟ'ο -
λευ&ερωνόμα<1τ,, τόΟ'ο κο:, τό Κάρμα χάνει όλοένα τή δύναμη του, 
τήν έπίδρασ-ή του κcι.ί σ�ύνει σιγf,, ·.:',y·· '') ρυ&μός έ;αρτιέ":αι ά-

, ' ' 'f. 1 ... ' ' t , , πο πολλους παραγοντες. �-:ι.,ν !.,ζορcχτο κοΟ'μο ο γνωο-.ος μας χρονος 
δέν ύπάρχει. Οι' κύΥ.λοι στριφογυρίζvυvε. Ό lνας άρχίζει, δ &λ
λος τελειώνει. Ό χρόνος εΊναι σχετικός. Κι lχπ'τή δική μcι.ς τή 
�έληση καί ΠQΟσπάS.ε ια έξαρτ ιέται τό νά συντομεύει 8λο καί πιό 
πολύ καί τό cχtριο νά τό κάνομε Ο'ήμeριχ καί τό βαρύ φορτίο του 
Κάρμ α μέ τή νοημοΟ'ύνη μας, μέ τήν &.γάπη μας ι:fλο καί r:ιό γρήγο
ρα νά διcχι.υ&ει. 'Έρχονται τά κύματα του Κάρμα καί Ο'πανε πάνω 
Ο'τ ό β QCX'X ο τ ο υ Φ ωτ ό ς . 

Γ ' J, 6 J.. " 'λ ' ' ' ' '0 ' � ι αuτ ,1 ιrε ηση μας, η νοημοΟ'υνη μας, η προσ-r.αν εια μας ι:;-
χουν τόΟ'ο μεγάλη σημασία κcχί μπορουν νά μεταμορ�ώΟ'ουν τή ζωή 
μας όλόκλη QTJ • 

"Καί εΊπε καί έγένετο". Μέ τή &έληση δημιουργή&ηκε ό κόuμος. 
Rι ό'πως εί'παμε, ή &έληση εΊναι ή ένε9γητιχή δύναμη της πίΟ'της. 
'Ι'ης πίΟ'της Ο'τίς δυνάμεις της ζωης. Δε.v εΊναι ή πα&ητική., ή ο:βου
λη πίο-.η πού τά περιμένει ολα lχπ'lξω, άπ'τή λεγόμενη έξωτερική 
&εϊκή βοή&εια, άλλά είναι αύτή η1 ένεργητική, ή δημιουργική, ή 
τεράΟ'τια δύναμη του Λόγου πού έ!πλαΟ'ε τά πάντα καί πού βρίσκε -
ται Ο'τ'αγνωΟ'τα βά&η �ου είναι μας. 

'ΈτΟ'ι λοιπόν ας Ο'κύφουμε &cχρρετά ν 'άΥ.Ούσουμε τόv μακQ ι νό lχν -
τίλαλο καί πίσω άπ'τόν άντίλαλο ν'άκούΟ'ουμε τήv Υδια τή φωνή 
του Θεου νά μας λέγει: "ΣωΟ'τε με, έ:λευ&ερωΟ'τε με . Σπάστε πι ά 
τίς άλυΟ'ίδες του ψεύ.ικου έγώ σας". 

Σήμερα π ιό πολύ άπό ποτέ έχει ανάγκη η' &ν&ρωπότητα άπ'τό Ο'Ο
φό άρχαίο ρητό: "Γνω�ι σαυτόν". J{ ι οπως γράφει ή μεγάλη &εόΟ'ο-
cοος Κά&ριν 'Γίvγκλυ, μιά άπ'τίς καλύτερες μα&ήτριες της 11πλα!3άr-
σκυ: "Αiιτή τή διδαΟ'κc!λία ή ΘεοΟ'οφία πρέπει νά τή χαράξει μέΟ'α 
Ο'έ κά&ε άν&ρώπιvη ζωη". Καί πιό πολύ cχκόμα ό Ο'ημερινός Lνδός 
Ο'οφός ΚριΟ'ναμούρτι λέγει καί ξαναλέγει πώς πρωτα άπ'ολα πρέπει 
νά γνωρ ί Ο'ο υμε τόν έαυτό μας κα ί νά μήv tι.Υ.ολου&ουμε οτ ά τυφλά 
τίς ξένες αiι&εντίες. Α-&τό εΊναι τό πρωτο μας βημα. Ί'ί vά προΟ'
πα&ουμε γιά ολcχ τ'&λλα, τί νά &έλομε ξαφνικά νά βρε&ουμε στήv 
κορυwή του Βουνου, άφου δέν fχομε πατήσει άκόμα τούς πρόποδες 
του; 'Γί νά &έλουμε νά φτάΟ'ουμε σ-τό &μορwο, Ο'τό απρόσωπο, άφου 
άκόμα δέν ξέρομε τή δικιά μας πραγματική μορφή, τό δικό μας τό 
πρόΟ'ωπο; Πως νά λέμε πώς &έλομε νά χάσουμε τό έγώ μας, νά λέμε 
τά μεγάλα λόγιο: γιά τή διάλυση της πρ οΟ'ωπικότητας κ.λ.π. οταν 
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ά;,.όμα δέν ξέρομε ποιά εΊναι αύτή ή προc:ωπιΧότητά μας; Παί λέμε 
καi ξαναλέμε τά παχε ιά λόγια πώς b νους είναι ό φον ιο:ς της πραγ
ματιΥ.ότητας καί πρέπει νά πε&άνει ή σκέψη γιά νά γεννη-&εί τό 
κάτι &λλο μέσα μας, 8τ:ι.ν άκόμα δέν ξέρομε τήν ίδια μας τή σκέ
φη, .δέν ξέρομε τ ί &έλομε, τί ζητουμε, τί κυνηγουμε. Πως -&ά ξεπε
ράσουμε τή σκέφη καί -&ά ψτάσουμε σ' αύτό τό 11 αλλο", στήν ύπερκό-

' έ , , ΊιΤ 8 , V 
Jl 0. , , , ,1 • 1/ σμ ι α νο ραση, στη i·, ι ρ, ανα, οταν ::. χομε νωv-ροτητ α στη σκεψη, οταν 

δέν ξέρομε τύν άλη-&ινό μας νου τόν κα&αρισμένο &π'ολα τά άναφο
μοίωτα στοιχεια κ'εfμαστε γεμάτοι άπό καλούπια; uΟταν δέν ξέρο
με ποιές εΊναι οί άναρί-&μητες προκαταλήφεις μας, ol 6:ναρί-&μητες 
δεισιδαιμονίες μας, ot' σ.ναρί&μητες άνοησίες μας; Πρέπει crυνέ -
χεια νά τή γνμνάζομε τή <1κέφη Y.t οχι νά τήν άψήvομε ν' άδρανεί. 
ΕΊναι ή μεγαλομανία κι ό έγωκεντρι<1μός του άν-&ρώπου νά .S·έλει νά 
Φαντάζεται πώς Χοντεύε ι νά ψτ&σει στό τέρμα, νά αύτοϊκrι.νοπο ιει
ται, πώς κοντεύει νά γίνει tιπεQάν-&ρωπος όταν άκόμα οστε άλη�ι -
νός αν.S·ρωπος (μ'ολη τή <1ημασία της λέξης) δέν εχει γίνει. 

Ό αν&ρωπος πρέr.ει νά γίνει &;ιος οικοδόμος ·cου έαυτου του 
κι όλοένα νά χτίζει στερεά Υ.αί σωο",ά. Ηά γίνομε σάν τό γλύπτη 
πού γιά νά φτιάξει τό αγαλμά του, γιά νά του δώσει τήν ώραία του 
μορφή, πόσα καί πόrrα κομμάτια πέτρα πετάει μακριά. Δη λαδή ό'λα τ' 
άναφομοiωτα -.cί πε ϊ?<'t'τά ο'τοιχεια. 

Νά γίνομε -&αρραλεοι έρευνητές του έαυτου μας καί της ζωτiς 
όλόκληρης κι &ς μήν τρομάξουμε γιά ό,τι κι αν δουμε. Ηή δειλια
σουμε γιά ο,τι &<1χημο κι αν άντιΧρύ<1ουμε Χαί μέσα μας καί έ:ξω ?J... 
πό μας. 11Μήν άποστρέψομε τό πρό<1ωreό άπ'τήν πυορρου<1α πληγή 11 ."Αν 
μας &ηδιάζει τό πύον 1cως &'&νοίξουμε τό άπόστημα, πως &ά κα-&α -
ρί<1ουμε τήν πληγή; Τό κα-&αρό μάτι, ή διαύγεια του νου, εΊναι τό 
κοcρτερό νυ<1τέρι πού άνοίγει τήν πληγή. Ηή μας πιό:σει άπελ1'ισία 
οστε γιά τά δικά μας λά-&η οστε γιά τά λά�η του πιό άγαπημένου 
μας 6:δελιρου, άλλά νά νιώ-&ομε χαρά γιmί έργαζόμαστε γιά τήν Τε
λειότητα, γιά τήν 'Αγάπη . Κ'� χαρά α:ότή &ς είναι ό φάρος της ζιιr
ης μας. Κα[ μονάχα τότε τά τωρινά μας τά μικρά, τ'�νήμπορα ψτε
ρούγιο: -&ά μπGQέσουν νά μεγαλώσουνε, ν'&νοίξουνε, vά γί νουνε φτε
ρουγε ς δυνατές • 

ιο έν&ουσιασμός, ή χαρά, η' &γάπη, ας φωτίσ-ουν τόν έαυτό μας 
όλόκλη ρο κι lχς μας 1".σ.νουν νιχ μπο ρέ<1ουμε άλη&ι νά νά έ ργαcrτ ουμε 
γιά τή Θεο<1οφία, γιά τήν 'Αν-&ρωπότητα. Νά γίνομε ενας άλη� ινός 

' Π ' 'Αδ ' 'Ο ' ί ' ' πυρηνας αγ;,.ο::φιας ελφοτητας. πυρηνας ε ναι το κουκουτσι, 
τό ζωντανό Υ.ουκούτο't, πούναι γεμάτο άπ'�ή δύναμη της ζωης καί 
πού &ά βγάλει μιά μέρα τό μεγάλο τό δέντρο. Τό κουκούτ<1ι, όταν 
είναι ξερό, νεκρό, ποτέ δέν &ά φυτρώσει. Καί τό κουκούτσι αύτό 
τό ζωντανό μονάχα μές στή ζωντάνια της καρδιας μας τίς ρίζες 
του -&ά βγάλει. 

Θά ξαναπω μερικά λόγια της Τίνγκλυ: "'Υπάρχει μέσο: στή Θε
οσοφία μιά α!<1ιοδοξία τόσο μαγ·ι�ή .καί τόσο έμπνευ<1τική Χαί τόσο 
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&αυμάαια �ού &ν μπορουαα θ'&ντ�λλαζα τόν κόαμο όλόκληρο γιά τίς 
ύπέροχες Ιδέες της, "Αν σήμερα μέσ'α ατίς έργααί-ες των 'Ε&νων 
μας ε Υχα.με τό φως αύτης της έμπνευστ ικη ς παλλόμενης φ ιλοαοφ ίας, 
&ά βρίσκαμε μιά έαωτεριγ.ή κι άνώτερη έκδήλωαη της 'Αδελφότητας . 
'Π δύναμή της &'&γγιrε καί θά ζωντάνευε κα{ τά πιό άδιάφορα μυ

αλά. Θά έφερνε τήν πνοή της ζωης α'έκείνους πού φορτωμένοι άπ' 
τό Κάρμα του� είναι τώρα αάν μιαοπεθαμένοι. Ναί, έται είναι κ ' 
οί άνθρωποι καί τά ε&ν,,. Κι δ κ6σμος έχει άνά--κη ν'Ι.tνέβει πάνω 
άπ' ό'λα αύτf-.'Η Θ , - - Jv\ ι δ' , ' . • . ··εοαο,Dιι: ειν�: πρω1.ι1. αιι .; . .,. η υναμη που άvααη·-tωνει ..
"Αν ή άνθρωπότητα μπο12;>υσε νά τό καταλάβει καί νά τό ζήαει, ό -
λόκληρη ή άνθρώπινη φυλή 3·ά έλευθερωνόταν. 'Ένα ατα&ερό &εμέλιο 
νοητικης καί πνευματικης έλευθερίας {)-ά κα{)-ιερωνόταν κ'οι' αημε -
ρινές άπειλές κΌί τρομερές καταστάαεις &ά έξαφανίζονταν. Κάτω 
άπ 'τή ακέπη της Θεο'1οψ ί ας , γ tά όπο tl)ν τήν εχε ι έφαρμόαε ι κα ί τήν 
έχει ζήσει, &άταν τόαο μεγάλη ή χαρά της ζωη ς πού έκεt.νο ι 7':Ού 
σ υμμερίστηκαν τίς εύεργεαίες της μπορουν νά α�ύαουν &π'τή μνήμη_ 
τους άκόμα καί �ά λά-3-η τά περασμένα καί νά προχωρήαουν μπροστά 
δίχως ψόΒο, γεμάτοι έλπ ί δα". 

'Έται νιώ&ει ό ανθρωπος πού ζει τή ΘεοαοΦία πού ή Θεοαο<0ία δέν του εΤναι πιά μιά ξένη θεωρία, μά πού εΤνα; γι'αύτόν ζων�α
νή πρά;η. Γιατί άληθινός &εόαοψος είναι μονάχα έκεινος πού έφαρ-
μόt:ε ι τή ΘεοσαΦία ατήν καθημερινή του ζωή. ''Εκεινος πού ξέρει 
νά ζει τήν &γά�η, τήν Παγκόαμια 'ΑδελΦότητα, πούναι ό βασικός 
ακοπός της θεοαοφίας. 

Καί τώρα &ς μιλήαουμε γιά τ[ς ψε�εινές έργαα[ες των Στοων 
μας. ·οπως κάθε χρόνο, ή κάθε μιά άπ'τ(ς τέααερις Στοές μας, &ά 
αυνεδριάζει κάθε δεκαπέντ ε μέρες στίς 7,45' μ.μ. ΊΙ Στοά Γ.λάτων 
τήν πρώτη κrχί τήν τρίτη Τρίτη κάθε μήνα μέ όμιλίες του προέδρου 
της άδ •. Jrώατα Ξύνδα κα&ώς καί &λλων όμιλητων. Ή Στοά "Αραντέϊλ 
τή δεύτερη Χαί τήν τέταρτη 'rρίτρη μέ όμιλίες του άδ. Τάαοv Β� -
λαδώρου. Καί mέτος &ά έξακολου&ήαει αυνέχεια τό  &έμα πού εΤχε 
άρχ{αε ι πέραι: "Μετα,nυαικές Ιiπόφε ις της Θείας Λειτουργίας". 'Π 
Στοά Μπέζαντ &ά αuνεδριάζει κά&ε πρ�τη καί τρίτη �αραακευή μέ 
μελέτη, οπως καί πέρσι, του Υριαναμούρτι ( θά διαβάαω πρωτα Ιiπό 
παλαιότερες όμιλίες του γιά νά καταλήξουμε ατίς τελεuταιες) καί 
ή Στοά Δημόκριτος κά&ε δεύτερη καί τέταρτη ΙΤαρ ασκευή μέ συνέχεια 
Ιiπ'τόν πρόεδρο της Στοας rχδ. Λεων(δα JΤολυμερόπουλο της iρμηνεί
ας της Μπαγκαβ άντ Γκι τά. 

'Επίαης &ν ύπάρχουν μερικοί πού &ά �&ελαν νά μά&ουν τή Θεο -
σοιοική διδαακαλία, -&ά άνοίξω καί πάλι τό Φροντιατήριο πού ύπηρ
χε καί &λλοτε. "Αν γίνει τό Φροντιστήριο αύτό ( άπό αας έξαρτα -
ται) &ά λειτουργήσει κά&ε Παραακευή άπό 6,10 1 ώς 7.30' μ.μ. 

Εύχομαι οί έργασ'ίες μας �έτος νά είναι πιό γόνιμες , πιό ti -
ποδοτικές tχπό κά&ε αλλη χρονιά. 

'Αγλ. Ζάννου 
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'Ήτανε κά,r;οιο: vυχτ�ά του περασμένου χειμώνα. Μόλις ε'!'χα· τε
λειώΟ'eι τό διιχf3ασμα ·της_ 11Τρι_y.υ-μίας11 τ-ου Σαίξπη:ρ. Κο'ίτcχ;-ιi τό_ ρό-·
λόί μου. 'Ή ταν_ε τρεις' τ ό π{jω ί_ � Πότε π� ρ,αςf-ε. τj: dtρα; Σωt1τά . λένε.
πώς ή ·σκέψη καί τό ·μ·uαι.ό δουλενουν σέ κό·σ,μ·ους&γνωρΌUζ στό' χρό
νο. "Ενnιωσα τη μέση μnυ .κουραΟ'μένη •. ,rι_ά να τήv·ξεκούράctώ λίγο'· 
άvάκά&·ισα σ�·ην καρέrιλα μου. 'Η· σr-,έφη μ-ο-υ lτρεξε•τότtς .πάλι_;σ:· 
α'ότό π-ού λίγο

_
τ,;ρ{ν δ'ιά�αζα. Δίκιο·είχε (\ 'Αλόν<10:ς, σκiφτήκα;νά·· 

ζητάει ·κάποιr ϊ ·έξηγησ'i)· άπό τόν Πρόσπερο. Πολύ,;&ά ·!�tλα νά 'ξt'
i�α 

ποιά έξήγηση νά 'δοσε .Jμέσα σ-cό ',Ι.ε).).ί το�-�-
.. ' 

Τώρα· ό'λά ό σα γράιοον,ται παρα.κiτ.(ι,Ι δέ.ν, Ά�'Ιναι, οπ·ως &ά τό· μαν
τεύατε κά.ί 'Χώρίς' νά.:σα,ς. �ό'.λεγα:�.-iίπ:ο.ιrές &λλο πα:ρ·ά ε(κόvες κα( 
σκέφες σκιτ'dάρισμέvε(π-άν�i Ο'J-ό διάφαvο·.καΎί-του- δνε'ιροv. ff ·σiν 

- - , 
. . . 

ποοτ ιματε .τ_ης φαντα,:1.ι_α.ς :μ*ου_. · ... ·,.' · · . 
Ο::άφΎ�υ άπέναv.τί μου ε1δα κάποιον· .&ν-&ρωπο_ vτυμενοv πάράξενα ·,, ·

νά κά�εται &νε1α στ�ν πέτσινη Πβλυ&ρόvα:�το� γ�αΘε(όυ μbυ. Γνω-
Ο'τή φυσιοyvωμ(α, συ�λογίστηκα, μcχ πο:ιό'ς,,μτ:ορεί νr:χ'ναι; ΕΊχε μο'v
Ο'άκι μυτερό' μα ;,.είν� .. πον. μου 'κανε τήν περΟ'ότερη έvτύπωΟ'η 1'ί -

τανε ή άπόκοΟ'μη λαμπ·ρcί.δα .,�ωv· μ ατtων .του. Τόν ρώτησα: 
''Μ έ . συμ,�α-&ατ ε , .. κάποv έ!χουμε γvωρ.t Ο'τε ι ' μά μου· ξεcρε ύγε ι τ' 

ονομά Ο'ας. Θά ;χατε τήv·καλοΟ'ύνη νιχ,,μέ βοη-&ήΟ'ετε νά &υμη�;· 
Κεινος χαμογέλασε. .�!νιγματcκά γ,,ι :�σ-cεραΈ:Τπε: 
11 Σά &ές πραγματικά νά μά&εcς ποιός εΤμαι, πάρε τόν έαυτό 

Ο'ου, πάρε έναν ό'ποtο.ν &ν-θρωπο. Λύtός εΊμαι. ΕΤμd.ι ό 'Άν&ρωπο·ς;·· 
Ναί ό 'Άν&ρωπος, μιά ·από_ τ ·ίς πϊό λεπτές ;,..αι.τίς π'ιό_ δυνατές' όν
τότητες του όρατο.υ κα.ί του ά6ρατοv κόσμου-. Μά 13λέ'πω πώς δε μπαί- .. '' •· 
νεις Ο'το νόημα κι ο-στες βρίι1κεις τήν άπάντηcτη μου μέ'.τά ση'μερι-
νά σου μέτρα: στεκάμενη. Γι:α'ότό σέ παρακαλω-νά μέ συμπα&ήΟ'εις · . 
νά πάρω ενα lϊνομ·α γνωστό Ο'τόvς· πολλούς. Πές πώς μέ λένε ·Σαίξπηρ'!

Φαντάζεστε ·το ξάc?νιασμά μου, πού σίγουρα &ά τό'δειξα καί 
στr, rpάτΟ'α μου. Κε:ϊνος ό'μως εύγενικά--tκ αvε πώς .δέν τό'δε καί O'VV-. 
έχ ισε: 

' \
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"�τόν κόσμο τουτο της χωριστικότητας ή συνή&εια εΤναι νά , ι: , , , 'λ F. , ό , V παρουσια_ονται τα προσω1!α σαν τε εια ,,εχωριστες ντοτητεςJ οπου 
,1 Υ.α&εμιά lχει πλέρια διαwορετιΥ.ά χαραχτηριστικά. Αύτή εΊναι1) 
μεγάλη πλάνη καί πρέπει κά�οτες ό κα&ένας κι ό'λοι μαζί νά τήν 
ξεπεeάσουμε. Να(: Γιά νά μπορέσουμε κάποτες νά: ξε�ύγουμε ά�ό 
τό φαυΧο κύκϊ.ο ,ης γέννησης καί του &άνατου, γιά νά πετύχουμε 
τη λύτρωση, πρέπει ,,);ποτες νά νοιώσουμε ώς τό r.ιό βα&ιό 1ιέντρο 
του εΊναι μας ό·,ι '.,ει; οί μϊ;,�ιες άν-&ρώπινε: r.ροσωπικότητες 

, , , , , ,, , , _  ό ,  συν.&ετοvν, κανουν ,.ιcναχα τη :ιιι:--· αγνωστη τωρα σε μας ντοτητα 
του fi).άσ,ο1, του ι...ιψ·�,-�yου μ�ς, ιτj11 όντότη,α 'Άν&ρωπο της μιας 
'Ατομικότητας. Ναί, φκιάχνουν τόν fξω άπό χρόνο καί τόπο πρω -
τόπ,.α<1το 'Αδάμ πρίν χάσει τόν Παράδεισο Υ.αί γίνει ό μέσα στό 
χρόνο αίώνιος στρατοκόπος του μονοπατιου της έξέλιξης11

• 

11'Γότες, &ν εΤν�ι tτσι οπως -.ό λέτε", του 'πα έγώ, 11 δ κα -
�έναc &ν-&ρωποc, λίγο ή πολύ, αύ·,ό&ελα η ά-&έλητ� εΊναι συντελε
στήc γιά: ό'

.ι
τι καλό μά έπίσης κι ύπεύ&υνος γιά ό',τι κακό γίνεται 

πάνω σέ τουτο τόν πλανήτη". 
Tr ( β 'β - l, , ς ά 

, , 11.,α _ε_αια", μου tλΠCΧντησε ο ναπαντεχος συνομιλητης μου.
Κι νστερα συνέχισε: 11 'Η άλή&εια εΤναι πώς οί γνωσες μας γιά τόν 
κόσμο τ:ού μέσα ζουμε καί γιά τόν αν&ρωπο, αύτό πού εΥμαστε, 
ε Τ ναι μηδαμινές. Κι α-ότή � άρνητ ι κή μά πρωταρχική άλή&ε ι α tY.o: -
νε τόν πιό σο,ηό άπ'τούς σοιρούς, τό Σωκράτη, νά πεί τό ά!,!ίμητο 
11 έ'ν οΤδα ό'τι ούδέν 0Έδα 11 • Αύτό &έλησα κι έγώ μέ κάποιο τρόπο νά 
τονίσω στήν 11Τρικυμία11

• "'Ετσι κι ό Πρόσπερος -;cού &ά μπορούσαμε 
στά έλληνt')Ι.ά νά τόν πουμε ό πλούσ'ια πετυχημένος η ό Προχωρημέ -
νος -α-ότός ό σ'τοχασ'τής καί γνώσ'της των μυστικων της άπόκρυφης 
έπιστήμης, τελικά μοιάζει ν'άμ(!)ιβcχΧλει γιά τήv &ξία του καλλω -
πισμου μονάχα του μυαλου καί βρίσ'κει πώς πρέπει νά &:παρvη&ε'ιτήν 
τραχιά μαγεία σά μέσο, σάν καλό τρόπο γιά τήv έχτέλεση του σ'κο
που cΟU)Καί νά στηρί;ει άπό δω καί μπρός τήν &:παντοχή του σ'τήν 
ούράνια μουσικ.ή 11• 

'Π άνάμιξη του Πρόσ'περου καί της 11Ί'ρικ υμίας 11 σ'τή συζήτηση cι

πό τό συνομιλητ,f μου μου 'ωερε τότες σ'τό νου μου τίς πολλές Υ.αί 
διάrοορεc άπορίες πού μου γεννή3-ηκαν τήν ωρα πού διάβαζα τό €ργο. 
Δέν εχασα τήν ε-όκαιρία 1�αί ρώτησα. 

11 Άφου ό'r:ως λέτε μπορω νά σ'ας πά:ρω καί γιά τό Σα(ξπηρ, &�'
)χα.τε τήν καλοσύνη νά μου λύσετε μεριΥ.ές άπορίες μου σχετικές μέ 
τό t ργο O'Clς 11 ; 

1Ψά γι α-ότό εΤμαι δω", μου άπάντησε μ' ενα &:γα&ό χαμόγελο. 
11 ΕΊμαι όλόκληρος έ'να αύτί11

• 

11 Σίχς εvχαριστω πολύ. JΤέστε μου λοιπόν που βρίσ'κεται τό νησί 
τουJΤρόσ'Περου καί τηςΗιράντας, τουΚάλιμπαν καί του 'Άριελ; 
Ή άπάντησ'η του Σαίξπηρ μέ ξάwνιασ'ε. 

11 'Άν ό 'Αλόvσος ζητουσε άπό τόν καπετάνιο του νά β ρεί τό γε
ωγραmι κό στίγμα του νησιου, κεινος 3-ά του &παντουσ'ε πώς ό έξά:ν-
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τας κa:ί ο, λογαρ ασμοί του λένε ότι τό �ησί βρίσκονταν πιό κει 
άπό τίς στηλες του ΊΙραΥ.λη, πέρα cπά πιό μακρινά 8ρι,χ του αν -
ταριa:σμένου 'Ωκεανου. J<εί όπου of παλιοί 1Έλληνες πίστευαν ό'τι 
βρίσκονταν ό 'Άδης, τό  βασίλειο των σκιων. 'Γό νησί συμβολίζεt 
τόν άστρικό χωρο των άλχημιστων του μεσαίωνα, τήν Καμαλόκα Ίης 
έσωτεριΥ.ης φιλοσοφίαc. Έξ &λλου ό "Αρ!iελ τ ούς τό λέει !;εΥ.cχ&αρα 
στήν τρίτη σκηνή της τρίτη ς r.: ράξη ς. 

ΕΥσαστε τρεις άμαρτωλοί κ'ή μοιρα 
, ι , , - , v  , , που ο κατω κοσμος τουτος μ ο,τι υπαρχει 

μέσο: του εΤναι οργανό της ••• 
Ναί, ό χωρος ό',rου πλέκεται τό δράμα εΊναι τό Ύπερπέραν. 

�Τναι έvα άπό τά νησιά των μακάρων κι ό'πως βλέπουμε οχι τό πιό 
καλό. 'ΕΤναt ό χωρος του 7ου, τoil 6ου, τοϋ Sου Χαί του 4ου ύπο -
πεδίου του άστρικου Χόσμου, πού v i tνορατ ικο ί λένε πώς tχουν 
δφη καί διάκοσμο πο:ρόμοιο μέ της γης, μά ταυτόχρονα καί κάπως 
παράξενο κι άλλοιώτικο, γιατί κει ό &ν�ρωπος &ωρει τά πράματα 
μέ τίc άστρικέc α!σ&ήσεις του πιά. ΕΤναι ό χωρος οπου τό βίωμα 
--rό κάρμα-σάν καλό� κακό άποτέλεσμα εΤναι ταιριαdτό μέ τήν κα
λή� τήν κακή πράξη, πού 'γινε κάποιο καιρό άπό τόν &ν&ρωπο πά
νω στΤJ γη της τραχιας ύ'λης. Μονάχα μέσα σ'α'ύτόν τ6 χωρο εΤναι 
μπορετό νά ζουν καί νά κινιουντα:ι λεύτερα τέτοιες όντότητες ά-

' " ' "Α λ ' Κ 'λ ' "Ι δ ' �'λ ξ 
J στQικες οπως ο ρ ιε , ο α ιμπαν, η ρι α και v.Λ α ωτικα". 

11Τότες λοιπόν εΤπα έγώ, 11ό Πρόσπερος καί τ'αλλ�πρόσώπα του 
μύ&nυ παρασταίνουν άν&ρώπιν:::ς φυχές του &λλου κόσμου;" 

11Μά βέθαια" μου άπάντησε ό Σαίξπηρ κι -ίfστερα άπό μιά μικρή 
σιωπή συνέχισε: "Γι a:ύτό σ'ύμ(f)ωνα μέ 8σα παραδέχονta:ν οί παλιοί 
οι' Αlγύπτιο ι καί οί 'Έλληνες τούς Φέρνω ό'λους στό νησί μέ κάποιο 
πλεούμενο. 'Έτσι ό σοφός στοχαστής ·JΤρόσπερος κι η κόρη του ωτά
νουνε στό νησί μέ πολυκαtρtσμένο σκα,σίδι καρa:βιου, οι-αλλοι ό -
μωc, πού &ά 'χουν νά ξανακάνουν α-ύτό τό ταξίδι πολλές φορές ά -
κόμα, μέ καινούργιο". 

JΤa:ρατήρησ-α πώς ό συγγρa:φέιχς της "Τρικυμίας" σ'ό'λα μου τά ριι.ι
τήματα εΤχε ετl:'ιμη τήν πρό&υμη άπάντησή του καί γι'αύτό συνέχι
σα νά ρωτω. 

""Αν δέν κάνω λά�ος", είπα, 11 μέ τό δράμα σας &ελήσατε νά 
δείξετε όλοφάνερα καί μέ τρόπο ρεαλιστικό τ'άποτελέσματα της 
δράσης τοϋ κά&ε πρόσωπου του μύ&ου πάνω στά "δρωντο: πρόσωπα" κι 
&χι ό κά&ε τύπος νά 'ναι τό φ6ρεμα κ�ποιας κρυφ�ς fννοιας, κά -
ποιας άλληγορίας". 

"r<αί τό πρωτο κa:ί τό δεύτερο καί κάτι ·πιό πολύ. Πάσκισα νά 
, , ο. , ζ , ,, ο. , " ι , .ι.ο., πa:ρουσιa:σω τον καv-ημεοινο ωντανο αν-.:rρωπο, τον ενa: ο: ωνιο ι.ωa: -

νατο α:ν&ρωπο. Αύτό ς δ ενας α:ν&ρωπο ς ε 1 ναι ό ένa:c ή&οπο ιός πού 
κρύθεται κά&ε φορά πίσω άπό κάποια μάσκα. Σιχν προσέξεις &ά δείς 
πώς τίς πιό πολλές φορές εκανα τή μάσκα ξεπίτηδες άδέξιa:, χον -

, , , , ' t α , , , τροκομμενη, για να γινει μποqετο ο vεατης, �
Ν "-)..,,.,.,. . ίί�,_.,, ι-·'
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αύτή τή μάσκα νά δεϊ τόν &ν&ρωπο η στό κάτω κάτω νά �ποφιαστεϊ, ( , δ , ί t " (\ 10 ή(\ , , έ , t 1. πως η μασΥ.α εν ε ναι ο αvvρωπος. ν'ΟΠοtος -το γω, η αλη -
&ιvή φυχή \ d άτομικός'αν&ρωπος- τό'πα καί πρίν-είvαι υΕνας, οί
μάσκες -οι &ν&ρωποι μέ τή δικιά τους προσώ11:ικότητα- είναι πολ
λές, ό'πως τό Υδιο πολλά καί μέ πλέρια διαφορετικ.ά χαραχτηριστι
κά είναι τά πρόσωπα στό €.ργο. }�αζί μέ μένα Υ..οιτάζω κι ό &εατής 
νά &ελήσει νά λύσει τό αΥνιγμα της Σφίγγας. "Ποιός είναι ό cι.v
&ρω11:οc"; "'Όχι μ�vά'..:.: d πqίν 40(\ ή 2000 η 4'J00 χρόνια μά κι ό 

' 1 - -. ο, ,  ι , " Ο.. , , , σημεqνος '.tαι κεtν('ς r.ου ,Τα νιtι ο στc:ρνος ανvρωπος παvω σε το'υ-
τη τή σκόvΤJ τ' ο-ί. ,?ανσυ ΠQύ λε.γcτο.: :: �. Στή v κά&ε σκηνή, στήν 
κά&ε ε!κ.όνα τηc .κ�&c; .. �iξηι;., τοy-Υ.ό:&ε•λόγου, άποζητω τή ζωντανή 
παρουσία κ.α ί_ συμμετο,χ_ή τη.ς ._.�αντα�.f ας του. άναΥ'/αι11τη η του &εατη. 
Θ 'λ , , (\ - , ή ι ' , · , , , , ε ω να μη vωρε ι. μοναχα···τ ν ε κοvα μα τα-ιr.ι:-οχψ>νcκ:-�και το κα&ρε-
φ.τισμα η πι·ό _qωστ_ά τιχ μύ.ρια κο:�ρ�φτίσμ�τα.-·Θελω·νά ύποβάλω <1τό 
&ϊα,τή τήv· �-\i-��γό :rι;.ίσ:r:'η. ο.τι.11.�.μουσική ν_ότ-.α,τ.,οv λογου dτό ποιη-

. τ ι'j(.ό δ:ράμα. �τή.ν ΌιfΤρ_ικυμ(-α''-- _άπ_<>:ζη:r.i�·ι -κά&ε ((ΙΟ-,ρ-ό:_καί τό πο:ραπλτr.
·- ρωμα,ικό άκ.ομπανιαμέντο της γιά ν.ά μπQρέσeι vάΎίνει ή Σύν&εση 

'λ � , � . , " ο οκr.ηρωμενη, -υμφωνια • . .· 'Όcτη·ν ίΖ�α μιλουσε ό Σαίξπηρ τpν,. κο,ί.ταζα στά μάτια. 'Π εντο-
· -νη w).ογερη φωτεινότητά -τ:ου_ς _μ'είχε μαγνητίσει. Τό φως τους η -
. τανε πλέρiα·άλλοι�τικ�._Θά: μπορqυσε. νά πεϊ �αvένας άπόκοσμο.

_;-, · < ·"Εμοιαζt σάν rρως πού_ 'χε· μ�ορ.έσ·ε.ι.-v·ά ξεφύγει· ά(tρ κάπου βα&ιά,· μόνο· γιά νά φωτίσε'ι. Δέν περίμε�_ε. πι'ά νά. τ.όν _φ.,τω. Σά νά μάν -
τευε τίc άποQίες: μου, μίλQ�9:� �α_.ί πάσκιζε νct· κciτεβ�ί στό έ

- ·

πε"δό μου καί νά ξηγήσε ι. · ,., ... , · . . .. 
"'Όπως τ'άν-&ρώπινο κορμί iό, άποτελουν μύρια ζωντανά κύττα

�α) πού τό κα-θέv·α tχ�\ τή διγ,ι·ά: ·του άνεξάρτητη ζ.�uή καί συνείδη
ση, ετσι καί τήν 6ντότητα, τόν υΕνα 'Ατομι�ό 'Άν&ρωποJ τόν άπο
τελουν μύρ·ιο ι άv&ρωπο ι πού d κα:.υ-ένας τους _t_χε ι τή δικιά 
προσωπικότητα. Οί cι.ν&ρωποι της ξέ.χωρης προσωπικότητας 
γρα(!)τό κάποτες νά· χα&ουν .. J(άπο ι ο στο ιχε ιωμένό, -�σανύχτ ι, κάποι
δρολάπι , κάποια "'!'ρ ικυμ ία"ι γι ά πάντα &ά τ ο.rι,ς -,β ο-�λ ι ά;ε ι βα& ι 
κάτω άπό τά άνταριασμέvα κι.α��τα νερά της &άλασσας του χρό -

Θ, , " 1 ά , . < άο., ll, α - ά , ...... νου. α,μεινει .ο�ως ο _γεν�_�_το-_ς.,ι Ό_. ν'ανα:ος ανvρωπ�ς της, νω -
,:t'ε�c VQT),�ςf Ο αy�ρω�.ο� τη·ς rι�ς ��-ό.μtΥ;Οτ-ητας,. ΠtΟ �λου�ιος1 πιο γιομ�τα ολο)�ληρωμενος,:γιατ ι'· σαν ·α!ων ια κληρονομια &α του 
με-ίνει ή άκριΒοπληρωμέvη; πείρα της Χά&ε ξέ'χ_ί.ιιQ1) _ς προσωπικότητας. 
Κι αύτά 8λα γιατί; Γιά vά μπορέσει νά γίν-εt"ομοιος μέ Κεινον, 
ομοιος μέ τόν JΤλάστη -των πάντων. 'Αναρωτ·ι"έσαι''τί παρασταίνουv
τά ,πρόσωπα του μύ&ον�:::·-:--·: ' .. ' .. ' .. . 

,: :. . . .. 

· 'Ο fΤρόσr.:ερος εΤναι τj·-��ροσωπο1't'όtηd'Τ) ·της &&άνα�ης. c:ν&ρώπιvης
όντότητας, μιας άπό τίς μύριες 'ό·ντότ·ήτες:;τfς π?,.(t.cη.ίένες ό:πό τόν 
JΤλάστη. Σvμ�οΧ-(1ζει _τό σκεπτόμενο·Jtyώ,πού όπως τό .ι,,έει καί τ'δ-
vομά του, είναι· 1tλούdια καλλιεργΤ)��ιiνό; μ&.:οχι,· �λόίμονο, καί 
πλέρια φτασμένο.�κόμα. Είναι τ'&ν&ρώπινο πνευμα πού πασκ{ζει, 
τρυγό�_:ας -t·ό πικρό μέλ·ι· �η.ς'π_��:"ρ?Χ_ς του, νά γ.ίνει _πιό σοφό μέσα

. z. - ·: ' ··:· , .
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, , - , ι , , , , l. ,1στους τεσσερις "Φορεις του", το α τιατο, το νοητιΥ.ο, το ω1τριΧο 
καί τό φυ σικό e1ωμα του. Ό μοναδtΥ.ός του πό&ος εΤνιχι νά φτάe1ει 
τελικά e1τήν �περe1υνειδητότητα. Νά φτάe1ει, σά νά λέμε, σέ κείνη 

, , Jt ' , ο. , λ l. ο. , , '71)V κατασταση uπου η καυε προκατα ηφη κι ανυρωπινη στενο:ι.εΦαλια 
γίνονται άντίληφη καί έποπτική κατανόηση. Ol ι!:γωΧεντρικές b:πο -
&υμιές γίνονται μακρο&υμία, συμπά&εια, συχώρεση κι ccyάπη .Ί'ό χτ'Ι)
νωδες έ!νe1τικτο Y.ct.ί ή ρουτίνα της συνη'&ειας παίρνοντας τόν άνηφιr
QtΧό δρόμο της άνέλιξης άλλάζουν Χατεύ&υνσ'Τ) καί γίνονται ξύπνί-

1!. ο. J. 
, , δ , _ί, , Τ , 'r ' , ου ανvρωπο'ΙJ αντοκυριαρχια και μοσκομυρου ια αγνοτητας. ο !Ι.ι,-α-

νο κι τj Νάπο1.11 συμ5ολίζουν στό μύ&ο τό γ νωστό της τραχιας ύ'λης 
κόσμο. Τό έ ρη μονήσι τόν αλλον κόσμο τf πιό καλά, ό'πως &άλεγε ε -

, , .ι. , δ' 'ττ ι:, , - , , νας &εοσοφος, το αστριrtο πε ιο • •• :,:,tβλιο�·ηκη του Προσπερου στο
'Ι λ ' ' ' λ' ' έ ' ' ' ' ' 1,, : ι ανο και το κελ ι τc · στο ρη μονησο, τον κατωτερο και τον ι.ι. -
νώτερο νοητικό χωρο. Ί ·αν ό Πρόσπερος ητανε στό }!ιλάνο, μ'&λλcι 
λόγια ζωντανός πάνω στή γη, άντ ί ς ν ά ζει τή ζωή της γης, πού πά-

Β ,� , , λ' ά , , , ύ , , ,νω της . ρεv, 1 κε γ1ια Υ.απο ι ο ογο, ντ ι ς να καματευε ι α τα που βρt-
e1κοντα ι μέe1α e1τόν πε Q ί γυ ρό του, άντ ί ς ο ί δυό άπό τ ί ς τρεις σ-ι.έ
tε ς του νά 'ναι τό διαφέντεμα του δουκάτου του, ξεχωρίζει �όν 
εαυτό του άπό τούς άλλους κι ό'λος δίνεται μονάχα στόν χαλλωπι 
σμό του νου του. Αuτή τj μονομέρεια στήν έ!ξω άπό τό φυσικό του 
περίγυρο δράση σιγά σ'ιγά χτίζουν τά τείχια του χωρισμοϋ καί γί
νεται αfτ ιο _πού φέρνει τελικά σάν άποτέλεσμα τό χάσιμο του δου
κάτου. Ό �ρόσπερος πε&αίνει, μά ό χαμός του δέν πηγε χαράμι, , , - , , , ' έ!χει γι'άντιστα&μισμα την πειρα της άποτυχιας του. Το μα&ημα 
πού άμέλησε νά μά&ει οταν τjτα:νε στό λ'ι ιλάνο, cπήν περασμένη του 
ζωή, ξέρει πιά πώς πρέπει νά τό μά&ει στό γυρισμό του. Τούτη τή 
φορά η' μιά άπό τίς τρεις σκέφες του &ά 'ναι γιά τόν καλλωπισμό 
του νου του κι οι' δυό γιά τήν πράξη της ζωης πάνω σηfν τραχιά-γη. 

Στο μύ&ο ή Μιράντα εΊναι η' μονα:δοοά αν�ρώπινη &ηλυκιG. όν -
τότητα. Τ'l>·;ομά τη_ς διαλέχτηκε ξεπίτηδες γιά νά &υμίζει κάτι τό 
ύπέροχο, Χάτι τό &αμαστό, κι άκόμα πιό πολύ τό ζωντανό άντικα: -
&ρέφτισμα κάποιας οuράνιας ύπ ερκ6e1μιας όπτασίας. Φτςχνει κανένας 
νά τή &ωqήσ'ει μιά φορά γιά νά γίνει σκλάβος της κι άμέσως νά του 

ο.. ...,. t , α , , , δ , τr ' , 1� , ι t γεννηυει ο ποvος να την κανει ικια του. ,·_ι αυτος ακομα ο υπαν-
&ρώπινος Κάλιμπαν γητεύεται άπό τήν όμορφιά της καί τήν όρέγε -
ται γ.ιά συντρόφισσά του καί γιά μητέρα των παιδιων του. Γιά νά 
δείξω τί ή ��ιqάντα συμβολίζει, τήν παρουσιάζω νά 'χει δλα κείνα 
τά γνωρίσματα της Κ6 qη ς της &εας Δήμ ητρας λίγο πρίν ό Πλούτωνας

' L , , , , , "Α , � ...,. , � την απαγαγει γι� τους κατω κοσμους. ς μην �εχναμ.ε πως οι πα -
λιοί οί 'Έλληνες πίστευαν ότι η Δήμητρα -.ό έλληνικό ονομα γιά 
τήν αιγυπτιακή 'Ίσιδα:- ήτανε ή παγκόσμια μητέρα της γης καί τ' 
οΌρανου, ό'λων των φυχων δίχως έξαίρεe1η, άκόμα καί των κοσμογο -
νικ�ν &εων. � Μιράντα σάν οόράνια άμόλευτη φυχή άντιπροσ'ωπεύει 
-:-τfν πλέρια άγνότητα, τή ζεστή πονοφυ�ιά καί τήν &για α!e1&αντι -
1-.-fο-�ωμα-των-�υvαϊσ&ημάτων
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κότητα της στοργης καί της συμπά&ειας. Είναι πανώρια μά δέν l

χε-ι συνείδηση της όμορφιας της. },[οιάζει εύτυχισμένη δίπλα στόν 
πατέρα της, πού τήν ctνατρέφει πρεπούμενα γιά τή δράση της μέσα 
στούς κατώτερους κόσμους, μά β α&ιά μέσα της �πάρχει πάντα κά -
ποια γλυΥ..ιά νοσταλγία κι άκα&όριστη προσμονή .• ΕΤναι ή προσμονή 
τnς δεκα-,,:εντάχρονης πάναγνης παρ&ένας μνηστης--.ης φυχης-γιά τσν 
όνειρεμένο οtράνιο vυμφ{ο της, τόν "Ιακχό της� Αύτόν προσμένει 
νά παρnυσιαστει μπr -στά της uέ χάποιο τρόπc παρατόντας τόv ι1t
βράδιαστ� ο�ράνιο κόσμο του '&,r.υρε[ου. 

'Α , , Jlιλ' ά a_ , ό , - Ό ' υλ " πο τις"' ΛΕ-ς ν\Τ<ωπινες ν·.ο,;r(cες τ.ου μυν·ου, που ο ες ι;;-

χουν διαι.εχτει νά παρασταίνουν χαραχτηριστικούς τύπους διαφορε
τικου βα�μου έ;έλιξης, &αρρω πι�ς άξίζει νά πουμε κάτι γιά τό 
Γονζάλο. Ύστερα ι1tπό τόν Πρόσπερο εΤναι ό τ,:ιό προχωρημένος στήv 
έξέλιξη ι1tντρικός τύπος καί &ά μπορούσαμε νά τόν χαραχτηρίσουμε 
σάν τόν μιΧqης &έληcη ς γήινο έκπρόσωr.ο του κο ινου μυ(1.λο,,, πού 
δέν εΤναι οi!τε πάντοτες καλός μά οi!τε καί πάντοτες κακός. ΕΤ -
ναι ό πιστός καί ό ύπά:κουος συμβουλάτορας του βασιλια της t-1'ά -
πολης 'Αλόνσου. ΕΊvαι ό γνώριμος τύπος πού πιστεύει πιό πολύ 
στiι σΥ.οπιμότητα της τυφλης έχτέλεσης της ctφηλης προστα-yης του 
άφέντη του παρά: �τή λευτεριά της κρίσης του. υΟr.ως ολοι οί lfν
&ρωποι της κοινης � πιό σωστά της ρουτινιέρικης λογικης κοιτά
ει σέ κ&θε περίπτωση νά βρεΊ τό γνωστό καί χι).ιοπατημέvο δρόμο 
της πιό μικρης &ντίστασης, δίχως άλοίμονο νά ;έρε-ι πώς αύτός ό

δρόμος δέ συναντιέται που&ενά: μέ τό στρατί της λύτρωσης. Πλά -
στηκε λεύτερος, μά τό &εϊκό δωρο τnς λευτεριας πού του χάρισ'ε 
ό Πλάστης του δέν τό 'χει διό).ου συνειδητοποιήσει κι άαυλλόγι
στα, γιά χάqη του χουζουριου του, δέv τό δουλεύει, μά σάν κει
νον τό δου).ο της r.αραβολης του Εύαγγέλιου μέ τό ενα τάλαντο,τό 
παραχώνει στ'cχ.γονα χώματα της πρόσκαιρης σκοπιμότητας της γης 
μας. Δέχεται νά: γίνει ό διορισμένος ;,;ρωτοστάτης του σχέδιου γιά 
τήν έκ&ρόνιο'Τ) του Πρόσπερου κι tτσι γίνεται οργανο καί σκλάβος 
του Κάρμα μ'ολο πού σάν τjτανε συνειδητά λεύτερος t\-ά μπορουσε 
παΙJ'τρικά ν'άρνη&ει. Κει r.ού του 'ρχεται β ολικά Κ(Χνει τό 'ΜΧλό 
κι lτσι βοηθάει τόν Πρόσπερο μέ τά χρειαζούμενα γιά τό ταξίδι 
του στό έρη μόνη<rο. Θεωρητικά είναι δί,ιιος Χt ετσι σά &εωρία,ό'
ταν κι αύτός βρέ�ηΥ..ε στό νησί, μιας κ·ι εΤναι στό χωρο των lδε 
ων, μά περαότερο γιά νά κάνει vά ξεδόσει τό μυαλό του ποvεμέ 
νου άφέντη του γι& τό χάσιμο του γιου του, μιλει γιά τό πως 
φαντάζεται τήν !δανική κοινοπολιτεία. 

Τώρα νοιώ&ω πώς &ά '&ελες νά μιλήσουμε λίγο καί γιά τίς μή 
άν&ρώπινες όντότητες του fργου. ·Ας πάρουμε πρωτα τόν Κάλtμπαν. 
'ΕΊναι έ'να e1τοιχειό του νησιου πού άι.οίμονο γι'αύτό τό rδιο, τό 

, t , , - , , - , γενν1')<1ε η σατανικη σ-κεφη της στριγγλας μαγισcrας, της Σvκορακας. 
ΕΤναι, δπως λέει d !τρόσπερος, <rπέρμα τ ου Πειρασμου, πού μ'όλες 
τίς ΠQΟσ'πά&ειές του δέ γίνηκε μπορετ ό νά λάβει τή dφραγίδα της 
κα).ο<rύνης. "Αν καί τj οφη του ijτανε κάτt άνάμεσ-α άr.'τό χτηνος κι 



'·': 
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άπ'τόν &ν{)ρωπο, μέσα του φώJ.ιαζε άνήμιtρου &εqιου συνείδηση. ΊΙ 
προσπά&ε ι α του Πρόσπε ρου νά έ;αν&ρωπ ίσε ι τόν Κάι. ιμπαν μέ τή μά
&ηση της άν&qώπινης γλώσσας δέ μοιάζει νό- πετυχαίνει. λlένει πάν
τα τό χτηνος, χτηνος πού σέ κά&ε περ(πτωση ξεχνόντας τό φόβο της 
τιμωρίας

1 
χρησιμοποιει τή μά&ηση του λόγου, δπως εΊναι φυσικό 

γι ά μι ά ί>πανάπτ υκτη φυχή, γι ά νά έ κφράζε ι μέ κατάρες τό μίσος
του γιά τόν πιό προχωρημένο έγωκεντριΥ.ό αν&�ωτ.ο πού έκμεταί.λεύ
εται τή ζωτική του χτήνους δύναμη. Στήν πρωτινή καλοσύνη πού 
του·'δειξε ό Πρόσπεqος γιά νά μπορέσει νά μά&ει τά κατατόπια καί 
τά μυστικά του νησιου έ!δειξε Κι αύτός Κατανόησ'r) 'Y.t όμολογει Οτt 
τότες ενοιω&ε άγάr.η. Τώρα κεινο πού μονάχα τόν κάνει Jπάκουο 
εΊναι ό χτηνώδης φ όβος, τό πιό Υ.ακό μέσο γιά τήν προχώ ρη ση μιας 
ό'ποιας όντότητας. Οί &εατές t\αρρω πώς b:δικουν τήν άν&ρωπιά τους 
σάν τόν βλέπουν μέ τά ίδια &πονα μάτι:� των διαφορετικων άν&ρώπι
νων τύπων του Ιργου, δ{χως έ;α{ρεση άλο{μονο κι αύτου του πιό 
προχωρημένου Πρόσπερου. 'Π έπαφή του Κάι.ιμπαν μέ τόν &ν&ρωπο τfτα-
ν ε γιά τόν &μοιρο πε{ρα πικρή. Χάνει τή λευτ�ριά του γιατ{ κι 
αύτός πο&ύμησε τήν όμορφιά της Μι ράντας. Κι ό'μως ή κατάστασή του 
δέν εΊναι τέτοια πού νά μήν εΤναι σέ &έση νά νοιώσει τήν κατάν
τια του καί τή συγκρίνει μέ του γουρουνιοϋ. Μονάχα στόν ύ'πνο καί 
στ'ονειρο βρίσχει κάποιο: άνακούφιση. Κει μονάχα εΊνο:ι μπορετό ν' 
άκούει τούς ffχους, άλοίμονο, μή άν&ρώπινους, της άρμονικης λα -
λι'α:ς καί τήν ύπόσχεση των "πάντων διά πάντας". Στόν τύπο :Κάλι -
μπαν &έλησα ό &εατής νά δει τό ποιός ητανε κάποτες καί τό ποιός 
εΊναι κα{ τώρα, δχι λ{γες φορές, κα{ ν� τόν παραδεχτει τελικά , 
μαζί μέ τόν Πρόσπερο, δχι σιχν κάτι ξένο μας μά σάν κάτι δικό μας. 

Καί τώρα ας :!iρ&ουμε στόν "Αριελ, σ'αύτό τό άξιαγάπητο καί 
' ά ' "Α ' 3 ' ' δ - " ' Κ ' &αμασ'το γερικο. ν, σα συμ, οι.ισ'μο, εχτουμε οτι ο αλιμπαν 

μορφοποιει σ-τό δράμα τήν Υ.ατώτερη άνε;έλιχτη φύση, ό Πρόσπερος 
τό μυαλό, μ':1.λλα λόγια τήν όδηγήτρο: κινητήρια δύναμη της ό'λης 
όντότητας "αν&ρωπος", ό 'Άριελ συμβολίζει τή φαντασ-ία, τήν πιό 
καλή κι άγαπημένη συναγωνίστρια, cριλενάδα καί χαqιτωμένη σ-υντρό
φισσα του άν&ρώπινου μυαλου. Δίχως τόν "Αριελ ό σοφός μάγος Πρ� 

σπερο_ς πολύ λίγα &ά ' χε πετύχει. Οι' δυνατότητες της άπό τή φύση 

της παιχνιδιάρας φαντα:r{ας --rou 'Άριελ- εΤναι t.φέτρητες Χι άπέ-
τ 

, , , , ύ ,  .ι...' , ραντες, ε ναι τοοΌ τρcμαχτtΥ.ες που κανου•J 'Y.t cι. τον �Ύ.ομα τον 
Πρόσ-πε ρο στήν Α' σκηνή τη ς Δη ς πρά;η ς νά του συστή:1ε ι νά βάλ� ι 
φqένο σ-τά παιχνίδια του. Γιά νά μπορέσει όμως νά έκδηλω&εΊ του 
χρειάζεται λευτεριά, λευτερι& άμάντρωτη κι άλάνα, λευτεριά άπό
λυτη. Κι α-ύτή τή λευτεριά στερή&ηκε ό 'Άριελ, όταν ή στρίγγλα 

, t � , , Jl λ , δ' , , , , , μαγισσα, η -υκορακα, τον �κ εισ-ε το ολιο με τα μαγια της σε μια 
σκαματιά δέντρου. Μ'αι.λα λόγια τόν φυλάκωσε μέσ-α σέ μιά χαμηλή 
σ-έ βα&μό έξέλιξης μορcρή. Ό Πρόσπερος τόν λευτερώνει μά γι'άντάλ
λαγμα τόν κρατ,ει γιά βοη&ό του. "Έτσι κα{ πάλι ό "Αριελ νοιώ -
&ει τόν έαυτό του σκλάβο, σκλάβο της κατώτε�ης νόητης του άν�ρ� 
πινου μυαλου, πού δέ μπόρεσε άκόμα ν'άνηφορισει στούς λεύτερους 
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πνευματικούς κόσμους. Έ:Τναι ό 'Άριελ κεϊνος ποu προ:γμα-τικά βο
η&άει τόν Πρόσπερο νά βρεί κι α'ότός τή λευτεριά το� άπό τή μο
νομέρεια πού τόν κατέχει. Στήν &ρχή της πλοκης του lργου � μο
ναδικιά έπιδίωξη του δυναμικου μυαι.ου του Πρόσπερο";) παρουσιάζε.
ται νά 'ναι ή δίκαιη τιμωρία των όχ-ορων του. Χάρη στόν'Άριελ γt 
νεται μπορετό νά δεί τά πράματα πιό πλατιά, μ'αλλα λό-για νά νοt
ώσει συμπόνια γιά τά π��ήματά τους καί νά σχωρέσει α'ότός,σά λυ
τρωμένος πιά, όλους γενιΧά, μιΥ.ρούς καί μεγάλους φταιχτες."Ετσι 
γίνε-ται μπορετό όλοι μαζί νά ξαναγυρίσουν ιΠή Ν1πολη καί στό 
Μιλάνο καί κει νά ξαναδοκιμάσουν νά ζήσουν πιό σοφά, πιό καλά, 
τήν κα&ημερνότητα της ζωης του &ν&ρωπου πάνω στή γης". 

Ό ζωντανός τρόπος πού ό α-ότοβαφτισμένος σέ Σαίξπηρ συνομι -
λητής μου η.εγε τήv &ποφή του tδειχνε πώς σιγουριά κάποτες &ά 
'χε κάνει ή&οποιός. \έ κά&ε πεqίπτωση χρωμάτίζε τή φωνή του πρε
πούμενα καί ταιριαστu. μέ τό νόημα καί μ'Ηλο πού ή κουβέντα μας 
ijτανε πιό πολύ μονόλογος κα�όλου δέ μέ κούρασε κείνη τή νυχτιά. 
"Εβλεπα πώς σκοπός κcι.ί βουλή του ητανε πιό πολύ νά δω όχι μονά
χα τό έξωτερικό φόρεμα του tργου του μά καί τό κρυμμένο έσωτερt
κό του νόημα, φωτισμένο, 8σο ητανε μπορετό γιά μένα, μέ τό φως 
της ύπερβατικης <ιλή&ειας, όπως τήν tνοtω&ε καί τή ζου:1ε τόν κcχt
ρό πού tγραφε τήν περίφημη 11Τρικυμία 11 του.

Α-ότή τήν &ποφή του πάσκισα μέ τή μικρή μου τεχνική νά σας 
δόσω. Άτcό τά παραπάνω κρατηστε μονάχα κείνες τίς γvϊ.'ψες πού τίς 
βρίΟ'κετε γιά τήv ωρcι. σωστές. Τίς αλλες άφηστε τες στήv &κρη το.υ 
μυcι.λου σας νά σβήσουνε μαζί μ'όλες τίς &λλες μορφές του κόσμου 
μας μέσα στήν κατι:r.χν ιά του σούρουπου. Σ.τό κάτω κάτω ό'λα α'ότά δέν 
ijτανε τίποτες ι'χλλο παρά ε!Υ.όνες καί σκέφες άχνά ζωγραφισμένες 
πάνω στό διάφανο πέπλο του ονειρου � της φαντασίας. 

Δημήτρης Θεοδωρίδης 

Β' ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡΟΥ 

Ό 'Άμλετ κι ό :Πρόσπερος εΊν'ό ϊδιος αν&ρωπος. Ό Πρόcmερος 
ε Τ ναι ό 'Άμλετ λεφτερωμένο ς. Ό 'Άμλετ στό τέλος έξαγο ράζετα ι 
άπ'τή ζι·Jή. Οι' πράξεις εΊναι μόνο σκιές πού πέφτουνε πάνω στόν 
τοιχο. 

)' , ) ,, λ , π , , • ά , , Jl .. ,οναχα τ ονε ι-ρο εφτερωνε ι. ρετ.ε ι να- περασουμε πο την (..(ρ-
νηση. ΊΙ lkρνηση εΤναι τ'άλη{)ινό τό τέλος της λογικης σ1ιέc:,ης.Μ>
τό ή έπιστήμη σπάνια στά&ηκε αξιιχ νά τό κατώ.άβει, "Αν τέτοια 
ύποφία περάσει <ιπ' τό νου της, τό μετανιώνει στή στιγμή. Κ'lπει
τα fχει τήν <ιρχή νά μή δlνει προσοχή σ'α-ότά τά πράματα. Κ'� τ{
μια έπιστήμη δέ γνοιάζεται γιά τ'άποτελέσματα . 
. . . . . . 

ΊΙ &εϊκή γαλήνη του ΠρόσπεQου εΊναι νίκ η του πνεύματος 
άρν ιέται. Τό πνέυμα μέ τήν &ρνηση νικάει τόν έαντό του. ΊΙ 

' ' Μ - ' Jt. υ(' -r , γιχη Οv,jγει ιπην (..(ρνητη. λα εινcr.ι τιποτct.. 

, που 
λο -
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'Ωστόσο τό μεγαλείο της τέχνης άνcι.σταίνει όλα όσα� κρύα σκέ
ι καταδικάζει κ'έκμηδενίζει. Ή τέχνη εΤναι μtά ώρ.αία &έληση. 
Ώς κ'ή &έα του τίποτα ονειρο ε1ναι τότε σfι.ν 3λα τ'&λλα. 'Η b-

, ι t ά , , δ , , J/ , , ,. , t. ..:ορφια κ η γιχπη π-ου ινονται- στο ι;;ργο το κανουνε να γtνει η 
..:όνη π ραγματ ι:κότητα ._ ιΟ π , ,. i. ' , , 

Π�' φ " ... , δ , 1ροσπερος ,r,ε;Qασε σ.π το τιποτα. w-.ε ε, '-"ε"-ησε, εν κατα-
1έχτηκε. 'Αποτραβήχτηκε στό νησί της Σκέφης. Άντιμετρή&ηκε μέ 
� φύση κ'f.γινε άφέντης της,_ Τήν tκC(νε σκλά βα του- τή μάγισσα 
κσ:ί τό γιό της τόν Κάλ ιμπαν. Ηά ο�τε κι_ α-ό.τό δέν f.φτασε. Ί! 
=ουρτούνα ξεσπάει κι άνοίγει τόν οΌρανό καί τή �άλασσα σάν ποί
�u.α σέ δυό βιβλία. 1Η φουρτούνα ε1ναι τό ;έκομμα �π'8λη τήν 

, 1. ι 1', ι, , , , t Ο �ραγματικοτητα, απ υ�α οσα παιρνουμε για πραγματικοτητες. 
�ρόσπερος βά•ιει σέ δο1ιιμασία τή δύναμή του καί τήν τέχνη του. 
��κολα βρίσκει τήν άπόδειξη της παγ·ι.όσμιας έ;ουσίας του :.;χί � 

-ίμα νιώ&ει βα-θ-ιά πόσο ε1ναι μάταιο νά στηρί�ει έκει τήν .�ίστη
' ' έ' 'δ 11 "Ο ' ' ' ' ' δ' 1 - ,υ Υ.αι την r.πι α του. χι, ως κ η τεχνη μου τιποτα εv ε -

·,αι &ν δέν τήν άφιερώσω στ'ίίνειρο κάποιας αιώνιας μορφης". i!o-·
.άχα της �ε'ϊκης ό:γάπης τ'όνειρΌ ά;ίζει νά κρατήσει τόν καλλι -
-έχνη πού τό δημιουργει. Ό Πρόσr.:ερος lχποτραβ ιέται. Βγάνε ι τό

, , β ' 11 , r , z. , , δ , , ΤJμπερασ'μα που, γαλε κι ο 11 ιχαηλαγγελος. 1.α απο το υνατο τον
-οσκανό τόν χωρίζει ή άπερο:ντοσύνη του χαμόγελου. Ό τρομερός

γλύπτης εΊναι αιχμάλωτος της ό;κατέργαστης πέτρας καί της γης. 
'":όλλησε στήν φυχή του τό &ηκάρι της. 'Ακόμα Χt 8ταν δραπετευει,
-αί ρνε ι τό μαρμαρόβουν ο μαζί του.

Φτερωτό σv.ν τό Σαίξπηρ, χαριτωμένο σάν κι αύτόνε, τό χαμό--
:.λο του Πρόσπε ρου είναι τό μήνυμα του πο ιητη. Τό περιστέρι 
-:-Jπάει μέ τή μύτη του τό τζάμι. Φέρνει τό κλαρί της έλιας στήν 
: 3ωτό της ζωη ς ,. άνάε ρο μέ ς στή σκοτεινιά κα ί στήν τραγωδία τον 

,=-:ακλυσμου. Πιό άνάλαφρο άπό τόν αι�έρα, εΤναι τό πνευμα πού 
, , 

L ' , , !=\. .C/λ r,ιτ - e - , ' λ ' , ,,. -Ξ-:αει πανω απ την κα"ε ν η. ι:ι ναι τον ·εριστη το απα ο το μαι-
:-:ράλι πού χαϊδεύει τόν κάμπο τόν άν&ισμένο καί πούρχεται άπ'τή 
i;.ασσα κα& ι σμένο ;:άνω στό σ·ι ντεφέν ι-ο νύχ t του πουρνου. 

Συγκρίνει τότες τό έργο του μέ τό τέλειο f.ργο του ΒεΌυ. Ό 
- f;r.η ρ fχε ι μ<t τό Θεό άπέ ραντη έπ ιφύλο:ξη, άπέ ραντη έμπ ι στοσύ'-
- κι άπέραντη λεφτεριά. Στό τέ,.ος τέλος τόν JΤατέρα &ωρουνε του
�- λιτέχνη τά μάτια. Ό Θεός εΤν'ό Όπέρτατος καλλιτέχνης. Ό

�ος εΤναι τ'ονειρο του Πατέρα πού &γαπάει καί δημιουργεί. 
·Ένα δνειρο ;,.'ενας όνειρευτής, νά ποιό εΤναι τό τέρμα της

�ς καί της σκέφης. 
Αντρέ Συαρές ( :.ru11·& 3u.r.1·δι:; , 1868:_1948), γάλλος λογοτέχνης, 

,..,ραφέας του "'Ιδού ό &ν&ρωι;τος" κ.&. 'Από τό 11ΤραγιΥ.ός ποιη
-:-δοΥ.ίμιο γιά τόν Γ'ρόσπερο" (1903-1907), βιβλίο δημοσιευμένο 

06 , ' / I Ι Ι Ι ,  .: 1 � π-ου γιορτο:στηκανε τα τρο:κοσια χρονια ά;:ο Ί.!l. &ανο:το του 
-- ρ, .. -< _\ 

�:-; ι ; Μετά:φρασ"Τ) λfαρ ίας Ο!κονόμου rΊ,11 

,, 
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Γ' ΣΤ.Α ΞΩΤΙΚΑ 

ΤΤΟΣJΤΈ:ΡΟΣ Νεράί'δες του βουνου, των ποτα:�ιωνε, 
Της λίμνης της τρεχάμενης, του λόγγου 
Καί σεις πού όταν τρα:,3ιέται ό Ποσειδι:Jνας 
Στέc άμμο•·διf.ς του τρέχετε κατόπι 
Χωρίς ν'r' /Ι)νουν χνc.:ρια oi πατουμ ές σας, 
Τ( ; , . υ ' γ _ αι φι=:1.,γετε μπροσ·-:α -ου οταν γυρι .,ει, 
Κα ί σε.. ι ς ;ι � χ.ρά κου.,.,λάκ ι ι:,; πού τό βράδυ 
Στό φως του φεγγα�ιου μέ τούί, χορούς σας 
Κ&νετε �λώνια άπό ξυνά χορτάρια 
"Ο&ε δέ βόσκει πρόβατο, καί σεις 
Πού γιά ξεφάντωσή σας τούς μανίτες 
Κάνετε του μεσάνυχτου καί πού 
χαρά σ'CΧς είνε του σπερνου ν'άκουτε 
Τή σοβαρή καμπάνα νά σημαίνει, 

'Εσείς πού μέ τό βόη&ειο σας (κι'&ς εΊστε 
Τεχνίτες λ ι γοδύναμο ι μονάχοι) 
λfε'11)μερνά έσκοτείνιασα τόν ήλιο, 

Έσήκωσα άνυπόταχτους άνέμους 
Κι' άνάμεσα στήν πqάσινη τήν αρμη
Καί στό γαλάζιο &ολο τήν άντάρα 

"Εστησα του πολέμου -στή βροντή 
Ποv τρομερά άντηχάει φωτιά εχω δώσει, 
Καί μέ του Δία lχω σκίσει τό πελέκι 
Τό δυνατό τό lδρύ' άκρωτήρια πλέρια 
Θεμελιωμένα τ!καμα νά τρiμουν 
.,.< , , ζ , , , , 't. 
1· αι συρρι ους τους πευκους και τους κεuρους 

Άνάσπασα· καί μέ τήν πqοσταγή μου 
Τάφοι τούς Jπνοκόπους τους ξυπνησαν 
κι1 δξω νά βγουν τούς �φησαν' τόση ηταν 

Ή δύναμη της τέχνης μου. Μά τώρα 
'Εδώ άπαρνιέμαι τήν τραχιά μαγεία, 
Κι'άφοϋ μιά οiιράνια μουσική διορίσω 
(Αύτό όλονένα κ-:χνω) νά ένεργήσε ι 
Στό νοϋ τους τό σκοπό μου, πού γιά κεινον 
Γίνονται αύτά τ'άέρινα τά μάγια, 
Θ, , , βδ' ο.' ' ο. ' α σπασω το ρα, ι μου, \]'α το vαφω 

Όργυιές μέσα στή γη καί &ά βουλήσω, 
Σέ βά&ος πού δέν lπιασε ποτέ 
Σκαντήλι τό βιβλίο μου, 

Οiιϊλλιαμ Σαίξπηρ ( �'!illiam Shalςespeare). 'Από ηfν 
"Τρικυμία" (πράξη Ε' σκηνή α'). Μετάφραση Κ. Θεοτόκη 
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.rά ζει κανείς η νά μή ζει, -vά α-ότό εΤν'τό ζήτημα. 
Τί εΊναι τ.ιό άνώτερο στό πνευμα, νά �ποφέρει 
πετριές καί βέλη αδικης τύχης, η έπανάσταση 
νά κάμει ένάντια σΊνα πέλαγος κακων 

, Ι , 11 Ι Ι Ι δ' ,, και με την αρνηση του να τους ωσει τε,-ος; 
Θ , ι, / ' "λ λ ' " ί -ανατος, -υπνος,- τιποτ α ο κι αν ε πουμε 
πώς μέ τόν �πνο παύει της κ�ρδιας ό πόνος 
Υ.σ.ί της ζωης τά χίλια βά-1ανα, πού ή σάρκα 
τά χει κλ'!)ρονομήσει, -αΌτό εΤναι μιά συντέλεια 
πού νά τήν ε{!χετα ι κανένι:χς μέ κατάνυξη-. 
r.;i' " 'Ύ. , ϊ " , 

J/ c•ανατος, -υπνος... πνος� σως ονε ι ρα:·, a:.-,
έδω εΊν'τό μπλέ;ιμο' γιατί σ'αύτόν τόν ϋπνο 
του &ανά:του' σάν τ ί ονε ι ρα &ά ι ρ&ουνε 
σάν �ά χουμε πετά;ει αύτό τό �αρκοκούβαρο; 
Α-ότό μας κόβει· τούτη ή €γνοια εΤναι πού κάνει 
τή δυcrτυχία νά ζει τόσο πολύ. Γιατί 
ποιός &ά δεχόταν του καιρου ντροπές καί χάλια, 
τήν άδικία του δυνατου, 
τόν έξευτελισμό του φαντασμένου! 
τό βάσανο tου πεQtφρονημένου του tρωτα, 
τήν αργητα του νόμου, τούς τραμπουκισμούς 
της έξου.:1ίας καί τίς κλωτσιές πού ή ταπεινή 
ή ά;ία τρώει άπ'τόν άνά;ιο, αν μπορουσε 
νά δώσει μόνος του κανείς στόν έαυτό του 
τή λύτρωση μ'ενα μαχαίρι; Ποιός &ά τό &ελε 

Ι I �Q. I / '\i'ζ 1 ' 'δ '  
να φερνει ευvυνες, να γρυΑ .ι _ει και να ι ρωνει 
άπό τό βάρος της ζωης, Jν ή τρομάρα 
, τ , , Q.' , , μην ε ναι κατι μετα ,,ανC'Ι.τον, στον κοσμο 

τόν &λλο, άπ'ό'που δέ γυρίζει τα;ιδιώτης, 
δέ σάστιζε τή &έληση κc;:ί δέ μας έκανε 
νά προτιμαμε νά τραβαμε αυτά τά βάσανα 
παρά νά παμε σ'&λλα πού δέν τά γνωρίζουμε; 

"Ετσι ή συνείδηση μας ϊtάνε ι ό'λους δειλούς 
κι lτσι τό χρωμα της άπόcρασης τό γνήσιο 
άπ'τήν ώχqή μπογιά της σκέφης ξε&ωριάζει 
κι εΊναι προσπά&ειες πνοης μεγάλης κι εύκαιρίας 

, , , Jl .). , ι:: 'Β ' • , πο•J με την a:.γνοια αντη .,,εΥ.ο, εται η·ορμη τους
καί χάνουν τό ονομα της πρά;ης •••.•• 

�ϊλλιαμ �αίξπηρ ( :Villiε.m Shclre::;�Jeare : 
'ι:: Γ , , ') }! , , -:ρα"'η σκηνη α . εταφραση Β. Ρωτα 

'Από τόν "'Άμλετ" 
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Ε' Ο ΟΒΡΙΟΣ 

Ό 'Οβριός μάτια δέν tχει: δέν tχει ό 'Οβριός χέρια, οργανα 
μάκρος, φάρδος, μυρωδιά, χαρά, λύτη, πά&ος; τρώει τj οχι τό fδ\� 
φωμί; λαβώνεται η όχι μέ τά rδια �ρματα, πα&αίνει τfς fδιες &ρ
ρώστιες, γιατρέβεται μέ τά ϊδια γιατqικά, κρυώνειt ζεe1ταίνεται
άπ'τόν ίδ-ιο χειμώνα κι άπ'τό Υδιο καλοκαίρι όπως· ο Χριστιανός τj 
όχι; Σά μας τρυπατε δέ ματώνουμε; σά μας γαργαλατε δέ γελουμε, 

, - , δ' 
, '

σα μας φαρμακωνετε εν πε&αιvουμε; 

Ο·ύί'λλιαμ Σαίξπηρ. 'Από τόν "'Έμπορο της Βεvε-τ- ιο:ς (πράξη Γ' 
σκηνή α') 

'Από τό 

Ηετάφραση 'Αλέξ. Πf.:λλη 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΙΞlΙ fP 

Παvτοϋ οπου φτάνει τ'οΌραvου τό μάτι 
είναι λιμάνια γιά τό φρόνιμο �ν&ρωπο 
κι εΌλογημέvα άραξοβόλια. 

11 Βασιλιά Ριχάρδο Β' (πράξη Α' σκηνή γ') 
hfετάφραση Κ. Καρ-&ο:ίnυ 

β , Κελλιά της φυλακης σου 
μήv κάνεις τούς δικούς σου στ�χασμούς.

Άπό τό 

Ύ 

'Από τό 

11 'Αντώv ι ο ς κα ί Κλεοπάτρα" ( τ: ράξη Ε' σκηνή 
Μετάφραση Δημήτρη θεοδωρίδη 

Προδότές 
μας βγάζει ό φό βος πλειότερο 
11Εάκβε& 11 ( πQά;η Δ' σκηνή β ')

Ηετ&ψραση !r. Θ εοτόΥ.η 

άπ'τr.Χ fργα. 

β ')

δ' Ή άρετή τολμάει κι 1J καλοσύνη ποτέ δέ φοβαται. 
'Από τό 11Μέ τό fδιο μέτρο11 (πράξη Γ' σκηνή α') 

Μετάφρα�η 3. Ρώτα 

ε 

'Από 

Θάπρεπε τάχατες νά -v.άvnυμε ό', τι ή συvή�ε ι α λέει, 
v'άπαρατουμε άσάρωτη τή σκόνη των καιρωv, 
ν'άφήvουμε vά όρ&ώv εται τό λά&ος, 
γιά vά μήv είναι μπορετό πάνω άπ'α;',τό τj &λή&εια vά &ωρεϊΊ 

τόν 11Κοριολαvό 11 ( πράξη D' ctκηνή γ' ). 
Μετάφραση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

ς Τό κορμί μας είναι τό περιβόλι πού γιά κειvο δ περιβολάρης 
είναι ή &έλησή μας.

Άπό'τόν 11 'C&έλλο (πρά;η Α' σκηνή γ') 
λfετάφQαση Κ. Θεοτόκη 



Κάποτ Ό ί- &ν&ρωr:ο ι 
ζ' εΊναι κύριοι της τύχης τους. Δέ φταίει 

τό αστρο μας, φίλε Βρουτε, 
πού εlμαστε δουλοι' ε'ίναι δικό μας λά&ος. 

'Από τόν "'Ιούλιο Καίσαρα 11 (πρά;η Α' σκην_ή β') 
Μετάφραση Κ •. Καρ&α ίου 

Τ} Ψυχή μιας κάποιας καλοσύνης 
βρίσκεται μές στό κά&ε τό καχ.ό, 

. πΡύ. νά τήν άποστά;ουνε μπορουν ._._&ytρω�οι άνοιχτομ_ά�ηp_�ς μονάχα.-,- .. ·

�- ; --

."t:.σι. μπορουμε άπ' -:rά .. ζιζάνυχ . :., .. 
μέλι -Ύλ'>Κό Υ.αί μυρουδάτο να τρυγήσούμε. · .. · 
κι αγ ιο νά .:ι.άνουμε κι αύτόν τό διάβολο. �

'Από τό 11 Βασιλιά 'Ερρίκο Ε' (πράξη. Δ' σκηνή α')·' 
:.-_ · �ετάφραση Δημήτρη. Θεοδωρίδη

&' ,,- : . ..Λε·�-�-ε:�:ή,-ζώtf μ;ας �π-',-της πολιτείας :�;ήν._.τJ�β��-
Ήρ (σκε ι ·: crτά:. Uντ ρα γλωσdα, στά νερά γραφ·έ ς,. 
Αόγους dτίς πέτρες καί παντου τό σπλάχνος .. 

'Α ' ' "Ο - ά ' ' ( 'i: Β' ' ') πο .το. 11 πως σας ρεd-ει' πρα"η Q'!',ηνη·α ... , . λ·!ετάψ(Jcχση Μανώλη �κουλούδη · · ... 
ΜΥΉΤ Ι_ΚΗ ΤΕΧΝΗ I Ι·. ΜΥθΟΣ' ··κΑ.Ι ΠΑ ΡΑΜΥθ Ι 

Ο ΚΑΡΝΑ ΚΑΙ Ε ΚΟΥΝΤΪ 
. .

_Μονδπ�ηi�η δρημη�ικ� παραβολ�-
, t , · . � 

• · 
' ( r , ·.·· , ... '.· !Ι ρηγισdα·:των :rαντα:βα:, η ·! ουντ ι, πριν_ 

παν-r ρευτ ει ε Ίχε · ενα Ύ ιό, τόν Jίάρνα:. "ότ·αν.
άντρώ8-ηκε ό Κάρνα γίνψ•.ε άρχηγός της ωυ.:... 
λης των Καουράβα. Γιά _;.& κρύφει τή ντQοϊ.ή 
της, μόλις�γεννή{}η"ι.ε ·τόν .. &πα:ράτηdε στούς 
.δρόμους Υ.α:( από ··τό·τε'ς σάν "δικό του γιό· �'Θν. 

· μiγάλ-ω·dε ό α.ρματηΧάτη··ς 'Αντχ ι.ράtα. · ' . . . . 
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ΚΑ�ΝΑ -�(μαι τοϊ, ά.ρμα:τηλάτη 'Αντχιρά&α: d γιός,.,·ό· }{άρνα; 
κα:"ί εδώ. στόν όχτο του ιερο� μας Γάγγη κά&ομαι στόν ηλιο νά 
προdευχη�ω πού β_ασι.λεύει. Πές μου ποιά εJσ-αι.έσύ·.: -.. 
ΚΟΥ:ΝΤ 1 .�Ίμαι ή γ·υν·α:ϊκά κείνη τ.ού σ'έ'κανέ. ν-ά·-.γνωρισtι;;'ις μέ το1>-
το =tδώ τό φως πού τ�ρα tσJ λα:τρεύ�ις.· . .. 
ΚΑ�ΝΑ --�-�ξ1yΤJ_σ'Τ) κα:μμιά τ.ά λόγια dου σ,έ Ί=t� δέ δίνουνέ, τ(ποτες 
δέν κα:ταλαβαί-νω. Μά εΕπές μου δμορφη Κυρά, γιατί τά μάτια σου 
κάνουν νά μαλακώνει ή Υ.αρδιά μου ό'πως ό ηλιος του πουρνου τά 
χιόν_ια των βου":οκορφων, γιατί ή φωνή σ(}υ μέσα ·μ.ου ξεσηκώνει αύ
τή -ί-ή _&λίcμή· τήν ·τυφ,;τf πού τό αrτιο μπορει νά βρίσκε-ι:rϊι πιό πέ
ρα άπό· τήν· πρώτη &ύμηdΤJ; !fές μου παράξενη γυνα:ί-,,.α, πόιό τάχα -

� . . . 
": .. 
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, - , , , , ,, , τες μυστηριο της γεννησης μου με σενrι.νε μ ενωνει; 

Κ ΟΥΝΤ ι. Γιόκα μου κάνε -δπομονή. Στό ρώτημά <1ου &πάντηαη &ά δόσω 
παρευτύς μόλις της σκοτεινιας τά βλέφαρα ;ι.λειστουν κσ.ί δέ μπο -
ρουν νά δουν τά μάτια της ήμέρας. Στό μεταξύ μά&ε πώς μ'όνομά -
ζουν Κούντ ι. 

ΚΑΡΝΑ • .Κούντι: Ί'ου 'Αρτζούνα ή μάνα; 
ΚΟΥΝΤΙ, �τ'άλή&εια ναί, του άντίπαλου σ'ου 'Αρτζο,Jνα ή μάνα Γι 
αύτό μή μέ μισ'Τ)σεις. Στή &ύμησή μου άκόμα μένει ζωντανή κείνη 
ή μέρα των άγώνων σ'τ'ciρματα στό στίβο της Χαστίνα, πού σ'' ό'λους 
αγνωστος, γιομάτος &άρρος μπηκες ν'άγωνιστεrς οπως ή πρώτη άχτί
δα της αύγης μ'ό'λα τ'άσ'τέρια της νυχτιας ένάντια. Ηαντεύεις μή-
πωi ποιά νά 'τανε κεfvη ή δ,λια ή γυνα{κα πού μi ματιές όγρές 
άπό τά δάκρυα τ'άδύνατο κορμί σου γιόμιζε φιλιά κι άπ'τήν καρ -
διά της σ'εύλογ ουσ'ε; Να[, ναί �ταν το� 'Αρτζούνα � μ6vα. Κι δ
στερα των άγώνων ό άφέντης είπε φωναχτά. 11 Δέ γ(νεται, δέν είναι 
μπορετό ν ιός γέννας χαμηλης ν' άγων ι στε ι ένάvτ ια σ'τόν 'Αρτζούνο!'. 
�ύ άμίλητnς σ'τεκόσουνα παρόμοιος σάν τό μαυρο σύγνεφο της καται
γίδας κει πά στόν ούρανό της δύσ'ης, τό φως της άστρcχπης δύσκολα 
κqύβοντας. Μά τάχατες μαντεύεις ποιά μr.όρειγε νά 'ταν κείνη ή 
γυναίκα πού σ'ιωπηλά έ!νοιω&ε τήv καρδιά της τή φτωχιά νά καίγε -' ' ' ' ' 6 ' 'Ο Ν ' " Τ ται για τη: ντροπη και την ργη σΌυ; ι τουργιοχανα ας ε ναι 
εύλογημένος πού τήν άξία σου μπόρ�σε νά ιδει κα( βασιλιά της 
"Ανγκα τότες σ-'έ!Υ.ανε κι �τσι μπορεσανε οι Καουραβα πρωτα&λητη 
τρανό σ'έσένα ν'&τ,:οχτήσουνε. Τότες ό άρματηλάτης Άντχιρά&α ciπ' 
τή μεγάλη τύχη σου συνε�αρμένος, μέσ'άπ'τόν κόσμο πέρασε νd. ρ&ε'ι 
κοντά σου Υ.αί σ'ύ μόλις τόν είδες fτρεξες Υ.α[ τή βασ-ιλικιά κορώ
να σου άπ[&ωσες στά 1tόδια του, γιά των Παντάβα τά πειράγμ ατα καί 
τά χαμόγελα πλέρια άόιαφορόντας. Μά �πηρχε μιά γυναίκα του βα -
σιλικου Σπ-ιτιου της χώρας των Παντάβα, πού άπό χαρά 8λη η«μπε 
γι αύτή σου τήν περήφανη τήν πράξη της ταπείνιας κι &ς ητανε τοϋ 
'Αρτζούνα ή μάνα. 

κ·ΑΡΝΑ. Μά τόσων βασ'ιλιάδων μάνα, πές μου τ{ σ'έ!κανε νά ρ&εις 
έδω· 

'

Κ ΟΥ ΝΤ Ι. Νά σου ζητήσω κάποια χάρη. 
ΚΑΡΝΑ • 'Ό,τι κι αν εΊναι πρόσ'ταξε κι &ν η' τιμή ή άντρίκια των 
Ι-::σατQίγια τό σ'χωρνάει στά πόδια σου &ά σου τήν άπι&ώσω. 
ΚΟΥΝΤ ι . .,.ΙΙρ&α γιά νά σέ πάρω. 
ΚΑΡΝΑ, Νά πάω που; 
ΚΌΥΝΤΙ. Στήν άγκαλιά μου μέσα, πού τόαη δίψα νοιώ&ει γιά τή δι
κιά σου άγcχπη. 
ΚΑΡΝΑ. Σύ μάνα τυχερή πέντε γεvνα[ων βασιλιάδων, που &ά βρεις 
&έση καί γιά μέ, τόν πιό μικρό άρχηγό γενιας φτωχιc:ς καί χαμη -
λης; 
ΚΟΥΝΤ Ι. Πιό μπρός � &έση σου εΤναι άπό των αλλων γιων μου. 
ΚΑΡΝΑ, Μά νά τήν πάρω ποιό δικαίωμα lχω; 
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ΚCιΥΝΤ 1. Μέ τό δικό σου δι-v.αίωμα, τό άπ'τό Θεό δοσμένο στήν άγά
πη της μητέρας σο·J. 
K�PNA.liέ τά σκοτάδια της βραδιας ή γης σκεπάζεται καί τά νερά 
τή σιγαλιά άγν.αλιάσανε, μά ή ψωνή σου μ'όδηγάει πίσω ατά μωρου
δίστικά μου χρόνια, πού χάνονται μ ές στό μισόφεγγο της &ύμησης
·'cμως, ό'τι κι αν εΊναι, δνειρο ,j κουρέλι πραγματι-v.ότητας λησμο

νη μένη ς, tλα κι άκούμπησε τό χέρι σου στό μέτωπό μου. Λένε πως
άπ'τή μάνα πού μέ γέννησε σέ ;ένα χέρια άπαρατή&ηκα μωρό. Πό -
σες φορές στόν vπνο μου -v.είνη δέν ηρ&ε δίπλα μου, μά σάν της
φώναζα 11 Σήκω τό πέπϊ.ο σου,. τό πρόσωπό σου δείξε μου" κείνη χα-

, , ΜΙ , Μ' , , ,,, 'JL , , νοταν σαν �λνος .. �πως και τωρα �υπ�ιος τ υνειρο το παλιο μου 
βλέπω; Κοίταξε πέρα. Οι λάμπες tχουν άναφτει μπροστά στίς τέν
τες του στρατόπεδου του γιου σου, άπό του ποταμιου τήν &λλη τή 
μεριά. Κι άπ'τή μεριά τήν άπ'έδω γιά δές τίς &ολωτές τίς τέν
τες των �αουράβα, πού σάν της κυματούσας &άλασσας κcρψές πυρ
γώνονται καί μένουνε e1τητές κι &ναποφάσιστες λέ ς καί �ού ς κάν� 
μάγια. Πές μου γιιtt ί τj φωνή της μάνας τον ΙJ.ντ ιπάλου μου · 'Αρ
τζούνα προτου του α�ριανου άγώνα τj άντάρα έδώ σ'αtτά τά χώματα 

-' ;εσπάσε ι, lρχεται νά μου φέρει μήνυμα μητρότητας πού άπολησμο
νή&η11.ε; Γιατί σά μουσική , τόσο γλυ11.ά ν'ά·ι<.ούγεται τ'ονομα τό δι
κό μου, σάν τό λαλουν τά χείλια τά δικά της; Καί τήν καρδιά μου 
;εριζώνοντας κοντά σ'έκείνον καί στούς αδερφούς του νά τήν πα

νε 
ΚCΥΝΤΙ.Λοιπόv γλυκέ μου γιόκα μή χασομερας, ελα μαζί μου. 

ΑΡΝΑ.Να:ί, ναί, μαζ( :1ου &ά ρ&ω δίχως ρωτήματα κι άμφιβολίες. 
' ' ' 

.J.. δ ' ά ' 1' ' l, ' ' ' ' �το καϊ.εσμα: σου ,1 καQ ια μου παvτησε. "ι ο υ.γωvας για τη v ικη, 
γιά τή δόξα, μαζί μέ τό &υμό, τό μίσος, φαίνονται όλα φεύτικα, 

, , , , , ,, , έ ,. , , l!.'ζ: �οιαζουνε τα φαντασματα και τα: ονειρα τα φιαΛτικα, που ��αφνα 
1ήνονται μέσα ατό γαλήνεμα της χρυσαυγης. JΤές μου, που &ά μέ 
πας; 

ΟΥΝΤ 1. 'Από τήν αλλη τή μεριά του ποταμιου, κει πέρα πού ol 
::ωτιές φωταv τή νεκρικιά των αμμων τή χλωμάδα. 
• ΑΡΝΑ.i<αί κεί τή μάνα τή χαμένη μου γιά πάντα �-ά βρω;
· ΟΥΝΤ Ι. 'Ώ γιόκα μου γλυκέ:

,t,ΡΝΑ .. Τότες γιατί μακριά σου μ' εδιωξες, ;εριζωμένο λούλουδο 
, , � 

, J.ι , , , , , ,11. , λ , _ε πετα�ες μα:κρια �πο τα χωματ:χ τα πατρικα, μ ωρησες να π αν ιε-
_cι:ι δίχως καλύβα καί σκεπή μές στά νεQά τά ντροπιασμένα:; Γιατί 

' ' Β  eι '  'ά ''Ι"' ' ' ' 
� '  ' 

' 7ετοιο γκρεμο, αvυ ν νοι;εις με τα χερια σου υ.vαμεσα σε μεvα-
-� καί τόν 'Αρτζούνα κι ετσι τή φυσική τήν έλξη της συγγένειας
_{σος κα[ χωρισμό νά κάνεις; Μιλιά δέν εΤναι μπορετό νά βγ& -

, / , / 1 'Ι"' / 'δ Ι λ,· εις. Άπ'τη ντροπη σου τη μεγcι:λη πη;α:νε τα σκοτα ια πιο πο υ
�ι &&ωρα νοιώ&ω μές ατό εΤναι μου νά μπαίνουνε καί ν� μέ κάνονν 
•:χ ριγ�'ι. Στό ρώτημ& μου άπ!cντηση μή δόσεις κι ο-στες έ;ήγηση 
-..:φμιά γιατί, γιατί άπ'τήν �άπη σου τή μητρικ.ή τό γιό σου λ� 

' ,  , - Γ , , , , , ,::-:εφες; Πες μου μοναχα τουτο. ια:τι να.με καλεσεις τουτη τη 

1 • 
1 

1 
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βραδιά στά έρείπια του παράδει�ου πού μέ τά χέρια τά δικά σου 
χάλασες; 
ΚΟΥΝΤΙ. 'Άχ: ποιά &ανάσιμη κατάρα, σάν τό πιστό σκυλί μ'&κολου
&ει κι είναι πιό φοβερή κι άπό τό δίκιο σου τό μάλωμα, πιό τρο
μερή κι 'ιχπ'τό πικρό σου τό παρcχπονο: Τί κι αν όλόγυρά μου βρί - . 
σκονται πέντε λεβ�ντ�ς {ιοί;-Νο.ιώ&ιι,ι σ�.ν τ11.:γυν_αίκα:�ού ό'λόuς, 
τούς γ -ιο·:υ·ς τηϊtχ.:χuε -.::ι ιχε·ι.η καρδιά της μαρα8·'έι •

. 
'Απ'τήν πλη-·:· 

γή ΠΟ1J �νο ίχτηκε, ��π ·q χαμό τ•)U .πρωτογιου μ,,υ; κ<ιλήσε κι �φ:u.-:-
c , - ζ - 'λ ' r " ' / , ' ' γε η χ,,:ρο- ίtας ωη:,._'.Ι_.α,-ε:_:.QΤJς-. t\ι:- ,νη tη μερα την χαταραμενη· :ΠΌV, 

τή μη·, ;ιότητα ctπά�.' ιό:•':"\ .δέ μπ.5.ρv.yε;.,;. λέξη._νά πεις •. Σ�μ·ερσ: ή α·�.-:. 
πιστη μητέρα.σtιυ . .  ζητιά_να γίνεται γιά κάποιο λόγο σου καλ6, .-�γ�� 
ναιο·. Συχ·ώρια σου _ζΜάει ·κι &σε η' φωτιά 1ης τό κρίμα .. της ν.ά κ.ά-. 
φε·ι ·• .... . · .. 
ΚΑfΝ.Δ..Μάν tt φτωχ ' ιά, τά δάκ_ρύά μου ·σου· �ά\�ρίζω δλό·φ-�χα. , .. , 
ΚΟΥΝΤ Ι·. Άπαντ_οχή_ καμμ·ι& δέv· είχα νά: σε Υ.ερδίσει ή ξχ.γκαλιά μQυ ,.: 
σάν ξεκίνησα·μά &έληdα 8λο -:rό δίκιο ·σ.ου νά β_ρ'έ:ι_ς''στό μερτικό.· •.. '.;: 
σου. 'Έλα κα( πάρε το σ&ν·γιός 1ot> βασιλια,· ϊό-ιος μ'·ώ'λα τ'άδέρ-:,·.;
φ ι α σου • . . - · ·- · · · �· 
KAPNA.7'�t ι:χ�ματηλάτη,γι9ς�ε,Ίμ�ι:·,περσότερο 'στ:.αλη&ει:_(/καί- ·qιό - . .  
λου δέ φ-ϊ.ς.dδοξω γι«_�·ιρ τρανή φαμ 'ίλ�α •. ; . 

";: -�' 
. . . . . ' . Ί<GΥΝΤΙ. 'Όπως &αρρέις _:;tαί -&�λ�ις� μά τό βασίιϊε'ιο·ό'ου 'νά ξαναπά-:., .. " 

ρεις lλα γιο:t ί δικ'ό σό-υ εΊΎαι ·• '.' · · .. · �·· ··" ''· · · · · . 
• , • - • � , • , , •• # , - • ·- ,. ,_ • .- • 

ΚΑΡΝΑ. Πως.συ μπορεις _, πο'J μια .φορ� παλια να μου χαρισεις κιο -
τε<!ιες τή μη�ρι'!:ή ·σου .:-ιχγ'άπ:η, μt δωρό ενα �-άσ(λέιο τώρα· νά μέ ·,ϊε,ί- ..
σε;ς; Οι'·ρίζε _ς'_ό_ί crυγγεν_ι�_(ς νωρίς κοπ_ήκανε., μαρά�τjκαν καί π_{.: 
&αναν. Μά 'cχνασ'τη&ο.υν δέν ·.(τ-ναι ·μπΌQετό\ Θά .'τ,άν ντρ·ό'tέή Ύι'ά 'μέ..;; 
νανε μάν:α να πω·πώς_#χμj,-τ,(Jανα πέντε-βα:u.ϊλιάδων κ·α:ί.τη δ'ι�ιά·
μου αιυχο'μανα: ν 'άρνη&ω στό 'φτωχικό του άρμιχτηλάτη. -
Κ ΟΥ Ν

0
Τ 1 .·Είσαi μεγάλο·ς γ ιέ ·μου: "Α: Πως ό Θεό.ς, ά&ώρnτα σ�: �έ . vά

τιμωρήσει, κάνει τό:·σπiρο_ -:rό- �-:�:,ι.ρό γί-γαντά:ς: νά .yενε�: Κ.εΊνο �ό ... 
βρέφος τό_αμοιρι;>, πού η μάνα. -u.�-υ τό'χε ά,:ιαρνη&�ι, διχως καμ�ι:α 
βοή&ε ι α, · _λ�βεντον ιός, ξαν�γυρνάε·ι, μές1' α1t'' της μοίρας· _τό, �αβύQ ι ν '7 , •.• 
&ο' άδεqφqχτόνος νά γεν ει. ' < • • • 

.• ,.'. ·: 
• 

1( Α ΡΝ Α. Φόβο μή νi:> ιώ&ε ι ς μάνα. Σ ίγονρα &ά ν ικήσeυν- ο ί ·Πr�ντ cfβα. · 
"Ας είναί· 1ό.Χου&ε dιγαλιά μές ό'τή νυχτιά, μές στην καρδιά μού ct
κούγω μού'σ'ική του άνέλπιδου άγώνα . ..-Ιή μου ζητας ν'άπα.ρνη�ω, ·.ν.ά.
άπαρατήσω αύτούς πού ή μοίρα κάταδ ίΥ.ασε σέ &,άν.ατ.ο •. '1Αr1ε· τό &ρό·- · 
νο νά κερδίσουν οι Παντάβσ.�· μ ιας _Y.t έτ.σι ·�τρ.έπΈι;:·eά μεί-νω -έγώ :·
κοντά 111τούς αμσ ι ρο-υς κϊ άπελπίσ'μένους': ''Ο

.
ταν ·_μέ γέννησες, γυμνό

καί δίχως δνομα στήν άγκαλιά της νύχ_τ-ας μ'ciψησες.·'Ακόμα μιά φ:0,-: 
ρά Ιf.σε με μόν? .κι ηρεμο νά. περιμένω τό που_ρνό . ν(Χ νΊκη&ω καί νά. - · 
πε-&άνω. 

- ,Ραμ.πιντρανά{} 'Γαγκό:ρ
Λεύτερη ό:πόδ:ΟΟ'Τ] Δημήτρη Θεοδωρί-δη 
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Μεταφράζοντας ο-τά έλλην ιΥ.ά τό μονόπραχτο δράμα του μεγάλου 
λυρικου !νδου μυστικιστη Ραμπιντρανά& Ταγκόρ 11 Ό Κάρνα καί ή 
Κούντ ι II σταμάτησα πολλές φορές γι ά νά lχναρωτη&ω μήπως κάτω άπό 
τήν πλοκή του μύ&ου ό συγγραφέας &έλησε νά κρύφει κι αλλες ά
λή&ειες συμβολικά λεγμένες. 

λfπορεί νά'ναι άπλή φαντασία μου, μά &αρρω πώς βλέπω κιχποιο 
συμβολισμό. Τολμω νά σας τόν πω. 

Σ'αύτό τό δράμα του Ταγκόρ δυό εΤναι οί φωνές ή μιά της
Κούντι καί ή &.λλη του Κάρνα. 

' 

ΊΙ φωνή της Κούντ ι μπορουμε νά δεχτουμε σάν &έλουμε πώς συμ
βολίζει τήν &ποφη του κά&ε σαρΥ.ικου άν&ρώπου, τη βασιο-μένη πά 
νω στά πέντε του αtσ&ητήρια οργανα ( rσ'α σ'έ lιριt,μό μέ τούς βα
σιλιάδες τούς γιούς της Κούντι. 

Ό Κάρνα πάλι μπορουμε νά πάρουμε 8τι σ'υμβολίζει τή φωνή της 
χαμένης γιά τόν κοινό σημερινό αν&ρωπο lκτης αrσ&ησ'ης, κείνης 
της πρωτότοκης αfσ'&ησης πού σ'ύμφωνα μέ τίς σημερινές άντιλήφεtς 
μας γιά τό δίκιο &άπρεπε νά 'χει τιχ περο-ότερα δικαιώματα πάνω 
μας. 'Π ικτη αrσ'&ησ'η γεννιέται ταυτόχρονα μέ τό· μορφικό αν&ρω
πο καί προτου άκόμα γεννη&ουν οι αλλες αισ&ήσ'εις καί πάρουν τό 
μερτι;,.ό τους σ'τό βασίλειο της Γνώσης του "Ενα Κόσ'μου, μά γλή
γορα �ήν παρ�μεριάζουμε κ�ί ,διώχνοντάς τη άπό κοντά μας τήν ά
παρν ιομασ'τε οπως fκανε και η Κουντ ι.. 

λ[α ή φωνή αύτή' &.ν κι άδύναμη τόν πρωτο καιρό μετά τή γέν 
νησ'Τ) της(τήν έκδήλωΟ'ή της), δέν πε&αίνει, δέν εΤναι μπορετό νά 
χα&e:ί, γιατί τό Βργανο της έκδήλωσ'Τ)ς της δέν εΤναι �ωματένιο, 
φτιαγμένο άπό :ιύτταρα της άδρης �λης, ό'πως τ'&λλα τά πέντε γνω
στά σ'αρκικά α!σ&ητήρια όργανα. 

'Π φυχή, πού σ'τό δράμα σ'υμβολίζεται άπό τόν άρματηλάτη Άν
χιρά&α καί τή γυναίκα του, τήν περιμαζεύει καί τή μεγαλώνει σ'ά 
δικό της παιδί καί τρέφοντας καί δυναμώνοντάς τη μέ τό γάλα 
της 'Αλή.&ε ιας τήν πλά3-ε ι σ'έ άδάμασ'το v.. ι άνυπόταχτο πολεμ ι σ'τή, 
άρχηγό 8λων κείνων των &γνωστων φυχικων δυνάμεων πού άΥ.ούρασ'τα 
άγωνίζονται σ'υνέχεια γιά τή λευτεριά καί τήν άποκατάστασή τους 
μέσα ο-τό βασ' ίλε ι ο της όλοκλη ρωμένη ς όντότητας 11 'Άν&ρωπο ς".

ΊΙ lκτη αί'cr&ηση μόλις άποχτήσ'ει σ'υνείδηcrη τττς δύναμής της 
δέν κρατιέται πιά. Δίχως μικροcrυλλογισ'μούς παρακατιανούς, πού 
γενν ιέντ α ι άπό σ'υμπλέ γματα κατωτερότητας, τρέχει άπ ρόσκλητη δ ί
χως κανένα δισ'ταγμό καί κάνει -9-ο:ρρετά αιο-&ητή τήν παρουcrία της 
crέ κά&ε bτίβο εύγενικου άγώνα μόνο καί μόνο γιά ν'άποδεί;ει τήν 
ύπεροχή της νικώντας καί νά δόσει χειροπιαστό μά&ημα ταπείνιας 
άπι&ώνοντας τήν κορώνα του βασιλια, πού έπάξια κέρδισε, σ'τά πό
δια της φυχη ς. 

Μ , , λ, ια καποια υσ'η, 
στεκούμενη, &ά 'τανε 
μετανοιωμένη μορφική 

, , , L... (l , , �� για τα συνη&ισμενα �vvρωπιν� με,ρα Κw,.Ο -

ό Κάρνα(ή έ'κτη αfσ&ηση) νά δεχτει άπό τή 
άν&ρώπινη �παρξη (τήν Κούντι) τήν προσ'φο-
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ρά του με ρτ ι κου του. Η& δέν τή δέχεται , ΊΙ έ:κτη α'( σ'&η υη, πού μας 
&υμίζει τό δαιμόνιο του Σωκράτη, τή φωνή πού μιλάει σ'τή Ζάν ντ' 
"Αρκ, τή μυσ'τική φωνή πού άκουνε οι' μύριοι μάρτυρες της ό'ποιας 
&qη11κε{ας � εύγενικιας ιδέας, άρνιέται τή δίχως άγώνα άποκατά11τα
ση της δέν καταδέ�εται τήν άργά πιά δοσμένη παραχώρησ'Ι) τ ου νό -
μιμου �πό τό φ&αρτο κο�μί (τήν Κούντι}_. Βλέπει πι;ς δέ 11τέ.κει 11' 
lναν Κ11ατρίγια πού φωτιστψ.ε άπό τό Φως του '!Ιλιου πού βαaίλεφε 
πιά νά περάaει ά�ιό -::+.ν αλλη μεριά του ποταμιου καί νά περπατήσ'εt 
πάνω σ'τόν &μμο ( σ-τό ;..ή σ'τέριc lδαφος) πού χ/.ωμά, νεκρικά τόν φω-

'ζ 
t ' • τι συν ο· �ν&ρωπι··�: λ�μπες. 

, ΕΊ:ναι �γων}_u';ής πr:;i&υμος ..;� tuu1α11�εϊ, δέν εΊνα}_ π�ά νοστα�
γοι; τρυγr;της της φ&αρτης σ'οδειuς του κοσ'μου μας, του κοσ'μου τ"Jς 
πλανης. Δέν άπο&υμάει πραγματικά τό βα11ίλειο τόΧοσ'μικό. Προτιμα
ει μένονταc σ'τόν οχτο του νά περιμένει τόv έρχομό της χρυ11αυγης, 
γιατί ξέρει πιά πώς χαρίζοντας τήν πρόσκαιQΤ) ζωή του σ'τό &άνατο 
μένει άλη&ινά πιστός σ'τήν πραγματικιά ά&άνατη ωύ�η του. Τόν άγώ
να του ν.αλου &ά τόν άγωνtσ'τεϊ, οχι γιά νά νικήaει πιά, μά γιά νά 
&υ11ια11τεϊ μαζί μέ τούς κατατρεγμένους κι fτσ'ι νά μπορέ11ει νά ό -
δηγή11ει τήν καρδιά τον πιό κοντά στό σύντροφό της τό Θεό. 

Δημήτ QT) ς Θεοδωρίδης 

Γ' ΧΑΜΕΝΗ ΦΕΓΓΟΒΟΔΙΑ 

ινδικός μύ-&ος 
' ,.JΙ 

' λ '1 ' 'Α ' r. ' 1 δ Σνμφωνα μ c;να κει μεν ο πα ι κο, την γγ.ανα �οι1ττα, η π ροο εν-
τι κή ύλοποίηση του άν&ρώπου καί του πε9ίγυρού τον fγινε έπειδ� 
ο! &ν&ρωποι οι άρχέγονοι καί 11• 2ουλικοι11 , πού άχτιδοβολούσανε σαν 
άσ'τέ9ια καί πετούσ'ανε σ'τόν άγέρα, άρχίσανε νά τρωνε χωμα οταν ή 
έπιφα:νεια τ ης γης ξεπετάχτηκε μέσ'άπό τά νερά. Κεϊνο τ' άρχέγονο 
τό χωμα �τανε χρωματι11τό καί μυρωμένο καί γλυκό. �ά σάν τό φάγα
νε οι &ν&ρωποι χά11ανε τή φεγγοβολιά τους. Τότες παρονσιαστ1καν ό 
ηλιος καί τό φεγγάρι, οι μέρες κΌί νύχτες, τό έξωτερικό το φως 
μέ τίς έναλλαγές τον Υ.αί μέ τή διάρκεια τή μετQΤJ·cή. 'Αργότερα τό 
χωμα lπαφε νάναι φαγώ11ιμο. Μόνο πούβγανε φαγώ11ιμα φντά.'Ακόμα άQ
γότερα λίγα μονάχα φυτ& μπορουcε ό &ν&ρωπος νά φάει. Καί χρειά -
σ'τηκε μέ Υ.όπονς σκληρούς τήν τροφή τον ν'άκριβοπληρώνει. Τά πά&η 
καί οι κακ(ες χα{ μαζί καί τά βάσ'ανα εfχανε μπεi λ(γο λίγο στόν 
κόσ'μο. 

Τούς μύ�ονς πού 11ό:ν κι α-ότόνε δω &ν ιστορουνε τό πως σκλήρηνε 
ή ύπόσ'ταση ή πρωταρχική --καί μαζ( της κ'οί καqδιές-τούς άπανταμε 
παντου. Κι ό'πως ολα τά παραδο11ιακά δεδομένα τα βα11ικά, lχποτελου
νε μαgτνρία πού τ'άχνάρια της χάνονται στά βά{)-η των αιώνων. Πάει 
νά πει τ.ώς εΊναι μέρος του άν-&ρώπον &να:πόσπασ'το. 
Φρ(τγιοφ Σνόν (Frithjof Schuon) 11ύγ�ρονός μα:ς γάλλος φιi.όσοωος. 
'Από. τίς "Εικόνες του πνεύματος�< Μεταφρ. 1Ιαρ(ας Οtκονόμον 

t. !ημ._ μετ. Γραμμένο στήν ίνbική διάλεχτο π ά λ ,
γραμμ�yι-• τά παλιά τά ίερά βιβλία του βουδισμου.

J'που είνα< 



ΜΥΗΤ I ΚΗ ΤΕΧΝΗ 1 1 1: ΧΟΡΟΣ 

Η ΙΕΡΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

- 39 -

Θά ητcχν fσως μπορετό a priori νά γίνει τ.ιστευτό οτι τό {!-έ
cχτρο πρόβαλε ξεσηκώνοντας τά έξωτεριzά Υ.αμώματα της ζωης, άφου
κα&ρεφτίζει τίς έ�tδηJ.ώσεις της κ.αί τά γεγονότα ,ης. λiά δέv εΊ
νcχι tτσι . 

�αντου οπου φανερώ&ηκε ξεπήδησε άρχιΥ.ά άπό τ' άπόκρυφα της
χωνιασμένης ζωης μέ ποιητιΥ.ή μαγεία. Α-ύτό φαίνεται καλύτερα 
στίς'Ινδίες κcχί στήν 'Ελλάδα, οπου τό δράμα βγηκε άπό τά πιό βer
&ειά μυστήρια της &ρησκείας. Φτάνει νά διαβάσει κανείς τή Βισ
νού-::Τουράνα γιά νά καταλάβει τόν πρωταρχιΥ.ό ρόλο πού παίζει τj 
' ' , ( ' Β , ) , , ι�ρη χορευτ ρια- η ν τ ε , α ν τ α σ ι στην !νδικη &ρησκευ -
τική ζωή κcι( στήν Ινδική τέχνη. 

Ό ποιητικός {),ρύϊ.ος του Κρισνά μας δείχνει πιι'ις ό &ρησΥ.ευτι
κός χορό·ς στά&ηγ.ε τήν ήρωική έποχή στίς 'Ινδίες της fδιας της
τέχνης ή πηγή καί πώς έ;σ:-:,:ολού&η'σ'ε νάναι αξονας Χαί έμ·ιτνευσ"tή ς
ώς τά

1

χρόvι� του ξεπ�σμου. 
,Τ

ότε &.να�τύχτ�Υ.ε �ό �έατρο._ , Σανό νεος Κqισνα, ένσαρκωση του &εου Υ.αι τυπος του τελει-
, ' ' δ ' ' ι:, ' 'ζ ' 'δ 'ο Ι:' ου μυστη. Ύικησε το ραΧο, ;,:ου συμ;-:ιοr.ι ει τα κτηνω η τcαvη, ,.,,ε-

μονσ:χιάζ;ται άνάμεσα στούς βοσΥ.ούς του βουνου Ν1ερού γιά νιχ στer
χαστεί τή μ εγάλη του άποστολή. Καί κει, κάτω ltπό τά φηλά Υ.έδρα, 
στή δροσιά των τροπικων νυχτιων, κι1.τω άπό τό ροδόχρωμο φως του
φεγγηριου δασκαλiύει τίς γυναίκες καί τ(ς κοπέλες των Γκόπι τή 
μουσική Υ.αί τούς ι'ερούς χορούς. Τίς μα�·αίνει μέ συνοδεία τόν τj
χο άπό τά νταούλια κα( τ& πολύχορδα δργαvα νά λυγ(ζουν τά κορ
μιά τους-. Εά δέν τό κάνει μόνο καί μόv-ο γιά ·τήv εόχαρίστηση της
κίνησης, τό κάνει γιά vά ζωντανεύουν τίς πράξεις των {}εωv καί 
των ή ρώωv. 

Αύτή λοιπόν τήv έποποιία πού ό Κρισvά τούς ίστορει, αύτά τά 
&αυμαστά όράματα πού άπό μόνος του κατέχει κα( πού πανοραματι
κά ;ετυλίγονται στή μνήμη του δέν τά τ.αραστα(νει μέ τίς λυγε -
ρές χορεύτριες, Α-ύτές εΤναι βουβές. λlήτε διάλογος μήτε δραμα -

, , ι , 'ο 
, 

δ , ά , , ' έ , δ τικη πραξη υπαρχει. χορος εv ναπαρασταινει τα πεισο ια 
της ίερης έποποι ίας. Ό Κρισ-νά τό μα&αίνει αύτό τό ίερό μπαλέ
το τό πρωτόγονο νά ε!κονίζει μέ χειρονομίες Υ.αί σ-τάσ-εις τά κυ
ρίαρχα α!σ-{),ήματα καί τίς �ιυβερvήτριες ιδέες πού ύπάρχουv u'αύ
τά τά ίστορήματα. 'Έτσ-ι οί Γv.όπι μέ αύτή τήν όμαδική γλμ>σσ-α
έκφράζουν τήν όργή του 'Ίνδρα γιά τό &εό του σκοταδιου, τήν ά
Θοσ'ίωση του Ραμά στόv πατέρα του, τόν πόνο της Σίτας γιά τό χω
ρισμό της άπό τόν αντρα της κ.τ.λ. Δέ μπορουμε λοιπόν έδω ν�
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μιλήσουμε γιά κα&αuτό δράμα. ΕΊναι έκφραΟ'τι1eός χορός κr,,.( πλα: -
Ο'τtκός λυριΟ'μός. 

Ή έμπνευσμένη χορεύτρια ζωντ·ανεύε ι τήν tπική ίΟ"τ6ρηση ό'πως 
οι' εί�όνες του κινηματογράφου δείχνουν σ"tό πσ.νί τό &ρύι.ο τόν 

ι ' ' ' δ ' 'Α ' ι δ ' ' ' ε κονισμενο με φωτεινη ιαφανει�. ργοτερο: ο υο αύτες τε -
χνες ,. τj επική ι'στόρηση καί ό έμφυχωμένος χορός, &' άντcχμώσουν 
Ο'τό ζωντανό λόγο, στή δράση τήν πραγματική καί στήν άντικειμε
νική παράσταση του δράματος, 

},!ά γιατί ό Κρισνά νά παίρνει γιά έρμηνεύτριες της ίερης αύ-
τ�ς τέχνης γυνο:'ικες καί 6χι lχντρες; Ή tξήγηση εΤναι ύπερβατι
κη. 

Τά προβεδικά χρόνια οι' τ-:αλαιοί Ρίσχι, &εμελιωτές τ71r λα -
τρείας του 'Άγκ"ι (της ίεQης φωτιας) ) ε-Τδαν τόν κόΟ'μο με:_ άπ'τό 
1\iώνιο 'ΑρΟ'ενικό, τό δημιουργικό JΤνευμα, πού μά τήν άλ< :ια ε1-

'Α δ ' ' λ ' ' ' ' ' ναι ν ρογυνος και κ εινει μεσα του το Αιωνιο ρ�λυκο σαν ά -
νείπωτη αι&ερουσία. 

'1Ι Β ' ' Ι δ ' ά 'ο. ' ' ' ' ' 0 ,ραχμανικη ν ια ντιvετα, και πιο πολυ ο μεγάλος έμπνεv-
στη'ς Κρισνά, εrδανε τόν κόσ'μο μέσ'άπ'τό Αιώνιο Θηλυκό τη' Φύ""" 

, , , J "''Ι, 
την πλαστικη δυναμη. 

Γιά νά κ-χτιχλάβε ις ό'μως τή βα&ειά σημασία του Αιώνιου θηλυ -
Υ,ο� καί της γυνα�κας σ-ι;ή βριχχμ,ανιi;ή &Qη�κεία κgί gτήν, lνδ�κή 
ποιηση, πρεπει να συνδεσεις το &Qυλο του Κρισνα με τον ξεχωρο 
μύ&ο των 'Απ σ ά Q α, πού δέν εΤναι λιγότερο χαρακτηQιστικός. 

' Β δ 
' u " ' � Ρ ' ' ' 'Ι 

' Οι. ε ικοι υμνοι, οπως και ,1 αμαγιανα και η ιαχαμπ�ρατα, 
ά ' " ' "Ι δ ' 'λ ' � ' ' 'ζ ναφερουν οτι τον ν ρα, τον η ιακο ..,εο, τον περιτριγυρι ο υ  ν 
ούράνιες νύμφες, οι' ΆπΟ'άQα, ύπεQγήινες φυχές μέ άστραφτερή ό
μοQφιά. Αύτές εΤναι οι μαντατοφόρες καί �ύτές μεσιτεύουν γιά 
τούς άν&ρώπους. Πότε τίς στέλνουν οι €εοί γιά νά βοη&ουν καί ν& 
έμπνέουν τούς μεγάλους σοφούς, πότε γιά νά τούς δοκιμάζουν_ καί 

, , , tι ,). 
, , , , δ , , 8 , να τους πειQαζουν οταν αντοι τους γινονται κιν υνος με το , α -

&ος κο:ί τήν lνταση του στοχασμου τους. "Αν πάλι, ό'πως συνή&ως 
συμβαίνει, ό πειρασμός νικήσ'ει τούς άσκητές, άπό τό σμίξιμο του 
Ρ, ' ' 'Α ' ' ' Β λ ' .χ ' " ισχι με την πuαρα γεννιεται καποιος, ασι ιας ,1 καποιος ηρω-

ττ' , t �. , 
ά , , , , δ , ας. "αποτε καποτε ο aσκητης ντιατεκεται, γιατι με τη ικη του 

δύναμη συλλαμβάνει Χαί δημιουργει μιά 'Απσάρα πιό 6μοQψη άπ'αό-
, , , ' r., , '[ , , , ξ , ,). , λ , , τες που φτιαχνουν οι \:',εοι. J.\ α τοτε το εχωριστο αντο 1, ασμα γι-

νεται τό ταίρι Υ.άπο ιου τέλειου μονάQΧΤJ, ό'π·.11ς έ'γινε ή ΟύQβά-ση. 
'Π μορφή λοιπόν της 'Απσ'άρα άν�.ιπροσωπεύει στήν ινδική μυ&ο

λογία διαλεχτές φυχές σέ άνώτερο κόσμο γεννημένες πού κατεβαί
νουν σάν ουράνιες παρ;;ίσαγ,τες νά ωυλακιϋτουν σηJ γήινη ζωή καί 
στήν άνi!·ρώπινη έξέλιξη. 

'Έτσι εΊναι φανερό πώς ή ίερή χορεύτρια, τj ντcβαvτάσι, έ'πα� 
ξε e1τήν πρωτόγονη κοινωνική ζωή της 'Ινδίας τό ρόλc r:�ύ παίζει 
ή 'Απσάρα στήν ινδική μυ�·ολογία. ΕΊναι τj έρμηνεύτρ;α των θ�ων 

Ι 1, ο. , , , , ' ο. , , Θ , στΦυς ανvρωπους, μεσιτευει για τους ανvρωπους στους ·εους. 
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Συντροφεnοντας, ζωvτανε-όοντα�, εικονίζοντας τά Π�iητικά λοι
λήματα των tνδων ραφωδων οί ι'ερές χοQε{)"t"ρ-ιες των ναων α!ωνες 
πολλούς άντιπροσωπεuανε μέ κάποιο τρόπο τήν παρουσία των Θεων 
στή -yτj. Αuτό γινόταν καί μέ τά πρόχειρα στρίποδα των 'Αρίων νο
μάδων τοϋ 'Ιράν καί μπροστά στίς ινδικές παγόδες, στό προαύλιο 
των &εόρατων αtτων ναωνl πού εΤχαν άπάνω στίς σκεπές τους πυ -
ραμίδες άπό &εούς. 'ΕΥ.ει ξετυλιγόταν ό lερός χορός μέσα σέ μιά

, ι , , J: &Q"}σκεντ ικη υπερουσια κατανυ..,,η. 
�Ετσι ύστερΌτερα, άψου σιγά σιγά άναπτύχτηκε τό ινδικό δρ&

μα, re1ως μέ πρότυπο τό έλληνιΧό &έατρο�φερμένο crτή Βακτριανή ά-
, , \Ι -�'\ , � 

- , ,, , Τ , ' πο το r,ιεytΜΙ.ε..,,αντρο, ΧQΤ)Ο'ιμοποιει τους παλιους &ρνλους. __ αι η 
Άπσάρα, ή ούράνια αύτη νύμφη, έξακολου&ει νά παίζει ξεχωριστό 
ρόλο. 

Στό 11 'ΙΙ νύμφη κι ό ή'ρωας" του ΚαλιντάΟ"α η :>bρβάση είναι μιά 
'Απ σάρα ένσαρκωμένη στή γη. Στή "Σακουντάλα" το·J f δ ι ου πο ιητη 
ή ή ρωίδα εΤναι κόρη ΆπΟ'άρα:ς. Στήν 11'Ακολο-υ-&ία του Ράμα" του 
!fπαβαμπο·Jτι, τj Σίτο:, lχφου &δικα: κατηγοριέται lχπό τό Ράμα γιά
συζυγική άπιστία, καταλυέται στή δοκιμασία της φωτιας καί με -
ταμορφώνεται. Καί Ο'έ lχπο&έωΟ'Τ) τήν Jποδέχονται ή θεά του Γάγγη
κα ί ή Θεά της Γης •

ΗΕτσι ξεπετιέται τό &έατρο στήν ίστορία του πολιτισμου μέ 
κ�ποιο &ρησκ:mtΥ;ό δ9άμα1 πο� ��τυλίγεται �έ κάποια περιο�ή ά-
ναμεσα O'TTJ Ύ1"J και στον ουρανο ι:Jαν παραδειctενιο &3-ωο ειδυλλιο 

, ,. δ 
, , l, , , β, 'α 1' ,. , , , που ι;ε ιπλωνεται περα απο τα, ιctια παν'η υπου �εφωνιζουv το μι-

σος κι ό lχφηνιασμένος fρωτας, 8που βασιλεύουνε μέ κυρίαρχη ά
γριότητα ή ήδονή καί ό &άνατος. 

'Αναπνέεις τίς αυρες των Ίμαλαίων πού γλιctτραν ctτίς τροπι
κές δεντροκορφές, άλλά δέν b.κούγεται οΟτε των &εριων τό μουγ -
κρητό ο�τε τό περιπαιχτικό λάλημα των πουλιων. 

Γιά νά πειctτεί κανείς πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ή ιερή χορεύ
τρια.στης 'Ινδίας τή &ρησκεία καί τήν ποίηctη, φτάνει νά περι -
διαβάctει τούς ναούς του Άνκόρ-Τόμ καί του 'Ανκόρ-Βάτ ctτό
κ ' ζ .11 ' λ ' i Μ ' ' ' 1• ' , -αμποτ , υπου ο π ατυς ο . εΥ.ονγκ με το απε ραντο ξεχε ι λ ι ctμα τον 
νερου του πλουτίζει τ'�διαπέραστα παρ�ένα δάΟ'Τ) , 'Εκεί, μπροστά 
Ο''έκείνες τίς &εόρατες παγόδες τίς πνιγμένες μέctα σέ όργιαστι
κή βλάστηση, όλό;ι.ληρη τj Ραμαγιάνα φαντάζει άνάγλυφα ctκαλισμένη 
ctτά γιγάντια: τείχ'}, 'Εκεί τ'άρί&μητα ctτίφη του Ράμα βάλtηκαν 
νά καταλάβουν τήν Κεϋλάνη. υΑρμα πίσω άπό άρμα, καβαλλάρηδες 
πίσω άπό καβαλλάρηδες, ό'λο αυτό τό πλη&ος, ό'που οι μαϊμουδες ά
γωνίζονται δίπλα στούς άν&ρώπους, ξεχύνεται σέ φοβερή έφόρμηση. 
Μανά, πάνω άπ'αύτή τή φριχτή σύγκρουσ-η έμcρανίζονται οι μαντα
Φόρες του 'Ίνδρα, οι Άπctάρα:. Κρέμουνται σά· στεφάνια γύρω ctπ' 
�ή ζωοφόρο καί πέφτουνε μιά μιά πλαγιαctτά, βυ&ίζονται στ6ν � -
γώνα. Μέ τίς καμπανόμορφες φορεctιές τους μοιάζουν ούράνιες πε
ταλουδες νά φτερουγίζουν πάνω άπ'τό cι.v&qώπινο πανδαιμόνιο. :rrα--
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νάλαφρες σά λιμπελουλες ζωντανεύουν άκόμα καί σήμερα μπροστά 
στά &αμπωμένα μάτια μας τόν ύπερcρυσικό καί έμπνευστ ικό ρόλο της 
ίερης χορεύτριας στήν lνδική τέχνη καί στό !vδικό δράμα. 

Νά φανταστεϊ Υ.ανείς στά περίχωρα μιας άρχα(ας πρωτεύουσας 
τή μεγάλη παγόδα μέ τήν πυραμιδόσχΤ1μη σκεπή της καί τίς ίερές 
λιμνουλες γύρω. Νύχτωσε. Ί! ·κάφα της μέρας εφυγε, ή άπολο:υστική 
δροσιά της νύχτας ::υλίγει τήν άτμόσφαιρα. Λαμπυρίζουν τ' tχστρα 

' Β  ο.. '  ' ' ' ' ' ο.  -- ' Τ  στο , αvv στερεωμα πυκ·.•:χ πυκνα, τοσο που vαρρε ι ς κ ε ναι πασπα -
λισμένο μέ ρο1ι.ανίδια ιί.πό ξύλο ·;ου σαντάλ. Σ'αΌ·τό τό σκηνικό κά-

, , ' J. , ,  , , , , , νει την κυριαρχη "c,J\I t.μψα•ιιση το-ι; -n φεγγαρι. Ηο ιαζε ι ι:1αν κυ -
κνος νά κολυμπα ι:1έ λίμ .... η. Δαυλοί φωτίζουν τήν αύλή. Νά καί ό β� 
σιλιας σέ μιά tξέδρα μέ τήν άΜλου&ία του. Γύρω του πυκνές ό'ϊ.ες 
ο! τάξεις του λαου του, άκόμα καί οί παρίες, καί μέσ'άπ'τήν ά -
πλωμένη σιωπή ή cρωνή του ραφωδοv., ορ&ιου μπορστά ο-τό ναό νά ζων
τανεύει τά παλιά τά χρόνια κ-αί' τόν ήρωικό τόν κόσμο. Καί τώρα 
άπό τή λαμπροcρωτιο-μένη πύλη της παγόδας ξεπρο�άυ.ει ή πομπή πού'ζ ! ' ' ' "Ε δ ' ' σχηματι συν ο ιερατικες χορευ,;ριες. χουνε κου ουvο:κια στα 

, ,. , , , , , Τ' , , Ο'τριχγαΛια, κασκες και τιαρες σ,ο κεφαλι. α λυγερα τους τα κορ-
, τ λ , , ,., ί • -..- . μια ε ναι τυ ιγμενα σε μετα;ενεια λ α  ν γ κ ο υ  τ , οι ωμοι 

του� στολισμένοι μέ μικρές μικρές φτερουγες καί μέ φλόγες χρυ -
ο-αφένιες. 

� �πέροχη κορυφα(α ωοράει τή Βασιλική ταινία τό διάδηyα 
, , ,ι� ' Ι ι 'δ Τ' Jl 'δ 1.. 

' , 
και πανοπλια άο-τραφτερη υ.π τα πετρα: ια. α t.γχορ α ανττηιχουv,τ� 
μπc:μτ=ού κρατανε τό ρυ&μό ;ι.αί ο ί !ερές χορεύτριες &ρχίζουνε να 

, ( , , λ, .μ, 'ζ , ' χορευουν. Ένωνονται r1ε γιρ αντες ,1 ο-κορπι ονται μπροστα στην 
παγόδα ο'ά μαργαριτάρια άπό γιοqντάνι. 'Έπειτα συγχρονίζοντας τά 
βήματά τους μέ τή μουΟ'tΥ..Τ) καί ερμηνεύοντας τό τραγούδι του ρα -
φωδου προΟ'κυνουν dέ tνδειξη λατρείας τ�ν Jπέqοχη κορυφαfα, πού 
άντιπροσwπεύει τό Ράμα � τή Σίτα � τό -0-εό Κριο-νά."Επειτα ο'υμ -
μαζεύονται σέ έχιρραο-τικές όμάδες, λυγερές σάν κοτr;rάνια μέ τά 
ρευο-τά τους χέρια καί τά α!Ο'�αντικά τους δάχτυλα. 

Τότες οι <οωτεινές ντεβαντιχσι μέ τά κεχριμr:αρένια καί όπάλι
να πρόο-ωπα, μt τά όρ&άvοιχτα μάτια, έχουν πραγματι1�ά γίνέι οι 
μαντατοφόρες των Ντέβα, οι' Υδιες ol 'Απο'άρα. Γιατί μοιάζουν νά 
φέρνουν στούς &ν&ρώπους τίς φυχές των ηρώων μέο-α ο-τίς τρυφερές 

, , , ' έ  , , , πα�ενικιες τους ό:γΧαλιες, να τις νdαρκωνουν ο'τα τρεμα:μενα κορ-
, , , ( , , ύ δ , 'λ μια τους σαν ο-ε αγνους και ε ω ιαστους κα υκες.-

Έντουάρ Συρέ (Edouard Schure

τραγωδίας". 
) • 'Από τό 11 ''.ΙΙ γέννηση της

Ηετάφραο-η Χρυσης Ι. Καφαλοπούλου 



",·----

- 43 -
ΜΥΗΤ\ΚΗ ΤΕΧΝΗ ιν ZQ ΓΡΑίD I ΚΗ 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

'Έ ' ' 1. ' α ' ' , -να άπο τα υ.γαπητοτερα vεματα στους τεχνιτες της χρι�τιανι-
._rς τέχνης,·.ηταν τό της Γεννήσεως του Χριστου. 'R άπεικόνισ'ις 
�ης Γεννήσεως καί τά διάφορ� έπεισόδια πού συνδέονται μέ αύτήν 

- � ι 
Ι (\1 Ι Ι , Ι Ι ·.r.τηρ-:,αν ε χονογραψιΥ.ο υ·εμα 1cροσφιλες crτην τεχνη και τους καλλι-

-:iχνες ό'λων των αιώνων πο-:J μέ τά ποιητικώτερα μέ.10: έπρο-:rπά-3-ησαν 
-� προσδώσουν στό προαιώνιο μυστήριο τή ζωή καί τή δροσιά μιας
.εότητος πού άνανεουται διαρκως.

Στή μαΥ.ρά διά μέσου των αιώνων έ;έλιξη της άπειχονίσεως η
. χή του ζωγράφου, φυχή χριστιανου Ο'υνάμα καί κ.α).λιτέχνου, έπό
. 1ε ό'σες μπορουσε νέες άεννάως έμπνεύσει ς γ ιά νά παρασ-:-·· ""!) α!-

, , , , Γ , , ' α - -, , .α •ιεο το πα:λαιο μυστηριο. ιατι και το '7ειον ..>ρεφος πο,.1 :γε'r-
,11{}η αιώνια ν έ ο ν ήταν άλλά Χαί πρό αιώνων ύπηρχε. 'Ε γ ε ν-
ν ή � η Π α ι δ ί. ο ν ν έ ο ν ό · r. ρ ό ·α I ι� ν ω ν Θ ε -

, 

ο ς t, Ι • 

Ή έ;εικόνισις της Γεννήσεως έμιρανίζεται στή χριcrτιανική τέ
'(VΤ) άπό τό.ν πρωτο πενιχρό καί &πέριττο κw.λο της χριcrτιανι1tης 
εlκονογραφίας, πο'� άνεπτύχ&η ο-τήν ύπόγειο Ρ<,Ίμη κ.αί τίς γύρω άπ' 
:ι:uτήν κατακόμβες κι όπου περιωρίσ'-&ίJ σ'έ συμβολικές παραcrτάσεις 
�ς δ ιδαcrχαλί ας του δόγματος. 

Εlκ.ον{ζεται γιά πρώτη φορ& όταν� χριστιανικ.ή τέχνη άρχ(ζει 
.ά έ;ελίσσεται όλίγον Υ.ατ'όλίγο στήν ίστορική των γεγονότων άν� 
-�ράσταση.

Τήν 1cρώτη τοιχογραφία, συνάμα δέ καί τόν άρχικό τύπο της ά-
, 

.� ' ' Δ ' ι - ' ' - ' ' -εικονισεως, ευρισκομε τον °' ωνα, στο Υ.οιμητηριο του Λγιου
::εβαστιανου. 'Η παράστασ'Τ) άνάγετο:ι σ·cήν απλούστερη μορφή της. ΊΙ

, , ' , δ , ζ- 1· λ ' τ , ά ' ι -::ατνη
1 

το νεογνο, τα υο ωα. Αvτα ε ναι τα ρχικα ε κονογραφι-
•.ά στοιχεία της Γεννήσεως του Χριστου, πού δέ λείπουνε φυσικ.ά
��ό καμμιά παράσταση τ�ς χριστιανικης βυζαντινης τέχνης. Ή tξ
:a:ικόνιcrη lπειτα άρχίζει νά έ ξελίσσεται1 ή χριστιc(νική φυχή πο -
·εί νά περι�άλ'Q τό Βρέψος μέ κά�ε έπεισόδιο πού μπορεί νά τό

- .ι,:. ' Ε ' .u. �- 1• ' ' Δ ' '' δ ' 1• ' ' 
r.o ' l -ε;υψ.υσ'f). •νωρις 1;v,1, υ;ΠΟ τον , μα"-ιστα ε υ.πο τον ι.!.ι cι. ωνcι.,

( , , , .JL ( ,  , , ερχονται οι ποιμενες να προσκυνησουν, οa.πειτο: οι μαγοι που κομι-
�ουν τά δωρα στ6 νεογνό, πού τό κρατεί στά γόνατο: της ή Θεοτό -

κ , ,, , 1.. , , ' tδ - ' 1r' ' ' ·.ος. , αι τεr.ος ο Ιλστηρ λαμπε ι κ�ι ο ηγε ι τους ., .. αγους προς το
::�ι-.αιο. 11 'Άγγελοι μετά ποιμένων δο;οι.ογουσι, μάγcι δέ μετά ά -

, 1 δ - Ι "r.Ι.- l, , , < ' 1 , Θ - Γ ::-:ερος ο ο ιπορουσι ••• ' • Δ,σι α;ι;ο το απr.ουστατο crυμ, ολο της εν-
'σ-εως του Χριστου --tή Φάτνη- ή χριcrτιο:νική τέχνη &νελίcrσεται 

�αt\μηδόν crέ πραγματική καί ι'crτορική εξεικόνιcrι του κcι.ινοφαν.�_υς 
_;.ιστηρ(ου 11.cι.ί των έπεισοδίων πού μεγ αλύνουν αύτό. 

Άλλ'ό:πό του c;- ιδίως κατά πρωτον αlωνος, έν συνεχεί� δέ άπό 
-ου Η; μπορεί ή ίcrτορία της τέχνης νά παρακολου-0-ήση τήν έ�έλιξη
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της άπει·�ονίσεως της Γεννήσεως του ΧQιστου στή βυζαντινή εικο -·
νογραφία. 'Ήδη άr:ό του ς'' αtωνος εtιQίσκομεν στήν παQάσταση της
Γεννήσεως τούς μάγους όδηγουμένους άπό τόν &γγελο. Τόν fδιο. αιώ
να εύρίσκομεν τούς τ:οιμένες νά ξεκινουν πQός τό σπήλαιον, προη -

' 
1, , " , ο ' , � , , , J. , ι< γουμενου ι.ιστεQος η να προσ?,._επουν wκστατικοι ΠQΟς τον ονρανοv�. ο-

·πόΌ·εν κατεβ αίνει ό αγγελος ό "ά::οβουκολή<fας αiιτούς των &ρεμμάτων'J
Νέα στοιχεία εικονογραφικά συγκεντρώνονται dλοένα γύQω άπό 

τόν ΠUQηνα αύτόν του c; α·ιωνσς. Τό μυστήριο τελ.:ιται σέ 6ρος ,'f 
βQCΧΧΟ καί μέσα σέ σ·ιcήλα,ο, ι'$πc,υ τά ζωα, 1) Φά·ινη, τό Βρέφος. Άρ-, , u' - δ , " 

c. , , 1...-' γοτερα, τον .:ι α.ωνα, υο α)'\Έ.λο:, .σπο"'ετημενοι συμμετρικα ι.mο 
τό [να κι �πό τό αλλσ μέρος, ΠQΟσκυνουνε τό ΒQέφος καί τόν άστέ
ρα. 'Άλλος νεωτερισμός, πού εΊχε μεγάλη έπιτυχία στή βυζαντινή 
τέχνη, εΊναι ο1 &εραπαινίδες πού λούζουν τό νεογνό' ή μιά άπ'αύ
τές πλένει τό νεογέννητο σέ λεκάνη Υ.αί ή &J.λη της χύνει μέ  b-,μφο 
ρέα νερό. 'Η Θεοτόκος έπάνω στήν ;,λίνη καί πο:Qαπλεύρως στή φάτ 
νη καί ό 'Ιωσήφ, πού κά&εται στήν σ.κρη της σκηνης, συμπληρουν τήν 
εικόνα, πού εύρίσκεται {iδη τόν Η' αιωνα τελείως διαμορφωμένη.'Αλ
λ& άπό που ένεπνεύσ&η ή φαντασία του καλλιτέχνη γιά νά συν� -
παρτίση τήν παράσταση αύτή·; Που ευρε τά διάφορα :1τοιχεία, πού 
συγκεντρούμενα όλίγο 1tατ'όλίγο συναπετέλεσαν τήν �lκό•;α της κυ -
ρίας πλέον μοQ<Ρης του μεγάλου μυστηρίου, πού τή &αυμάζομε σέ χει
ρόγραφα καί σέ τοίχους, στό παρεκΥ.λήσιο του Παλέρμου, στό Ηηνο -
λόγιο του Βασιλείου, στό ΚαχQιέ Τζαμί της Κωνσταντινουπόλεως,στήν 
JΤαντάνασσα του Ηιστρα: Τά στοιχεία παρέσχε ή άπλη άφήγηο"η των 
"Εύαγγελιστων ;,,ατ'άρχάς, του 1fα:τ&αίου καί του Λουκίχ. Ίδί.ως όμως 
ο! &ρύλοι κΌι παρct.δόσεις γύρω άπό τή Γέννηση του Χριστου π-ού δι
ετή ρη σαν τή ν άπήχη σή τους τά άπόκρυφα ε ύαγγέλ ι α. 

'Αλλά Χαί ι.1τήν άρχαία τέχνη εύρίσΥ.ει δ χριστιανός καλλιτέχνης 
πλείστα 8σα πρότυπα. 'Από α{�τή προέρχεται τό εικονογραφικό &έμα 
του λουτρου. 'Αγαπητή ηταν έπίσης τj πο:ράσταση βουκcλικων σκηvων 
σέ άρχαία άvάγλυφα, 8που �χει τήν άρχή της ή άπεικόνιο"η των ποι
μένων της Γεννήσεως. 'Αλλά καί της κυρίας παραστάσεως εύρ(σκε ι 

, t. , "!ι) , , L , ι � , προτυ;,;α ο χριΟ'τιανος καr. .ιτεχνης στα ι.ιναγλυφα που παριστανουν τη 
γέννηση �εων η ήρώων κ'οi άγγελοι πού dδηγου�αν τούς μάγους ύπεν-
�υμίζουν τίς cρτερωτές Νίκες της άρχαιότητος. ΊΙ μελέτη μιcχς πο: -
ραστάσΞως της Γεννήσεως του Χριστου , σ'έ'ναν άπό τούς σπουδαιο -
τέrους στα�μούς της β υζαντινης τέχνης

)
&ά μας δείί,η πως συνεχώνε'Ι)

(1εν ή χριο-tιανική φυχή του καλλιτέχνου τά διάφορα α{ιτά στοιχεια, 
υ ' 1• λ ' ά ' t , αλ λ , 1'λ Ο. ' ' ά 1 ' 1 , ωστε ν ι.ιποτ::: εση φ ενος Υ. ιτεχνημα ι.ι η"'ες, κι φ ετερου συμ -
β ολο ΥQαφικό της πίστεως Υ.αί του δόγματος. Θιχ tχρειάζετο χωρος 
πολύς, έιχν 1)3-έλαμεν έπιμείνει εtς τήν λεπτομερη περιγ ραφήν μιας 
τοιαύτης πιχραστάσεως.'Αρκεί νά r1ημειω&η ό'τι ο! βυζαντινοί ζιυγρά 
φο ι ε Τχ::χν φ3-άσε ι σέ ό:προσπέλαστο θφο ς καλλιτεχν ικη ς άποδόσεως 
καί ίδιοτύπου κάπως &ναπαράστά�εως της δλης σκηνης της Γεννήσεως. 
Καί άπό τόν &λλο r1τα&μό της βυζαντινης τέχνης &ν έ!λ&ωμε στο1ίς 
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�ρώτους ζωγράφους της Ίταλικης 'Αναγεννήσεως, τόν Cimabue 
-:όν Ducci�,τόν Giotto, τόν Fra Lngelicoκαί τούς αλλους πού ζω
Υράφισαν ·τ·ή Γέννηση του Χριστου, παρά τήν άπέραντη 7':ΟtΥ.ιλία των 
t::εισοδιακων διακοσμήσεων -&ά εϋρ0υμε πάλι μιά c�πήχηση της πα -

, " Ι , ' Β , , δ , .ι. , , <αστασεως:, οπως την συνε11.α, αν και τη ιεγραψαν σε χε ιρογραφα 
:-.αί σέ τοίχους ναων οι ζωγράφοι του Έλι.ηνικου 1·!εσαιωνος. 
άπο�r.iσματα) 

Τάκης Μπαρλc:ς 

Γ I ΟΓΚΑ 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΌ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο 

Νά ισορροπήσεις άρμονιΧά ολες α'ότές τίς τέσσερεις κατευ&ύν-
, ' ο. 

' 
1 δ ' ..- ' ' J. ' ' ο. ' j'εtς, να το vρησκευτ ικο μου ανικο. J"αι σ αντη τη vρησΥ.εια ' ' ' " έ - ' 'Ι δ' ό 'ζ l' ' •;;, �τανει κανε�ς με ο,τι μεις στις ν ιες νομα ομε ιογκα� � -

',Wσ'Τ) • 

Γιά τόν ι'χν{).ρωπο της ένέργειας, εΊναι έ'νωση μεταξύ του άν -
... ρώπου κι ολόΧληρης της άν&ρωπότητας. Γιά τόν μυστι-v.όπα&ο, με-

,. ' - ' ' - 1• έ έ ' Γ ' ' � ' -:αι;,υ του �ιατωτερου και του u:νωτ ρου γω του. ια τον �ραστη, 
..!ετα;ύ του καί του Gεου της: 'Αγάπης. Παί γιά τόν ψιλόσοιρο, l -

νωση ολων των ύ;:άρ;εων • 
Α'ότό σημαίνει ή Γιόγκα. ΕΊναι ενας σανσκqιτtΧός ορος κι αύ-

, ' '  ' δ  ' - Γ ' ε ' -:ες οι τεσσερεις υr:ο ιαtQεσεις της ιογκα -χουν στα σανσκριτι-
, δ , ό , κα ιαφορετικα νοματα, 

Ό αν&ρωπος πού άναζητα αirτ ου του ε ϊ δους τήν ένότητ α όνομιf
ζετα ι Γιόγ-v.ιν. Ό σ.&λητής της ένέργειας λέγεται Κάρμα-Γιόγκιν. 
'Εκεινος πού ό:ναζητάε ι τήν ένότητrι. μέ τήν tχγάπη λέγεται Μπα:κ,ή

Γ ιόγκιν .'Εκεινος πού τήv σ.ναζητάει μέ τόν μυστt1{ισμό λέγεται 
Ρ, Γ ' 'έ - ' ' ' ' -�.τ ' .., ' α:για- ιογ-v.ιv κ κειvος που με τη φιλοσοcρια ηιαvα -1ιογ·ι..ιv,'Έτσι 
.ι λέξη τούτη: 11Γιόγκιν'' τούς περικλείει ολους. 

Τώρα έπ ιτρέφετέ μοtι νά σας μιλήσω πρωτα πρωτο: γιό: τή Ράγια-
Γ , m , Ί J. , , p , -Γ , J. , ι � , -ιογκα, ι ι ε ναι αντη η αγια κογκα, αντη η πει-vαρχια του νου;

Στόv τόπο σας ό'ταν cαούσετε τή· λέξη Γιόγκα άναπηδουv σ't ό 
- (Ι , , Γ ' ' ' , , - ,Υ ,·,ου σας εvα σωρο φαντασμαyοριες. ι αυτο πρεπει να σας πω πως 

, r , δ , .ιι 
, , , ). , , , κ , 1. , ιογκα εν ι:;χ� ι καμμ ια σχεση μ αντα τα πραματα • .  αμμια u:πο

:ιfJτές τίς Γιόγκα δέv παραιτειταί άπό τό λογικό, -;ι.αμμιά δέ σας 
�ητάε ι v' άψήσετε vά σας δέσουν τά μάτια τj vά παραδώσετε τό λο
γικό σας στά χέρια όποιουδήποτε ίερέα. Καμμιά δi σας ζητάει νά 
-1:οταχτειτε σέ κανένα ύπεράν&ρωπο άπεσταλμένο.

Κα�εμιά τους άπεvαντίας, σας προτρέπει ν-ά ττιασ-τε.ιτε άπό τό 
λογικό σας, νά μήν τό άcρήσετε ποτέ. 

Σέ ολα τά όντα βρίσΧομε τρία γνωστι κά. &(f'{c.ι.Yιt- Τό π-ρ_ωτ-ο ε\-
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ναι τό. lνΟ'τικτ·ο',- ·πp� είναι· πολύ. άνε.π.τ
-�γμένό·Ο'τα ζωα •.• μ,τ6 είναι

τό κι;tτώτερο γνωΟ'τtΥ.ό Srηανο·�· ,, .:· 
JΤοιό. είναι τό. δεύτερο _ γνωcπ ικό δrηανο; -� λοytί.',ή. 'Π λογική 

ε Ίνα ι έξα ι ρετ ι κά άνέπτυγμένη στ�v. αν.&ρωπ<>. '!'d ·tvστ:r.Χτό του όμως 
είναι άρκετά άτροφημένο. 'Η περιοχή ·8που' έν·τJ:ς,·τη,ς έ,ν.ε.ργοϋ/ · τά 
ζωα είναι πολύ πεqιοριΟ'μένη κα( μέΟ''Ο'τά σ-ύνορα αίιτά,έ_ργάζεΊαι τό 
έ!νΟ'τικτο. · · 

'Όταν φτάσομε στούς e<ν�ρώπους βλέπομε πώς τή μεγαλύτερη -Θ-έΟ'Ι') 

τήν παίρν:;ι τό λογικό. 'Η σφαίρα της ένέργειας έπίσης πλαταίνει 
έδω. 'Όμως καί τό.λογικό άκόμα είναι άνεπαρκ.ές. Τό λογικό μπο -
ρεϊ νά προχωρήσει λίγο κ'επειτα σταματάη,_δέ� μ:τορεϊ νά πάει 
πιό πέρα. Κι ·tχ.ν προσπα&ήσετε νά τό σ-πρώξ.ετε, τό ό:ποτiλεσμα &ά 
είναι άνυπό90QΤΙ σ'ύγχυΟ'Ι'), τό Υδιο τ ·λογι1:',6_.-&ά καταντήΟ'ει παρ& 
λογο. 'Ή λογι_κή &·i:γίνει_ φαυλος κ, .. · ·Ι)ς. 

"_Ας πάρομε _γϊά πα:·ράδε_ιγμα τή βά. ·1 -_,:,W:ν α:�σ:�'9:τ�y αντιλήψεων,
τήν ένέργε ίαi καί τ·ήν -tJλη·. 

. ,:· ι . 

•. . . 

'Γί είναι ή θλη; Α-ύτό πού κιΎητοπ:ο'cει1αι ά1ϊό την 'ένέργεια.Κ' 
ή ένέργε ια; ---Ά:υτό· πού ένε rαει. πάνw στήν θλη. Jλέπετ"έ τήν πολυπ-λιr 
κότητα αίιτου · ·πού οι:φι?,.όΟ'όφι·της ·?,ογικτjς όνομ&ζουν έξάQ-.ηο'Τ}:· 
μιά !δέο: έξ('(ρταται άπ.ό: μι,άy cχλλη κ'έκείνη π:ά_λι έ.ξct.ρτ�τό:ι ό:πό αύ
τήν. 'ί'ηλός φράχτη.ς ό�-ώvε;r.αι μ1ι:-"ρός στ0ό λογιΥ.ό,. πού) Τ) 1kn-γ"Qo'.1) δέν
μπορει νά τόν διαβει. Κ( 'ό'μως· διαρκως λαχταρίζει·vά. ΠQΟΧWQήσει
·πιό .πέρα, d'τή Ο'φαίρα τςιv :J..'/'f�ίρου. . . . . . 

Αύτός ό ·κόσμος; αίιτ6 ϊό'σύμπ;χν πού νοιψ-θ-ομε μέ _ τ(ς α!σ&ήΟ'εις 
μας ή .πού- συλ.λογιούμαΟ'τε μέ το μυαλό μας δέν εΊναι · παρά ενα ίf -
τομο πού τc_vάχτηκε πάνω άπό τό κατώφλι τη-ς συν_·ε __ ί�Ο'η:ς-. -Κ�-ί μέΟ'ο:Ο'' 
a::ύτ:ά.τά στενά Ο'ύνορα, πού τά όρίζεc τό δίχτυ :�ης συvε·ζ·δησης, κι 
οχι.πι,6 �έρ�_, έργάζεταί τό_λογιΥ.ό μας. · : · ·.· : 

f .ι; αυτό' τ-;ρέπέ t νά ύπά:ρχε ί Χ(ΧΠΟ ι Ο aλ.λο οργανο ·πού: &d _- μας όδη
γή σε ι. πι ο ·πέρα. κ_ι- αύτ_ό_ τό. ι5 ργανο δνο μαζι::τα ι lμπνευ·στj \ . ''Ετσ ι έ!ν
στ ι κτ ο, λογιΥ.ό κ·'tμπν.ε.υσή· είνο:ι τά ·τρία γνωστικά ·ο·ργiχ.ν·-rχ- •. Τό fν
Ο'τικτο άνήκει Ο'τά ζωα, τό λοyικό Ο'τόν &ν&ρωπο __ Υ.'Τ) ι!:μ7iνευΟ'Ι') στούς 
-θ-ε-αν&ρώπους. Ηά Ο'έ ό'λους τ:οJς ά,ν&ρώπούς ύ�:cάQχουν' λίγο··η 'Πολύ καλ
λιεργημένα τα: ό'πέρματα:κι άπό τά τρ"ία αύτά γνω<;1τcκά δργανα. Γcά 
νά μπορέο-ουν νά �ετυλ-ιχτουν- αύ'τά τά ο,ργανα π«έπε ι · vά 1 itροϋπάρχουν

/ , . . � 

τα . σπερματα. · . 
Κι αύτό άκόμα πρέπει .νά {J-υμόμαστε-.: :τό ενα οργαν·ο εΊvαι ή Ο'υνε

χε ια το·υ ti.λλο\; κ' ετ.ομένως δέν ΙJ.ντ ιφάdκου:ν μετc.:ξύ -του�. Τό λογι-
κό ξετυλίγεται σέ-έ!μπνευση κ'έπομένω-ς ή �μπνευΟ'η δέν ιχvτιτί&ε -
ταt ιtt6 λογίκό, παρά τό συ·μπλη ρτJνε ι. · 

'Ό,τι δέν μπορε;ι νά rρτάΟ'ει .τό λογικό μας γ.ί.νεται φοϊνερό μέ 
. τ:riν .έ!μπνευΟ'η κι αύτ,5. :_δi'ν tχν·τιφάο:κ�·ϊ· π�ός :τό-.λογικό. ·· 

Ό "yέρος'·-·δέν· εΤ.να\ ή. άyτίφ_�σrι _τΌυ '-'παιδιο�, παρά συμπληQώνε ι 
τό παιδί. · : · 

� · · , - .. · · 
ΠQέπει πάντα νά έχετε Ο'τό νου Ο'ας πώς ό μ�γάλος κίντυνος εί-
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ναι νά πάρετε τό κατώτερο όργανο γιά τό άνώτερο, Πολλές φορές 
μας παρουσιάζουν τό lνστικτο γιά lμπνευΟ'Τ) Υ.ι &ρχίζουν οί ψεύτι
κες φωνές γιά τό δωρο της r:ροωητείας. 'Ένας τρελλός η μισοπάλα-

, , t , .,. , , , βος νομιζει !':ως η συγχυΟ'Τ) που βασιλευει O"to μυαλο του εΤναι έ!μ-
πνευΟ'Τ) -ι.αί &έλ ει οι' lχν&qωποι να τόν &κολου&ήσουν. Οί πιό άλλη -
λοσυγκρουόμενες π�ϊ .. α�ομ&ρες πού Χηρύχτηκαν ποτέ στόν κόσμο εΊ -
ναι άπλούστατα τό tνστ ι κτωδες παραλήρημα &ολωμένων τ ρελλων μυα
λων πού προσπα&εϊ νά περάσει γιά γλώσσα της έ!μπνευσης. 

Πρωτο γνώρισμα της σωστης διδασ-v.αι.ίας εΊναι τουτο: Δέν άν.τι
τί&εται στό λογι-:ι.ό. Καί μπορειτε νά δειτε Π(tlς αύτή εΊνο:ι ή βάΟ'Τ) 

όΛων αύτων των Γιόγκα. 
"Α ' ' Ρ ' Γ ' ' φ ' Γ ' ' ς παρομε τ η  ct:(ια- ιογκα την υχr,ι.ογικη ιογκα, τον φυχο-

λ , δ # , , .J} τ:,f ,. ; 9ro, , f" , -ογικο ρομο για την �νωση. � ναι μ�γαι.ο το �εμα κιχι οεν μπορω 
σήμερα νά σας μιλήσω πιχρά γιά τήν κ�ντρική !δέιχ αύτης της Γιό,-

γκα. Δ.έν ι!!χομε παρά ενα μονάχα τρόπο ν 'άποκτήσομε τή γνώΟ'Τ) . 'Από 
τόν κατώτερον &ν&ρωπο �ως τόν �φηλότερο Γιόγκιν, όλοι εfμαστε '1-
ποχρεωμένοι νά μεταχειριστο�με τήν fδια μέ&οδο. Κι �ύτή ή μέ&ο
δο εΊνιχι αύτό πού όνομάζομε σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η. 

Ό χημ ι-v.ό ς πού έργάζετα ι στό έ ργαστήρ ι του συγκε ντ ρι�νε ι ό'λες 
τ(ς δυνάμεις του μυαι..ου του, τίς ρίχνει σέ μιάν iστία καί τίς � , , - cy Β , , - , , .,,αποστελνει στα στοιχεια. πο,-αλλει τα στοιχεια σε άναλυση κ'
ιτσι άποκτα τίς γνώσεις του. Ό άστρονόμος έπίση ς συγκεντρώνει 
τίς δυνάμεις του νου καί τίς ρίχνει σέ μιάν έστ(α καί τ(ς ξαπο-

.z, , ά , , , , , 'Γ, ιι , , ι στ�."-νει στ ντικειμενα με το τηλεσκοπιο του. ασ'τρα κc;:ι τα η -
λιακά συστήματα ξετυλίγονται μπρός στά μάτια ταυ καί του άποκα
λύπτουν τά μυστικά τους. 

'Έτσι γίνεται r1έ κά&ε περίπτωr1η. Ό κα&ηγητής r1τήν εδρα, ό 
μα&ητ�ς μέ τό βιβλίο του, ,ιά&ε liν&ρωπος πού προr1πιχ&εί νά μά&ει, 

Μέ άκουτε κι &ν τά λόγια μου r1ας ένδιαφέρουν, τό μυαλό σας 
&ά r1υγκεvτρω&εί άπάνω τους. Καί τότε &ν �πο�έr1ομε πώς χτυπήσει 
ενα ρολόίΆ δέ U·ά τό άκούο-ετε. Κι 8σο περιr1σότερο εΊστε lκανοί νά 
συγκεντρωS-είτ�,.τό10 κα�ύτερα &ά μ,έ �ατ(1/.άβ�τε' ,tι �r10 πεQ;r1r1ό
τερο συγκεντρωvω την άγαπη μου και τη δυναμη μου, τοσο καΧυτερα 
&ά μr.ορέσω νά έκφράσω ο,�ι &έλω νά σας κάνω νά καταλάβετε. "Cr10 
μεγαλύτερη εΤνο:ι αiιτή ή δύναμη της συγκέντρωσης τόσο περισσότε-

, ά - , J. , τ Ι δ , , ο δ ' J.. ρες γνωr1εις rοκταs;ε, γιc:�τι αντη ειναι η μονσ: ιχη μεν·ο ο ν  u;ΠΟ-

κτήσε ι · κανείς γνι�r1ε ι ς. 
'Ακόμα κι ό τελευs;αϊος λουr1τρά·ι.ος &ν συγκεντρω&εί περισr1ότε-

, , , , , '

c 
, , , 

οο &α γυαι.ισει κα}.υτερα τα παπουτσια. . μαγειρας με συγκεντρω-
;η'&ά μαγειρέφει ένα �;οχο φαr. "Or10 μεγαi,ύτερη εΤναι ή δύναμη 
r.ού συγκεντρώνεσαι, τόσο καλύτερα Χερδίζεις λεφτά�· ύμνεις τόν 

, , ll δ , ,, λ Λ J._ , τ , δ , , • @εο ,'f κανε ι ς υ, τι ηποτε αλ ο • .rιιπΤ) ει ναι η μονα ι κη φωνη, ο μο-
ναδικός χτύπος πού άνοίγει ολες τίς Q.tίρες της πλ&σης κι άφ,fνει 
νά ;εχυ&ουv ποταμοί :pως. Αύ,ή ή δύναμη νά συγκεντρώνεr1αι εΤναι 
-:ό μοναδικό κλειδί πού άvοίγει τούς &ησcι.υc::t'r: τ.;:;- r v,ι,:; ., ,� 

Ί 
-.. 
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Τό σύστημα της Ράγια-Γιόγκα άσ·1 ολειται σχεδόν μόνο μέ αf>τό. 

Στή σημεριν,f κατάσταση πού βρίσκεται τό σωμα μας εΥμαστε τόσο ά
φηρημένοι πού τό πνέμα μας σκορπιέται σέ χίλια πράματα. Ηόλις 
προσπα�ήσω νά κα&ησυχάσω τίς σκέψεις μου Χαί νά κα�ησυχάσω τό 
νου μου σ'ενα όποιοδήποτε &έμα γνωσιολογικό, χιλιάδες &νεπι-t',ύμη
τες όρμές, πού δέν fj&ελα νά τίς παραδεχτω, χιλιάδες σϊ'.έφεις Ε!ρ
χονται καί μέ άπασ;:cλουν. Γως νά τ ί ς σταματήσω, πως f,ά βάλω σέ 
τάξη τόνου, αf>τό &6 τό μά&ομ� μέ τ� μελέτη της Ράγια�Γιόγκα. 

(:>,υνεχίζεται1 

�βάμι nιβεκανάνι:-:. lfετάφραση 'Ί!:λένης Σαμίου 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ θΑΝΑΤIΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

'"&,ιπνευσμένοι άπό τίς ιδέες του μεγάλο"J !ταλου έγΥ.ι.ηματολό -
γου Τσέζc;:ρε λ!πεΧΧάρια ( Cesare Beccaria, 1738-1794), του νικητη 
της ποινης του &ανάτου , δυό όνομαστοί συγγραφεις του 10' α!�ν� 
• ι · , ·r λ , Τ ζ' , ' 11 'Ε 'λ ι , - ' τ·, ο τω.ος 1· ικΧο ο ομμα εο με το χτε εση ταΛου στην .-.ερκυρα 11 

καί ό γάλλος Βι"Χτόρ Ούγv.ό μέ τό 11 ΊΙ στερνή μέρα του Χατάδικου"
' , , δ , , ι - , , , ι 'Χανανε τον κοσμο υνατα να α σ&αν�ει ποσο τον ντροπιαζει η &α -

νατι;ι.ή rωινή, αf>τό τό άπαίσιο άπομεινάρι cι.πό βάρβαρες έr.οχές. 

ΠΕΛ.ΕΤΓ�J 

Α' Η'ΗΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
-. 

Dεβαιώνουνε μερικοί -;τ;ώς ή κατ&ργηση της ποινης του &ανάτου 
ταιριάζει μόνο σέ κοινωνίες πολύ πολιτισμένες. λf>τό πάει νά πει 
πώς ή ποινή του &ανάτου εΊναι δειγμα κατώτερου πολιτισμου. 1fά 
έπειδή τά δείγματα καί τ'άποτεϊ.έσματα γίνοντc<ι έ!πειτα παραδείγ
ματα καί αlτίες, πρέπει νά βγάλουμε τό συμπέρασμα οτι α'ότό τό 
δει η,:α βαρβαρότητας &ά τή συνεχίζει τ ή  βαρβαρότητα άσταμάτητα. 
υΟμοιο σόφισμα μεταχειρίζονται ό'λοι όσοι έμποδίζουνε τούς άν -

, , , ) , '\ ,  'ά , , r , , �ρωπους και τους .αους r.εφτερα ν σκησουνε τα υικαιωματα τοvς 
καί λένε: 'Όταν μά&ετε νά μήν κάνετε v.ατάχρηση, &ά μποqέσετε νά 
κάνετε χρήση. 'Όμως αν δέν άρχ ( σουν ο t &ν&ρωπο ι νά κάνουνε χ ρή
ση, πως &'άποδείξουνε πιuς εΤναι ι'κανοί νά κάνουνε χρήση καλτ;; 

( , , , t , ά δ , , ( , ty , 
Π κρεμαλα με τον εαυτο της πο ειχνει τον εαυτο της. παρ-

δ, , , ι , ,. , , , t , έ δ' ι , χει έπε ι η πρεπε ι να. υπαρχε ι. J, αι πρεπε ι να υπαρχε ι πει η υπc<Q-
, δ ' ' Ί� , δ , ' , 'S" λλ χει. 'Όχι παιχνι ι με τις λε.,,εις, παιχνι ι με το σκοινι. -υ ο-

γισ'μός μέ Ε!λλειφη της γενικ.ης πρότασης κα:ί μέ συμr.έρι:ι.σμα c.ινατρι-
, χ , δ - / 'ζ / Ι ) � χιαστικο. οντροΊωπια ιαλεχτικης, που τροχι ει το τσεκουρι. Α-

πό�ειξη πιυς{κρεμάλα δέν εΤναι lδέα, πώς εΤναι παραλογισμός φρι
χτο ς. 

11�fά εΤναι φως μέγα γιά σένα ό τάφος του πατέρα"' του λέε t ή 
---------7------7--τ--�------�- , , , , 1. Σημ. c1υντ. Για: τον πολεμο του λ!πεκκ.αρια έvαντια,σ,;η,&ανατικ11, 
ποινή βλ. τε�χος 24(Φ&ινόπωρο 1964) σελ, 51-52 (στο �ποσπασμα: &πο 
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Ι ' - ι
δ

' 
δ 

' " -1 , , , , - ι , οκαστη του Ο, ιπο α στο !..Οφοκλη • 11{α το μαυρο το φως οπου 
Sγαfνει άπ'τό λάκκο το� κατάδικου εΤναι στύλος καπνου κι δχι 
=λόγας. Δέ φωτίζει τό δρόμο των ζωντανων, πληγώνει τά μάτια 
;αί &λίφη σκορπάεt. �Τναι σάν τίς φλογ[τσες πού ξεπετιουνται 
:ττά νεκροταφεία καί κειvοv πού τίς βλέπει μέ τρομάρα Υ.αί τό βά-

, , δ , Ι � 1 , Ι , J. ' J, i νει στα πο ια τον παιρvουν �ωπισω, μα φευγουνε μακρια απ αντον

::ού πάει Υ.αταπάνου τους. Αύτή ή ποινή δη��ιουργει Υ.οιvωνία ό'που 
ι 

δ
' δ ' , ι ' έ ' ' δ' 'Ο υναμη ιαφεντευει τον εαυτο της vαντια στη υναμη. τι -, 

δ
' τ , ι , 

δ 
, �, - , , , �ωρος εν ε ναι παντα ο Ί':ιο υνατος, υε μπορει παvτα να το πι -

�τέφει πώς εΙvαι ό πιό δυνατός. Καί τότες άρματώvει ��αί τό 
, 

l, 
' ' ' 1 ' TJ' ' - ' δ ' ' 1' u;:ρατσο, αρματωvει και το μυα"-ο. ·.ηαι τουτα τα υο τα υr.λσ: μπερ-

δεύονται κι tι.vτ ί ς τό ενr-1. vά βοη&άε ι τ '&λλο, τό έ'να ύ.δυvr,π ί ζει 
• " , λ •11 , Jι , , ι: , , τ ,, ' ,.,(.). ,τ α,. ο. _ ποιvη .. χει "'� προσε�ει να μην ε ναι ουτε υπε'<:-,οι.ικα 

uεγάλη οt\τε ύπερβολικά :�ικρή, tχει vά ψοβη&ει μή δέν εΤν'άρ-:-ι.ε
-:ή η μήν πάει Υ.αί περσέq.,ει. Ηήν τή μισήσουνε ,'f μήντήv καταc;,ρο
νέσ'ουνε. 

ΕΤvαι σωστό τό ρητό: 11 'Όποιος δέν τιμωρει τά έγχλήματα προ
-κα).ει νέα έγκλήματα11 • Ηά νά τιμωρήσεις τό tγκλημα δf.ν πάει vά 
πει vά &άι'1εις τόv έγκληματία� Γιατί &.ν αλλο δέv Χάνεις παρ� νά 
τόνε &άφε ι ς, άπό τά v,όκκαλά του &ά φυτQJSσουν έγκϊ.ήματα, &ά βρυ-
'ι:: ' ' 1. 

' 
δ - "' ' Ί 'ή ' "Ο α"'ει ο κοσμος υ.πο αυτα. ι..ωστη ε ναι κ παροιμια: 11 ποιος λε-, ' , JT , t ' , , δ , ρωσει να σαρωσει". ,αι η Χοινωνια, τ.ου κακα παρα ειγμ�α tδωσε 

πού έτοίμασε τόν κατήΦορο, πού δέ στά&ηκε α;ια vά συγκρατήσει'' ' " J: l, � ' l{ ' ' δ ' 1. > ' l. ' το πεσιμο οσο ,1ταv ακομα καιρος, οvτε και να ωσει υ.π την α.ρχη 
άρχή στόv πεσμένο τή δύναμη vά ξανασ-ηΥ,ω-9-ει καί vά στα&ει στά 
πόδια του, δέν tχει τό δικαίωμα νά τόνε σπρώξει μέ μίσος στ6 
γκρεμό κι άφου Χάνει έτούτη τήv πρά;η τή γεννημένη άπό τό μί -
σος νά δεη&εί γ�ά τήν φυχή του. 

Ή αιτιολογία της &ανατικης ποινης δέν εΤvαι τελικά τίποτα 
&λλο άπό τό σ'υλλογι σμό του νόμου της &:vταπόδη ση ς. 11Κατάκαυμα άν-

, ' - ά ' ' :ι Μ' < ' .... ' τι κατακαυματος, τραυμα vτι τραυματος" • .  α ο vομος της !ο"ης 
άνταπόδοσης σΥ.οπό εχει νά δώσει μιά σ"υμβολική ε!χόνα του καΧου 

Ι α_' l
a_ 

tι Ι Ι Ι ι , , ,που vα παvουν οποιοι καvουν το κα�ο, ε κοvα συvταιριασμενη με 
τή διάνοια άνε:;έλιχτης κοινωνίας. Δέ �-έλουμε ν"' άρvη&ουμε πώς 
τj ποινή α-ύτή -ό'πως ολοι οί &εσμοί πού πολύν κα:ρό διατηρη&ήκα
νε σ'έ πολλές κα{ διάφορες χ�ρες κα( έποχές- Ιχει α!τία lvα γνή
σιο έ'vστ ιχτο, τό αΥσ&ημα της ισότητας, πού όδηγεί στην ιδέα της 
δικαιοσύνης. :<αί γιό: τή δικαιοσύνη τίτλος τιμης εΊναι η' ισονο
μία. Μά rσα Υσα ό γνώμονας της ισότητας λείπει άπό τήv ποινή 
-,--�---τ----�----7--------�-την ομιλια του άδ. Τιμου Jρατσανου τό δημοσ'ιευμένο μέ τόv τί -
τλο 11 Τί εχει γίνει γιά τήν κατάργηση 1ης &αvατικης πο"ιvης11 •

1. Σημ. μετ. Ι!λ. Οιδίποδα Τύραννο, στίχ. 987 μετάφρ.Δ. Σάρρου.
2, Σημ. μετ. J<άψιμο, γι& Χάφιμο, λαβωματιά γιά λαβωματιά. Βλ.
'Έ;οδ. ΚΑ' 25 (συνέχεια του 11 'Οφ&αλμόv άvτί όφ&αλμου, όδόντα
άvτί όδόvτος'1).
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του &ανάτου. Γιατί &άπρεπε τό κεφάλι του lνοχου νά μήν lχει ο'(j
τε μεγαλύτερη ο'(jτε μικρότερη ό:ξία άπό τό κεφάλι του σγ.οτωμένου
�άπρεπε ό πόνος πού αtσ&άνεται ό lνοχος οταν &ανατώνεται νά μή�
είναι μήτε περσότερο μήτε λιγότερο δυνατός άπό τόν r.όνο πούδωσε
" , " Λ τ ' , 1 άξ , " τ , δ , οταν σκοτωσε. .;ιν ε ιναι μzγαrcυτερη η ια, αν ε ναι πιο υνατος 

ό πόνος, εΤναι ή δικαιοσύνη αγρια καί σκληρή. "Αν είνC'ι ή άξία 
' 21 ' '  ' ' δ ' Ί  ά '  "Ο μικqοτερη 1ί ο πονο .., λιγοτερος, η ι;,.αιοσυνη ε ναι νιγ.ανη. -

μως έτούτη ή ιuόι:ητ' δέ μπορε� ν'ά·,ωδειχτει, δέ μποζ:!ει vά �mάρ-
, , , β , , Ι C 1. Ι 

� , Χει. �!ια τρα;η τοr:) σο( αρη, ,('CJ'O χεροπιαστη, η αφαιQεση {λν&ρω -
πινης ζωης, ο-Βτc; ��αί (({ προuc:rγιc,,ϊ ;σότητας δέ στηρίζεται. Στη
ρίζεται σέ κάτι πού δέ μπορει vά γίνει πιστευτό. 

'Π άν&ρωr.οχτονία δέ σημαίνε·ι πώς δ άν&ρωποχτόνος 1cρέπει νά 
πε&άνει μέ τόν '{διο �άνατο, όπως δέ σημα{νει πώς πρέπει αύτός 
νά γεννήσε t t'J.λ λον αν&ρωπο πού νά μπε L στή &έσ'Ι') του σΧοτωμένου, 
Μά μπορει νά γίνει ό φονιάς καλύτερος &ν&ρωπος Υ.σ.ί νά κάνει 
στήν κοινωνία καλό μεγαλύτερο άπό κεΊ�ο πού &ά μπορουσε νά κά -
νει ό σκοτωμένος &ν ζουσε � ό [διος ό φονιάς &ν δέν εΤχε κάνει 
τ-e φονικό. Διαφορετική άπό τό lγκλημα πρέπει νά είναι καί ή έ-

, {\ 
, t  Ι Ι ι y , ι t  Ι ι t �λ .πανο'?'-rωση και η ποινη για να ειναι σωστη και η μια και η ιι.λ η. 

Αύτό άποτελει νiο tπιχείρημα κατά της &ανατικης ποινης, πού τί-
δ, , ' δ' C' , ποτα εν ισοζυγιαζει, τιποτα εν ,�αναφτιαχνει. 

'Όπως ή (ατρtΥ.ή, λέει ό μεγάλος στοχαστής του 'Ακουίνου, δέν 
πρέπει νά τύφλώσει τό μάτι γιά νά γιατρέφει τή φτέρ·ια, έ:τσι χαί 
ή τιμωρία δέν πQέ�ει νά φέρει κακό μεγαλύτερο άπό κειγο πού πά
ει vά σταματήσει. Καί μάi.ιστα δέ &έλει ό 'Άγιος Θωμας νά έμr:ο
δίσει μόνο τό κακό ή τιμωρία, &έλει καί νά μπορέσει ή τιμωρία 
-.ιά- παρακινήσει στό καλό. 

ΊΙ ποινή δέ διαστρέφει, δέν άποστρέφει. λ�εταστρέφει. Αύτός ό 
' - ' ' λ' ' ' 'λ ' δ δ ' ' ωραιος, ο μεγαλοπρεπος ογος .κλεινει μια ο οκληρη ι ασκαλια με-

σα σέ μιά ειΥ.όνα. Γιά ν'ό:λλά;ει ή ό:ν�·ρώπινη ςιυχή καί νά γίνει 
καλύτερη φτάνει νά δει τά πράματα άπό &λλη πλευρά, άπό αλλη σκο
ιτ ιά. 'Από τό πά&ος νά uφω&εϊ στήν ιδέα, άπ'τό βοQιά στροφή νά 
κάνει πρός τήν άνα�ολή. 11Τό πρόσωπο σου γύρνα Y..cnά κει πούχεις 

·τή ρίχχη γυρισμένη"-. λ!ά δέ φτάνει νά γυρίσεις. Jίρέπει μέ τό
π-νευματικό τό μάτι ν'άντιληφτεις τό καλό καί μ'αύτ6 ν& iνωθεϊς.
Αύτό θά πε ϊ "μεταστροφή". "Ο δ/ ' " ' 1 ' Τ J., ' " λοι παρα εχονται πως αμα περασει ο κιντυνος ε ναι ιι.παvvρω -

, , ,. , , , .J. , Ι;\ J!, 1' "δ πο να σκοτωσεις αντονε πουκανε την ι:;Πtνεσ'Ι'), {λς ειτανε κι α ιΥ..η, 
τ Β , β 

, ι J!. ι, ,, fi , , , , , " � ναι , ε, αιο r.ως ο ίλVvρω�ος, οqος vυμος και να τοvε πιασει, οσο 
, " τ ι λ' / υ , , , 

δ'μεγαλη κι αν ε ναι η _υπη του, ποτε αμα τελειωσει το παλεμα, ε 

1. Σημ. μετ. Καθολικός θεολόγος χα{ &ριστοτελικός φιλόσοφος
{ � 225-1274)

2. Ντάντε "Παράδεισος" (τραγούδι ΙΙ'στ{χ. 96)
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&ά χυμήξει καταπάνου e1τόν άντίπαλό του μέ τήν fδια μανία πού 
, , ι , ιι , , ι ι Τή c, , Ι &α τον κυριευε την ωρα που γινοτανε το παλεμα. ν ωρα που ο 

άντίπαλός του τόν χτυπουσε καί τόν μαχαίρωνε. 'Έτσι κι ό διΥ.α-
, J/ ' ! ' '' " Τ ' ζ-λ ' στης, �τσι κι ο ε �αγγελεας, οc;ος κι αν ε ναι ο η ος τους για

τή διΥ.αιοσ'ύνη, οdος καί &ν γεννή&ηκε φ6βος, 8e1ος κι &ν δημιουc:,,
γή&ηκε κίντυνος άπό τό κακούργημα πού πρέπει νά τιμωρη&εί, ά -
νίσως κ'�ταν άναγκαc;μένοι αύτοί, μέ τό fδιο τους τ6 χέρι, νά 
μεταχειριe1τουνε τό 8πλο -yιά τήν έχτέλεc;η καταπως μεταχειρίζον
ται τήν πέννα τους� τή γλώe1e1α τους, &ά νιώ&cχνε νά τρέμει τό 
χeρ ι τους' νά τρέμει η φυχή τους•. 

Ή τρέλα του κακούργου πού f.ρχεται c;έ c;ύγκρουc;η μέ τήν κο ι
νων ία λύπησ'Τ) &άπρεπε νά μας κάνει κι οχι &υμό νά μας φέρει � 
φόβο. λ!ά ή e1όγκρουσ'Τ) της κοινωνίας μέ δαύτονε dωμα μέ c;ωμα καί 
μέ rlπλα τόΟ'ο &νισα -.ήν έξευτελίζει τήν κοινωνία. "Αν ό έγκλη -
ματίας εΤναι νικημένος πολεμιΟ"τής, Ο'υνεχίζοντα:ς _cσείς τόν πόλε
μο μέ τό νικημένο δέν κάνετε μονάχα πράξη χυδαία καί παράλογη. 
' Α ' ' 11 δ ' ' ' ' 1• 'λ 

' ρν ι οc1αστε την ι ια rfας τη νι κη, καταc1τ ρεφετε το v:ποτε εc1μα 
δ ' ' ' 1 άδ' δ ' \f ' ' 'Β έ της, εχοc1αe1τε να γινει ο υνατος υνατος. r.ε το φο, ο dας -

σεϊς, πού λιγότερο φο�ιc1μένοι φαινόc1αe1τε τήν ωρα του πολέμου 
παρά f.πειτα: άπό ·τόν πόλεμο, c<ντιστρέφετε τούς ό'ρους. Ό νεκρός 
εΤνα:ι νικητής τόc10 πιό τρομερός. Γιατί δέ μπορεϊτε νά τόν κα: -
τα:e1τρέφετε μήτε νά τόν πιάc;ετε, νά τόν φτάc;ετε. Δεν εΤναι μές 
c;τόν τάφο, εΤναι μές c;τήν ψυχή c;ας, εΤναι παντου. 

ΝικΥ.ολό Τομμσ:ζέο ( Niccolό i'omma.seo , 1802-1874) 
Ί�τ.:οΟ'πάσματα άπό τό_ 1

1 'Εχτέλεe1η !ταλου c1τήν Κέρκυρίχ 11 

λ!ετάφρα:c;η .. {σ:ρ. οικονόμου 

Β' Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αύτοί πυύ δικάζουνε καί καταδικάζουνε λένε π�ς ή &ανατική 
ποινή χρειάζεται. JΤρωτα πρωτcχ έπειδή ε'iνcχι ανάγκη ν'άποκοπ·�ί ά
πό τήν κοινωνία τό μέλος πού τήν έ:βλαφε καί πού &ά μπορουσε.-·καί 
πάλι νά τή βλάφει. "Αν α'ότό εΤνcχι καί τίποτα αλλο, τά !c1όβισ: 
δεc1μά φτάνουνε. Τί χρειάζεται ό &άνατος; "Έ}χετε τήν άντίQQ1JC1-ή 

, - , , δ , �- ά , , λ , κ ' ' , πως μπορει Υ.ανενας να ρcχ11:ετε9ει πο τη ψυ cχκη; ανετε 'Υ.α,�υτε-
ρσ: τή φρού ρη σή σας. "Αν δέν έμπ.ιστευόe1cχστε τά c;ιδερένιcχ κάγκε
λα, πως τολματε νά lχετε &ηριοτροφεία; Ν, , t , δ' t δ , , α μην υπαρχει ημιος, ο εe1μοφυλακας φτανει.

\ι , ά ' ' ' , , , έ δ ο. - ι , !\α, ντιr.ενε, η κοινωνια r.ρεπει να κ ικηvει, η κοινωνια 
πρέπει νά τιμωρήσει,· 011'τε τό 'να οi>τε τ'&λι.ο. ΈκδιΥ.ιέτcχι τό α
τομο, τιμωρεϊ ό Θεός. 

'-:J ' ' 1• ' 'Η ' Τ ' ' ά '
.η κοινωνια c1τεκεται ανcχμεσcχ. τιμωρια ε ναι πιο πανω π 

�- , ( έ δ , , , JT , , , , ' , cχυτ1J, 1J κ οtηση πιο κατω. ραμα τ οσο μεγαλο v.αι πραμα τοσο μι-
κρό δέν της ταιqιάζουνε. Δέν πρέπει νά 11 τιμωρεϊ γιά έκδίκηc1η 11 , 

, , δ ο.' , ,, , , , , , rr' πρεπει να ιορvωνει το ατομο, για να το κανει καλυτερο. ,ανετε
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αύτη τήν άλλα-yή στή διατύπωσ'Τ) των έγκληματολόγων . Τήν καταλα -
βαίνουμε κιχ( συμφωνουμε. 

Μένει ό τρίτος καί τελευταίος λόγος, ή &εωρ(α γιά τό π�ρά -
δει_γμα. JΤρέr:ει νά γί•.ιετα·ι παραδειγματισμός. Μέ τό &έαμα της τύ
χης πού περιμένει τούς έγΥ.ληματίες πρέπει νά τρομάξουμε κείνους 
πού -&ά lχο"Jνε rσως τόν πειρασμό νά τούς μιμη &ο-υνε. Νά κατά λέξη 
πάνου κάτου ή αιώνια φράσrι πού παραλλαγές τ ης λίγο τf πολύ χτυ 
πητές είναι rfλα τά κατηγορητήρια πού άπαγγέλνοντcχι Ο'τά τ.:εντcχ -
κόc1ια τιχ δικcχο-τήριcχ της Γαλλίας. "ΈJ λοιπόν. Άρνιόμαο-τε πώς τό 
&έαμα της ποινης φfρνει τό άποτέλεο-μα πού περιμένουνε μερικο(. 
Fα:&όλου δέν τόν �&ικοποιε1 τό λαό. "Ιο-α fσα τόνε κάνει άνή&ικο. 
Καταο-τρέφε ι μέσα του κά&ε εύαισ&ηο-(α, liQCX κά&ε άρετ ή . 
. . . . . ' .

Δέν τ ό  βλέπετε πώς τίς &ανατικές έχτελέσεις τίς κάνετε κρυ 
φά; Πώς φοβόσαστε καί ντρεπόσ�στε γ ιά τό lργο σας; Πώς κλeνι -
ζόσαστε, σαστίζετε, άνησυχείτε; Πώς δέν εΥσ�στε σίγουροι ότι f
χετε δ(y.ιο; Ηώς ή γε·Jική άνησυχία e1ας μεταδίνετα:ι, πώς Υ.όβετε 
κεφάλια άπό ρουτ{να κα{ χωρ[ς νά πολυξέρετε τ{ κάνετε; Δiν αt
σ&ανόσαστε στό βά&ος της καρδιας σας 8τι τό.λιγότερο πού μπο -
ρουμε νά πουμε είναι πώς χάνετε τό ή&ικό καί κοινωνικό αfσ&ημα 
της αίματηρης άποστολης πού οι προκάτοχοί ο-ας τήν έκπληρώνανε 
μέ τόσο ή'συχη τή συνείδησή τους; Ττί νύχτα δέ Ο'τριφογυρνατε πιό 
ο-υχνά άr:ό κείνους τό κεcρcχλι σας στό μαξιλάρι σας; 'Άλλοι πρίν 
άπό ο-ας διατάζανε &ανατικές έχτει.έσεις, μά νομίζανε πώς κάνανε 
καλά. �ιο-τεύανc πώς �τανε δικαστές. 'Βο'εις μέσα: σας δέν εrσα -
στε πέρα γιά πέρα σίγουροι πώς δέν εfσ'αο-τε φονιάδες •••• 

Γ κρεμίζc;νται 8λα τά έπιχειρήματα πού στηρίζουνε τήν ποινή 
του &ανάτου. 'Όλοι ol συλλογισμοί ol δικαστικοί γίναν ενa τί 
ποτα. 'Όλα α{�τά τά σκύβαλα ό:πό τά κατηγηρητήρια στ�τη καταν -
τήσανε. Τ'&γγιγμα της λογικης διαλύει τούς ο-κάρτους τούς συλ -
λογισμούς. 

"Ας μή γυρεύουνε κεφάλια: ο k αν&ρωπο ι του νόμου άπό μας τούς 
ένόρκους, άπό μας τούς άν&ρώπους, έξορκίζοντάrμας μέ φωνή γλυ-

, ,. - , λέ , , , , κερη στ υνομα της κοινωνιας, γοντας πως πρεπει να την προστα-
τέφουμε, πώς εΊναι άνάγκη νά έπιβλη&εϊ ή ποινή γιά τό γενικό 
καλό, πώς χρειάζεται πα:ραδειγματιαμός. Ρητορεία εΊν'όλα: τουτα, 
φούσκα:, μηδενικό. 'Όλες αύτές οι' �περβολικές έκφράΟ'εις μ' lνα 
τΟ'ίμπημα της καρφίτΟ'ας ξεφουσκώνουνε. Στό βά&ος έτούτης της 
γλυκανάλατης λογοκοπίας &ά βρείτε μονάχο: ακληρόκαρδη, άπάν&ρω
πη βαρβαρότητα, έπι&υμία γιά άπόδειξη ζήλου, έπι&υμία γιά ώφε
λήματα. Σωπάστε μανδαρίνοι. Κάτου άπ'τό βελουδένιο χέρι'του δι
καστη α!σ�άνετα:ι κανένας του δήμιου τά νύχια. 

� , < , , , , c ι  , -.ι..ουρχεται ο πειρασμος να πιΟ'τεφεις πως οι υπερασ'Πtστες της 
&ανατικης ποινης δέν ιχουνε κο:ι.οσκεφτεί τί πράμα εΤναι ή &α 
νατική ποινή. 1!ά 'ζυγιάστε το λίγο, στ,J ζυγαQtά όποιας έγκλη
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ματι-κης"::η::ρ�ξης -i<.rχίΎΊ{vαι',·ά'vτό ·το_·έ_ξωφρενικό δικαίωμα πού αύ -
�αfρετα π�{ρ�ει η κοινων{α, τό:δικ�ίωμα ν'&φαιρεi κεΊνο πού δ�
·εδωσε ._ Ζvyιάστ� τη αυτή τήν ποι,νή ,. τήν πιό c.<νεπανόρ&ωτη απ' ο -
),.'ες·· τ ί-ς ιχν·επανό ρ&ωτε ς. . . . . 'Π λογική __ εΤναι μέ τό μiρος μας, τό α'ίσ{)-ημα εΤναι μέ τό μέ-

Τ #\.� , ., , , f, ( δ Ι ρο ς μας. Ε ν,α. ι_ και· ,1_ πει ρα .με το μ_�_ρσ ς μας. ωτα υπο ει γματ ι Υ.α 

1:(-ρ�τΤ) �π.ον., ,�,�f(!:ρΥή&η κε_ η &αν_cπ ι κή π�. ι νή, ό σωρός των &α�ο:τ ι Υ,ων
έ_yiιt1r�άτΊ�ν __ λϊγόστεύε\_&πό χρόνο :σέ χρόνο. Ζυγιάστε τό αύτό . . . •.• Β.iκτ,ορ);Ηιγγ,ό ( Victor Ηu"ίiρ! 18ό·2-1885). 'Αποσπάσματα &πό τόν "πρ�}:.ΡΥΟ :του' 11 'Π στερνή μέ_ρ� τ�υ_>•.ατ:&διΥ.ου". λlετ. λίαρ. οικονόμου

� . : 
ΠΝΕΥΜΑΤΙ�ΕΣ 6ΕΡΑΠΕΙΕΣ ' - ' 

Α' · 1 ΤΑ;'Ί_ΘΕΡ.ΑΠΕΥΤΙΚ.Α · ΑΠΟΤΕΔΕΣΜ.ΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Σ'ό'λες ϊ.ίς έποχές τήν προσοχή των &ν&ρώπων τήν τράβηξαν κυ

ρίως τά &εραπευτιΥ.ά άποτελέσ'ματα της προσευχης. Άκeiμα καί σή
-μερα στούς κύκλους έχείνους πού προσεύχονται μιλουν πολύ συχνά

' , , .J! , ' ' , ά ο.' ο. .για γιατρειες που _ι;.γιναν χαρη .Q',τt:ς παρακλησεις που .πευ\J'υν"η -
καν στό Θεό ή στούς d:γίους του. ιrά,:όταν πρόκειται γιά άρρώστει
ες πού συνή&ως γιατρεύονται αύτρματ� η μέ τίς συνη&ισμένες &εραπευτ.ι_. ·1ές με&όδους �Τναι δύσ)/.ολο νά βροvμε rι:οιός στά&η;ι.ε ό 
πραγματικός συ_ντελεσ1;,ής της_γιiτ.ρε;ι,[4,ς. 'Έτσι τά άποτελέσματα
της προσε_υχης διαπιστώνονται μέ βεβρ:ιότητα μόνο στίς περιπτώ -
σεις-:βπου εΤ,ναι άνεφάρμοστη κά&.ε;. -&εραπευτική μέ&οδος τf πού κι
_.&ν.·.έφο:ρμc$,στηκε ιχπέτυχε_. Γι'ο:ύτό, τό_, ιατρικό γρο:φεiο της Λούq -

·:&η-ς πρόσφερε μιά μ::γάλη -όπηρε-σία στ.ήv έπιστήμη άποδεικνύοντας 
:τήν -πραyματ ικότηc:ο: αύτων των. yμχτρε.ιων. Τά άποτελέσματα της 
προσευχης �ρχοv-τ:αι μερικές φ.ορ,ές κεραυνοβόλα. Jτολλοί &ρρωστοι
γιατρεύτηκαν σχεδόν στιγμιαϊα άπό σοβαρές πα&ήσεις οπως ή φυ -
ματίωση του·δiQ�ατος, ό καρκfνσ�� ol πα&ήσεις των νεφρων, τά
έ'λκη_, ή φυι-�α-.ίωση των_ πνευ_μόνωv, τuιv όστων η τον περιτονcιίου.
'Γό φαινόμενο τ_.ης γ�ιχτ-ρειας _παράγεται σχεδόν πάντα μέ τόν Υδιο 

Ι l't;,.., 
Ι Ι Ι / Ι 1/ (\ Ι Ι τ-ρο_π_ο .. .�:ιvας_ με,γαι:ος .πο.νος; .. και ,:.ι.ατοπι το αισ\J'ημα πως γιο:τρευ-,..., , δ , , , , , u , _τηκ&ς� LE μερικο: �?�ερολεπτα, �ο πολυ σε λιγες ωρες, τα συμ -' έt: ' ' ' ά ' Β ' ' ·πτωματα . .,,αφανιζο'l:rαι Υ.αι οι ν�το.μικες, λαβες &εραπευονται. 

Τό &cχνμα χαρα�τηρίζετ.α.ι &πό μι.ιχ.έί;.αι_.ρετική έπιτάχυνση ολων έ -
Υ.ε ίνων των ψυσιο_λοy.ι"κω\ι λε tτου_ργ .. ιωγ _�ού προορίζονται γιά τήν fι.
μυνα του όργανίdμου ένάντίΌν ·της ά�ρώστειας, γιά τή γιατρειά. 
Ποτέ ώς σήμερα οί χειρου·ργοι -v.αί οι' φυσιολόγοι δέν παρατήρησαν
στίς περιπτώσεις πού τούς lτυχαν μι& άνάλογη έπιτάχυνση.

Γ ιά νά συμβουν αύτά τά φαινόμενα δέν εΤναι ό:νάγΧΤ) νά προσ
ευχη&εΊ δ Υδιος d &ρρωστος, Στ�- Λούρδη γιατρε�τηκαv άκόμα καίμικρά παιδιά πού δέν μπορουσαν νά μιλήσουν οπωc καί απιστοι. 
Ι(, J! , Ι 'Η ' '1 ι, ( .αποιος uμως κοντα τους προσευχοταν. προσευχη, οταν γ νεται
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, , Ί , , , ά ' ; ι , , για καποιον, ειναι παντα πιο καρποφορα π την προσευχη που γι-
νεται γιά τόν fδιο τόν προσευχόμενο. Κα( τό άποτlλεσμα φα(νε -
ται πώς έξαρταται άπ'τήν tντα<1η καί τ,fν ποιότη,ο: της πρ�σευχ,jς. 

Στή Λούρδη γίνονται λιγότερα &αύματα c1ήμ.ερα άπ'οr1α γίνον -
ταν πρίν σα�άντα η πενήντα χρόνια. Γιατί ot &ρρωσ'τοι δέ βρί 
r1κουν 1cιά την άτμόr1φC!ιρα της βα&ειας κατάνυξης πού βασίλευε τό-

0 ( ' 11. 
, _{ ') , , ' • τε. ι προσκυνητες t;ρχονται r1αν απ.οι περιηγητες, κ οι προc1ευ-

, , , ά ,� χες τους μενουν χωρtς ποτεΛεσ'μα, 
Αiιτά εΤναι τ'άποτελέσμο:τα της προ·c,:ευχης πού γνωρίζω μέ βε

βαιότητα. Κοντά r1'αiιτά υπάρχει [να πλη&ος ιχπό &λλα. 'Π lστορία 
των 'γίων, άκόμα καί των νεωτέρων, άναcρέρει πολλ6: καταπληκτιΥ..ά 
γεγονότα. Δέν �πάρχει άμφιβολία πώς τά περισr1ότερο: άπό τά &αύ
ματα πού άποδ(δονται στόν έφημέριο τηςΑrs εΤνο:ι άλη:-1-ινά. A'!r. 
τό τό r1ύνολο των φαινομένων μας φέρνει r1'lναν καινούργιο κόσμο 
πού ή έξερεύνησή τ ου δέν &ρχισε άκόμη καί πού οταν άρχίσει i}ά' 

' " ' t λ 'r: 'Ε - ' ξ' ' ' έπαρουσιαc1ει ενα r1ωρο κπ η.,,εις. Υ.εινο που ερουμε ό:πο τωqα μ 
βεβαιότητα εΤναι πώς τ'άποτελέσματα της προσευχης ε'ίναι χερο -
πιαστά. Κι ό'σο παράξενο κι &ν φr.Νει τ ό  πράμα, πqέπει νά δεχτο1}
με-πώς εΤναι άλη&ινό τό 11 ό αίτων λαμ6ιχνει11 καί "τψ Υ.ρούοντι ά
νο ι γήσετα ι ''. 

'Αλ. Παρρέλ ( l,.lexis Carrel 1873-1944) γάλλος χειnουnγος 
' 1 ' 1 'ττ J Ι ' '-ς ',( 

Υ.αι β ιολ�γος. 'Απο το "n προσευχη". Ηετ. Χ. 

Β' ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
Ή δύναμη πού fχουνε μερικοί νά γιατρεύουνε μέ τό βλέμμα fj 

άγγίζοντ-ας τό-ν αρρωστο η βάνοντας άπάνω του τά χέριο: εΤναι μιά 
άπό τίς μορφές πού παίρνει της πνευματικης ένέργειας ή έπίδρα
ο'η σ:τόν κόΟ'μο. Ό θεός, ή πηγή της ζωης, $Ίναι κ�ί ":ης σωματι
κης υγείας ή άρχή καί της ή&ικης τελειότητας κ.αί της �πέ.ρτα:τη.-ς 
όμορφιας. �[ερικο ί &ν&ρωποι μέ τήν προο-ευχή καί μέ τήν t'�αρ0'1) 
του μαγνητισμοϋ τους τραβανε π�νω τους κεινο τό ρευμα, κείνη 
τήν άχτινοβοι.ία της &εϊκης δύναμης, πού όλα τά διώχνει τ' &.να
γνα τά ρεύματα, τίς πηγές τόο-ων πόνων. Ή άγάπη γιά τό διπλανό 
μας, ή άφοο-ίωο-η πού φτάνει ώς τή &υσία, πού σέ κάνει νά ξεχνας 
τόν έαυτό ο-ου, είναι ό'ροι άπαρrι.ίτητοι γιά νά τήν άποχτήσεις α'ύ
τή τή δύναμη, ένα άπό τά πιό &αυ·μιχο-ια δωρα πού �!!κανε ό Θε-ός 
στό ν &ν& ρωπο • 

Αύτή ή δύναμη, rι.ύτή ή ύπεροχή του πνεύματος άπέναντι ο-τήν 
νλη,παρατηρή&ηκε σ'όλες τίς έποχές. Ό Βεσπασιc<νός μέ έπί&ε0'1) 
των χεριων του γιάτρεφε εναν τυφλό κ' εναν κατάΧο ιτο ( Τάκιτος 
"'Ιστορίά" βιβι.. Δ' κεφ . 81). Δέν ε!ναι λιγότερ{) όνομαο-τές οί 
&εραπειες του 'Απολλώνιου του 'Γυανέα. 'Όλες τίς έ:χουνε ξεπερά
c1ε ι οί &εραπειες του Χριστου .καί τωνΆποc1τόλων> πού γίνανε σύμ-

1. Σ·πμ, μετ, .. ,Ό έ<0ημlQίος ττis_ l.ro εΤνcr,ι &;;'το�, νεώτερου,:- α -
γιους της Δυτ .""ΈχκληΟ'ίας. "Εζησε ά.r.ό το 1 7&6-1�:>9. .. 
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φωνα μέ τούς rδιοtις νόμους. 
Τή νεώτε(ΖΙ'} έποχή, γύρω άπ'τά 1830, lνας &γιος ίερέας βαυα

ρός, πρίγκηπας του Χοενλόε, εΊχε τούτη τή &αυμαστή τή δύναμη. 
- , , ' , Ι έ , έ ' ' Ι' , t 'Ένεργουσε πα:ντα με την τ.ροσευχη και μ την πιΎ,,.ηση. ·.:χι οι 

&εραπειες του γίνανε ξακουστές σ'ό'ι.η τήν Έύρώπη. Γιάτρευε τυ -
cολούς κουφούς μουγγούς. "Ενα <1ωρό αρρωστο ι Χα:ί σcαάτηδες, ο-
' ' , , ' , , , 
λο Ύ.αι Ύ.α:ινουργιοι, περικυΧλωνανε την κα,οιΎ.ια του. 

!ίtό κοντά στήν έποχή μας ο:λλοι &rωμα:το;.:οιο( τραβήξανε Υ.ον-
, , � 

, 
1• λ , 

'ο κ 'τα τους κοπctι.:ια πονεμενους Χι απε πισμενους. σ.ανιε 
(CahagDet ) n Πουυσεγκύρ (Puysegur), ό ντύ Ποτέ (du Pote), ό 
Ντελέζ Dele�ze , ό 'Αντουάν (Antoine) Υ.αί οί μα&ητές τους

, n , tA , , , , ο. , , κα:νανε �αυματα. -v.ομα και σημερα καμποσοι �εραπευτες πετυχαι-
, JI I I n ,v / I β , !\ - π νουνε λιγ ο η πολυ Ο'τtς ""εραπειες τους με τη, οηνεια ·:ι,ιν νευ -

μάτων. 
1 ύ · , c t λ , ,, α. J. , C. " s , τ ι rι το ι οι απ οι ανv·ρωτ:ο ι, αντο ι οι vεοφο, ουμενο ι, ε v,.: ι α -

νίγματα ένοχi.ητιΥ.ά γιά τήν έπίσημ") τήν ιατρική έr:ισ-τήμη, τήν 
τόσ'ο άνίσχυρη μπρο<1τά <1τό·J πόνο, μ'ό'λες τίς περήφανες τίς b:ξι-
, 'Ο Σ ' (Ch t ) ' ' ' ' ωΟ'εtς της. αρκο arco , ο προιΧι<1μενος με τοΟ'Τ) παρα -
τηQ'Ι)τtκότητα καί μέ τόΟ'Τ) όξυδέρκέια, <1τό τέλος της ζωης του πα
ραδέχτηκε τή δύναμή τους. Σέ μιά άγγλιΧή έτ.ι&ειtl Q'Ι) Ο'ΤJ �γραφε μιά 
μελέτη πού fγινε όνομαστή, τήν 11 Πίστη πού γιατρεύει" ("The .Fcitl1 
Healing"). Κι άλή&εια, μπορει vά γίνει καλά ό &ρρω<1τος- χωρίς 
νά χρεια:στει τίποτα &λλο άπό τήν πί<1τη. Τό hποδείχνουνε τά πρά-, ά ' ύ λ , Ί' , , δ , , ' ματα με καταμαχητη ε γ ωττια� .τους πιο ι�φορετικους κυκΛους 
&ν&ρωποι -v.αλοί, ό έφημέριος της 'Άρ (Ar.s), ό Βίvι ( Vigne), 
διαμαρτυρόμενος άπό τίς Σ�βέν (C�ven.n.es), ό παπά-Γιάννης άπό 
τήv Κρον<1τάδη Χι αλλοι, τόΟ'ο στά ίερά της Κα&ολι-v.ης Έκκλη<1ίας 
0<10 καί Ο'τοϋ Ίσλό:μ καί <1της 'Ινδίας, �χουνε -κάνει άμέτρητες 
&εραπειες μέ τήν προ<1ευχή. 

Αύτό ε"fν'άπόδε:ιξη πώς πάνω άπ'ολες τίς lχν&ρώπιvες 'Εκχλη -
<1ίες, έ'ξω άπ'ι'fλες τίς τελετοuργίες, lχπ'ο'λες τίς α1ρέ<1εις, άπ' 
ό'λονς τούς τύπους ύπάρχει μιά ύπέρτcχτη ε<1τίu ·ι.αί πώς μποQεί νά
'φ (.\ - τj 1 ' 11 ' ύτ , ' , .J. t- , - , , , 1 υ ωvει ψυχη ω<1αμ α η με τις ts<;αρσεις της πιστης και ν� πα -

ρει δύναμη, βοή&εια κuί φως πού δέ μπορει κανένας νά τά έχτι -
μή<1ει οiJτε Ύ.αί νά τά κο:ταλάβε ι αν δέv άvαγvωρίζε ι τό Οεό καί 
δέ &έι.ει νά προ<1ευχη&ει. Πραγμctt ικά ή μαγvητ ική &ερ·απε ίc;: δέv έ'-

J., Ι J., Ι , }( l, Ι ιδ , , , χει υ.ναγκη απο πο:σες οντε απο ε ικες φρα<1εις τυποποιημεvες.
Τά μόνα πού της χρειdζονται εΤναι ό φλογερός ό πό&ος νά �νακοt}-

, ' ιt. λ ' ' έ ' ' ' ι 
' 1• ' ' Θ ' φι<1ουμε τον υ.λ ονε και 1) ;τ;ικληση που με ε λικρινεια ατ.ο τc, α-

&ος της Ύ.αρδιας μας 11.άνουμε <1τό Θεό, τήν, άρχή καί τήv πηγή ό
λων των δυνάμεων. 

Άπ'αύτά πού εfτ.αμε ένα συμπέρασμα βγαίνει. Πώς άδιάκοπα <1' 
ολες τίς έποχές ό άόρατος κόσμος <1υνεργάστηκε μέ τόν κόσμο των 
ζωντανων -v.αί πλου<1ιοπάροχα του χάρισε·τΙς έμπνεύ<1εις του καί 
τίς βοή&ειές του .• Τά S-αύματα των περα<1μένων. Υ.αιρων εΤvαι τά 
φαινόμενο: το� τωριvου καιρου. �ον�χα τά όv6ματα άλλάζουνε. Τά 
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πνευματικά γεγονότα εΤναι αιώνια. 

'Έτι1ι όλα μπορουνε νά έξηγη&ουνε, όλα φωτίζονται, ξεκα&αρί -
' ' Π' ά ' ' ' ' ' ζονται, γινον·ται κατανοητα. ανω πο το τεραστιο το πλαισιο του 

περασμένου και ρου σκύβει ό στοχαστής μέ τόν πυρσό του πνευμcιτ ι -
σμου Ο"tό χέρι. Κα( κάτω άπ'α-ότό τό φως ή σκόνη άπ'τά συντρίμια 
της ίστο�ίας λαμποκοπάει σά σπί&ες χρυσές. 

,Λεόν Ντενί ( Leon Όenis), πνευματιστής φιλόΟ'οφος. 'Από
"ΜέΟ'α στό άόρατο" ( _.. 'a.ns l' Ir>.visibl�) . Μετ. Μαρ .• Οι ,ωνόμου 

το 

Γ;' ΤΟ ΦΩΣ Η.ιΥ ΡΕΕΙ 

Τ 'λ Π ' ' - Σ ' ' ά ' ' Χ ' έ ά 'ε ειε ατερα, το ψως ου ρεει μεσα π το ριb'το, μ σα τ:.ο 
τούς ι¾γίους ό'λων των &ρηο"Υ..ε ιων' μέσα άπό τούς δ ι.δασκάλους των 
'lνδιων Υ.αί μέΟ'α άπό μένα. Τό ούράνιο αi>τό φως βρίΟ'Υ.εται μέσα σέ 
όλα τά μέρη του σώματός μου. ΕΤμαι καλά. 

JΤαραμαχά'Jσα Γ ιογκανάντ α. 'Από τ ί ς 11 'Β,τ ι Ο'τημον ι κέ ς &ε ραπευτ ι -
κές βεβα:ιώσ'εις" Μετάφρ. 'Ελένης Jάλβη 

( 'Ανατυπώνε,αι άπό τό έπισ'τημονικές &εραπευτικές βεβαιώΟ'εις 
( Scientific Healing Affirmr..tions ( του Paramahansa Yogananta 
μέ άδεια του έκδότη)της εταιρείας Self. Realization Fellowshtp

Λός 'Άντζελες, Καλιφόρνια 

ΑΞ\ΟΠΡΟΣΕΧΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕIΑ 

'ο άδ. Λεωνίδας Υ.ολυμερόπουλος δημοσ"ίεφε μιά πολύ άξιόλογη 
μελέτη μέ τίτλο 11Οί Υ.νλινδροι της Νεκρας &αλάσ"Ο'Τ)ς " καί μέ &έ
μα μιά άπ'τ(ς πιό καταπληχτικές άνακαλύφεις τοϋ αιώνα μας • . 

Αότοί οί "κύλινδqοι" εΤναι τ:α).ιές περγαμηνές περιτυλιγμέ
νες Ο"έ τ:.ανί άλειμμένο μέ πίσσ"α πού τίς πρωτες τυχιϊία τίς βρη
κε τήν άνοιξη του 1947 lνας μι°κρός βεδου!νος γιδοβοσκός μέσα 
Ο"έ στάμνες άραδιασ"μένες ·Ο'τό βά&ος μιας Ο'πηλιας κοντά στή Νε -
κρά Θάλασ"Ο'α. 'Όταν διαβαο-τήκανε τουτα τά τυλιχτάρια, δημιουρ
γή&ηκε κατάπληξη, Ιδιαίτερα Ο'τούς &εολογικούς; Ο'τούς φιλολο -
γικούς καί Ο'τούς άρχαιολογικούς κύκλους. Οί tρευνες μέ ραδιε
νεργό &ν&ρακα δείξανε πώς �τανε γραμμένα πρίν άπ'τή γέννησ"η 
του ΧριΟ"tου. Κι όμως �πάρχουνε μέσα κεί πράματα πού tχουνε χτυ
πητές όμοιότητες μέ τήν έπί τον �σρους 'ομιλία καί μέ αλλες 
περικοπές της Καινης Δια{}ήκης. , , ,  , , , 'δ f Συνεχιζονται οι ερμηνευτικες προσπα�·ειες και o.t ιαφων ες. 
Ή β , υ , , 'Η , , , βι λιογραωια ολο και πλουτιζεται. Ο'υντομη και πολυ πε -

, , , , , , .ιι ' άδ π λ ριεχτικη και κατατοπιι1τικη πραγματεια που �γραφε ο • ο υ -
μερόπουλος άναφέρνει καί τίς πολλές κα.ί διάφορες γνωμες των έ
ρευνητων γιιχ τή λύό,J πο·ύ πρlπε ι νά δο&ει ι1τά προβλήματα. τιχ 
γεννημένα άπ'αότά τά σημαντικά κείμενα. Αύτή � πραγματεία έ -
παινέ&ηκε κα.ί βραβεύτηκε άπό τήν Αύτου Πα.ναγιότητα τόν Πατρι-
άρχη της ΚωσταντιΎούπολης 'Α&ηναγόρα. 

ΠΕΛΕΚΑΝ 
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'ιΙ έϊμπε,. Κόλλ ι ν ς 

λ. Πολυμερόπουλου 

Ή ροδοσταυρική {)-εραπε ία 
� tπί του ·ορους ΌμιλCα χα{� 
�υρίακή Προσεύχή (μετ. Κ. Πά-yκαλου} 
Τό φως επί της "ΑτQ!ΧΠΟV 
(μετάφρ., ε!ι1αγ,, σχόλια Ε. Στεφαν{: 
Τό φαινόμενο του &ανάτου 
Οί κύλινδροι της Έρυ-&ρίχς &αλάσσης 
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