Ώσπερ Πελεκάν, τετρωμένοs την πλεv
ράν Σοv, Λόγε, σούs eανόνταs παίδας έ
ζώωσας, έπιστάξας ζωτικούs αύτοίς κροvνοvς.
'Από τόν όρθρο τοΟ Μ. Σαββάτου.
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ΚΎΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ εμπνευσμένες όμιλίες του αξιfχα_·�:::_
στου διcιλεχτου &εοσόφου Δημ. Νομικου μ έ ··γεν_ϊκό· τ"ί
τλο 11 Θεοσο9ικαί μελέται 11 • Τέσσερις απ'αύτfξτfς·
ί
μιλίες διαβαυτήκανε φέτος στή στοά "Αραντεη-�'···της
Θ. ΕΝ. καί έ:ν&ουσιάσανε τό πυκνό ακροατήριο-�" Ο 'ι
τίτλοι τους εΤναι: α) Θεοσοφία, β) Θεοσοφία κ α ί
Χριστιανισμός, γ) Α'ι μυήσεις του Ίησου, δ) Περί
&υσίας. "Εχει προστε&εΊ στ6 τέλος &λλ� μ�ά bμιλ�,
πού τήν εΊπε κάποτε ό Δημ. Νομ tϊ<.ός σέ γιο·ιtri) Λευ
κου Λωτου Ύ.c:ί πού έ:π ιγράφεται 'Επέτειος._,:-. &ανάτου
• Ελένης Μπλαβ άτσκυ.
,:,- ::>,.
Προλογίζει ή αδ. Ι�αλλ ι όπη Κουτσογιά<J_,/1μ: ·
'Α πάν&ιυμ� άπό τήν ομιλία 11 Θεοσοφία'' ·δτjμ_οσ·ιεύ�
ετctι στή σελ. 38 του τωρινου μας ΔελΦ,f:-ου. .:-\ ·.

ο

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝ I ΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣ1-ι:,τΗϊ

εϊ'ΕΝ. ·

Στίς 15 του Γενάρη lγινε tJ τέτctQτη Γ�yιr.ή Σ'ύν:sλε.υστj της �Θ.ΕΝ.
Ή άδ. Διαχειρ. 'Αγ λ. Ζάννου έκανε μϊα όμιλί:α-";πού."περιείχε
·.:�ί τή διοικητική λογοδοσία του 1962. 'Έπειτα· δ:ηiβασε τόν οι -,.ο•,οuικό άπολογιυμό του 1962, τόν προϋπολογισμό'•τόυ·'j963 :--.κ-�f.
7�V fκ&εc,η των ελεγκτων.
Δημοσιεύουμε παρακάτω ολη τή λογοδοq{/�αρ.χίζοντας άπό cτήν

-!λία της άδ. Ζάννου.

. ... ·.··, ... '
, . .. . • .

...... -

Η θ.ΕΝ. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣiόΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Σ'μερα fχομε τήν τέταρτή μας Γενική
Ό.!.:ό χρόνο r:έ χρόνο μαζευόμαστε δλοι
�- :.(1·ασίες fγιvαν τή χρονιά πού πέqασε
-·· π, τ.:ροχωρεϊ στόν προορισμό τ ης. Καί

Συνέλευση.
έ:δω γιά ν'άκούσομε.πο.ι.;ι.---
καί πως ή Θεοσοφική μας
πέρσι ε'{χαμε πεΊ πώς b

-2::οοορισ-μό τ ς εΤvcι.ι οχι μοvό.χcι. vά διαδώuει τήv 'ιδέα της ω.η&ι
vης 'Αδελφότητας 1�cι.ί της 'Ελευ-Ό-ερίας καί vά ξυπνήϋει τόv πό& ο
γιά τ11ν ερευνα της Άλή&ειας, ctλλά Υ.αί νά μας κό:vει εμας νά ζή�
σομε τήv tδέα αbτή, vά-μας δώσει τόv π ρ α γ μ α τ ι κ ό πδ&ο
,;ά ερε'Jνήϋομs τό μυe1τήριο της Ζωης, της 'Λ.λή&ειας. 'Απ'ολους ε
μας, τόv κα-3-έvα -χωριστά, έξαρταται ή πραγματ-οπσί ηση της Θεοcrο φικης 'Ιδέας. Μήv περιμέναμε ($λοι μονάχα v'&κούσομε τί εργασίες
.,
' '
'
' '
' c:..Κ
'- δουηκαv,
'ί!.
-11
tγιvαv, ποιες ομι"-ιες,
τι' ,Β ι,Β'ιcιcr.
, 1 ποια' εtναι η ο ι -ι.ονομι-ι.ή μας κατά:1ταση. Ηήv περιμέναμε σλοι άπό μεριχούς vά: γί
νοvτ�ι ολες αbτές οί εργασ{ες.κ'ο\ &λλοι vά μένουν �πλοί πα&η τ ικοί ό:κροατές � lχ.vαγvωστες. 'Η Θεοαοφική 'Έvωαη περιμένει άπ'
ολα τά μέλη της δχι μόνο τ ήν οl·,ωvσμική συνδρομή τους, δχι μόνο
τ ό ενδιαφέρον τους ν'lχ.κουνε τίς ομιλίες τj vά δια�άζουv τά βι βλία καί τό περιοδικ6 τ ης, άλλά περιμένει χαί τήv πρακτική τους
συνδρομή, δηλαδή τήν προσφορά τους στή βοή&εια της εργασίας καί
πάνω άπ'ολα τήv πvευματιχή τους προσφορά. Ό κά:&ε αv&ρωrcος πού
δουλεύει μέσα του τόν πνευματιΧό του κόσμο, οσο ακέπτεται, oao
δρα εϋωτερικά μέ τήv χαταvόηση καί τήv άγά:πη, τόσο κ'εξωτερικεύ
ει α�τόν τ όv πνευματικό του κόαμο. Σ άν τή φλόγα πού ξεπετιέται
άπ'τήν kστία της &ε�μότητας. Πρέπει vά υπάρχει tJ εσωτερική &ερ
μότητα γι& νά μπορέσει νά μεταδο&ει καί στόv εξωτερικό κόσμο.
νε
'Ακόμα κ'οί ίδέες, αν δέv tχουν παλμό καί ζωντάνια, είναι
κρές, &φυχες, ��αί δέv μπορουv vά: δονήσουν καμr,ι ιά ψυχή. Μήν πε ριμέvομε μονάχα άπ' τόv Πρόεδρο της Στοας τj οποιον αλλον ομιλητή
v'άκούσομε ι'ιιραιες ίδέες. Μή -&έλομε μονάχα vά: παίρνομε, αλλά
b
κα&ένας μας �ς δουλεύει μέ�α του δσα &κουσε, &ς τά άφομοιώνει
καί ας τά προuφέρει ολόγυρά του, εδω � ϋτό οίκογενειακό του πε
ριβάλλον τj aτό φιλικό του τj οπουδήποτε lχ.λλου. Οί iδέες vά γί νοvται βιώμ�τα:, πράξεις. Καί τότε ο κα&ένας μας -&ά πάρει ενεργό
'
u. ργο, ϋτ ' ν απ στολ η
μερος
στο' ι;;
' ·που' .,;ι.ι. χει �,1 Θ"εοσοφι·ι..η' "Ενωσ η κι !!uη
ο
λοι &ά ερχόμαϋτε εδω μέ χαρά κ'εν&ουσιασμό καί δέν &� &έλομε μο
ν�χα v'άκουμε, μον&χα vά παίρνομε, αλλά 3ά πο&ο�με πιό πολ6 vά
δώσομε. Τί μπόρει ό κα&έvας νά δώσει; Σ έ τί μπορε'ι νά βο η&ήσει;
"Εστω κ'εναν Χαλό λόγο vά πεί, εϋτω καί μι& άτομική του σ κέφ η
vά εκφράσει, νά τονώνει τήv ανταλλαγή σγ.έφεων στίς
συζητήσεις
πού γ{vονται ϋτίς Στοές, vά τονώνει μέ τήν παρουσία του τή Στοά
του, καί πάνω απ'δλα νά μεταδίνει τήν αγάπη του, τόν ενθουσια σμό του, τήv εϋωτερική φλόγα της καρδιας του. 'Ο κα:&ένας νά πο
&ει τήv προuφορά, δποιαδήπ-οτε προσφορά. 'Όχι μόνο μέ τήν �ρευνα,
τή μελέτ η καί τή σκέφ η. Κ'ενα χαμόγελο ε Ίν α t προσφορά."Ας
ε ρχόμαστε ολοι εδω μ'ανοιχτό, ελεύ&ερο νου κι ας δημιουργήσαμε
μιά ατμόσφαιρα φυχικης ζεστασιας. "Ας μήv κλεινόμαστε μέσα στά
στ ενά δρια το� ιaυτου μας. "Ας νιώσομε πώς δλοι εδ� ε!μαστε &
δfλφια, πο6 εΤvαι κάτι τό πι& βα&J ��ό μονάχα τόν φυσικό δεσμό.
ε Τ ναι Υ.άτι
ΊΙ πνευματικη
. , ι1.ι, δ ΕΙ'.ψοττ;τα
' ,
.
, το, πολυ, ζωv το, πολυ, βα-�υ,
J.,
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ταvό. Μπορει vά πω κάτι τό \ερό. "Ας νιώσαμε τήv iερότη�α αb
τή κι ας θελήσομε vά τ� ζήσομε. "Α� άvοiγομε τήv καρδιά
μας
v.αί τή σκέφή μας όπως στόv πιό στενό μας φίλο, χωρ[ς vά φοβό
μαστε πώς b αλλος θά μας παρεξηγήσει η δέv &� �ελήσει vά μας
καταλάβει η &ά φερ&ει άδιάφορα σάv ξένος. Ό κα&έvας ας σκύ βει άλη&ιvά άδελφικά στήv φυχή του &λλου κι &ς δίνει ο�ι μπο
ρει vά δfvει. Μέσα στόν άπέραvτο αbτό κόσμο� κάθε ψυχή νιώ i:!·ει τόσο μονάχη, τόσο μακριά iJ μιά απ'τήγ &λλη. Τί Παράδεισος
πού &αταv b κόσμος αυτός &v πραγματικά ot φυχές ξέραν vά σκύ
ψουν στοργικά iJ μιά στήv αλλη. "Αν iJ κάθε μιά μπορουσε ελεύ &ερα vά πει τίς δυσκολίες της, τά εμπόδιά της, τόv πόνο
της
στήv 15:λλη καί vά βρεϊ άλη{J·ιvή κατανόηση, ενισχυ τικά λόγια, λό
για πραγματικης άγάπης. Ν& &έλομε vά καταλαβαίνομε γενικά τόν
&v&ρωπο. "Οχι μονάχα αbτούς πού ταιριάζουν μέ �ας, άλλά κ'έ κείvουs πού εΊvαι διαφορετικοί άπό μας. Ή άγ&πη μας νά πλα ταίvει δλο καί πιό πολύ, ο bρίζοντάς μας v'άvοίγει l5λο καί πιό
πολύ �ς πού v'άγκαλιάσει τόv κόσμο bλδκληρο.
"Αραγε δέv �ά μπορούσαμε εδω, μές στή μικρή μας υΕvωση, νά
κάνομε αυτό τό πρωτο βημα, vά νιώσομε τό πρωτο αρωμα του φαv
ταστικου άκόμα γιά μας αυτου Παράδεισου; 'Από μας καί μόνο ε
ξαρταται. "Ας τόν bραματισ&ουμε πρωτα, &ς αv�(ξομε τ{ς καρδι
ές μας κι ας θελήσομε άπό οραμα vά γίνει Πραγματικότητα.

ΑIΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓIΣΜΌΣ

Καί τώρα ας �λθομε στή χε(ροπιαστή σημερινή μας πραγματι
κότητα κι ας πουμε τί εργασfες κάναμε αυτή τή,χροvιά.
κάναμε
'Αλλά πρωτα άπ'δλα, �πειτα από τό ωραιο οραμα πού
πρίv, πρέπει νά μπουμε σέ μιά πολύ θλιβερή πραγματικότητα, πού
μας λύπησε ολους πάρα πολύ. Θ6. πουμε γιά τήv παραίτηση του Προ
έδρου της Στοας Πλάτων, του τόσο άγαπητου σέ ολους μας �δελ φου μας Τiμου Βρατσάvου. Πέρσι σας εΊχα εξηγήσει ολους
τούς
λόγους πού μας έπέβαλαv ν'άλλάξομε τό �μβλημά μας. Γιατί, ό
πως σας εΊχα πει, άφου παραιτηθήκαμε
τή Θεοσοφική 'Εταιρία
κ�ί γ(vαμε άvεξάρτητη 6ργ&vωση, κα{ �8tκά κα( νομικ� δέν εt χαμε τό δικαίωμα νά tχομε τό Υδιο αντιπροσωπευτικό σημα μ'αb
τή. 'Η περσινή Γενική Συνέλευση σχεδόν σύσσωμη άποφάvισε
vά
γίνει 17 άλλαγή. Δυστυχως ομως ο άδελφός Τίμός, πού εχει iδι α ίτερη αγάπη στv εμβλημα αbτό, δέv συμφώνησε μέ τίς δικές μας
άπόψεις οtιτε μέ τ(ς άπόφεις των vομικωv, λυπή&ηκε πολύ καί &έ
λησε v'άπομακρυv&εΊ. Ό κα&έvας μας εΊvαι &πόλυτα ελεύ&εqος
vά κάνει δτι του bπαγορεύει iJ σκέψη �ου, ή συνείδησή του. Δέv
έΎχαμε ο�τε τή δύναμη άλλά ο�τε καί τό δικαiωμα βέβαια νά τόv
έμποδ(σομε στήv ελεύ&ερη απόφασή του' οσ'η λvπη κι αν μας ε -

αcπσ
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δωσε. Δέν τόv διαγράφαμε άπ'τό μητρωο μας καί πάντα ελπίζομε πώς
&.ά &ελήσει ·ν'b.ν(Ι.&εωρήσει τήν &.πόφασή του tκείνη καί τόν περιμέ
νομε μ'άνοιχτη -ήν άδελ�ιΥ.ή μας άγκcι.λιά.
Α

1

Ί'ά f� σiμβολα τού �ποτελουν τώρα τό lμβλημά μας είναι κ ι
αbτά τόσο ftρά δσό κα[ τά &λλα πού άποτελουν τό !!:μβλημcι. της Θε
οσοφικ-ς Έ�αιρίας. Ό Αiγυπτιακός Σταυρός,η σβάστικα, b ούρο όρο δφις ;,.αί τό ρητό "Ούδεμία -&ρησκεία \.ι;τεράνω της 'Αλη&είας"
ά τι;,.α-αστά!}η;,.cι.ν άπ'τό σύμβολο του Χριστου-Λόγου, άπ'τό Σινι.κό
Ί'uοϊr.ό σύμβολο Τάϊ-Τσί κι άπ'τό ρητό του ΊΙράκλειτου "'Οδός &νω
zάτω μίη". Ί'ά δυό άντίστροψcι. τρίγωνα δέν άντικαταστά-&ηκαν, ο'!Jτε
καί ή σανσκριτι·ι,ή τριγράμμcι.τη ίερή λέξη 'Αώμ.
Τό ΧΡ, τό σύμβολο του Χριστου�Λόγου, ;ταριστάνει τήν Παγκό
σμια Χριστική Δύναμη σ'ολη της τή Δόξα.
Τό πανάρχαιο Σινικό Ταοϊκό σύμβολο Τάϊ-Τσί, πού λέγεται ε·
πίσης κο:ί Γιάν-Γίν (τό ανδρικό καί τό &ηλυκό στοιχειο), παριστά
νει τήν κυκλική σύν-&εση των άντι&έσεων καί μας δείχνει πώς μέσα
στή &έση βρίσκε�dι b σπ6ρος της άντi&εσης, δπως καί μέσα
στήν
ά:ντί&εση βρίσκεται b σπόρος της &έσης, σέ σχημα τέλειου κύκλου.
Τόσο ή &έση δσο κ'ή άντί&εση περιέχονται σέ πλήρη �Qμονία
κα(
άντιστοιχία μέσα ατόν μεγάλο κύκλο, πού εικονίζει τό 'Ανεκδήλω
το. Μέσα υέ κάΌ-ε άντί&εση υπάρχει καί μιά άντίστροφη bφη της'Α
λ�θειας. Γιατi, δπως κι &λλοτε ε!παμε, η Μία Άλή&εια εκδηλώνi
ται μέ πολλές, άκόμα καί μέ φαινομενικά άντί&ετες οφεις. Κ'!!:τϋι
πρέπει δχι μόνο νά μήν περιφρονουμε, άλλά κα( νά σεβόμαστε τήν
κ ά & ε ιδέα, δσο άντί&ετη �ι &ν μας φα[νεται άπ'τή δική μας.
Μέσα ατή ζωή ύπάρχει ό σπόρος του &ανάτου, δπως καί μέσα
στόν
&άνατο b σπόρος της ζωης. 'ΙΙ &έση κ'η άντί&εση στην κυκλική τους
κίνη�η σχηματίζουν τήν παγκόσμια σύν&εση της 'Ενότητας.
Καf τό ρητό του Ήράκλειτου 11 Όδός &νω κάτω μίη", εΤναι ή ε
πεξήγηση των δυό αντίστροφων τριγώνων. Μία ή 'Οδός. Ή ενέλιξη
καί ή άνέλιξη είναι οί δυό άντίστροφες κινήσεις της Ζωης.
cι.vτό
Αύτά είχα νά πα, γιά τ6 νέο μας !!:μβλημα, πού είναι κι
τόσ6 \ερό καC &εοσοφικό δiως χαi τό &λλο.
ΑΡΧΑ /ΡΕΣΙ Ε.Σ:

'Όπως !!:χετε διαβάσει στό Καταστcι.τιv.ό μας, κά&ε τρία χρόνια
γίνονται πρωτα οι άρχαιρεσίες των Στοων κΊπειτα ή κατάρτιση του
Δ ιοικητι κου Συμβουλ(ου κα ί ή εκλογή Δ ιαχε ιρι στου, Γραμματέως κα ί
Ταμίου. Φέτος συμπληρώ&ηκαν τά τρία χρόνια άπ'τίς πρωτες άρχαι1 • Βλ. τήν τελευταία σελίδα του εξώφυλλο υ,

- 5 ρεσίες Χc:ί 9ηψίστηγ.αv γι-χ τήν τριετία 1963-1966:
Στοά ''Λραvτεηλ
Στο& ΙΤλ&των
Πρόεδρος Καλ. Κουτσογιάvvη
JΤρόεδρος
Υώστας Ξύvδας
'Αvτιπρ.
Χριστfvα Δουρέντη 'Αvτιπρ�
Μαρία οικονόμου
Γραμμ.
Φωτεινή Βάγια
Γραμ.
Νίτσα Ξύvδα
Ταμίας
Νίτσcι. Ξύvδα
Ταμ [ας
'Αvτέλα Παλα:μάρα
Στοά Δημόκ Q ι τος
Στοά Μπέζαvτ
Πρόεδρος
'Αγλ. Ζιtνvου
Πρόεδρος Λ. Πολυμερόπουλος
'Αvτιπρ,
Νίκος J3ουρόπουλος 'Αvτιπρ.
Χριcrτ. Ηαργάρίτη
Γραμ.
Τερέζα Σει.ραδάκη
Γραμ.
Εύλ. 'Ιερομvήμοvος
Ταμίας
Μάvuς Τζωρτζάκης
Ταμίας
Εύλ, Ίερομvήμονος
Στό Διοικητικό Συμβούλιο, πού άποτελεΊται από kπτά
μέλη
,
τr
και που uπως �ερετε, συμφωνα με το λαταcrτατικο οι
τεσσερις
Πqόεδροι Στο�v tκλέγουv τά τρία πρόσεδρα μέλη, εξελέγησαν καί
πάλι ο'ι αδ. 'Αvτέλα JΤαλα:μά:ρα, Μαρία Ο'ικοvόμου καί Δημήτρης Θε
οδω�ίδης. Τό Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε καί πάλι Διαχειριστή
εμένα, Γραμ ματέα τήν αδ. Ηαρία Οίκοvόμου Χαί Ταμία τήv
άδ.
Άvτέλα Παλαμάρα.
,
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ΕΡΓΑ�!Εt ΤΩΝ �ΤΟΩΝ

Υα{ τώρα &ά πουμε γιά τίς εργασfες των Στο�v.
Στή Στοά Πλάτων μίλησαν διάφοροι ομιλητές. Ό άδ.
Τάσος
Βαλαδωρος 1:':καvε μιά σειρά ctπό bμιλίες μέ 3έμcι: 'Ο εσωτερισμός
της Άvατολικης .:Χ:ριστιαvικης Έκ,tλησίας. 'li άδ. 'Ιφιγένεια
ΦράγΧΟυ μίλησε μέ 3έμα: 'Υπάρχει εύτυχία; Ό άδ. 'Ανδρέας Δε
ληγιάννης μίλησε γι& τόv εσωτερισμό του 'Ισλάμ καί ό Γιρόεδρος
της Στοας άδ. Κώστας Ξύvδας γιά τfς πvευματιχές 3εραπεΊες. ΤuJ
ρα b άδ. Βαλαδωρος /:':χει άρχ(σει μι� vέα σειρά μέ θέμα: Ή πρ�
σευχή.
ΊΙ Στοά "Αραvτεηλ εργάστηκε μέ τίς παληές ομιλίες της Προ
έδρου της άδ. Καλ. ΙCουτσογιάvvη: Ό Πλάτων ;ι.αί η 3ρησκεία των
αρχαίων 'Ελλήνων, b Πλάτων; ή Σχολή του καί ή διδασχαλία του,
' ελευ3έρα θέλησις, Πνευματισμός καί Θεοσ'οφία, 'Άvvη Μπέζαvτ.
"Επειτα ό άδ. Δεληγιάννης μ[λησε γιά τήv 'Ανατολιiή ΜεταΦνσι
κή καί b άδ •. Βcι.λαδωρος συνέχισ'ε τίς bμιλίες του γιά τόv tσω -:-ερισμό της 'Αvατολικης Χριστιανικης 'Εκκλησίας. Μετu. τίς Υ.α
λοχαιριvtς διακοπές� Στο� εργ&crτηκε μt τ[ς ομιλίες του tκ λc:Υ.-:ου κα[ άληυμόvητου παλαιου -&εοσόφου Δημ. Νομικου μέ θέμα
-:�: Θεοσοφία, θεοσοφ{α καί Χριστιανισμός, Ai μυήσεις του Ίη
:;ο::; Περί 3υσίας. Καί τώρα οί δμιλίες του άδ. Dαλαδώρου περί
::ροσευχτjς συνεχίζονται καί σττj Στοά 'Άραντεηλ.
Στή Στοά Μπέζαvτ συνέχισα τή σ'ειρά τ�ν δμιλι�v μου γι& τή
εο:10 ική Διδασκαλία: Φυσικός Υόσμος, 'Λστρικός Jrόσμος, 1-.fετrι,-

-------------------------------1)

ω..

τήν τελευ·=αία σελίδα του εΞr,J�',Jλλου

- 6 &α:νάτια ζωή, Μετενσάρκωση. Παί προχ&ές &ρχισα τήν ομιλία μου γιά
τήν 'Εξέλιξη. Θά άκολου-9-'ήσουν οί όμιλ(ες γιά τό Κάρμα, τήν 'Α
τραπό καί τίς Μυήσεις. Ή σειρά αύτή τελειώνει μέ μιά bμιλία γιά
τόν Κρισναμούρτι.
'Π Στοά Δημόκριτος άπό πρόπερσι εργάζεται μέ τό τόσο ένδια φέρον Γνωστικιστικό βιβλίο 1 1 Πίστις-Σοφία 11 , πού tχει μετα:φράσ ε ι
άπό τ'άγγλικά ό Πρόεδρος της Στοας άδ. Λεωνίδας Πολυμερόπουλος.
Τώρα στίς γιορτές ό Πρόεδρος της Στοας εκανε μιά ομιλία γιά τά
Χριστούγεννα: καί μιά γιά τή Σφαγή των Νηπίων.
ΚΊΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕIΣΤΙΚΗΣ ΒIΒΛΙΟGΗΚ ΗΣ

ΊΙ Δανειστική Βιβλιο&·ήκη, οπως εΤπα κα:ί πέρσι, δυστυχως δέν
!tχει τήν κίνηση πού &&πρεπε νά εΤχε. Δέν ξέρω ποιά εΤνα:ι η α:i
τία της άδιαφορίας των μελων γιά τή μελέτη των βιβλίων α:ύτων.
Τό περιοδικό μας κα:f τά βιβλία πού εκδ[δομε δέν &&πρεπε iά γε
μίζουν δλο τό άναγνωστικό ενδιαφέρον των μελων μας. Θ&πρεπε
b
πό&ος τους γιά τή μελέτη, γιά τήν ερευνα: της Ζωης Χαί της Σο-φ ί
ας νά ηταν πολύ μεγαλύτερος. Μέ μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω τήν
!tλλειφη αύτή.
οι ΕΚΔΟ;!:ΕI.Σ:

1 1 θΥΡΣΟΣ 11

Οί εκδόσεις μας φέτος πλουτίστηκαν μέ τό &α:υμάσιο εργο της
'Άv. Μπέζαντ 1 1 'Η 'Αρχαία Σοφία", πού βγηκε σέ μετάφραση του αδ.
μας Τίμου Βρατσάvου, Χα&ώς καί μέ τόν δεύτερο τόμο των 11 Θεοσο φι;;ιων bμιλιων 11 της άδ. μας Καλ. Κουτσογιάννη. 'Όσοι διάβασαν τόν
πρωτο τόμο γνωρίζουν πόσο ενδιαφέρον καί πολύτιμο περιεχόμενο ε
χουν οί 11 'Ομιλίες 11 αύτές. Τώρα ετοιμάζεται η εκδοση των bμιλtαιν
πού ι�ναφέραμε πάρα πάνω, του tι.δ. μας Δημητρίου Νομικου. 'Εκεϊ νοι �ού &κουσαν στή Στοά "Αραντεηλ τ{ς bμιλfες αύτές εΤπαν π�ς
ηταν μιά αλη&ινή μυσταγωγία.
Ο

11

Γ1ΕΛΕΚΑΝ 11

'Λπ'δλες τ[ς εργασlες μας, έκεfνη πού εχει τή μεγαλύτερη ε
πιτυχία σ' ενα πιό πλατύ κοινό εΤναι τό περιοδικό μας "Πελεκάν",
π ού εκδίδεται κά&ε τριμηνία. Δημοσιεύονται &εοσοφικές ιδέες μέ
λογοτεχνική εκφραση, ιδέες δχι μόνο της Θεοσοφικης διδασκαλίας,
αλλά καί γενικά &εοσοφικές, πού βρίσκονται σέ λογοτεχνικά tργα
διαφόρων λαων καί εποχων. !Cαί μ'αύτό τόν τρόπο, δπως εΊπα κι&λ
λες φορές, ερχόμαστε πιό κοντά στnύς λαούς αυτούς. "Ετσι πραγ ματοποιουμε πtό ζωντανά μές στήν καρδιά μας τό ξύπνημα της Παγ
κόσμιας 'Αδελφότητας. Είπα πρωτύτερα πώς δημοσιεύομε &εοσοφικές
iδέες μέ λογοτεχνική εκφρα:ση. 'Η tδέα: bινταποκρίvεται στό νοv η
λογοτεχν{α ανταποκρlνεται στό συνα[α&ημα; τ�ς 'Ομορφι�ς, πού bo-

- 7!
νεΊ πι6 �ολ6 τήν καρδιά μας. vΟταν κα( τά δυ6 μαζ( εΊναι �νω
μένα, δονουν έ:ντονώτερα τή συνείδησή μας bλόκληρη. Κ'ή βα&ύτε
ρη συνείδηση του άν&ρώπου εΊναι ή Σπί.Q-α της Θεότητας πού βρ( σκεται tο,.όμα μισοκοιμισμένη, μισοσβυσμένη μέσα του.
'
'· ' η' εργα:
'
- αuτο
'· ' που' ε-ι πcι. κι αΛ
"'λες φο ρες. "Ολη cι.υτη
"Ας ξ αναπω
,
,
,
,
Ί '
,
,
JT ' c,
σ ια άπαιτcι Υ..αι πvευματικη και υΛικη προσ-φορα.
\CΧ\J'ε προσφορα,
, C,
,
υ
'
,
'ί
'
1 'λ ιχη,
ε '( τε πvευματικη ε_τε
υ
οπως 11.αι Υ.σ:νε ε 'ί δους ;;εχvιχηr 3:οη&εια, γίνεται πάντα μέ χαρά δα. .:ή. "Ας αίσ&αv{}ουμε δλοι μας βct.,
,
, • ,
, , a
' 'Β
c.
11, κατα"-α,
νεια την cι.γαπη μας για τη .:::.εοσοφικη μας "Ενωση κι ' ας
οα
μας
ρά
&υσ
&ά
μποQέσει
προσφ
μσ.:ς,
μέ
,
ί
τή
ο
με πώς μ6νο μέ τήv
ή Θεοσοψι%� "Ενωση νά προχωρήσει στ6v δ6σκολο δρόμο τ ης.
ΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
"Οπως καί στά προηγο6μεvα χρόνια, χάρη στ6 ζηλο καί στήv ά
λη&ιvή άγάπη της άγαπητης μας Ταμίου άδ. Ί\vτέλας JΊαλcψάρα, κα-
&ώς κα[ στfς σvvδρομές καί δωρεiς μελ�v καί άγαπητ�v φίλων, �
οίκοvοuική μας �ατάσταση διατηρεΊται bπωσδήποτε καλά. Ίδιαί τερα ευχαριστουμε τούς άδελφο6ς μας Περικλη Νομικό,
Καλλιόπη
Κουτσογιάvvη, Μαρfα Στρέγλου καί Μαρία Ντελμουλύ γιά τ(ς δωρεές τους.
Έπίσ;')ς κ'οi έ:Υ.pόσεις 11 Θύρσος", εύχαριστοϊιv &ερμότατα
γιά
τίς δωρεές τους τ�6ς αδελφούς καί φΕλους Vαλλι6πη Κουτσογιάvvη,
Χριστίveζ Ηαργαρίτη', Σοφία Σουλιώτη, Βιλελμ, Κοκκώvη, Ντίνο Ει
στράκη, Δημ. Βυζα,_Χρ. ΠαQασκ..ευόπουλο, Δημ. Κωφου καί Βασ. Χοv'·
δρόπουλο.
Καί τώρα &ά διαβάσουμε τόv οίκονομικό άπολογισμ6 του 1962
Υ.α [ τόν ΠQΟVπολογισμο του 196},
ΑnΟΛΟΓ)ΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1962
'Υπόλοιπον 1/1/62
δρ. 2486
11
5885
ΕίσπρG.ξεις &πό συνδρ.
Δωρεά Περ. Εομικοu
ε'ις μνήμην Δημ. !"-Τ Ομ tΚOU 11
200
Δωρεά Μαρίας Ι. Στρέγλου e'ι ς μνήμην Ι. Στρέ- 11
11
γλου
300
Δωρεά Καλ. Χουτσογιάvvη
,
είς μνημηv Δ':)μ. τ-,τ
_,ομικου 11
100
11
Δωρεά λfαρ[ c,ς Ντελμουλύ
100

-------11

'Υπόλ. εiς νέον

9071
106

Γεν . lξοδα
'Εκτύπ. &εοσοφ.
βιβλίων καί
περιοδ.

δρ.

1587

!Ι

7378
. ,.

----_,..

11

9071

- 8 ηpογnοΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εισπράξεις άπό συνδρ.
11
εκτάκτους
είσφοράς,
δωρεάς κλπ.

δρ.

8500

11

5000

11

1 3500

1963
Γεν. tξοδα:
Βιβλιο&ήκη
; Εκ τύπ. &εοΟ'.
δελτίων,
βιβλίων κλπ.

δρ.

2500
2000

11

9000

11

13500

"

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝ I Α ΑΠΟ ΤΗΝ I ΔΡΥΣΗ ΤΗΣ θ. ΕΝ.
Στίς 5 του Φλεβάρη γιόρτασε η Θ, ΕΝ. τήν τέταρτη επέτειο της
Υδρυσής της μέ bμιλίες καί μέ ανάγνωση αποσπασμάτων άπό διαλε χτά βιβλία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

-�

1. 'Ομιλία άδ. Καλλιόπης Κουτσογιάννη
2. 'Από τήν 'Ψ:ατάχτηση της άπατη λότητας� του Βάν
ντέρ Λέου
(διάβασε ό άδ. Ν. Βουρόπουλος)
,
'Από
το
"Δωδεκάλογο
του Γύφτου" του Κωστη Παλαμα
3.
(διάβασε η άδ. Τερέζα Σειραδάκη)
4. 'Ομιλία, άδ. 'Αγλ. Ζάννου
5. Άτcό το "' Ε<1ύ 11 του Τζάιρτζ 'Άραντεηλ
( διάβασε η άδ. �fαρία οικονόμου)
,
6. 'Από το "Τραγούδι της Γης" του Στράτη Μυριβήλη
( διάβασε ή άδ. Μαρία .Βο:λαδώρου)
,
7. 'Από το "Φως στήν 'Ατραπό"
( διάβασ'ε ό άδ. Πώστας Ξύνδας)

4ημοσιεύουμε παρακάτω ολο τό πρόγραμμα της γιορτης μας,
1. ΘΑ Ν I ΚΗΣΩrν1ΕΝ

Σήμερον συμπληρουτuι τετραετfα άπi της ημέρας κατά τήν όπο�
αν-ώθούμενοι άπό τόν διακαη πό&ον νά εξυπηρετήσωμεν ως αδελφούς
ολους α\J-εξαιρέτως τούς άν&ρώπους ί δρύσαμεν τήν μικράν μας ""Ενω
σιν" μέ εν&ουσιασμόν κα.ί πίστιν δτι παρ' ολας τάς δυcrχερείας καί
αντιξοότητας α\ &πο1αι κα&ημερινως σχεδόν παρουσιάζονται, θά ν�
τό
κήσωμεν εν·τέλει, διά νά βοη-9-ήσωμεν τήν κλυδωνιζομένην είς
πέλαγος του πόνου καί της διc:ρκους άνησυχίας άν&ρωπότητα νά .ε π ανεύ9v τόν φωτεινόν δρόμον τόν bδηγοϋντα πρός τήν πραγματικήν
εύτυχιαν, τήν όποίαν ματαίως ό &νθρωπος κα&'δλην τήν ζωήν
του

·.
·.
�--:'

.. ·--� :1;
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cι.ζψ;ει έχει -;�;ού δέν &ά τήν ::ιυναντη.Ο"\') ίi:Οτέ,
Τείνο,.tεν άδελφιΥ.ήν χειρα πρός τάς t(πcι.νταχου της Γης διεσπαρ- ·
!!ένας Θεοϋοφι-ι.&ς Στοάς. Ε'lμε-θ-α \Jπερή cρ ανοι διά τά υπέροχα ί δει(>δη
,
,
,
,
'
., a ετcιτυχιcι.v
,. Χαν·ε
-:ων χαι χαιρομεν χαρcι.ν μεγcι.'λην εις
των, προσφε ρόμεvοι νά εργu.c-ί}ωμεν μέ τ&ς μικράς δυνάμεις μας πρός έ:ξυπηρέ -:η�ιν του μεγάλου καί �ραίου tδανικου της Ε\ρ�vης, της 'Ελευθε,
' '
- 'Αδ ε:Λφοτητος.
' '
ριας, της ' Αγα,cης
,ωι' της
Ήμε:Ίς ο\ α�ουδασταί της Θεοσοφ{ας γνωρίζοντες καλως τ�ν τz
ραστfcι.ν δJvαμιν της σκέ�εως κ�[ μάλιστα τ�ς συγκεντρωμένης σκi-,
, ' , ,
.,
φεως &ς μη πτοουμεvα απο την α'δυναμιαν μας και απο τον μικροv,
,
,
'
� ,
,,
.,
.L
,
, ,
έ:λαχιστον
αριυμον
μας, ας
e1υγχεντρωνωμεv
υ.Υ.αταπαυστως
τη-.
τον
πρός
τήv
άγωνιζομέvηv
άν&ρωπότητα,
έ:πιΥ.αλούμενοι
bσκέφιv μας
πέρ αύτης τόv Οεόv της 'Αγάπης καί της Είρ1jvης καί ας ε'Ιμε&α Sέ
βαιοι δτι ή Υ.Οινή έ:πι&υμία: ι.tc<ς Χαί ή προσευχή μας &ά φ&άσουv ώς
&υμία:μα ε-Οοϋμον μέχρι του Θρόνου 'Εν.είvου οστις εκήρυξεv c-τι "'Ό
που εtσί δύο'!) τρεις συvηγμέvοι εν τψ έ:μψ όvόματι καγώ ειμί εν
μ έσψ αύτων ΙΙ •
11_

.,

,

G.

,

,

,

Καλλιόπη Κουτσογιάvvη

2 • ΣΤΟ il'ΩΣ ΤΟΥ Α ! ΩΝ ! ΟΥ
Ηοvάχα: οτcιv -Θ·ct.ρρουμε πώς ή είκόνα: του Χόσμου ή σχημα:τ ισμέvη
άπό μaς εΤvαι κ6σμος σχετικά πρα:γματι-ι.ός, μπορουvε τά φαινόμενα
vά γίνουν άvτι;ι.είμεvα: της επι,ί;·υ�ίας μας, μονάχα: τότε λα:χτα:ραμε
vά τ'άποχτήσουμε. Ή έ:πι&uμfα μας σημαfvει πώς τήv εικόνα
ποf
σ'χηματίσαμε τήv παίρνουμε γι'άντικεφεvική πραγματικότητα. Το::.
κάκου γυρεύουμε vά τ[ς πι&σ'ουμε τουτες τίς εtκ6vες πού γεvνιου·�
ται μ ές στή συνείδησή μας. J(ι δ:πογοητευόμαστε σάv άvακαλύφουμc
πως
ε Τ ναι και' τιποτα
α"λλο,. 'Αλη"ιvη
' φαινομεvα
'
'
'"- ' πvευματιχοτητα:
'
δ'εν
εΤvαι v'άποτρα:βηχτε1ς δ:πό τόv κ6σμο δηλώνοντας πώς εΤναι γεμ& τος δ:πατηλότητα κα[ κα:κfα. Αbτό εΊvαι λ&&ος καί μπορεΊ v& γίνει
αιτία: π6vου γιά χε[vους πού τό β&νουvε σ'κοπό του�.
'Π πνευματικότητα ή γεννημένη άπό τήv εμπειρfα της Πρeiγματι•
'
, " Αv fχουμε τετοια πvευματ ι Υ.οτηκοτητας ε ναι πολυ' διαφορετικη.
τα, ο\Jτε τίς έπι-&υμουμε τ{ς άπατηλές μορφές της
Χοσ'μοει,-.όvα ς
'
_,
' ......
,.....,
'
'
0'
μας ο\Jτε τις φο:ομαστε
• .:.ερουμε τι είναι. -�ερουμε πως εΊ ναι εικ6vες σ'χηματισμέvες ι�ές στή συνείδησή μας. Παί βλέπουμε πώς ά ποτελουvε τήν tρμηvείά πού εμεις δίνουμε στό Αίώvιο.
vοταv μπαίνουμε στόv κόσ"μο της Πραγματι11.ότητας�
επι&υμίc
εξαφανίζεται' άφου ε'lμαστε δλα οσ'α υπάρχουνε κι αφοϋ ξέρουμε πώς
δfv !χουμε τίποτα ν& επιθυμήσουμε fξω �πό iήν Πραγμα:τικόtητα,
Γιατί νά επι�υμεις �μα ξέρεις πώς τήv �ΠαQ(ή σου ολα τήv δ:ποτε
λουvε; Μέσ'α στήν εtρήvη του Αtώvιου � επι&υμ[α σ'ωπαίνει · κειvο
. ,
,
,
που στην κοσμοεικοvα μας δ. ε, μπορουσαμε
.,
/.
ν'δ:�οχτησ'ουμε
μας ανηκε�

,

τ

t

,ν

'

,

,
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αφου ε'fμαυτι.: αύτό τό_πράμα. Τό παιχνίδι πού παίζει ή
έ:πι&υμία
μας γ;ίν,εται μονάχci ciτην κοΟ'μόtικόνα μας. 'Όταν ε'{μαΟ'τε ή Πραγ ματικότητα πού τή δημιο\iργει:�ούτη-rήν εί_κόνα τοϋ-κ&ο:μου, γίνε : :η�ί. -περιττό αύτό τό παιχνίδ��
. - ;· - --__ - ;-_ Πιό ·πολv παρά ποτέ 3-ά τίς -χαqουμε τότες "'τ{ς όμορφ-ιές της κο
Ο'μοε-tκόνας _μας. Γιατί ··μέΟ'α σ' δλα _-δΟ'α _μας περίτριγυρίζουνε βλέ
πουμε κείνη τήν_όμοq_cρ1_ά τή βα&vτερη,,,:κείνη τη χαρά την πιό με
γάλη-�- τ6 Αιώνιο,�· ποt?-:λαμποκοπά:ει μέςt'άπό τό πέπλο�_του καιρου.
_ :Νά - γ.ιατί -uτήν πν ευμ ατ_ικό
, τητα τήν ,)χλτj':3-ινή δ.έν έ:π ι&:uμ6υμε τίς μ ορ
.� 'φέ_ς ·-της Άείκόνας του κόσμ ου:� - αψι;iυ 'έ'tμαστε iνjx._ μ: έ την πραγματικό
-_ -.:- rητα-που τ(ς Qημιουρyεϊ. Καί δέν τίς άπόφεύ·γουμε, ·άφου βλέπουμε
.
..
. '
:, ,._
,
ιο, τους. . νοημα.
,-cτο_.,. ...cχιων
'Ά')Ετσι μονάχα ζουμε qτόν κόΟ"μο χωρίς νά άνη1ωυμέ Ο'τόν κόσμο.
Μπορουμε νά κάνουμε_ τή δουλειά μας, νά ·σ.υγκεντρώνουμε σ' αυτή
λη μας τήν έ:ργατικότητα, χι δμwς--_νάμαστε 'λέ-φτερο ι, από κά&ε προσ
κόλλη·ση σέ. ·,ιε'Ί;νο·-Π�� εtναι μονάχα ή .δικιά μας ή πείρα της Πραγ
ματικότητας. 'Ανώφiλο 'iΊναι νά γυρεύουμε νά: �τάσουμε στήν αγιό
τητά :μέ τ:ή φτώχι� καί_ μέ τή μόνωση. Ή_ αγtότητα ε'fναι παντου ο
που βρισκομαc1τε� Άά�ου τό Α'ιώνιο εΊναι παντου.
"Ετσι αιτός b κόσμος γ(νεται kερός. 'Ανώφελο εΊναι πιά ν' ά 
ποτραβηχτοϋμε μέσα σέ εκκλησιά: γιά νά βρουμε τό Θεό καί νά Τόν
προσκυν ήσουμε,.. Τόν βλέπουμε στά πρόσωπα των συναν&ρώπων μας, &·κqυμε_ Ί'i) μουσική Του στίς φώνές της φύσης. Ή ζωή μας ή κα-3-ημερ
ν·ή ftγιν:εή·μητρ'όπολη οπου λατρεύουμε τόν Α'ιώνιο καί οί πράξεις
της άv.-&ρώπϊνής�,�αc; Οπαρξης γίνανε_:η τεϊετουργ ία γιά τή λατρεία
της πραγμίχτι-�i_ότητας" �ον εκδηλώνετάι σ' αυτές. .
Στό φαις της JΤραγματικότΤ}τας - δέν υπάρχει λέξη ij πράξη πού νά
μήν lχποτελει μέρός της·Αίwν.ιότητας, ξχφοϋ ολα·εκδΤ}λώνουνε τό Α'ι
. ·ών ι'?.Πρα_γματt'!!:ά lνα εσωτερικό φως μοιάζει νά -φώτισε τήν κοσμο __ ε'iκόνα μ.α,ς. �ό κά-9-ε άντικείμενο, τό κά.scε·· πλάσμcχr &μα τό δεΊς φω
t_ισμένο. απ'αύτό τ� φως, γίνετ_αι μήνυμα βα�ύ κ'αιώνιο. ·ο κόσμος
τοu χρόνου ftγινε σύμβόλο της- αί·ωνιότητας. Φωτισμένος από τό φως
το"υ Αiώ.ν �ου κι --� χ�όνος άκόμα γίνεται - αιώνιος.
'Άμα
ε �μαστε
·σκλάβ�ι της cιπατηλότΤ} τας, τά πράματα μαςa·φαίνον:ται δίχως νόημα,
φεύτι_κ�, ,:χc�μ�νcι' <1:rό χά9_ς. "Αμ�--�Qϋμε τ ήy·. πριχ_
γ μ.α_:rικότητ:α, δέν υ πάρ�ε 'ι μήiε μι� σκονΑ;rσα.πού να μήν :ιtχ,�ι::
νόημα
ύπέροχο,
αφου
.- .
:ε!ναι
γ
ιά
παντ:cχμέρος
τοv
Αϊών
ιόυ�
.
Κ'&μ-εΊς'(Λ Υ'διοι καt.νού ργ ιο νόΤ} μα βγ&vσ�μέ:.άπό τούτη τή σύν'δέ:<1')-� Μπορεί" νά βαδίζουμε .μέΟ'α c:1τό 'χρ6νο, μ:ά ζ�vμε μέσα στό Α\μά
" ώ·ν-1-0.- .-�Ή Α_yταπάτη'ξ�δι-πλώνεται 'fΟ'ω-ϊμπ'Qοστά qτ�_μάτια μιχς t
α
κότ
η
τιχ.
ου
γνωρί
τ
Π
.
ζ μ_i,: ήv ρ γμ�·η
.
-:
.
•
,' ΑυτάΙ�εΊναί οί.
καρπ-οί πού δίν.ει τ'ο υοραμα της Πραγματικότη
{
"Αμα
·τας_-�--αυ:rτ(·ttvα'ι τ πρdχτι:;ι�- εφα0(όγή τηι; Πραγμ�τικότητας.
τήν
Πραγμα__
ταυτίζεdαι
μέ
_:'βλiπε:ις τ�ν Τ::ρ�tμιχ·τ-ικότήτα, ζείς,)μα
.. .
τ ικό'τητι:1., νικ_ας.'';- '.-,.� -, ._---_,,:-'. '

ο

)"· .
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ση.

\!ονάχα σ' αυτή τή νί1tη βρίσκεται � Είρήνη 11cαί ή 'Απελευ&έρω-

<
Βάν ντέρ Λέου (J-.J. van der Leeuw ). 'Από τό βιβλίο του ιr n
,
'κατάχτηση της άπατηλότητας" ( άπό τό κεφ. ΙΑ '). Μετάφρ.
ιν1αρι σ.ς
Οίκονόμου.

3. Η ΓΑΛΗΝΗ ΤΗΣ AΛH�EIAL
Πού είν' �- 'Αλή&εια; Μήν πλαναν εσέ
βα&ιονόητα λόγια τάχα·
τήν πηγή της δέν τή βρίσκεις
μέσα σου, �Αν&ρωπε, μονάχα.
Θά τή βρης παντου,στό ταίριασμα
' '
'
1'· αρρα,
Β'
-w
ωνας λυτρωτης.της καρδιας σου κα( του νου σου
μέ τά πάντα της ζωης.
Κι όπως Uστερ'άπ'τό πάλεμα
τά στοιχεια κι άπό τά μίση,
, ,
σα, να) λλα'ξανε, 11cαι γιναν
στeριές, πέλαα, λόγος, χτίση,
�τσι καί �στερα στάν&ρώπινα,
καί στάν-θ·ρώπου την φυχ_ή
&&ρ&η νά ριζώσt;J ε 1 ρήνη
καί γαλήνη &' &·πλω&�
Κ. Παλαμας. 'Από τό 11 Δωδεκάλογ6 του Γύφτου"
( Λόγος δωδέκατος: "Κόσμος").

4. Η EΛEYGEPIA AINEI ΤΗΝ APMONIA
Κλείσανε κίόλας τέuuερα χρόνια άπ'τή μέρα πού ίδρύσαμε τή
Θεοσοφική μας uΕνωση. Σάν καf σήμερα γιορτάσαμε tά εγκα[vιά της
Γινήκαμε ενας ξεχωριστός, αύτόvομος όργανισμός, πού δέν Ιχει ε
!;άρτηση άπό καμμιά &λλη όργάvωση. Οfιτε άπ'τό 'Άvτυαρ οfιτε
άπό
που&εvά άλλου. Μιά: σπί&α πού ξεπετάχτη1tε κι αύτή απ'τήν Παγ11cό σμια Φλόγα της Θείας Σοφίας, της Θεοσοφίας, γιά νά τραβήξει τόν
δικό της άνεξάρτητο δρόμο. 'Ένα μικρό καντήλι πού φέγγει μές ο,;ά
σκοτάδια, καί πού σκοπός του καί ζωντανός πό-&ος του είναι νά γί
νει μιά: μέρα ή Δάδr;. πού 3·'άχτιβο λήσει τό δυνατό τό Φως.
Ηά, &ά σκεφ&ουνε πολλοί, ολες οί μι1ιρές φλόγες μαζί εvωμέ νες κάνουν τή μεγάλη Λάδα, κι αυτό τό μικρό τό κα:vτηλά:ϊtι πού εΤ
ναι μοναχό του ρίχνει εvα άδύναμο φως. 'Υπάρχει fJ γα λλική πα -
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ροιμία πού λέγει πώς η tνωση φέρνει τή δύναμη. vοταν πολλές δυ
νάμεις είναι ενωμένες, τό σύνολό τους βέβαια ε1ναι μιά
μεγάλη
δύναμη. vCλες οί σταγόνες μαζί φτιάχνουν τίς λίμνες, τους ποτα
μούς, τίς &άλασσες. Ή μιά δύναμη βση&α τήν &λλη καί προσ&έτει
τή δικιά της ενέργεια στήν &λλη. Αύτή είναι ή μεγάλη αποτελεσμα
τικότητα της συνεργασίας, δταν δλες οί δυνάμεις εΊναι ενωμένες.
Τότε λοιπόν, αφου η tνωση είναι δύναμη, άφου η &άλασσα εΤ
ναι ολα τά ποτάμια, πως χρειάζεται ό χωρισμός; Ή ενωση
είναι
δύναμη δταν υπάρχει b ttρμονικός συνδυασμός των δυνάμεων. 'Όταν
η μιά δύναμη προσ&έτει τήν ενέQγειά της στfjν &λλη δίχως ν' άντ�
δρα κι ακόμα πιό πολύ νά τfjν πολεμα καί νά μfjν τfjν αφήνει ελεύ
�·ερα να εκδηλω&εϊ, νά άν-θ- ίσει καί νά καρποφορήσει. 'Ο κά&ε &ν
&ρωπος σκέπτεται κ'ενεργεϊ διαφορετικά. Σύμφωνα μέ τήν εξέλιξή
του' τόν χαρακτήρα του' τή φύση του. !Jαις σκέπτεται' πως άντ ικρυ
ζε ι τά πράγματα, πως αtσ�·άνεται, πως άγαπα; ΕΤναι πιό δυνατή ή
t�ωκεvτρική διανόηση, ή σκλάβα της έπι&υμίας, ij ό ανοιχτός, ε
λεύ&ερος νους, πού εΊναι ενωμένος μέ τήν κα&αρή, ελεύ&ερη καρ , L ,
' ' ,
,
,
,
,
απειρες διαφορες αναμεσα σ αυτα τα δυο και κατα
δ ια;
, 'Υπαρχcυν
,
συνέπεια ανάμεσα στούς αν&ρώπους . Ό ενας είναι πιό εγωκεντρι κός καί βλέπει τά πράγματα άπ'τό μικρό του, τό στενό παρά&υρο μέ
τά &ολά τά τζάμια, κι b &λλος είναι πιό ανοιχτός, πιό άλτρουϊ στής καί βλέπει τή ζωή απ'τό πιό μεγάλο παρά-θ·υρο μέ τά πλυμένα,
τά κα.S·αρά τά τζάμια. "Αλλοι �χουν πιό στενές ιδέες κι αλλοι πιό ·
πλατειές. 'Υπάρχουν δπως ε'iπαμε τόσες καί τόσες διαβα&μίσεις καί
διαφορές. Τό βέ βαίο εΤναι πώς δυό &ν&ρωποι πού άντικρύζουν γε νικά τή ζωή άπό άντί&ετη � κι από διαφορετική σκοπιά εΤναι πολύ
δύσκολο, &ν δχι άδύνατο, νά συνεργαστουν. Ό ενας &ά προσπα&εϊ
νά επιβάλλει τίς δικές του σκέψεις καί νά σκλαβώνει τόν ω.λο στή
δική του &ποφη, γιατί στούς πιό πολλούς δέν κυριαρχεϊ η ιδέα νά
γίνε ι τό καλύτερο, άλλά νά έπι�;λλουν τόν iαυτδ τους ,
κι b
καί
αλλος πάλι &ά προ�πα&ει να·κρατήσε ι τήν έλε υ&ερία του,
&ά προσπα&ει έrcfσης νά διαφωτίσε ι τόν πρωτο. Μπορει ομως α-ύ
τός νά διαφωτιστει δταν δέν �ό &έλει κι δταν βλέπε ι τή ζωή
μόνο άπ' τή δι,ι.ή του τή ό'κοπιά χωρίς νά &έλε ι νά δει πως βλέ
fJ
πει b ο:λλος; 'Όταν άντιδρα καί δέv άκbύε ι τίς αντί&ε τες
κσ.ί τίς διαφορετικές ό'κέφε ις; Πως μπορει fνας &ν&ρωπος πού ε
χε ι π;δ σ�εvές ι�έες, πού ε1ε ι π:ροκατα�ήφε ι� κ' tναν 1>�ολο _
v ι στ ι κ ο νου: σ11.λαβ ο της συνη-&ε-ιας, σκλαβο των κο ι νωνι κων πε ριορισμ ένων άντιλήφεων, της συμβατι,tτjς ή&ικης καί της άπατηλδ τητας νά 1tαταλάβει τόν &λλο' εκει νον πού εχε ι πιό πλατειές σκέ ..:.
φεις, πιό έλ�ύ&ερες άντιλήφεις, πού νιώ&ει πιό πολύ τί &ά πεϊ α,
λη!ιν� άδε\φο�ητα κ'!χει πι6 άνοιχτ� καρδιά; Καί πως μπορεi νά
ζει την άδελφοτητα εκεϊνος πού καταδικάζει καί βάζει μιά διαχω
ριστική γραμμή άνάμεσα στούς άν&ρώπους άνάμεσα σ'εκείvους πού
τούς &εωρεϊ καλούς� κακούς ή&ικούς �'μ� ή&ικούς ενάnετους �
·ι
, ,tαι, φυσικά &εωρεϊ
' τόν έ:αυτό του ή&ικό ' καί �
αμαρτωλους,
ενάρετο ;
Ίl,

·

-

·ο λοι

.,ι

-

.)

-

u. a
ζουμε
οι' ανvρωποι
μεοΊΧ
στον
αγνοι·,
.
,
, 1cεριορισμο, και, <1την
,
.,
'Άλλος πιό πολύ, �λλος πιό λίγο. 'Ο σκοπός της ζωης μας είναι v ::
βγουμε άπ' τfι σκλα:β ιά της άπα:τηλότητα:ς καί νά φτ&σουμε στήν ά.λη-·
θινή έ:λευ&ερfα καί σοφfα:. Νά δουμε τό α:iώνιο πού λάμπει πfσω & ·
πό τό πέπλο του χρόνου. Κα{ νά �νωθο�με μαζf του. Μά σήμερα μi
σα ά.π' τόν περιcρισμό μας, άπ' τή σκλαβιά μας, πως μπορουμε νά ξ'
χωρfσο�ε τό tληθινό άπ'�ό ά.πα:�ηλό, κ'fτσι πως μnορουμε νά κρ(
νομε τόν cί:λλο; :=ίuς μπορουμε νά του δίν{)με τήν -καταδίκη καί
τόν στιγμο:τί(,ομε λέγοντάς τον άνή-3-ικο tj αμαρτωλό; Ποιός άπό μ·;
ε1ναι τέλειος καί ποιός άπ6 μας lχει τό δικαfωμα νά ρίχνει τi
f
πέτρi στ6ν &λλο; Κ'εΊναι δυνατό νά εlναι πραγματικός θεόσοφ�
έ:κεΊνος πού α&ν τούς \εροεξεταuτές άφορ[ζει τόν &λλο κι άντC ν,
,.;
νιώ&ει τ6ν παλμ6 τ�ς αδελφότητας μές στήν καρδιά του 1 ά.ντf
θελήσει ν& τ6ν βοηθ�σει και vά τόν ά.νυφ�σει, γυρiζει τό κεφάλ,
καί τόν διώχνει από κοντά του;
υοταv λοιπόν bπάρχουν τόσο διαφορετικές ά.ντιλήφεις, πως μπο·
ρεΊ vά bπ&ρξεt πραγματική συvεργα:σ[α; �α{ π�ς μπορει_νά γfνει
δημιουργική έ:ργασ{α, δταν b Ενας έ:μποδtζει τόν &λλο στήν έ:λε6 θερη εκδήλωσή του, στήν ελεύθερη σκέφη του καC δράση του; Χι α ·
κόμα δταν άrcοκλείει κι άπομα.κρύνει τ·όν &λλο γιατί φοβαται μήπως
.. • μολυνθει άπ'αυτόv η φοβαται μ-ήπως οί ά.νίδεοt, έ:κειvοι
ΠΟ'.:
α'
'
'
:t.
'
'
Β, ρισκονται
σε' 1.vι.κομα
μεγα λ'υτερη αγνοια:
τον
κατακρινουν
κα\]'ως
y.;
1
bλόκληρη τ�v bργάvωση δπου ανήκει; Γιατ( δέν fχομε τό θάρρος τ�ς
γ νώμης μας, γιο:τί b φόβος vά κυριαρχει καί νά σκεπάζει τή
ζω'i',
μας καί νά &αλώνει τό λαμπερό φ�ς τ�ς αδελφότητας; Κ'Ιτσι & ri
νά προσπα&ουμε νά διαφωτίζαμε τόν αλλο, τόν ανίδεο, πέφταμε κ'
έ:μεις θύματα κο:C σκλάβοι της &γνοιάς του,.
'C &ν&ρωπος, γιά νά μπορέσει νά εργαστεΊ δημιουργικά, χρειά-
ζεται τήν άνεμr�όδιστη tλεύ-3-ερη δ ράcrη .., Χωρίς τήν πνευματική έ: λευ&ερία ε1vαι αδύνατο νά bπάρξει γνήσια πνευματική εργασία, or
τε bμαδική ο�τε ατομική. ΕΤναι άδύνατο νά tπάρξει πραγματική σ:�
νεργασ(α δταν δέν bπ&ρχει t tσορροπία, κι δ συνδυασμός τ�ν πνε·�
ματικων δυνάμεων, άλλά η δυσαρμονία,1) σύγκρουση, ή ταραχή. Τ cr
θολά κύματα τ�ς ταραχης, πού σηκώνουν ατόν άφρό τους τήν
&μμr
του έ:γωϊσμου, χτυπάει τό �να τ'&λλο καί γκρεμίζει τό ενα τ'αλλο
Ή βα&ειά ατάραχη κι άρυτίδωτη &άλασσα 1tαθρεφτίζει τόν bλογάλct.
νο ουρανό καί τίς φηλές κορφές.
ιu
,. ι:;ργασια,
J..
,
,
;
,
ο.
"- \]'εοσοφικη
για, να, μπορεσει
να, πραγματοποιησει
τ ουr.
_
σκοπούς της χρειάζεται αυτή τή βαθειά γαλήνη. Τή βαθειά κάί η ρεμη συγκέντρωση του νου καί της καρδιας. Μόνο τότε μπορεΊ ν'
άντικαθρεφτίσει τίς άληθιvές εμπνεύσεις πού Ιρχονται άπ'τούς ά'
·
'
' αρμονια.
'
'
O
'
'
δίνει την
Π
νωτερους
χοσμους
• Ι1.αι' μονο
η' "'J..λ ευvερια
,.(f. 1'
δίχως τήv δ:ρμον ία. Τ) αλή&εια δέν μπορε'ι νά φανερω&ει.

- 14 Έ &εοσοφική εργασία είναι οί σπόροι πού πέφτουνε πάνω
στή
γ,j. Γιά δέν &ά φυτρώσουν πάνω στήν. καυτή, ακαρπη Ιχμμο fJ στόν Ιχγο
νο τό βράχο. Κι &ν φυτρώσουν πάνω στ'άγκά&ια, τά τρυφεQά βλαστά
ρια μαραίνονται. Πρέπει νά ξεριζώσομε τ'lχγκά&ια: των προκα:ταλή φεων, των στενων ιδεων, της αδιαφορίας, του φα:να:τισμοϋ κα:ί της
�γνοια:ς. Κα{ πρωτα άπ'δλα νά δουμε τό απέραντο μυστήριο του �- ·
αυτου μας, γιά νά μπορέσομε νά κα:ταλάβομε τό μυστήρτο πού κρύ βεται μέσα: στόν &ν&ρωπο.
Χρειάζεται _δημιουργι_κ,� �ργαο-ία. Χρε:ιάζ:εται· fμπνευση, tν&ου-.
; σια:dμ,ο:ς, φλόγα. Χρ_ειάζέ:τciι . ανεμπ-ό διστη, tλεύ&�·ρη δημιουργ { α.
t:g: <1ύγκρου<1η· έ't�άι φ{)-ορά της
t"νέργε·ιάς, Ο'πατάλη
1<αί, διασπορά
.
. . .
.
.
: των δυναμείvvΌ .
.
ΆΜπόQεί Ή�ά υπάρχει μ_ιi φα:ινομενική �νωση .μά πού στήν πρa:γ ματ·ίκότητ�· �ιν.aι χωρίσμός; δπως μπορεί νά -υπάρχει κ' ενας φαινο
μεν ί�tός χωρισμος :πσύ ·στήν όύσtά του ε1νάt. ενωση. Χωρισμός στό ,·
τ·ρόπq tργαdίας καf-στήν έ:φί{ρμογή της Θεοσοφικης 'Ιδέας. uΕνωση
στήν ούσία α:υτης·τηϊ .. iδfαϊ. Ιί,'η ·Θεοσοφική 'Ιδέα είναι fι 'Αδελ :ψ6τητα κ'ή fρευνο:·�_ης 'Αλή&έίας ως τήν τελική . tνωση μ' αύτή.
t·κδηλώνεταί • .
· Της 'Αλή&εϊας μ/<5ποια μορφή κι
α
δελ
ι
τ
'
.
ό
τη
τ
'
ύ
υ
ο:, γ , α τή τήν , Αλή&ε ια t ργαζόμαστε δ
· rι
ή·
Α
φ
λο ί. Δέν εχει σημασία μέ ποι6_τρ6πο προσπα�ουμε νά τή φτάσουμε.
Κι &λλοτε fχομε πεϊ πώς� Θεοσοφία ε1ναι Μία. ΕΙναι � απέραντη
μέσα:
. Θε{α.Σοφία πού βρίσκ·εται παντΌϋ., μέσα σ'ολες-τίς μορφές,
σ.τήν κά&έ πνοή της Ζωης. Μά -οί tκδηλώσει·ς της εΊναι πολλές.
"Ετσι πολλοί εΤναι κ _' οί τρόποι έργαr:iίας. Μά� συνεργασ{α προu iτΌ-&ετει ομοιογένεια στή_ νοοτροπία κι άνεμπόδfστη άτομική κι δμα
διΥ.ή τ,_οq.ε (α� ·
Κ.αί .τότε σιγά- σιγά ή σπί&α κ'·ή μικρή φλόγα του καντ17λιου γί
Ύεταt η μέγάλ17, η έ:λεύ&ερη φλόγα -�ού ξεπετιέται ολο καί πιό φη
_λά, 5'.άί. σκορπα ·τό φως της δλο καί πιό μακριά. Μονάχα τότε τά σκο
τάδια της αv&ρώπιvης καρδιας πού εΙναι η αγν·όια κ'ή σκλαβιά του
. εγώ -Θ ά φωτιdτουν 1tαί. &ά χα&ουνέ.
·
0

111ν

lχν

'Αγλ. Ζάννου
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5. Η ΕΛΕΥGΕΡ I Α ΤΩΝ GΕΟΣΟWΩΝ
'Εξαιρετικά μεγάλη σημασία εχει νά καταλάβουμε πώς η Θεοσο φiα κάθε !λλο εΤναι π�ρ& διχτατορική. Δέ &εσπ[ζει τό νόμο, κα
νένα νόμο. Δέν απαιτει από τό &τομο νά παραδεχτει καμιά γενική
άρχή. Γιά καμιά &ρχη δέ λέει πώς είναι άπαραίτητο νά τήν παρα δεχτεt δ &νθρωπος γι& νά είναι σωστός ό τρόπος της ζωης του.
'Η θεοσοφία δέν είναι αύθεντία. Είναι διατύπωση, πού εξηγει
ποιά εΤvαι ή φύση της επιστήμης της ζωης. Καί είναι
διατύπωσ
μερική"

. . . Ή. . . θεοσοm(α δέ λfει:

αύτό θά κάνεις. Ή θεοσοφ[α δέ· λέει: αύ0
τό δέ θά τό κάνεις. 'Ε &εοσοφfα λέει: Κο[ταξε. Σκέψου. Ζύγισε.
'Αποφάσισε.
- Τά μέλη της Θεοσοφικης Έταιq[ας συμπαθουνε γενικά τούς τρεις
σκοπούς της 'Εταιρίας. Συμπαθουνε γενικά τήν b:ρχή της παγκόσμι.ας
αδελφότητας. Συμπα&ουνε γενικά τήν iδέα πώς εΊvαι επιθυμητό νά
γίνεται συγκριτική μελέτη των θρη σκειων του κόσμου μέ πνευμα κα
τανόησης. Συμπαθουνε γενικά τήν ιδέα πώς ό &νθρωπος εχει νά μά
θει αμέτρητα περσότερα πράματα γιά τή ζωήαπ'οσα είναι ως τά τώ
ρα γνωστά καί πώς είναι επιθυμητό πράμα vά τολμήσει vά ερευvή σει τήν άλή&εια.
Μά ό τρόπος πού τό κάθε μέλος εκφράζει ετούτη τή συμπάθεια
εΙναι σέ μεγάλο βα&μ6 δική του δουλειά. Vι b τρ6πος πού ζει εΤ
vαι δική του bπόθεση.
Ό θεόσοφος εΙvαι λέφτερος οσο λίγοι όπαδοί των διαφόρων θρrΓ
σκειωv. ΕΤvαι λέφτερος b:πό τό στενό δογματισμό, άπό τήv άσυζήτη
τη αύθεvτ[α, άπό τή φοβισμένη τήv προσκόλληση στά καθιερωμένα,
άπό τό καθετί πού εΤvαι τεχνητό, τυφλό, από τό κα&ετί πού μυρί
ζει κοπάδι κα[ συμβατικότητα.
Δέv bπάρχουνε γραμμές πού μέσα σ'αυτές vά είναι bποχρεωμέ νος νά ζει οποιος μπαfvει στή Θεοσοφική 'Εταιρία εχτός άπό κει
νες πού &έλησε αυτός vά χαράξει στόv εαυτό του. Δέv υπάρχει ει
κόνα ζωης πού νά fχει bποχρέωση νά τή &αυμάσει.καί vά τήv b:ντι
γράφει, Κανένας δέν τόν προστάζει νά λατρεύει βωμούς. Ο�τε
vά
παραδέχεται πώς μόνο ατή θεοσοφία ύπάρχει αλήθεια.
Στή Θεοσοφική 'Εταιρία δέν bπάρχουv ίεροεξεταστές� δέν ύ πάρχουν αύ&εvτίες γιά πνευματικές μόδες, δέν όπάρχουvε διχτάτο
ρες, δέν υπάρχουνε δ.ικζt.στές.
Τζ. 'Άραvτεηλ ('G-. s ... Arundale

) 'Από τό βιβλίο του "' Εσύ 11

( απάνθισμα άπό τό κεφάλαιο '" Εσύ καί η θεοο-οφfι;<").
Μετ&φρ. Μαρ[ας Γ. Ο\κονόμαυ
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6. ΕΩGΙΝΗ ΠΡΟΙΕΥΧΗ

J

'Η καρδιά του άν-3-ρώπου στέλν ει τόv φcιλμό της εω&ινης πρασευ
κης της κατά τήν 'Ανατολή:
�(ύριε νά δ τjλιος πού σηκώ-3-ηκε πάλι λαμπρός πάνω από τή &άλασσα. 5υριε, να η μερα που σταtηκε με ολαvοιχτες τις &σ�μέvιες
φτε ρουγες πάνω άπό τή Γη.·
-r ,.
,.
c
....,
,..,. ,
,..., με, �,1χους υ.c.υριε, να οι -;;:ο λ ιτειες
που, ίc,Uπνησαv
γ,αι, μι λ ουv
φηλούς άπό χτυπητό �τσάλι.·Κ6ριε, &φισε τό περιστέρι της πρωΙ �
vης προσευκης μου vά χαμοπετάξει άνάμεσα στ& \ερ& σου πόδια.
Φύλαξε, Vύριε, νέα τή� φυχή μου &λη τούτη τ�ν καινούργια μέ
ρα καi μήν άφfσεις τή σκουριά της συν��ειας vά βαραfνει τά φτε
ρά _της, vά σκεβρώσει τά χορευ τικά της μέλη.
Σωσε, J(ύριε, τήv ψυχή μου από τό &άvατο της ομοιομορφίας,
!�ύριε, φύλαξέ την μαχριά c,πό τή φοβερή ανωνυμία της αγέλης.
Ιι;ίναι μιά σπί�-α χρυσή, φευγάτη από ·r17ν πυρκαγιά σου, Κύριε.
,
, ,
, rcαλ,αμη σου την πηγη, των L
"\
λΠ λ ωσ'ε το χερι σου, Β: ου'λωσ'ε με, την
ανέμων , νά μήν τή σβήσουν.
=�ά-θ-ε στιγμή ας εΤναι νέα τά μάτια της, Κύριε, μάτια νεογέ vητα, που πρωταvοιγουv παρvενικα μπροστα σ'ε νεογεvvητοv κοσμο.
Ίύριε, φύλαξε κα&αρά τά μ άτια της, γιά vά μήv πάφει vά ξε
χωρίζει τά αποτυπώματα από τά &για σου δάχτυλα πάνω στό φρέσκο
πηλό της Δημιουργίας.
7ύριε, φύλαξε τήv φυχ� μου νέα. Υά&ε στιγμή &ς
περιμένει
μιά ')ωtvούργια σου άποκάλυφη, κά-θ-ε uτιγμή &ς ε1vαι πλούσια από
,
,
ο. ,
u.
το ν εο Ο"ου �αμα
που, �ρχεται.
<Ι>ύλαξε, Κύριε, ανέγχιχτο τόv πλουτο της 'Άνοιξής μου. Ευλό
γησε τ& φύτρα, πασπ&τεφε τ'άμέτρητα κλειστά λουλούδια πού άδιά
κοπα υκαvε τά ματά')ιtα τους μέσα μου.
ΙΙρο<1τάτεφε, Ι<:ύριε, στοργοtά τή σπί�-α μου μέσα στήv πατρική
φούχτα των χεριων σου.
ϊrα ( ο'(Χ β ουλη&ε'ι ς νά τήv καλέο"ε ις πίσω' φως εκ φωτός' σάv προ
u τάξε t ς τή μικρή φΧόγα vά γυρίσει πίο"ω στό καμίνι της &ειότητάς
σου, κ&με την, Κύριε, νά γδ υ&εϊ τή σάρκ�, ετσι χαρούμενα, οπως
·
_
μ ιά ν ύψη τόv πέπλο του γάμου της.
.
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Στράτης Μυριβήλης. 'Α1'ό τό Ά'Τραγο�δι της Γης",

7.

MAGE ΝΑ ΚΟ(ΤΑΖΕΙΣ

�1άι'}ε νά 1101,τάζεις μέ νοημοσCJνη μέσα στίς 11.αρδι,ές
των ανι'}ρώπων�

Σημ.

Νά κοι-τάζεις άπό απόλυτα άπρό<1ωτη bοφη γιατί διαφορετικά

1. tημ. συντ. Ή ση μεfωσ(ς εΙναt &πό κεΊνες πο6 fχουνε μπεi στ6

-

1' •

τό Βραμ& σου
&& εΊναι χρωμ�τισμένο. Γι'αύτό πρέπει ν& εΊσαι �,
λ ειως
,
άπροσωπος.
'Ε νοημοσύνη είναι άμερόληπτη. Κανένας αν-3-ρωπος δέν ε'ίναι
χ-&ρός σου. -τανένας αν-3--ρωπος δέν εΊναι φίλος σου. 'Όλοι παρόμοι ..,
εΊvαι διδσ:σχαλοf σου. 'Ο έ::χ8·ρός σου γίνετο:ι ενα μυστήριο πού τ,:n ' ,..,,
J
, να
, περασ'ουν
,
,. ,
,,
,,
Α.
πει να, τ(), Λ.Vσεις,
εστω
1tι αν
χρειασvη
γι α�>το
αιω
t ο
,
'
,
t
V,
, φιλος σου γινεται
νες. 1 ιrι.τι ο {λ.νυ·ρωπος πρεπει να κατανοη,.:,1J.
ενα κομμάτι ��6 τόν kαυτό σου, μιά προέκταση του kαυτου σου, ι-
να α'lνιγμα δύσκ λο νά λυ{}η. Μονάχα ενα πραγμα εΊναι άκόμη δυσ '
'
'
' β α"\J"
' '', δ ια σου την
Oυ
'
' Α'·υτο' το,
' καρ δια.
Την
-·
κολωτερο νσ: γνωρισεις:
τατο μυστήριο του kαυτου σου δέν μπορει ν'άρχίσει νά διαφαίνε ται, αν δέν εχουν χαλαρω-3-η τα δεσμά της προσωπικότητος. Δέν μπ�
ρει ν'άποκαλυφ-q·η κατά κάποιον τρόπο στήν 11.,ατανόησή σου, &ν δέ..,
lχεις στα&η παράμερα. Τότε, κα[ δχι πρfν άπό τότε, -3-ά μπορέσεις
'
Τοτε,
'
' εαυτο
�
' σου και' να' τον
' ς._υ δ ηγησεις.
'
να, υποτα
και' uχι
'ξ εις τον
πρΕν άπό τό�ε, &ά μπορέσεις νά χρησιμοπcι�σεις
δiες
τ(ς
δυνά
'
'
1_.
'
1.
μεις.του και' να' τις
�φιερωσεις
σε' μια' uπηρεσια
που' ν , 1.ξι'ζει.
,v

ΤΊ

,

1)

,

,

'

(\ Ν

;ι.(

{λ.

'Από τό "Φως στήν 'Αστραπό". 'Απόδοση ΚωΟ'ττj Μελισσαροπούλου.

ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ

Χωρίς ν& ξέρει τό γιατί, χωρίς καμμιά Ο'υλλογιΟ'ιά γιά τfς συ
νέπειες φώναζε ό δχλος των 'Εβραίων
"Σταύρωσον Σταύρωσον Αύτόν 11 •
t
Τά χέρια του πλένοντας ο Πιλάτος μέσα ατή χάλκινη
λεκάνη,
τήν κρίση τ�ς καρδι�ς του παρ�μέριασε και του μυαλου μονάχα τ�ν
ορμήνια παραδέχτηκε. Τή σκοπιμότητα �κρινε πώς κείνη τή στιγ μ .f
ηταν πρεπούμενο νά bπηρετήσει. Fι �δωσε λύση τέτοια �ού ό -&όρυ
β ος των βραχνιασμένων των φωνων νά αταματ�σει στή στιγμή. ΎΗτα�
όβριός. Δικός τους ηταν. Δέν δικαζότανε ρωμαιος. Τί στ'&δικα χι
&ν τ6ν σταυρώναν; υΕνας hβρtός λιγότερος πάνω ατή γ� της 'Ιου δαία.ς. Δέν -3-ά γινόταν δά πιό λfγη ή δύναμη της Αυτοκρατορίας.
πάγωσ·
Κι δταν ξεστόμισε τήν καταδίκη του 'ΙηΟ'ου, τ'αγέρι
τά νε
κα[
�π'τή φρ[κη του, τά φύλλα των δεντριων άνατριχι&σα.νε
ξ
σες
ς
άλ
στ
ρά τά μα.υρα τcυ 'Ιορδάνη τρέ αν άνταριασμένα
ί � α.Ο"
v,
πουν τό ψοβερό μ αντ&το.
7
'Η �γνοια του Χριστου, κι άκόμα πάνω ατό Σταυρό του φ οβερc
μαρτύριον 15::λλη �έν ηταν παρ& ο &ν-3-ρωπος.
r.:cι.νάρχαιο κε(με νο των τριάντct κανόνων άτ:ό τόν 'Έλληνα Ηίίστη Δι-
δάσχα.λο Ίλαqίωνα.
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σι".

"Λφες αύτοις" παρακάλουσ'ε τό Θεό. "Ου γάρ ο'fδασ'ι τί ποιου

Μ'αύτή τήv τελευταία σ'Υ,έφη ανεξικακίας γιά τόv αv&ρωπο τε
λείωυε τόv προορισμό του b Χριστός πάνω υτή γη σάv γιός του άν
&ρώπου. "Τετέλεσται".
Τότες ή γης κι tJ πλάυη δλόκληρη σ'κοτείvιασ'ε απόκοσ-μα. Τά σύ
γνεφα μέ τ'άσ-τραπόβροvτά τους σάv στοιχειωμένοι Γίγαντες τραν ταζόντανε 1:ι.π' τ'άναφυλλητά τους. Τρόμα(.ε b Χάροντας τό φως τό δ-υ
vατό θωρώντας vά πλημμυρ{ζει τό βασίλειό του.
'Αχνό χαμόγελο στά χείλια τότες �σκασ'ε των μύριων κολασ-μέvων
καί δάκρυα ανέλπιστης κι άνείπωτης χαρας τά χώματά της γης νο τίe1ανε. Ό &ρυλικός άναμενόμενος fjταν κοντά τους, f)ταν μαζί τους.
γΗρ&ε ο Σωτήρας των φυχων κάτω στά μαυρα τάρταρα νά τούς λυτρώ
υ ει καί uάv ποιμένας υτοργικός υέ κόσμους αλλους, φωτεινούς, πα
ραδεισ'ένιους, vά τούς φέρει,
Τό μήνυμα του λυτρωμου των πάντων άπό του &άvατου τά πλάνα
δίχτυα γοργά μα&εύτηκε άπό τίς μύριες τίς μορφές της πλάυης κι
οταν τ'ακούυανε οί ρίζες των δεντριών κι όλων των λούλουδων, χυ
μούς χαρας στείλανε υτά κλαριά τους. Καί τότες ολα μπουμπουκιά
σανε γιά νά γιορτάσουνε λουλουδιαυμένα, υέ δργιο μοσκιας,
του
Λυτρωτη μας τήν Άνάυταση πάνω στή γη . Τό αγέρι τίς
φτερουγες
του ανοιξε κι �τρεξε νά πει τραγουδιdτά τό &γγελμα τό χαρούμενο
στά υμάρια των πουλιών, στά μαυρα σύγνεφα καί στά πικρά τά κύ ματα της &άλασσας της φουρτουνιαυμέvης.
Στή γη τjρ&ε ή 'Άνοιξη, τό Πάσχα, ή 'Ανάσταση.
Δημ. Θ εο δωρ ί δης
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

υΟλο καί πιό λαμπρά φωτίζονταν η γη μας άπό τό Φως τ' &στρου
της Γέννησης του Λυτρωτη μας, κα&ώς γοργά τά χρόνια
διάβαιναν
πάνω στό δρόμο τους τόν άγύριστο, τή γη μας προσπερνώντας γιά νά
χα&ουν παντοτινά καί πάλι μέσα στό χάος πού τά γέννησε. Κάποια
στιγμή τ' ΙΧστρου τό Φως σέ "Ηλιο μεταμορφώθηκε ολόπ'υρης καί ζων
τ(Χνης 'Λγάπης κι �γινε Λόγος. Ναί, Λόγος, μά καί λαλιά μαζί, πα
ράξενα γλυκιά κι �ρμοvικιά, πού ξάφνιαζε τ'άφτιά του Κόσμου.
'Έλεγε Κεινος 11Καί τούς εχτρούς σας ν' lχγαπατε". 11 Καί τούς ε -χ
ύς
τρο ; 11 ρωτουσε άπορημέvο τό μυαλό του άν&ρώπου •. 11 Ναί, καί τούς
tχτρούς" βεβαίωνε ο ξαv&ομάλλης Ναζωραιος. 'Όχι τούς φίλους μο
ναχά κι οσους σας αγαπουvε. Πρέπει η άγάπη σας νά 'ναι άπεριό ριuτη, &e1ωτη, απάταλη γιά όλους. Σάv άγαπατε τούς εχτρούς σας,
η σκέd,η-λέξη 11 εχτρό ς" ξεγράφεται άπ'του μυαλου καί της καρδιας
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τό λεξrκό γιά πάντα. Γίνεται άνvπαρκη7 σάν νόημα καf σάν συνέ . ,.ε,α. 'Η σκέψη-λέξη "εχτρός 11 ε1ναr τρομαχτική. Είναι παρόμοια μέ
. τό χωρισμό,.. Ε1ν' Υδια μέ της κ.όλασης τά μαυρα τά σκοτάδια. Μοιά
ζε� του Χάροντα. ΕΤναι η ταφόπετρα η βαριά πού κρύβει καί σκε π άζει μέσα στό μαυρο μνημα της καρδιας σας τήν !δια σας bπόστα
ση τή θεϊκιά, τήν (δια τή Ζωή. Δ(πλα σ'�bτό τόν τ&φο της �νθρώ
πινης καρδιccς, τώρα Υ.αί μύρια χρόνια οί Ι'J.γγελοι του Γ-λάστη .καί
Ρατέρα μας bπομονετικά προσμένουν vά τούς κάνεις �να
γνfφιμο,
γιά νά σηκώσουν αbτή τήν πλάκα τή βαqιά, κι bλόφωτη τότες �'& ναστηθεΊ � κ�&αρή καί � άληθινή άγάπη, τό φ�ς νά δει� �λάση τό
λαμπρό, τή ζεστασιά της &νοιξης της άν&ρώπινης καρδL�ς �ά νιώ σει κα[ νά γιορτάσει μέ τραγούδια καί χαρές πρεπούμενα to� Να ζωραίου τήν 'Ανάσταση.
ΔεΊξε συμπόνια στόν tχτρό σου. Ή εχτρα του πούχει y�ά σένα
τά μάτια της καρδιας του τά σκεπάζεc bλότελα καί τό' μυαλό
του
εΊναι θολό άπ'τίς φουρτουνιασμένες μαυρες·σκέψεις του. "(}ταν αυ
τός σέ βλαστημάει,
σέ καταριέται, σέ μισει κι Ιχλλσ δέ σν.έφ·(ετα:ι
....,
' προ,Β ΟΛεα
(\ ι
�υ.π ' το' κακο' σου, ρι'r:"' ε του συ' τον
' πονε
ΊΙ.αι' δεν
,. ' της
- αγα�
' '
πης σου της παντοδύναμης. Μέ τήν καρδιά σου εbχήσου του καλό νά
του λαχαfνει πάντοτε. Κα[ σίγουρος γιά νά �αι, κάνε του σύ δ,τι
καλό μπορεις. Τί κι &ν b Θεός βρίσ'),f.εται δλη τήν ωρα μέσα του;
Βρίσκεται δ δόλιος κείνη τή στ�γμή τόσο μακριά άπ'τό Θεό μας κι
εχει τόση άνάγκη της δικιας σου της βοήθειας. Μά κι b Θεός ε κείνη τή ϋτιγμή ζητάει μέ λαχτάρα τή δικιά <1ου τή βοή&εια γιά νά
μπορέaει πιό κοντά νά πάει aτό πλανεμένο Του παιδ( κι ετσι τήν
παρουaία Του νά νιώσεις. Είσαι γι'Αbτόν τό cρωτιaμένο Του παιδί,
τό άγαπημένο, κείνη τή aτιγμή, πού ρίχνει τίς 'Αχτίδες του �n
λιου της 'Αγάπης Του, ομοια μ'Αbτόv, μ'�πλοχεριά παντου, δίχως
διαφοροποίηση καμμιά, καθολικιά καί σέ καλούς καί σέ κακούς, σέ
δίκιους μά καί υ' αδικους.
Σάν άγαπ�ς μονάχα αbτούς πο6 a'άγαπουνε, δέν κάνεις τίποτε
&λλ:ο παρά νά 1ιαθρεφτίζεις, aάν τόν &καρδο καί τόν χωρίς μυαλό
καθρέφτη, του &λλου τήν άγάπη. Τιμές τρανου ζωγράφου, δημιουρ γου, δέν ήμπορει ν'άποζητάει δσο πιστά κι αν κα&ρεφτίζει κεΊνο
πού βλέπει b γυάλινος κα&ρέφτης. Ηά b φωτιa�ένος &ν&ρωπος μέ τήν
κa&άρια τήν καρδι�, θωρει καf ζωγραφίζει μέ τ[ς πρ&ξες του πάν
τοτε τό Θεό του� δπως τόν βλέπει μiaα του, μi χρώματα �ρμονικά
καί φωτεινά. Ναί, τόν έχτρό σου ν'άγαπας, γιατί αbτός μπορεΊ μο
νάχα, κι �ς φα[νεται περίεργο, νά σi βοη&�σει �&tλητα <1τ6 δ6σ
κολο τ6 μονοπάτι της εξέλιξης, στό
, δρόμο της 'Ανάστασης της 'Α
γάπης, στό μυστικό στρατί πού πιό �οντά σέ φέρνει στό Θεό.
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το

ΡΟΔΟ ΙΤΟ ΓΚΡΕΜΟ

ΕΤδε τό ρόδο στό γκρεμό κι'ώρέχτηκε.
Γύρω κακοτοπιές, λι&άρια, βάτοι •.•
Πηγε καί ξαναπηγε, καί πηγαίνοντας
&νοιξε μονοπάτι.
Γύρω κακοτοπιές, λι&άρια, βάτοι.

Καί φτάνει αποσταμένος καί κατάκοπος
κι απλωσε καί ξαγκά&ωσε τούς κλώνους·
μηδέ φηφα τούς πόνους.
Του αρκει πώς έ:ξαγκά&ωσε τούς κλώνους.

Κ'εστQεφε τότε κ'�κραξε περήφανος:
-Πόνεσα εγώ γιά σας, μά εΤν'άνοιγμένη,
στρωτή η καινούργια στράτα καί ξαγκά&ωτο
τό ρόδο σας προσμένει.
Έλατ'εσεις, ή στράτα εΤν'ανοιγμένη.

'Ιωάννης Πολέ�ιης. 'Από τά "Σπασμένα μάρμαρα".
f\JA ΚΡΑΤΟΥΜΕ Τ ΑΓΚΑΘ I Α

Κα&ηκον μας εΤναι νά πίνουμε κα[ τήν τελευταία σταγόνα απ'
τό γεμάτο τό ποτήρι της ζω�ς χωρίς μεμφιμοιρίες. Νά κόβουμε ατό
δρόμο μας τριαντάφυλλα μέ τό σκοp;ό νά προσφέρουμε ατούς &λλους
τό Ιiρwμά τους χαί νά κρατουμε τ' αγΧά-&ια γιe1. τόν εαυτό μας &ν τυ
χόν πρέπει νά στερη-&η κάποιος τή μυρουδιά τους γιά νά τή χαρου
με μεις.
Ε. Ι1� Μπλα�άτσκυ. 'Από τό ''Κλειδί της Θεοσοφίας" (κεφ. ΙΒ').
Μετάφρ. Τ[μ. Τ. Βρατσάνου.
ΕΠ I ΚΛΗΣiΗJ

uο,τι ατόν κόσμο τουτο εΤναι διχό μου
παρακαλω, δωσε το στούς εχ&ρούς μου:
uο,τι στόν οbρανόν εΤναι δικό μου
στούς φίλους μου, ΠαQακαλω σε, δωσ'το:
Σέ μένα άρκει τό πρόσωπό σου μόνο:
Rabia αl Ada,v-iya &ραβας ποιητής σουφί (; - 801 μ .Χ.)
Jετάφρ. ·Αρη Δικταίου,

> 1

ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

ΕΤαθε 5λοι φύλλα kνός δένδρου καf σταγόνες μι�ς θαλάσσης.
λ!παχα' ου' λλάχ. 'Από τήν "' Επιe1τολή του 'ΙαραΥ.&τ "
Μετάφρ. Δ. Δεβάρη άπό τό βιβλίο του J.E.Esslemont
"�[παχα' ου' λλάχ καί ή νέα ε.τοχή�'
T.l\ ([JY ΛΛΑ
δ' δ
/
,
Πυτταξετε τα φυλλα επανω υτο ·εν- ρο, τι πρασιvα, τι χλωρα,
-::ί δροσερά" ΧUΥ.λοφορει στίς μιχρησ·ι.υπιΧές ίχρτηρίες τους τό αίμα
-::�ν mυτώv
τό αίμα Χά&ε mυτου· ή ζωή του δivδρου π&λλει μυστικ&
'
α'ολο τό ψ�λλο oτc:v εΤv-:χι ενωμένο μέ τό δένδρο. 'Όταν ΚΟΠΤ) ομως,
λ[γο βαστ� τό �μορφο πράσινο χρ�μα, τήν δροσιά του, τήv ζωή του,
καί δέν ίχργουν νά tξατμισθουv ο( χυμοf του δένδρου του μητρικου
πού ζωογονουυtι�ν τό ·φ-6-λλο καί τό εκαvαv καταπράσινο καί δροσερό.,
r
r
r
"
- l, , ' ,
r
,
�ερα ινετα ι το φυι. λο ο ταν κοπη υ.πο το δενδρο. Π
;:εφτε
ι στην μειω μένη ζωή πού τήv λένε συvήθι·1ς -&άvατο.
'Έτσι δονειται &πό ζωή ή φυχή πού vοιώ&ει τόν ίερό της δεσμό
μέ τόν κόσμον δλοv. Καf δσο βαθύτερα τόv νιώ&ει καί πλατύτερα,
τόσο ζη. 'Όσον cι.'ισ&άνεται οτι ή ζωή της είναι μέρος της ζωης του
κόσμου, μαζύ μέ κάθε &λλη μερική ζωή, τόσο γίνεται φυχή ελεύθε
ρη , ή.πνοή της ταυτίζεται μέ τήv πνοή τή-&είκή, τήν πvοή πού ε-·
νεφύσησε b Δη μιουργός καί ίtγινε ό 'Αδάμ φυχή ζωσα δια vά
γίvη
μιά μέρα πvευμα ζωοποιόv.
,

'

'
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Α.Π.
ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

Δέ μοιάζουμε μέ λουλούδια μπουκέτου, Μοιάζουμε μέ φύλ� κσ:ί
λουλούδια μεγάλου δέντρου, πού απάνω του τό κα�·ετί φανερωvεται ·
στήν ωρα του καί στόν τόπο του, στά μέτρα Χαί στή διαθευη
του
"Ολου.
Πιέρ Τεγιάρ ντέ Σαρντέν ( Pierre 'reilhard de Chardin), yάλ
λος κληρικός κcι.ί σ-τοχαατής. 'Από τό βιβλίο του "'Ύμνος του Σύμ
παντος". Μετάφρ. Ηαρ. Γ. Ο'ικονόμου.
ΣΤΕΡΝΟ(])Υ ΛΛΑ

Του νιου κλαριου τά πιό καλά στερνόφυλλα
γΕvονται άνθόφυλλα καί μυρουδάτα λοόλονδα.
Γοργά διαβαίνει ή ζωή των λούλουδων
γ�ατ( γνω�{ζο�ν π�ς καί βιάζqνται,
<1υγκαιρα να τη χαρισουνε στους σποQους του,.
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το ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 8.ΕΝ

συνέχει� άπό τό 15

°

Δελτίο

ΤΑ ΑΝΤΙ�ΤΡΟωΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Η ΙΕΡΗ Σ�ΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

Δυό ισόπλευρα τρίγωνα, τό ενα λευκό καί τό &λλο μαυρο,αντί�
στροφα, συμμετρικά, μέ κοινό κέντρο έγγραφης τους στό 'lδιο έπ[
πεδο •.
Τό λευκό τρfγωνο εχει τή μιά γωνία του &νω, tνω
τό μαυρο
τρfγωνο εχει τήν tι.ντίστοιχη γωνία του κάτω. ΊΙ 'lδια άναλογία ι
σχύει, καί γιά τίς &λλες tι.ντίστοιχα παραταγμένες γωνίες των συμ
μετρικά άντιστρόφων τριγώνων. Τό νοητό σημειο της ακίδας της κά
&ε γωνfας των τριγώνων αύτων βρίσκεται στήν ϊδια νοητή
γραμμή
πού περνάεJ από τό κοινό κέντρο των δύο αύτων άντιστρόφων τρι γώνων. "Ε�σι &ν χαράξουμε, �να σταυρό μέ κέντρο τό κοινό κέντρο
των δύο τριγώνων, η νοητή κά&ετη γραμ:ΖΕΝΙΘ
ι
μή του σταυρου ταυτίζεται μέ τήν ανω
καί κάτω γωνfa των τριγώνων. Κα[ �
:
επάνω καταλήγει στό Ζεν[& του ούρα νου καί η κάτω υτό Ναδίρ.
Αυτό εχει μεγάλη σημασία, γιατί
σημαινει uτι ο οuρανος, πο� αντιπρο�
σωπε�ει συμ�ολικά τό Νόμο της μον� δας, περιβάλλει σέ μιά tι.διάσπαστη k
νότητa ολες τίς έναντιότητες καί αν
τιθέσεις της �ημιουργίaς,
'Από αυτή τή συμπλοκή καί διάταξη
,

1

1

\ΝΑΛΙΡ
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,

,
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των τριγώνων αύτων δημιουργεΊται
μιά τέλεια συμμετρία κι άπ' αύτή
τή συμμετρfα σχηματ{ζονται &λλα
lξη τρίγωνα πού of βάσεις
τους
είναι καί πλευρές των δύο βασι κων άντιστρόφων τριγώνων.
Τό σύμ�ολο αύτό εΤναι [ερό τατο. Δέν εΤναι άποκλειστικδ το�
tουδαΤσμου, γιατf καί &λλ�ς, άρ
χαιότερες &ρησκεΊες τό χρησιμο ποιουνε.
ΕΊναι άπό τά πιό κεντρικά ι�
δεογράμματα του μυητικου εσωτε ρισμου.
Τό θεμελιακό του στοιχειο είναι τό τρ{γωνο, τό ισόπλευρο κ�
vονικό τρ{γωνο, μέ τ[ς !σες πλευρές καf τίς (σες γωνfες.
'Αριθμοσοφικά τό τρίγωνο αυτό, τό ισόπλευρο κανονικό τρίγω νο, εκφράζει τήν Τριάδα, τήν Άγ{α Τριάδα, πού είναι η ρίζα καί
η άρχή των αρι&μων καί πού περικλείει δυναμικά καί γόνιμα ολες
τίς 'ιδιότητες της ενότητας, τ ης �ρμονίας καί του πλήθους π.ού βρί-
σχεται μέσα στήν αρμονία των άρι&μων. Ποίων άρι&μων ομως; Αύτων
πού δέν tχουν αχομα άναπτυχ&ει στ{ς δυαδικές τους συστοιχίες ταιν
1. ,
,
' ,
uρτιωv και περιττων, αi,λ'Λα, που, νπαρχουν
σε, μια, αJ..,δ ιασπαστη
ενοτητα μέσα στήν τρι&δα καί της δίνουν iδιότητες μονάδας.
Καί άπό τήν αποφη της tσωτερικης γεωμετρίας τό iσόπλευρο
τρίγωνο είναι ή πρώτη ρίζα, η θεμελιακή βάση κάθε μορφης της δτ
μιου ργίας.
Αυτή ή μορφή, ή μορφή των μορφων, δέν σπάζει ποτέ, γιατ{ t
χει τήν ενότητα χαf τήν ισορροπία των γραμμων κα{ των
χέντρω
της χαί εναρμονίζεται μέ τόν κεντρικό &ξονα του ουρανου. ΕΤνα
� Τρ ιάδα στήv πρωταρχική της μορφή. Ό Όρφέας τήν άνυμνει κu..
τr
λέγει: "Μονάδα γάρ τριουχον 'ιδώv εσεβάσα,ο κόσμος".
Δηλαδή
,
'
, ,
\f
, μπορουμε
, την
,
, πρωτη
Θ εο,
�nνα' δα, δεν
να την νιωσουμε δ ιαφορετικr
παρά σάν τριαδική μονάδα, γιατί είναι ή γεννήτρα του άριθμουκαι
των άριθμων καί ή -Θ-εμελιακή μορφή της δημιουργίας .
. 'Εκει πρέπει νά τοποθετηθει καί τό 'Άγιο Πνευμα, πού κατά ΤΙJ"
υμνωδό της 'Εκκλησ ίc:ς "πηγάζει τά της Χ&ρι τος ρευθρα, άρδεύοντc
&πασαν τήν κτίσιν πρός ζωογονίαν χαί ίεροκρυφίως". 'Ώστε τό τρ,
γωνο σά γενική Χεντριχή ίδέα δεσπόζει στό 'ιερό αύτό 'ιδεόγραμμα
'Αλλά άπό αυτή τήν πρώτη μορφή του ισόπλευρου τριγώνου μέ τή δυ
αδική του προβολή πού σχηματίζει τό μαυρο αντίστοιχο αντίστροφο
τρίγωνο καί πο·6 μ'αύτό τόν τρόπο εκφράζεται η δυαδική αiτία, αρ
χή της εκδήλωσης των πραγμάτων της φύσης, βγαίνει μιά αλλη πο
λυσύν&ετη σύνθεση, �ξ τριγώνων tσοπλε�ρων. "Ετσι σχηματ(ζεται
μιά tτερότητct. i :- ε: τ1Jν πολλαπλότητ� τυιν τρι"(W'ίl\JV Υ.α:[ το,ι Y.C:'ITQ[ ··
χο� �ολυγ�νου πο� ισορροπε7ται καf &ρμονfζεται ��6 μι& χεντρικ�
l,

,

,

-
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Ό νόμος των άντι&έσεων καί των έ:ναντιοτήτων ισορροπημένος
μέσα στήν απέραντη zλίμακα των ποικίλων μορφων της φύσης από τή
δράση του Νόμου της τριαδικης μονάδας, πού εΤναι δημιουργική καί
γόνιμη, αυτό εΊναι τό κλειδί της σημασίας των δύο αυτωv t<ντι
στρόφων tσοπλεόρων τριγώνων.
,
,
,
,
,
"Ο σοι εχουν
,,
,
, υ.ρι-Jμοσοψια
ι. ο.
κο.ταγινει
με, την
Υ.αι με τη μυητικη
γεωμετρία μπορουν πολύ Υ.αλά vά καταλάβουν τί εννοω. Σύμφωνα μέ
κεντρική -θ-εμελιώδη \.δέα εχουμε τήv τριαδική μονάδα, πού αντιπρο
σωπεύεται από τήν iδέα του ισόπλευρου τριγώνου, καί τή
γόνιμη
δυάδα, πο6 έ:κφρfζεται από τό μα�ρο τρίγωνο, τ6 άντιτι&fμενο στδ
λευκό.
'Π Τριάδα αυτή Υ.u.-r,'εαυτήv έ:Υ..φράζεται μέ τήv αρμονία καί τήv
ενότητα πού δημιουργείται μέ τό κοινό νοητό κέντρο των δύο αν γιατί ετσι δένεται 6ργανιΥ.ά τό σύμβολο ,ωί t
στρόφων
σορροπειται. 'Η Τετράδα άvτιπρο
σωπεύεται από τίς τέσσερις εξω 
τερικές γενικές πλευρές των δυό
συνδυασμένων
τριγώνων, εΤναι οι
'-------,Β
γραμμές πού όρίζουν καί στα&ε ροποιουν τά 3εμέλια (ριζώματα
κατά τούς Πυθαγορείους) τnς φύ
σ ης, δηλαδή των πρωταρχικων μορφων της δημιουργίας.
uΟλοι ο\ αριθμοί πού περι κλzfονται μέσα στήv πρώτη· \ερή
Γ
δεκάδα αντιπροσωπεύονται
μέσα
στήν ίερή αυτή σφραγ{δα του Σο 
λομώντα. Πολύ φανερά βρίσκουμε
τή
μονάδα, πού εκφράζεται μέ τίς
�
,
t

,

,

ι

,

ΑΒΓ = Ιη επ,φανεια

ΓΔΕ = 2η
ΔΕΖ = 3η

''
II

πανcχρμόvιες ενότητες Χαί ανα.λο-

γίες τοU 'ιδεόγραμμου. Τή δυαδική αίτία, ποt> Εκφράζεται μέ ·τίς

"
ΕΖΑ
4η
αντιθέσεις των τριγώνων καί τίς
αντιστοιχίες τ�ν γω�ιωv τ�υς. Τήν τριαδική μονάδα� 'Αγία Τριά
δα, οπως τήν ε'ίπcψε, καί τέλος τήv ίερή εξάδα μέ τά lξη νέα τρί
γωνα, πού δ ημιουqγουνται άπ6 τή συμπλοκή τωV δύο βασικ�ν τριγώ
νων. Έδ&Ί σ'αύτή τήν περίπτωση, σκέφη βα&ύτερη καί άvαγωγή μας
κάνουν v� θυμη&ουμε τfς fξη �μfρες της δημιουQγίας, δπου b Θεό�
η πρωταρχιy,ή μονάδα, εκδήλωσε σέ εξη φάσεις η γενικές μορφές της
φύσης, πού συμβολικά τίς λέμε ήμέQες, ολη cτή δημιουργική του έ:
νέQγεια καί "έ:τέλευε", δηλαδή συμπλήρωσε καί εvωσε σέ μιά υπέρ
τατη πνευματι·ι.ή ενότητα' ολες τ ίς δυαδιr.ές έ:ναντι ότητες' τcs τρι
αδιχές b:ρμονίες �:cι.ί άντι.&έσεις, τίς τετραδιχές κινήσεις και t
σοροοπίες μέσα στό διάστημα, τίς πενταδικές bρyανιχές συ•ι&έσεις
b"λω,7 των μορ9i:'Ν r.αί τu1ν πραγμάτων της δημιουργιας r.αί τέλος στήv

- 25 tξάδα " ε φ υ χ ο γ ό v η σ ε ", δηλαδή, <1υμπλήρωσε τίς μορφές
- αρτη, οχι μορφή πιά fJ.λλά fJ.ρχή της φύτης δημιουργίας μέ τήv αφ&
,
,
�, .,. - ορο
ι,
ι, ψυχη
ι
, ιι • Σ την
,
(
, ε�α
(
δα, που ποσης που, την
�cΛουμε
με, τον
ιερη
λύ εvτοvα χαρω�τηρίζει τό ι
' δεόγραμμά μας 1ωί γι'αύτό λέγεται καί
!! t ξ α Κ τ ι V O ς Ι1
καί πού αλληγορειται άicό τή Μεγάλη καί
'
' λ οκ"-ηρω"η'/.ε
O
'"
"0
' Α για
' JTαραϋ-ι.ευη' , ο
' ο ργαϋμος της
ΟΛΟς
ο' δ ημιουργικος
-9-εότητας. Σ'αυτό τό ίδεόγραμμα βρίσκουμε τό νοητό κλειδί της α
τρεπτης δημιουργικης ενέργειας του Οεσυ, πού δλοκι.ηρώvει τά ερ
γ α του καί II ξ ύ λ ψ π ρ ο σ η λ ουτ α ι ". Αύτήη-9-εία ε 
μέ
νέργεια γίνεται κέντρο της δημιουργίας. Τά μέρη <1υvδέοvται
τήν bλότητα. Ot δυαδικές ενc(ντιότητες εναρμονίζονται άπό τψ Τρι
καταπαύουvε
άδα καί ζωογοvουνται από τήν τετράδα. Οί κινήσεις
στήv 'ιερή εξάδα, γιατί τά μέρη γίνονται bλότητες μέ τή συμμετο
χή ατή -&εία ενέργεια, πού άπ'αύτή άντλουν τήν κατάσταση της fJ.
φ-9-αραίας τους.
μα&αίvουμε
·Ετσι μέ γνώμονα τήν αλλη γορία καί τήν αναλογία
σ'α-υτό τ ό uύμβολο τή σημασία της δημιουργίας, τήν &ξία της ,ι.αί
τή δράση της ενέργειας του θεου σ'αύτή.
Ό Θεός "εργψ" συντελει τή δημιουργία ατή φάση της -9-είας
ξάδας καί αάν Γ.ιατέρας Δημιουργός πραγματώνει τήν "εν τψ σταυρψ
-9-είαν κένωϋιν", οπως λέγει Υ.αί b μελωδός τΌυ Μεγάλου Σαββάτου.
'Η tξάδα είναι ό 1tρίαμβος Υ.αί η ανταμοιβή της έ:ργα<1ίας. 'Εδω b
καλός εργάτης της δημιουργίας παίρνει τά δουλεφίμια του. Γιατί
φυχογονειται μέ τήν tξάδα, 1cαύουνε πιά τά εργα, εξαφανίζονται οί
εναντιότητες καί οι κινήσεις μέσα στά διαστ ήματα της φύσ ς καί
γλυκοφώσκει η χαρμόσυνη ημέρα του ΣαβΒu.του γιά vc, τελεσ-9-ει
ry
11
κ α τ ά rc α υ α ι c;; 11• Τήν εβδόμη μέρα τέλος ό Θεός καταπαύει
τά εργα του καί άπό Δημιουργός γίνεται Βασιλιάς�Cύριος.
'Εμεις, τ:ού ε'{μαστε μέρη, κομμάτια της δημιουργίας, ·τόv εχου
με Πατέρα. Ηέ τό ί ερό ί δεόγραμμα άvαζητουμε τό λόγο της δημιουρ
γ ικης ενέργειας του Θεου καi τήv 6παρξη της άγα-9-ότητάς του. Τά
&νω βρίσκονται σέ tνότητα μέ τ� κάτω. Τά μέρη εχουvε μέσα τους.
τήv ολότητα. Λυτό τό βλέπουμε στίς παvαρμόv ιες άvαλογίες κα.ί σχέ
σεις των άντιστρ6φων τριγώνων�
Συναισ-9-α:vόμαατε τή δύναμή του αύτου πού "παράγει τά uύμπαν
ίερή σψράγίδα άvακαλύπτουμε τή
τα καί ζωοποιει 11 • Ηεσα σ'αύτή τήν
β εβαιότητα της σωτηρίας μας. Κά-9-ε μορφή της δημιουργίας
tΤvαι
11
α φ ρ α γ ι .ϋ μ έ ν η " μέ τό 'ιερό αυτ6 iδε6γραμμα, πού γι'
αυτό λέγεται κc�ί σψραγίδα. Λύτό τό σύμβολο κρύβει βα&ειά μύηση
πού δέν μπορει νά άvαλυ-9-ει μέ χαρτί καί μελάνι.
·οποιος μπορέσει νά μπει στ6 �σώτερ6 �υστήριο πού tπάρχει
σ τήν άρι-9-μοσο9ι;.�ή, γεωμετρική κ αί ω.ληγορική του αλή-9-_εια καί ο
- ποιος νιώσει κα{ ζ ή α ε ι στ[ς συνέπειές �ης τό ρ�λο πού tκ
φράζει TJ -9-εία tνέργεια καί (χΥι:t&ότητα πού 11 CJ.εί 11 ΚC{τεργά;εται καί
11 ά ί
ε σώζει" τίς μορφές της δημιουργίας στήv tvότητα: και πολλα >--
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'

:----:-;ι_ -:-ους� αυτός ξέρει vά προϋαρμόζει τήζω�- :r �t·καί τίς δ_ιιJ;Ξ:=ε�� �ου ϋυμφωvα μέ τό μέγα κα[ b:πρόφερτο μυστήριο του \ερου•
:::�:i-ιφι.;μόυ. Τότε ή b:γάπη του Θ εου Πατέ ρα- -Ί ίν-.ϊται σ' αύτόv. πραγ _: :--λ"
..:.::-:-:'L' -ι.9ιvωνία, ουσιαστική lvωση του Άγίου Πνεύματος.
. .. ; :,; ·:.-:
'Aτ:o.:r.�v εξάδα τότε μπαίνει στήv ίερή εβδομάδ_α, στά Σcχββατα<·
-:-ου Ευρί.ό_.υ, εκει οπου η ζωή ε;ι.δηλώvεται δχι 1 1 εργψ 11 μόνο,
b:λλά
zα:ί τ.ελ�ίψ λόγψ"σάv αφ&αρτη 11.ατάuτα:ση της φυχης.
υΛς·�ιαλογι ϋτουμε πολύ σ'αυτά τά λίγα πού-�tπαμε γιά τό iερό
ε;αγραμμο.
'ΙΙ εβραϊκή ί ερατική παράδοc-η τό &εωρε'ι βαυ ικό t δεόγραμμα πού_
Δέv
ϊ:ερικλείvει τ ό μ υητικό λόγο της εd.ώτερη·.ς. διδα_σκαλ.ίας της.
ctφοράει ομως μόνο τή φυλή των 'Εβραίων,- li)_'):{ι.: fό.·_ ,;·, �- ϋ_ Q α. ή λ'�
τ:ού υυμβολίζει τ1JV πνευματική dv&ρωπότητα._ :Q .. 'α.ρχι'tρέας: ::του
11
' Ιuραήλ 11,
δταν ·οπηρχε ό 11ΝΑΟΣ II πού εκτι_q_�. ό :tολομω;:;+ας καί πού
ΊΤ)V 'ιερή του υημασία &vτιπροσωπεύει η ίερ�,_.αύτη_.dφραγίδά; οτάv
ιtμπαινε στά 'Άγια των Άγίωv, δηλαδή στct tχ:δυ:ω. του 'ίδtόγραμμου,
γιά -�ά ίερουργήυει καί νά προuφέρει &υσί� στό Θtό,
τότε
σάι
.
''�Ισραήλ", δηλαδ17 σάv πνευματικός αv&ρωπος "_r. ο ύ
β λ έ
π ε ι τ ό Θ ε ό 11 ('Ισραήλ uημαίvει 1 1 0 b.ρων τόν Θεόν"), 'ιε ρουργουσε Υ.αί παρακαλουσε οχι μόν ο γιά τήι.ρ:υλή·του, b:λλά γιά
λο τόv κόσμο, γιά ολη τήv πvευμα�ική dv&ρωπότητα. ·
"Ετσι κά&ε πνευματικός �v&ρωπος πού εργάζεται στήv ίερή εξά
'δ�, πο·G πάσχει πικρά πα&ήματα, -ί}ελη�ατικάγ τ ή Μεγάλη Παρασκευή
:rου, πού γίνεται 'Ι σ ρ α ΤJ:λ_·;· �αί φέρνει εκδηλα στό μέτωπό ·{qυ,'
τήγ,ί�ρή σφραγfδα του ΣΌλ9�ώvτji αύiός �6νος μπορ�ι.μέ τήv �ξι�
οσύνη.του νά μπει μέσα uτά \ερά αδυτci τ�v Άγίωy ��ς Φύση� Χ�ί
ν& ί::ρουργήσει τίς 3·υυίες 11.αf τc: όλοκcιυτώματα ;τΥJς, {tεότΤJτ:cϊςΌ_
.
. Αυτά γιά τή Σφραγίδα του Σολομώντα.- (Συvεχfζεται) .
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'Εκε'ιvος cc:Ίνα:ι -ύ,-�_ταλαχτfης b Α!ώvιος
11.ι b κόσμος μας b σταi�γ�[iης ό μι11.ρός
πού vά Τόv φτάdέ ί λαχταρcχε ι· κάποτες
κ'fνα μαζί Του�� γεvει,
Δημήτρης Θεοδωρίδης. Άπό-.τίς 1 1 Πv�ές 11 (&ρ.7).

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΙΓΑΛΙΑ

, ;Α··

.

·.:· ' �

: . ·� .. .

Χωρ [ ς τ ί ς μέρες πού περvουv · •/ά Χ.ογαρι.,�ζει,
δ�χως v� ξέρει �όσ� βρίσκετα� σιμά,_
μευα στη σιγαλια.. τ ης σ11.οτειvης σπηλιας
b σταλαγμίτης &vεΒαίνει &γάλια &γ�λια
κι δλο καί πλιό κ�ντά uτό Σταλαχτfτη φτάνει.
Δημήτρης flεοδωρίδης. 'Λ1c6 τις "JΤvοέςτ (lχρ.8)
r

. :·; .
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(Ι)ΩΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Φως μου κι αγάπη μου,
τή vύχτα τούτη της Άvάστασης
μέ του διχου σου του χεριου
τή φλόγα τήv �γvή
αvαψε τό σβηστό κερί μου
καί της καρδιας μου τό λυχνάρι.

: :•. � ..'

'

{i

'Εσύ κι tγώ
κι ολοι μας σήμερα
με τίς λαμπάδες άvαμμέvες
μέ φως &ς τά στ ολίσουμε
τά γύρω μας πυκνά σκοτάδια
κι ολα στούς κόσμους ολους
μ'άγάπης σ-ι.έφεις
&.ς τά φιλήσουμε
&ερμά στά μάτια.
Φως μου,
τό φ�ς του Πάσχα,
το φως της αvοιξης,
σύ δός μου
κι ελα μαζί μου
του γυρισμου vά πάρουμε τό δρόμο
Μέ τίς λαμπάδες μας τίς δυό
&'ανηφορίσουμε τό μονοπάτι μας
κι οσες κλειστές καρδιές
στό δρόμο β ρουμε
&ά τίς άvοίξουμε
καί
τό λίγο
'
- μέ τό- φως
τωv κεριωv μας
&ά τίς φωτίσουμε.
Τίς σκιές �ά κάνουμε
πού μας κυκ.λώvουv γύρω
χορό vά στήσουνε χαρούμενο
άδελφωμέvες μέ τό φως.
Φως της αγάπης μου,
τ'άγέρι τ'αvοιξιάτικο
άπ'τόv παράδεισο πάvτα ξεκιvα
κάτω στή γη vά ρ&ει
χαρά vά φέρει.
Γιά ίδές, αγάπη μου,

- 28 -

πόσο χαρούμενα χορεύει,
&κουσε τό τραγούδι του
πού σιγοτραγουδει
στης'Απολλώνειας λύρας τό ρυθμό
τό φωτεινό καί ζωντανό.
ΙΊαμ ε καί με ϊ ς
παιδιά του 'Απόλλωνα νά γίνουμε,
άγαπημένη μου.
Δη μ�τρης Θεοδωρfδης

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ

το ΟΑΜΠΟΞΗΜΕΡαv1Α

( DRUM TAPS)

Α; τί ε1δα στόν καταυλισμό μέσ'στό θαμποξημέρωμα:

Νά κοιμηθω δέ μπόρεσα καί απ' τή ctκηνή μου βγαίνω
ετσι νωρ [ ς ...
Άργοπατώντας μέσα στό δροσάτο ά:γέρι, τό μονοπάτι
παίρνω πρός του χειρουργείου τίς σκηνές.
Πάνω σέ τρία φορεία βλέπω βγαλμένα εξω τρία κορμιά
πού κοίτονται παρατημένα,
Καί στό καθένα &πάνω εΤν'�πλωμένη μιά διπλή κου§έρτα
του στρατου,
Σταχτιά, βαρειά κουβέρτα πού ολο τό τυλίγει καί τό
κουκουλώνει,
1Ιέ περιέργεια σταματω Χαί στέκω ά:μίλητος·
Μέ δάκτυλα επειτα αλαφριά κι ά:ργrι. λιγάκι άνασηκώνω
τήν χουβέρτα άπό τήν 6φη του πιό κοντινου.
Ποιός ν&σαι εσύ, ετσι ctτεγνέ, ετctι αυστηρέ, στά χρόνια
περασμένε, μέ τά ψαρά μαλλιά, μέ τά βαθουλωμένα μάτια;
Ποιόϊ νασαι tuύ, συνcί.δελφε άκ(?ιβέ;
Στό δεύτερο πηγαίνω τώρα -ποιός είσαι εσύ, χρυσό παιδί
_μο�;
,
Γλυκό παιδί, ποιός εΊσαι εσύ, πού. ακόμα ανθουν στα μαγουλά σου ρόδα;

Τώρα στ6 τρίτο -ή δφη οtτε παιδιου ο�τε κ&ν περασμένου,
τόσ ο γαλ�νια, σ&ν από φίλντισι, δμορφη,
Νέε μου, θαρρω πώς σέ γνωρίζω- ή δφη αbτή μου φαfνεται
πώς εlνε ή δφη του Υδιου του Χριστου,
Νεκρου, τ0υ &εϊκου lχδελφου του καθενός -καί νάτος, εδω
κο{τεται κ�( πάλι.
Οbώλτ Οbϊτμαν (\Val t \Vhi tman

) Ηετάφρ. Ν. Καρβούνη.
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ϋvvέχε ια άπό τό προηγο,5με νο Δε λτίο
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στό προηγούμενο τευχος διηγη&ήκu.με τήν Πρώτη Πράξη του JΤάρ
τή.ι
σιφαλ" του Βάγ,.νερ. Jίρίv μπουμε στή Δεύτερη ας εξηγήσομε
κα
vά
γιά
δυό
αλλες
τίς
Πρώτη, δπως άργότερα &ά κάνομε καί γιά
ταλάβομε καλύτερα τό βα�ύ νόημα πού εχει τό εργο αυτό.
Ή κεντριΥ.ή ι
' δέα εκφράζεται μέσα στό uτίχο ε��εινο πού κά�ε
λ
ί
ό
οι
τόν τραγουδουνε μές στόv Ναό του Μονσαλβάτ: 111 'ΙΙ
τ σο ο αγγε
,
συμποvια τον Υ.α:νει υοφο τον αγνο τον Τρελλο". ' ΙΙ συμπονια", το
κύριο μοτίβο ολου του εργου. Ηέ τ-ηv συμπόνια ή ψυχή του Ιχν&ρώ �
που tξαγvίζεται, tξελίσεται, ώριμ άζει. K'tJ πιό πρωτόπειρη ψυχή;
� φυχή πού βρίcη�εται &κόμα μέe1α στήv &γνοια, μέ τή συμπόνια προ+-:
χωρει στό δρόμο της υοφίας.
Κα( βλέπομε τό νέο άγόρι -τόv Π&ρσιφαλ- στήv Πρώτη αδτή Πρ�
ξη,νά εχει δt;ό cι.vαλαμπές συμπόνιας. 'Όταν δ Γκουρνεμάvτζ του μι
λει· Ύιά τόν aγ.οτωμένο κύκνο χι οταv b 'Αμφόρτας, τήν ωρα της Μυ
τή ν
σταγωγίας, φωνάζει άπό τόv πόνο κι ό Πάρσιφαλ, κρατώντας
Χαρδιά του, "τινάζεται άπ'τούς σπασμούς του Άμφόρτα". Τόσο ε νιωσε τόν πόνο του, πού εγινε δι,tός του πόνος. 'Εκεινος πού ά
λη&ιvά συμπονει πονει μαζί μέ τόv αλλον, γ ί V ε τ α ι Ο &λ λος. Κάί τότε ελευ&ερώνεται b.π'τόν στενό εαυτό του, απ'τό "εγώ"
του •
. Τ( &έλει νά πει ο Βάγκνερ μέ τή λέξη Τρελλός; Δέv εΊvαι ό
αν&ρωπος ό διαφορετικός άπ'τούς &λλους, πού δέν περπατ� στά Υ�
δια μονοπάτια, πού δέν Ιtχει. τίς '{διες κοινότυπες σκέψεις κ' οι
συνη&ισμένοι &ν&ρωποι βλέποντάς τον τόσο διαφορετιΥ.ό άπ' αυτούς
τόν άποκαλουν Τρελλό;
'� Schure ερμηνεύοντας τό εργο αύτό λέγει πι;ς ο Πάρσιφcιλ
συμβολίζει τήν &ν&ρώπινη ψυχή πού ίχπ' τήν πρωτόγονη κατάστασή της
προχωρει, εξελίσεται, φτάνει c;τή Σοφία, στ� Φως.
Τό εργο αυτό εκφράζέι πέντε διαφορετικούς τύπους άv&ρώπωv.
Πρωτα
JΤάρσιφαλ κ'επειτα
'Αμφόρτας, πού cχντί&ετα cχπ' tκεινον
εΤναι ό άδύνατος �ν&ρωπος, γιατί ενω του εχει δο&ει ενας
τόu ο
μεγάλος προοριuμός, νά εΊναι ό φύλακας του υΑγιου των
'Αγίων,
δέν μπορεϊ νά φανει άντάξιός του. Παρασύρ&ηκε ίχπ' τόν κατώτερο
α�τό �ου 1 τυφλώ-&ηκε /:.tπ' τό π&Ό-ο ς του κ' εχασε τήν ί ερή τή Λόγχη
τη &ειχια Άχτίδα-Θεληυη. )·�ί μέσα e1.:ήν κcιρ�ιά του &νοιξεή πλη.:.
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1. Ηονσαλβάτ σ ημαίνε ι: Βουνό ·sης σωτηρίας.
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γή, ή άγων ία του πό�-ου καί της τύφ:ης;. ttf!ω.ς lχπ'τό κρίμα μου
vά
ζ
(\_ 11
,
(
, lf • ;.ιε τον π.ονο v.αι με την υ.πηρεσια -v"υ0.
"'επλ υvω; ι, J-Cοvα
Χ' υπηρετα
σία-προσωορά-, ξεπλενόμαστε χ'"ελευ-&ερωνόμ·αΘ'τε ά.π' τό Κάρμα, άπ'
τήν Είμαρμένη. �.ίά \) ,&υσία δέν ξ επλένει μό.νο τόν tαυτό μας ά.λλά
1ω( τούς &λλους. "Γιά τόν αμαρτωλό μέ τί·ς μ-ύριες tι.γωνίες τό αί
μα: Του χύ&ηκε". "Ηές στό κα&άριο Χρύσταλλο,. τό αΤμα τό χυμένο πως
γ(νεται δλοπόρφυρο, πως λάμπει. Καί τQέμοντας άπό τήν εκσταση ,
t
μου νά δεχτει τό άμέσα στή &εία άνατριχίλο:, ά.νοίγω τήν Χcρδιά
,
'
ί
'f'
ανοιγει
' εκ<1ταση, μ;;σα
'
' 'Αγ-απη,
'
' '
στην
γιcωμενο το α μα:". 11'ευα στην
� v.c�ρδιά νά δεχτει τή Θεία Προσφορά. Κι ο 'Αμφόρτας λέγει
καί
.. &λι: "Τi:αί τότε τό διΥ..ό μου τ' άκά&αρτο αΊμα άπ ,. τήν πληγή μου ξε
πετιέται καί ξέχειλα στου αiσ&ησιασμου τόν κόσμο πέφτει". Δεχό 
μc:uτε τή Θε'ίκ ιά !Ίροσφορά καί τό διΥ.ό μας "τό άΥ.ά&αQτο ο:ίμα'' φεύ
γει, άλλά δπως τίποτα στόν κόσμο δέν χάνεται, φεύγει ά:π 1 αυτόν
-τόν μετανιωμένο αv&ρωπο- κα ί ξέχειλα πέφτει μέσα στό-ν άπρόσωπο
Χόσμο του α'ιυ&ησιασμου, πού εΊναι γεμάτος, ξέχειλος άπ'τά πά&η
των άν&ρώπων. "Κο:ί καταρράκτης τό φράγμα γχρεμίζει, τό αίμα της
δι1�ιας Του πληγης πού Ι:ι.π'τήν '(δια λόγχη εχει χυ&ει"� Μά του 2:ω
τήρα τό αγιασμένο αΊμα εχει τόση δύναμη πού γκρεμίζει τό φράγμα
πού χωρίζει τόν 11.όσμο του α'ισ-Ό-ησιασμου άπ' τόν κόσμο της άγνότη
τας Υ.αί τότε
κόυμος του αiσ&ησιασμου δέχεται "τά πορφυρένια
δάκρυα", τή Θεϊκιά Προσψορά, κ'εξαγνίζεται Y..t αύτός. " 'Άνοιξε
του Σωτήρα ή πληγή κα[ κύλησαν τά πορφυρένια δάκρυα- ffi ά.νε(πωτη
συμπόνια- νιά τήν άν&ρώπινη ντροπή".
Ό τρίτος άν&ρώπινος τύπος είναι ή Υούντρυ, ή γυναίκα
αi>τή
μέ τή διπλή φύση. Ή φιλήδονη (&ά τ6 δουμε αbτό καλύτε�α
dτή
Δεύτερη Πράξη) κ'η γυvα(κα της μετάνοιας, της υπηρεσίας, πού α
γωνίζεται γιά τήν ψυχική ανάταση καί τόν έξαγvισμό. Είναι ή ζων
τανή ψυχή πού βλέπει μαχριά, πο1:ί ταξιξ,εύει μέυα στό σύμπαν, πού
ερει το, παρελvον,
που, !tχει
υπερ,)ατικες
Χαι"
ξ�
Ω.'
'
(.
ο
, ικανοτητες
ι
,
Β, λεπει
,
πρ&ματα πού ο\ συνηθισμένοι &ν&ρωποι δέν Βλέπουν. ;Cο:ί μέσα ά.π'
τό σαρκικό τό πcz.C'oς, μέσα ά.π'τήv προσωπική, περιορισμένη άγάπη,
ψάχνει νά βρει τήν &λλη, τήν άπέραντη, τή -θ-εϊκιά 'Αγcfπη. 'Αλλά
. τήν ωρα πού ποθε"ί, γίνεται δργανο σ' &λλες κατώτερες δυνάμεις._.καί
μές στή βαθειά τήν ασυνε[δητη 6πνωση, αbτές βοη&α.
'
'
' '
'
επομε πως
'
' ο' Β'αγκνερ πιστευει στη :,fετενσο:ρκωση ·ι.αt
'Ε•πισης
βλ'
Ο'τα Κάρμα. "Τώρα ξοφλα παληας ζωης τά περασμένα κρίματα. Τρέχει,
πετa ξαν�ρχεται, ζηλο γεμάτη κι 6λους μας πάντα bπηρετει�. Μέ
1
τήν υπηρεσία, τήν προσφορά, τή θυσία ξοφλο�με τά παληά μας κρί
ματc�.
Πι
τέταρτος τύπος ό τ:έλεια αντίθετος tι.π'τόν Πάρσιφαλ, τό
uύμβολο της Υακ[ας καί της Μαύρης Μαγείας είναι ό
Κλ[νγκσορ .. Δ υό �ντ[θετες δυνάμεις παλεύουνε μέσα στό'ιύμπαv. 'Η tνέλιξη
τή
(;·.c�τέλιξη) κ'ή εξέλιξη (άνέλιξη). 'Η μιά δύναμη κατεβάζει
Οε ίu. Μονάδα ( τήν Ψυχή) l:ι.π' τούς 1-J.οα t ότερουs Κόσμους ( απ' τόν ΥΤα ρά�cισο) στους πυκvότεqους κ't &iλη tι.π'τους πυκνότερους Κόσμους
'τ
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- 31 τήν Ι:J.νεβάζε ι καί πάλι έξάγνιqμέvη κ'έξαυλωμέvη στούς άραιότ�
ρους. 'Απ'τήν ό:υυvε ίδητη τελε ιότητά της ή ξε χωρισμένη
Μονάδα
κατεβαίνει στήv πυ,tνή tiλη, μέσα στfjv ένυυvε ίδητη άτέλεια,ως που
ν'άνέβε ι στήν ένσυνείδητη πιά τελειότητα. Ό κόσμος b πυκνός εί
ναι b κόσμος της δοκιμασ(ας, του άγώνα, της πε ίρας. Κ'� δοκιμα
σία πού γίνε ται r;είρα σcρυρηλατει τίς φυχές κι c:πό τ'ά:λάξε υτο τό
μάρμαρο φ τιάχνeται τό ΙΧγαλμα τό &εϊκό.
Ό &ν�Qω?.ος, μέσα στήv &γνοιά του, τίς δυό αυτές δημιουργι κές δυνάμεις τίς άποκαλει Κακό καί Καλό. ΕΤναι κακό γιά μας ο,τι
βρίσκεται πιό πίσω στήν εξέλιξή μας, κ'εΊναι καλό γιά μας ο,τι
βρίσκετc:ι πιό μπρός. Ό Ξλίνγκσορ f)ταν τόσο πίυω Ιχκόμα ατή δι
κιά του τήv εξέλιξη. ΎΗτα.ν ό τέλεια b.ντί&ετος τύπος του
αγνου
Πάρσιφαλ. Ό Κλίνγκσορ πολεμουσε τούς 'Ιππότες, τούς φύλακες του
'Άγιου Γκράαλ. Πάντα τό Ε:α.κόπροσπα&ει νά πολεμήσει τό Καλό. ΕΊ
ναι ή ελξη πρός τούς κρe!.δασμικά πυκνούς κόυμους. Κι αυτή τήν πάλη τή βλέπομε πα.ντου ολόγυρά μας. Γιατί ή ψυχή πο&ει πάντα
νά
ξανανεβει εχει άπ'οπου ξεκίνησε -"ατόν Χαμένο τής Παράδεισο".
·ο,τι καλό προσπα3ει νά εκδηλω&ει, vά πάρει μορφή, vά εξυψώσει
1,
, (\
δυvαμεις
,
'
,
τον κοσμο, οι uντι�ετες
το, αντιστρατευονται
και, προσ πα3ουv νά τό εξουδετερώσουν. Κ'ή σύγ�-.ρουση ταΊν δυό αύτων f/4vτί 3ετωv δυνάμεων εκδηλώνεται πα.ντου μέσα. στό σύμπαν. Ηά μέ τόv ά
φτερά
γώvα ή άv&ρώπινη Φυχή δυναμώνει κι οσο παλεύει τόσο τά
1Cλίνγκσορ γεμάτος λύσσα &έλησε τό
της άνο ίγουv πιό πλατεια. J,ι ο ;,
"
'ί
υ
λ εγει
'
b Γ κουρνεμαντ
Γ Υ.ραα
αγιο
1,'α' οπως
' λ αuτος
'· ' να' πα.ρει.
'
.( ο
' ζ
'
πέμπτος τύπος), b 'ισορροπημένος γέροντας, b φύλακας του αγιου
τόπου, μέ τήv κα&αρή λογι,ιή, δίχως ο'μως μεγάλες εξάρσεις: 11 Τό
, L '
,
,
,
.,.
tl
Γ
., ,
, J/
,
.,
.,
κακο uτc το Υ.α.λο νικιεται παvτα . ιατι το καλο, αν και πιο σπανιο μέσα ατόν κόσμο της πυκvης υλης, μολα.ταυτα εχει μέσα του πο
λύ πιό μεγάλη δυναμικότητα. ΕΤναι ή Παγv.όσμ ια Δ·�vαμη πού ά:π' τή
σκλαβιά ·της πυκvης ϋλης οδηγει στην Έλευ&ερία, ατή Λύτρωση πού
δίνουν οί c:vιστεροι , οί �ραιότεροι Κόσμοι.
Σ' ολον τόv 11 Πάρσ ι φαλ II βλέπομε τήv προσπά�-εια του
f/4v&ρώπου
ν ά φτάσει στήv τελιΥ.ή αυτή Λύτρωση. Τό Γκράαλ είναι τό ίερό σύμ
βολο πού μές στήv κούπα του κρατάει �αί δίνει τή Δύναμη, τ� Σο
φία, τήv 'Αγάπη, τό Φως. Ηά γιά έκει γιά τόν Ναό πού τό φυλά γει, δέv bπ&ρχει κανένας χαραγμένος bρόμος, παρά μοvάiα lνας στε
νός λαβύριv&ος Ι:J.vάμεσα ά:π'τά βράχια πού άvοίγουνε μπροστά ατόν
&vθρωπο πού προχωρεί. 11Γ ιά εκει κανένα μονοπάτι δέv τραβα:. Κα
νείς τόν δρόμο δέv τόv βρίσκει &v μοναχός του δέv τόν ανοίξει 11.
Ό &v&ρωπος άνοίγει τόν δρόμο του. Μοναχός του. Τόv δικό του
τόν δρόμο. JCανένας &λλος δέv του τόv χαράζει. 11Ε'ίμαι μακριά ά:
zόμη 11 . 11 Βλέπεις παιδί μου. Έδω b χωρος γεννιέται Ι:J.πό τόv χρόνο'�
Ό &ν&ρωπο� μέσα ά:π'τόv χρόνο προχωρει. Μέσα στόv χρόνο προσπα
θει, έξελ(σεται, �ριμάζεt μέ τόν άγ�vα iα[ μέ τόv πόνο. Κα{ ξα
,νικά τά Ηονοπάτια άvοίγουvε. Ό χωρος άλλάζει. Κι άπ'τίς χαμη
τόν
λέ <; πεδιάδες, vά ξαφvικά ή Κορφή. 11' Ο χωρος γεvvι έται άπό
.
-zρονο 11 • (Συνεχίζεται)
,
·' Αγλ. Ζαvνου
,

,

t
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γ ι_α τ ο ν ο η μα τ η ς τε χ ν η ς
Μ -ιά φορά κ'εvαv καιρό -παvε χρόνια καί χρόνια άπό τότες-σττf
ρεματιά του Λουν,γκμέv όρθωvόταv εvα δέντρο, ενrι. κιρί, πού ijτανε
του λοyγου ό βασιλιάς δ &λη-3-ινός. Κράταγε τό κεφάλι του τόσο ψη
λά πού μπορουσε μέ τ'άστέρια νά συντυχαίνει. Κ'�ταν ο\ ρίζες τοο
τόσο βαθιά χωμένες μές στή γής, πού μπερδεύανε τούς κρίκους τους
μέ τούς ,.ι.ρίκους του δράκου του ασημένιου πο·ύ κουλουριασμένος ά
ποκάτω κοιμόταν. Κάποτε ενας μάγος τρανός τόκανε &ρπα τό δέντρο,
aρπα θαυμα�τή. Μά τό πνευμα της ο�τε κι δ μεγαλύτερος b μουσι κός δέ μπορουσε νά τό δαμάσει. Αbτό τό λαλούμενα γιά πολύ� και
6σοι
ρό �ταν ενας άπ'τούς θησαυρούς του βασιλια της Κίνας. Μά
καί vά δοκιμάσαν άπό τίς κόρδες του κάποια μελωδία νά βγάλουν,
κανένας δέν κατάφερε τίκοτα. 'Π &πόκριση πού δινότανε στίς τε ράστιες τίς προσπάθειές τους ijτανε νά βγαίνουν άπ'τήv αρπα κα ταφρόvιας σκληρές νότες άσυνταίριαστες μέ τούς σκοπούς πού γυ
ρεύαν αbτοί vά παίξουν. 'Αρνιόταν� αρπα νά δεχτει &φέvτη. ·
Τέλος �ρ-S-ε b Πείβό, ο πρίγκηπας των αρπιστων. Μέ τό
b:παλό
του χέρι χάϊδεφε τήν αρπα , καταπως κάνουνε γιά νά μερέφουνε τσ�
vιάρικο φαρί, κι σ.γάλια & γάλια αρχίνησε τίς κόρδες της ν'αγγί ζ ει. Τραγούδησε τή φύση καί τ ίς tποχές, τά φηλά βουνά κα ί τά yε-
ρά τά τρεχούμενα. Καί του δέντρου ξυπνήσαvε οί {)-ύμησες ολες. Ξα
νά μές στ& κλαριά του παιχνιδίζει τό σιγανό τ'αγέρι τ'αvοιξιά �
τικο, Οί νεαροί καταραχτες χορεύοντας μές στή ρεματιά χαμογελα
νε στά μπουμπούκια των λουλουδιων. Ξανά γQοικιουνται του καλο καιριου ο'ι όνειροπαρμένες οί φωνές μέ τ6. μύρια ζουζούνια
μαζί,
καί μέ τό χτύπο της βροχης καί μέ τό μοιρολόί του κούκου.'Ακου
στε. Μιά τίγρισσα μούγκριξε καί της λαγκαδιας ο άντίλαλος της 1:ι:
ποκρένεται. Μές στήν ερμη τη νυχτιά ,.ι.οφτερό σάν τό σπα{)-ί σπι{}-ο
βολάει τό φεγγάρι πάνω στό χόρτο τό κρουσταλιασμένο. Ό χειμώ νας βασιλεύει τώρα. Καί στόν αγέρα, πού εΤναι γιομάτος χιόνι,
κύκνοι ,.ι.λω-&ογυρί ζουν ε cρτεροκοπώντας καί τό πολύβουο τό
χαλάζι
τ& κλαριά χτυπάει μ'&γρια χαρά.
'Άλλ::�:ξε επειτα σκοπό b Πεϊβό καί τραγούδησε τόν ερωτα. Ό λόγ
γος !γειρε σ�ν ποθοπλανταγμένος λεβεντονι6ς πού τόνε συνεπα[ρ νουν οί στοχασμο[ του. 'Εκει φηλά σύγνεφο αστραφτερό πετουσε σάν
κορασιά καμαρωτή. Μά τό διάβα του εσερνε πάνω στό χωμα μακριές
σκίές, μαυρες σάν τήν b:πελπισιά. 'Άλλαξε ό σκοπός καί πάλι. Ό
Πείβό τόv πόλεμο τραγούδησε, των σπαθιων τό σμ[ξιμο, των άλόγων
τό ποδοβολητό. Καί μές στήν αρπα ξέσπαuε ή άνεμοζάλη του Λουvγκ
μέν. Ό δρc(zος Υ.αβαλλίκευε τήv άστραπή. Κ'ή χιονοστιί3άδα κατρα
κύλαγε άϊ.ό ρ�χούλα σέ ραχούλα βροντώντας σάν αστροπελέκι.
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Μαγεμένος ο Ουράνιος μονάρχης ρώτησε τόν Πε.ίβό ποιό
ητανε
τό μυστικό της νίχης του. 11 ΙΤολυχρονεμένε μου βα9'ιλιά, του άποκρί�ηκε, δλοι τους αποτύχανε γιατί μονάχα τόν kαυτό τους τρα γουδήσανε. 'Εγώ αφηuα τήν αρπα νά διαλέξει τό σκοπό της. Καί μά
τήν άλή�εια δέν ξέρω l'ι.ν ή αρπα ητάν ό Πεϊβό τj αν ο Πεϊβό ηταν
η αρπα".
Αύτό τό παραμύ&ι δείχνει πόσο μυστήριο κρύβεται στό
νόημα
της τέχνης. Τό αριuτούργημα εΊναι μιά μουσική συμφωνία πο� παί
ζεται μέ τά πιό λε�τά μας αιu&ήματα. 'Π τέχνη ή άλη&ινή
εΊναι
ο Πείβό. J('έ::μεις εΊ�αστε ή αρπα του Λουνγκμέν. Ή μαγική επαφή
του 'Ωραίου ξυπνάει τίς μυστικές χορδές της ϋπαρξής μας. Ή α
πάντησή μας στό Υ.άλεuμα του 'Ωραίου εΊναι ή δόνηuή μας, τό σκί ρ
τημά μας. Τό πνευμα μιλάει στό πνευμα. Γροικαμε τ'άνείπωτο, -&ω
ρουμε τ' α-&ώρητο. 'Ο c(ριuτοτέχνης Χάνει τίς νότες νά ξεπηδήσου
νε, από που δέν ξέρουμε. Θύμησες από καιρό λησμονημένες μας ξα
νάρχονται, φορτωμένες νόημα Χαινούργιο. 'Ελπίδες πνιγμένες ά:πό
τό φόβο, εξάρσεις τρυφερότητας πού τήν �παρξή τους δέν τολμαμε
νά τήν παραδεχτουμε μας προσcρέρνοvϊαι στολισμένες μέ καινούργια
λάμώη. Τό πνευμα μας εϊναι � μουσαμάς δπου b zαλλιiέχνης βάνειτά
χρώματα. Ο\ αποχρώσεις εΊναι οι συγzινήσεις μας. Καί τό σκιόφω
μέ
το σχηματίζεται μέ ϊό �ως πού βγαίνει απ'τίς χαρές μας καί
τή σκιά πού ρίχνουν οί λύπες μας. Τό αριστούργημα εΊναι μέσα μας
κ'εϊμαστε μέσα στό αριuτούργημα..•
.,

Τάχα &έ νάρτει ό μάγος ό μεγάλος αρπα α�;τόν κορμό της νεώ
τερης της κοινωνίι:ι:ς νά φτιάξει τρανή πού τά 'δάχτυλα της μεγαλο
φυίας vά κάνουν τίς χορδές της ν'αντηχήσουνε;
:Οκακούρα-Υακουζο, γιαπωνέζος uυγγραφέας (1813-1862).
'Από "Τό βιβλίο του τσαγιου". Μετάφρ. Μαρ. Γ. Οiκονόμου,

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΕΦΗΜΕΡΑ
Ή Λευτεριά, f) Ε'ιρήνη κι b Πολιτιuμός,
εΤναι λουλούδια εφήμερα καί σπάνια
πάνω σέ τουτον τό πλανήτη.
Γι αυτό καί καταντουν:
απιαστα ιδανικά γιά τούς απαισιόδοξους,
μάσκες καλές γιά τούς bποκριτές,
μά γιά τόν &ν-&ρωπο
μέ τήν u.πλή, κα&άρια σκέώη,
πίστη καί uύν&ημα γι'αγωνες.

Δημήτρης Θεοδωρίδης. 'Από τίς "Πνοές" (άρ. 75) ..
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1ΚfίjJΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Λ��Τ�ΡΙΑ KAt -.ι-1 !ΚΑΑΒΙΑ
"Όποιος ελεν&εqα συλλογατα ι συλλογcLτα ι καλά.
Ρήγας Βελεστινλής.· 'Από τό "Φυσικης άπάν&ισμα".
'Η σκλαβιά κάνε t το-ύς cΝ&ρώπους τόσο vά ξεπέσουν ωστέ νά τήν
άγαπήσουν.
Βωβέ:νάQγ�{. (Vauvenargιιes
) , γάλλος στοχαστή_ς του. ΙΙΙ'α'ιώνα'.
'Από τά 11 'Λr:οφ&έγματα". Ηετάcρ Q. Μαρ. Ο!κονόμου.
Οί υΥ..λcί.βοt μές στίς αλυσίδες τους ;;λα τά χάνουνε, άκόμα καί
τήν έπι&υμία νά βγουν άπ.'αυτές. Τούς άρέσει ή σκλαβιά, οπως στου
Όδuσσέα τούς σuντρ6φους &ρεσε � αποχτ�νωσή τους. Ή β{α !κανε
άναντρ{α
τούς πρώτους σκλάβους. Καί τούς διατήρησε σκλάβους ή
τους.
7.άν Ζcί.κ Ρουσώ. 'Από τό 1 1Κοινωνικό συμβόλαιο 11 (βιβ,λ. Α: κεφ,
β '). Μετάφρ. Μαρ . Οi'Ι'.ΟVόμου.
'Υπάρχει ατόν κόσμο τουτον ενας μυστικός νόμος -&ν δέν υπηρ
χε, ό κόσμος &ά 'ταν &πό χιλιάδες χρόνια χαμένος- σ_κλη�ός κι
παραβίαστος: τό κακό πάντα στήν αρχή &ριαμβεύει κα{ παντα
στό
τέλος νικ�ταi. ΘαρρεΊ� κι εΊναι άπαρα[τητσς αγώνας πολύς Κj \5ρώτας πολύς γιά νά εξαγοράσει ο αν&ρωπος τό δίκιο του -κι ή ,ε
0
λ�υ&ερία εΊναι τό πι.6 αχριβαγόραστο lΧγα&ό -δέ δίνεται δωρεάν μή
τε άπό τόν &ν&ρωπο μ�τε άπό τό Θεό" πηγαίνει από χώρα σέ χώρα,
δπου τή φωνάξουν, άπ,0 καρδιά σέ καρδιά, άvύπνωτη, άνυπόταχτη,
χωρ{ς συμβιβασμό.
� ίκος Καζαντζάκης; 'Από τόν πρόλογο του 11Καπετάν Μιχάλη".

α

"Όπόιος δέ βρίσκει τήν άνταμοιβή μέσιΧ του εΤv.αι σκλάβος.
Π•• Πρεβελά,ι.ης. ',Απ ό τό μυ&ιστόρημά :rου 11 '0 ηλιος του &ανά
του" (σελ. 222, 'Α&ηvαι ., 1959).
'

Ή πραγματtκή &ξία ενός σ.ν&ρώπου προσδιορίζεται άπό τον
&μό πού κατοQ()ωσε νά έλευ&ερω&εί lχπό τό iyώ του.
"Α
..
τον
λμπερτ ''Α rνσταιv
,.. • ' .ι-Α�πο' το, ".j1ως βλεπω
,
/ κοσμο •
Μετάφρ •. Ηtvας Ζωreάφου Μεραναίου.
τ,"'

Ι

-

βα.-

"

wοποιος αγαπάει τ� λεφτεριά ολα τ'άγαπάει' τίποτα δέv κατέ χει. Παντου αiσ&άνεται e1πίτι του κ'εlναι πάντα δ έαυτός του.
Ο. Λ. Φορέλ (Ο. ,!,.. Forel ) , σύγχρονός μας ελβετός φυχολόγος.
'Από τούς 11 'Αφορισμσύς".
Λfετάφρ. λfαρ. Οtκ:0νόμου.

Η ΕΛΕΥθΕΡΙΑ ΤΗΣ θΕΛΗΣΕΩΣ
συνέχεια από τό προηγούμενο τευχος
Τά στοιχεια τά όποια μας προσκομίζει ή Θεοσοφική &ποφις επί·
της φύσεως καί του μέλλοντος του ανθρώπου δίδουσιν εiς τήν θεω 
ρίαν της ελευθερίας της &ελήσεως όριστικόν κυρος. "Ερχονται νά.
άποσπάσωσι τήν σύγχρονον συνείδησιν άπό της δηλητηριώδους επιρ
ροης του ύλισμου καί vά προσανατολfσωσι τήν σύγχρονον συνείδη �
σιν πρός &λλην αντ(λη�ιν περί το� πεπρωμένου του άν&ρώπου. Μέ 
χρι τουδε Χαί άπό της θεολογικης καί άπό της ντετερμιvιστικης ./ι.
πόφεως τό ζήτημα tμεινε σχεδόν αλυτον. Δέν ητο δυνατόν vά γίν�
&λλως εφ'δσον αμφότερα τά συστήματα εστηρίζοντο επί της εσφαλ μένης προϋποθέσεως οτι
&νθρωπος διατρέχει μίαν καί μόνην t παρξιν. Τό πραγμα μεταβάλλεται καθ'bλοκληρίαv, εάν ευρυvθn
κ·ι>
κλος της ζωης καί εξετάσωμεν τό πρόβλημα ύπό τό φως της διδασκα
λίας της μετενσαρκώσεως. "Εκαστος &ν-&ρωπος αποκτα τήv ελευθερί
αν του διά των tδ(ωv δυνάμεων εξελισσόμενος βα&μ�δόν διά μέσο�
αναρι&μήτων διαδοχικωv υπάρξεων.
Άντικα&ισταμένη ύπό του ενστίκτου τό bποϊον εκτοπίζεται ο
λίγον κατ'όλίγον ύπό της λογικης, η εi.ευθερία μας είναι πολύ πε
ριωρισμένη ziς τάς κατωτέρας βα�μίδας της εξελίξεως καί εκτεί νεται σημαντικως μόλις τό πνευμα &ρχίσn νά καταvο� τόν
Νόμον
καί νά προσαρμόζηται πqός αυτόν. Έφ'cίσον ή συνείδησις εκδηλου 
ται ύπό μbρφήν επιθυμίας, επηρεαζομένη εlς τάς ενεργείας της ά 
πό εξωτεριzό:ς ελξεις, εύρίσκεται πολύ μακράν της ελευθερίας. Κα
θώς &νθρωπος �δυνάτου χαρακτηρος δύναται ωθούμενος ύπό δυνάμεως
lσχυροτέρcς της tδικης του νά λάβυ κατεύ&υνσιν άντίθετον εκεί ν ης τήν bποίαν επεθύμει, τοιουτοτρόπως καί η θέλησις ώθουμέvη α
πό πράγματα kλκυστικά όδηγεϊται εtς τήν οδόν της απολαύσεως, ή
bποfα διατρέχεται ευκόλως καί δέν tνεργεϊ �ς αυτοκυριαρχουμένη
δύναμις. Τό 'Ε γώ tλκύεται υπό tί,ωτερικης δυνάμεως εtς τήν b
ποίαν δέν δύναται νά αντισταθv.
Τήν tκ9Qαστ ικωτέqαν εiκόνα της καταστάσεως ταύτης του 'Εγώ
μας δίδει χωρίον τι εξ ενός ίερόυ βιβλίου των 'Ινδωv 1 παραβάλ λον τό εγώ πρός bδηγόν πολεμικου αρματος, ενψ αί αίσθήσεις
αί

ο

ΕλΥ.. υόμεναι ύπό τWν άπολ�ύσεωv είναι οί άχd..λίνωτοι ίπποι., οί

ποΊοι είς τόν ακράτητον δρόμον των παρασύρουν τό αρμ� μετά
ανισχύρσυ οδηγου 2

ο

0-

του

1. Καθάκα ΟυπανLσάντ Α'
γ' 3-14.
πτερωτούς
2. Καί ό Ι}λάτων παριστάνει τήν ψυχήν ως αρμα μέ δύο
ϊππους χαί μέ ήνίοχον. Εtς τήν εξαιρέτου ποιητικότητος είκό-
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�αί tν το6τοις � &έλη�ις εΙvr.ι.ι αbτ� ή δ6ναμις του εγώ. Έφ'
υ
,
� , - l,
,
"
οσοv
δ μως τουτο παρεκκλινει οδηγουμεvοv υπο των αχαλιvωτωv ιπ πων, εϊναι μακράν από του νά εϊvαι ελεύ{).εροv. Θά ητο
άvωφελές
νά ομιλωμεv περί ελευ�·έρας βουλήσεως άv&ρώπου υποκ6πτοvτος ε1ς
τ6ν ζυγ6ν των παθωv καl των άπολα6σεων. Ό &v&ρωπος ο�τος ευρί
σκεται εν πλήρει δουλεf�, δι6τι δέν εχει τήν ελευ&ερίαν της εκ
λογης καί &ν, lΧκολου&�ν τήν bδ6v πρός τήν bποfαν kλκ6εται
bπό
των εξωτερικ�v πραγμάτων, φ«ίνεται δτι εvεργει kκουσfως, πράγ ματι δέν έ:;:λέγει τίποτε, δέν εχει μάλιστα είς τάς πράξεις του ο'ύ
τε ιδέαν ε·Δογης. Έφ' δσον τόv διευ&6vουν ή ελξις ν.αί ή G(ποστρο
φή πρός τά εξωτερικά &ντικείμενα, && ητο μάταιον rj μο:λλον γελοι
ον νά bμιλωμεv περί ελευ&ερίας. Καί &v ο &ν&ρωπος φαντάζεται 6τ ι εκλέγει ό Ιδιος ελευ&έρως τό άντικεlμεvον του πόθου του, τό
αfσθημα τουτο της ελευ9ερίας δέν εϊναι παρά αbταπάτη, διότι εν
τ� πραγματικότητι ενεργει υπό τήv επήρειαν της ελξεως τήν bπο[
αν άσκει επ'αbτου τό �ντικε{μενον, χα{ της επιθυμίας του νά αt
σ&ανθ� τήν άπόλαυσιν τήν οποίαν θά του δώσει τό άντικείμενοντου
το. υΕχει τόσην έ:λευ&ερίαν ε\ς τάς πράξεις του δσην εχει σιδηρο:
ράβ δος tλκυομέvη bπό μαγνήτου. Ή ταχ6της uεθ'�ς ή σιδηρο: ράβδος
σπεuδει ι.ρός τ6v μαγνήτηv εξαρταται εκ της δυνάμεως του μαγνή του καί εκ του βάρους του σιδήρου του αναλcγουντος πρός τήν ελ
ξ ιν του.
Δι& νά ενvοήσωμεν τί σημαίνει ελευθερία πρέπει νά απαλλαγω
μεν της δυσκολίας τήν οποίαν συvαντωμεν κατ'άρχάς, ζητουvτες νά
εξηγ�Jσωμεν τήν σημασίαν της λέξεως "ε;,.λογή". υΟταv νομίζωμεν ο
τι ε'{μ ε-&α ελεύθεροι νά έ:κλέξωμ εν, α'ύτή ή δη&εν έ:λευ$-ερία εκλο γης αυvεπ&γεται �ρα γε κα{ τήν ελευ&ερίαv της &ελήσεως; Τό σπου
δαιον ερώτημα ΙΞ:γκειται ε'ις τό tξης: 11 Τί μας ώθει νά εκλέξωμεv.;'�
'Υπάρχει μεγάλη διαψορ(l μεταξ·G του νά ενεργfj τις κατόπιν εκλο γης 1tαί της ελευ&ερίας του εκλέγειν. Πασα πραξις τήν όποίαv lΧπο
φασίζομεν χωρίς νά μας lΧναγκάσn &λλος κανείς φέρει τήν σφραγιδα
της ελευ&ερfας. 'Αλλά μέχρι τlνος σημείου δυνάμε&α νά
εΥπωμεν
�τι ή θέλησίς μας είναι ελευ&έρα κατά τήv κυρίr.ι.ν σημασ{αν
της
λέξεως; Διά νά εΥμε&α εtλικριvεις, ο\ πλειστοι εξ ήμων εtς πολ6
περιωρισμένηv κλίμα:v..α ε'ιμπορουμεv νά εξασκήσωμεv τήν ελευ&ερίαν
-

,

\

να τήν δτ::οίαν συναvτωμε� ε'ις τόv "Φr.ι.ιδρον" (246Β,253Δ-254Ε) άv
τιπροσωπειSονται τά τρίc: μέρη ετς τά όποια ό Πλάτων διαιρει τήv
φυχήν. Τ6 11 λ-0γιστιχόν 11 , τό &ποιον tπικοινωνει μέ τάς ί δ έ α ς,
,
1,
,
'
ι.
'
τ α' rι ε ,,• δ η 11. , το:' αναΛ
λο ιωτα
αρχετυπα
των
δντωv, &vτιπροσωπευό
·
-rό
-θ·
11
,
ει
ηνίοχος
" υμοειδές
τό φερόμενον πρός τιμ άς
δύναμιν
χα[ δ6ξ�ν, ό καλός κα[ �ραι�ς λευκός Υππος ό �ρο&6μω� bπακο�ων
ε,ς τον ηvιοχ{)V το ιa;Πt\J'υμητικον", το οποιον τεινει προς τας ιrλικά� �δον&ς, :ο bγκώδης καί ακομφος μέλας fππος, b βίαιος καί ά
πει&αρ�,Jτος.
t

'

t.

'

•

'

ΗΖ...

α

'

'

t

....,

'

'

'

!.

- 3( -

μας. Έ-.,.τός της �ιέσεως τ·,}v bποίαν άσκουν εφ'ημων αί συμπά&ει'
, (}_
δ rα
;,, τα, πραγματα
,
,.._, μας περιστοιχιαι. και/ αι( αντtπαvειαι
τd, (οποια
ζουν, εϊμε.3-α άν.όμη περιωρισμένοι μεταξύ των στενων ορίων
των
κατευ&ύνσεων τάς οποίας ήκολού&ησαν αί σκέψεις μας μέχρι της u�
ρας ταύτης" εϊμε&α δεσμευμένοι ά�ό τ&ς συνη&είας μας, τόν τρδ
πον του σκέπτεσ&αι, τάς άρετάς τάς οποίας ΙΧπεκτήσαμεν κατά τάς
προηγουμέvας bπάρξεις μας i'J καί από τ�ν ελλειφιν των αρετων
,
1
'
,
•
,
λ, , τας
,
1-.
,
.,,,1 'δ
δ υνcφεις
,
ΙJ. υνcι.μιας μας, CLπo την φυτουτων, απο
ι:.μφυτους
σικήν μας κληρονομικ�τητα καί τέλος από τ&ς εθνιz&ς καί οlκο yενειακά:ς παραδόσεις μας.
'Π ελευθερία λο(πόν του ατόμου άσκεiται ε\ς πολύ περιωρισμέ
νον κύκλοv, εξαρτωμένη άφ' ενός μέν εκ των ΙΧπαιτήυεων του Νόμου,
b bποΊ9ς οbδεμ[αν παραβfασιν ανέχεται, οbδεμ[αν μεταΒολ ήν ε\ς
τήν τάξιν του κόσμου, αφ'ετέρου δέ εκ του παρελθόντος του άν
&ρώπου καί α\ συνέπειαι του παρελ&όντος άνταvακλωσιv επί το�
ανθρώπου διά μέσου των α\ώvων μέχρι τελε[ας επαvορ�ώσεως. 'Εν
οbδεμι� περιπτώσει ή ασκησις της άν&ρωπίνης ελευθερίας δύναται
νά εμποδίσ11 τήν εκτέλεσιν των θείων σχεδίων, Ιί.Ηως η τάξις των
πραyμά:των θά δι εταράσσετο ανά πα:σαν στιγι-:,ήν. 'Υπεράνω των πε ριωρισμένων κα[ εbμεταβλήτων αντιλήψεών μας Γσταται καί συvε χ ί ζεται fι άvαλλοίωτος τάξις του σύμπαντος. Ε'ίμ ε&α πάντοτε κrι.
κο f κριτα[ εκε[νου τό bποiον άποτελε7 τό πραγματικόν καλόν μας
καί αν ή φυσι11.ή τάξις των πραγμάτων \.ιπετ&σσετο είς τάς επι&υ μίας μας, bπο7c:ι φρικταί διαταραχαί &ά προεχαλουvτο ε; αbτου.
Ή πρώτη χρ�σις τήν bπο{αv &ά fκαμνεv b &νθρωπος της εkευ3ερί
ας του .&ά: ητο v& απομακρvv17 ι:5λας τάς αiτ ίας του πόνου καί νά ε
ξασφαλ{σ17 hπ'αbτ�ς τ�ς ζωης μίαν άκλ6vητον εbδαιμονίαν. Λοιπόν
εάν υτcάρχουν κα11.ά τά οπο7α ή άν&ρωπίνη διάνοια εχει τό κα&ηκο•;
καί τά μέσα vά b.,,οσοβήσ17 κα{ εξολο&ρεύσ�, ώς π.χ. τά προερχό μενα εκ του κύκλου της γης, υπάρχουσιv &.λλα, συμcρυη πρός τήΎ fι·
�ικήv ψύσιν μας, τά όπο7α μόνον ή &λιψις 11.αί ό πόνος είμπορουv
νά δαμάσουν v.σ.ί τοιαυτα είναι τά ελαττώματα καί αί κακίαι μας.
Εiς αυτάς τάς περιστάσεις ο πόνος 11.α&ίσταται μά&ημα η
μαλλον
ψάρμακον άπαρα[τητον κα{ αi δοκ1μασίαι τάς οποfας bφιστάμε&α
δέν είναι παρά δικα[α άπονομή της άλαv&άστου δικαιοσύνης.'Εξ ύ.
γvο{ας λ�ιπόν πρός τό σχέδιον tου Θiο� &v&ιστάμε&α εις τ�ν τά ξιv κα{ τούς νόμους του κόσμου. Τούς �πικρίνομεν διότι άγνοου
μεν τούς κεκρυμμένους σκοπούς.
Πεπρωμένον εΊναι τό διά μέσου των δ·ιαδοχικων υπάρξεων άπο τέλεσμα των πράξcων καί των ελευ&έρων άποφάσεώv μας. "Ας μή λη
σμονωμεν οτι εύρισκόμε�α εiς τόν κόσμον τουτον, διότι η-θελήσα
μεν νά: άναπτύξωμεν τάς δυνάμεις μας διά της πείρας τήν
bπο(αν
προσφέρει ή ζωή εiς τά κατώτερα στρώματα. Πρέπει vά έν&υμούμε&α:
οτι ήμεϊς οί ϊδιοι εξελέξαμεν τό πεπρωμένον, τό όποιον υφίστα ται μόνον 'Dπ'α-!J,ήν τήv �ννοιαν, u1ς &ποτέλεσμα δηλαδή τj lχντί�ρα,...J

,

�-::ΧQ���εvων αiτίωv. Είς τήv πραγματικότητα τίποτε δέv
_-!<�:ο καί δσοv καί αν εΊvαι βαρύ τό φορτίον των ευ&υ έ'γκλημάτωv μας, δυvάμε-&α πάντοτε vά βελτιώσωμεv τήv
,
_a δι'εργωv αυταπαρνήσεως καί φιλαv-3-ρωπίας, εκτελουντες
�17α�αύστως μέ tι.φοσίωσιv καί υπομονήν παν δ,τι μας υπαγορεύει
76 κα �Χον καί � ή-3-ική.
Εtς 6λας τάς βαθμίδας της προόδου, �\ς τήv διαvομήν των ά
γα ων καί των -& λίψεων της ζωης, παρά τούς δεσμούς τα>V αlτίων, α
νευ βλάβης του πεπρωμένου τό bioιov μας επιβάλλεται υπό του πα
ρελ&όvτος μας, tπάρχει ;.&vτοτε &έσις διά τήv ελευ&ερίαv της άv
�ρωπίvης tελήσεως. Άλλ'ό κύκλος εντός του οποίου εξαuκειται ή
.,r
'
1, CI
,
λ
, δυvαται
,
uνσρωπιvη
σε,ησις
ειvαι
τοϋον
στεvος,
ωστε δ εν
να, εμποδίυ� τό έργον του Θεου, τά άποτελέσματα του όποίου εκτυλίσσον ται ε'ις τό Ιχπειροv. Τό άσ&εvές έντο μον, αφανές είς τήv
γωvίαν
του κήπου, δύναται vά κιvήυv �ριuμέvα Ιχτομα εbριuκόμεvα πλησίον
του, δέv δύναται 5μως vά διαταράξv τό εργοv του -3-είου Κηπουρου.
ι,

C\ '

Καλλιόπη Κουτuογιάvvη. 'Από τήv διάλεξιv 11 'Η ελευ-&έρα &έλη
Ο'ις" ή bποία περιλαμβάνεται ε'ις τό τευχος Β'τωv "Θεοσοφικωv
μιλιωv 11 •

ο-

ΣΚΕUΙΕ I Σ Γ I Α ΤΗ θΕΛΗΣΗ
Δέv bπάρχει κα&όλου άλη&ιvή θέλησις χωρfς ελευ&ερία.
Ζάv Ζάκ Ρουσώ
Ή καλλιέργεια τ�ς &έληυης εΙvαι τό μυστικ6 τ�ς δπαρξής μας.
Ρ. 'Έμερσον

ΣκοτιQvει, ω Ηα&ητή, τή &έληση ο φόβος Υ.αί σταματάει τήv κά&ε
πράξη.
Ε.Π. Μπλcιβ&τϋ1,ω. 'Από τήv "Φωνή της υιγης". Μετ. Τ. Τ. Βρατuάvου.
Η θΕΟΣΟ(Ι)/Α
'Ε Θεουοφfα δέν άποτελει νέον -&ρησκευτικόv η φι�οσο!ικόv σ�
στη μC( άλλfι. τό άπάv&ισμα +ί το άπαύγασμα ολωv των &:πο κτισεως κο
uμου &ρηuχευτικωv καί &εοσοφtκωv συστημάτων. 'Π Θεοσοφία επανα
φέρει ε'ις τό φως τ'ης γvώυεως, κατόπιν μακρας βασάνου καί ερεύ vης &γv&ς καί δι�υγεις �ς κρύσταλλα, τάς &vαλλbιώτους ¾αί &ε
μελ�ώδεις ω.η-&είας α'ι bποιι:χι διέπουuι το σύμ;;αv, Al άλή&ειαι αt
ται, ά;.οκαλυφ&εισαι κατά καίρούς ε\ς τόv κόσμον από τάς διαφό �ο·•)ς -&ρηυχείας, ήμαυρώ�ηυαv, ήλλοιώ-&ηυαv, παρεvοή-&ηυαv καί ελη
σμονή&ησ�v μέσα ε\ς τήv διαδρομήv των αίώνω� χαί τήv διαδοχήν
των δια9όρων περιόδων πολιτιυμου κα{ εξελίξεψς του &:ν-&ρώπου.
1

- 39. 'Π Θεοσοφία, &v καf τό περιεχόμενον της διδασΥ.αλ{ας της άμόλις
πεκαλύφ&η εtς υπ έρλαμπροv σύστημα υπερφυους tμπvεύσεως
τόv παρελ&όvτα αtωvα, εΊvαι εν τούτοις παλαιά δσοv καf b κό
σμος. Δι'αυτ6 καί αποκαλε'ιται αρχαία Σοφίcι.. 'Αφ'δτου !tκπαγλ ο ς
καf φωτεινή t(πήστραφε ή πρώτη σπιv&ηροβολή,_τη·; αv&ρωπίvης σκέ
φεως, άφ'δτου ή άv&ρωπίvη ψυχή ως &v&ος &ε'ιοv διήvοιξε τά �βρά
πέταλά της εις τ&ς μαρμαρυγάς της bπερτ&�ης αλη&είας καf τήv
�αρηγορ_ίcι:ν της·Ί>υραvfας '�ρόΌ'ου, άφ'ό_του ή άν·:&ρωπίvη καρδία ε (!.κ'ίρ.τησε · άτεό τιjύ'ς πρώτουξ., δυνατούς παλμούς λατρείας ευγνώμονος
�ρός �όv αtώviov πατέρα, ατάπης dτοργικης .διά.�όv πλησfοv, άφ'
στου οί άv&ρώπινοι όφ&�λμο ί υγράν&ηααv .από :ο'παρα:γμόv δια τόv ξέ
νον· ;όvov, αφ' δτου b d,υχρός καί &κα:μ�'..ός .εγωί�σμός bπεχώρησ'ε καί
εκάμφ&η από τό ευσπλαγχvίκόv συναίσ&Τ)'μά'_y;αί τήν άvαγvώρισιv της
;,ι;�λφότητος Υ.αf άλληλεγγύης των δvτων, l.otό. τότε η &εοσοψική σύ
ν:rί hησις, ή -&ε:οσοφική ιδεολογία εΊχε διαπλασ&η Υ.αί μετ'·· αυτωv
� ®εοσοφία. Διότι ή θεοσρφ{α άποτελε'ι τό άπcι:ύγασμα των φωτει vοτέρων άvαλαμπωv του άν,β-ρωπίvου πνεύματος, -τ:ήv εvσάρκωσιν των
ευγεvεστέρωv συvαισ&ηματωv της άν&ρωπίνης.καρδίας, τόv άντικα
τοrcτ ρ ισμόν τίuν rl.γνοτέ ρων Εμπνεύσεων τ1jς t.ιν.f)-Qω.π.ί.νης φυχης•
Ai fστορικα[ κα( θρησκευτικαί·�α�αδόσεις από των αρχαιοτά
των μυστηρίων μέχρι των συγχQόνωv θρησκεύτίκωv δοξασιωv εΊvαι
εμποτισμέvαι μέ τήν tδέαν της tπαρξεως tνός tωράτου άποκρύφ ο υ
κόσμου. Οί βωμοί καί τά θυαιαe1τήρια κά-&ε tποχ�ς Υ.αί κάθε φυλης
επί, της γης ηC1tι.ν οί τόποι της επικοινωνίας. μe;τα:ξύ όρατου
καί
αοράτου κόσμοι�·� Τά αποτελέαματα κα[. ο�-· καρ�ο ί της τοιαύ τη ς του
αδάμαvτες
ανθρώπου εποω ιvωv (ας μετά του 'Απείρόυ· λάμ11:-ουν &Jς
πολύτιμ οι μέuα εiς τά ίερά βιβλία των διαφόρων' λαωv της γης, ά
κτινοβολουν �ς αστέρες τ�λαυγε'ις μfσα ε\ς:τά \ερά καί τά &δυτα
των θυσιασ:τηρίων ;,.ά:θε -&ρησκείας του κόσμου ...
. Ή άν�ρωπότης τω� παρελ�όvτων α\ώvωv, νομίζει κανε{ς, κατά
.τήv παραστ'ατικην �κφρααιν του ΚιΧέρωvος, δτι εΊχε
όραματισ�η
τήν μεγαλοπρεπη bπτααίαν του άοράτου κόe1μου καί των μυστηρίων
η,υ, τήv οποίαν δέν δυνάμεθα νά συλλάβωμεν fιμ·ε< ς � Διότι lχπό των
πρωτογενωv αμόρφωv μνημείων των παλαιων λι�ίvων έ:πιγραφων καί
των αρχαίων μυuτηρίων ά:ποκαλνπ-reται ;ι.αί έ:�δηλό-υται bμά�υμος, ά διάσ-ε�ατος κcι.[ στερρά ή πίστις της άv$-ρωπότητο.ς ε\ς τήν lχθανe,:
α[αν της φ�χ�ς καf τήν πρόακαιρον � bρίd�iκή� δι& του θανάτου
άποδημί�ν -�υτ�ς εις τούς κόλπους του άορctτού- ,tόσμ.ου. JCcd η Θε
οσοφία μας διδάσκει οτι ε\ς τά αθάνατα τ:νέ15ματ.ά μας tLν.ήκεr ως
;,.λη·ρονομίά ο μέγας &άρατος 1{όuμος είς τόν. οπο:C·ον ή πληρεστέρα·
μία
_ωή μας έ:φ'δαον προοδεύομεv κα{ τελειοποιού�εθα &ά: ·εΊναι
:1ειρά &είων περιπετειων έ:v τψ μέαψ των �είων άριστουργημάτων ••
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'Όλαι αί μεγάλαι -&ρησκεϊαι δσαι ijκμαΟ'((V κατά καιρούς εiς τόν
κόΟ'μον εΤχον διπληv τήν 'ιΟ'τορ ίrι.ν, τfrν bπόσταΟ'ιν, τryv παράδοσ ι ν
κaί τήv διδασκαλίc<ν. Έξ ωτερι;�ήν, άποκaλυπ τομένην δημοσίc,χ υπό
τό φως της ημέρc�ς εις τούς ναούς καί τάς σχολάς , άπευ-&υνομέvη v
πρός ολους υπό μορφήν μύ&ων 1j δογμάτων, επί της οποίας εστηρί ζετο τό &ρησκευτι,�όv α'{σ&ημα γ_cι,ί αί προλήψε ις του λαου. Καί ε,
,
ι
,
, t
ι.
,
.ν, 1, ,
μεσα εις το μεσωτερικην
,, απο;tQυφοv, ε ί ς την οποιαν ιφυουντο
λαγ χολικόv σ'Χtό cpω ς καί τήν μυστηριώδη σιγήν των Vct.WV μΩνΟν οσcι
' l
J
t
,
,
,
,.
,.,.
κα-&αρ ι ζοντες προηγουμενως το σι,;;,ια των και u.vαπτυσσοντες ωρι Ο'μεν ας, λη&αρ γούσc,ς,συνή-&ως"' πvευματικάς δυνάμεις κα-&ίστων τήv φυ1
,
t
'
,
Cι
'
'
t,
'
Cι '
δεχ\}'p
χηv
των ικαvηv
v ι 1ωτο
και κατ αvοηΟ'Τ,)
το:ς
νπερτατας
u.1.λ η\}'ειας
περί των μυ σ τη Q fων του ορc,:του Κ(f. ί άοράτου Χόσμου,
ΊΙ συγκριτικ11 μελέτη της εσωτερι,ϊης, της ά cραvους, της άποκρύ
φου δψεως των &ρησ'Χειων άπό κτίΟ'εως Χόυμου παρέχει ενα υψίΟ'της
σημασίας ΧCΙ.ί ο'ϊ.ουδαιότητος συμπέραΟ'μα. Τήv tιρχαιότητα, τήν -::1υvε
χη κα{ cι.διάκοποv ταυτότ ητα κα[ δμοιόμορφοv tπανάληφιν των δογ μάτων της άρχαίας Σοφίας. 'Αποδεικνύεται δέ οδτω παΟ'ιφαvως δτι
οί Ο'ρφοί μυστc:γωγο{ καί προφηται πάσης εποχης εΤχοv άποκαλύφει ,
σ.ν καί υπό διctφορους μορψάς t.ιναλόγως του Χρατ ουντος ΠΟλtτισμου,
τάς αύτάς tl.ΧQtβως &εμελιώδε(ς nύσιαστιχάς C(ρχάς περ ί των πρώτων
καί ύστά:των �λη&ειωv το� σύμπαντος. Ο\ &εόϊ.νευστοι δέ οδτοι μυ
στaγωγοί κaί διδάυκαλοι των άποκρύφων άλη&ειωv 1ι>πηρξαν οί μεγα
λύτεροι &ν&ρ ω�οι τούς οποίους εΤδεν δ κόσμος. 'Υπέροχοι καλλιερ
γητα( πνευμάτων. 'Ισχυρο( άφυπνιΟ'ταί φυχων. 'Απαράμιλλοι bργα νωταί κοινωνιων. 'Εμπνευσμένοι άρχηγο( της άv&ρωπότητος. Σωtη ρες άλη&ινοί άπολυτρώσαντες τόν &ν&ρ ωπον από τήv εξουσ{αν
της
κατωτέρας cρύσως Χaί τ ης όλε&ρίας άπ ιστίaς κaί ίχρ νησεως. Ζωντες
μόνον διά τήν εbγενη ιδέαν των , πρ6&υμοι πάντ οτε ν'απο&άνωσι δι&
τήν άλή-3-ειαν, μέ τήν πεποί&η σιν οτι b �άνατός των &'άπετέλει τήν
επισημοτέραν επισφράγισιv αυτης,διέπλaσαν τ άς &ρ ησκείaς καί τόν
πολιτισμόν Χc!ί �δωκαν δύναμ ιv κα{ εγκαρ τέρησιν εί ς τάς �γνοτέ ρας καί ευ γενεστέρας ρ οπάς της άν&ρωπίνης φυχης. ΕΤναι οvτοι οί
άποτελουντες τό ευτυχές τμημa της uπολυτQω&είσης εκ των δεσμων
τ�ς δλης άν&ρ ωπ6τητος. Ο\ άόQατοι εκπαιδευτα[ τούς bποίους
�
Θεοσοφ{a άποΧαλει Διδασκάλους. Κατά τάς κρισίμους στιγμάς g;ρ
χ ονται οtτοι εις τ�ν γην διά νά βοη&ήσουv τήν χειμαζομέvην άν
-&ρωπ6τητ�. Διά ν ά φέρουν εις αύτήν τήν �λπ(δα, τ�ν άvακούφισιν
κα[ τ�ν γαλ�νην. Νά ενισχύσουν κα( εν&αρ Qύνουν αυτήν δπως επι ,
, &ειον
...,
τε λ/
εσ] ταχυτεQΟV
τον
προορ ισμον της.
Ι

Δημ ήτQt ος ΝΌμ ικό;. 'Αποσπ&σμaτα από τήν δ ι άλεξ ιν "Θεοσοφία"
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,.'

συνέχεια εκ του προηγουμένου Δελτίου
Ο ΒΟΥΑΔΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ

Ο ΑΣΟΚΑ

Ευ�ύς εξ άρχης ή διδασκαλία
του Γκαουτάμα Βούδδα έvο&εύ&η καί
παρεποι ήθη. Έπειδή ο 'ι
α:v&ρωποι
δέv εΤχοv άκόμη lι.vτiληφιv της συ
vεχους προόδου της ζωης καί
της
πρός τουτο άπαιτουμέvης προσπαθεί
ας, �το πλέον ε�κολοv είς αυτούς
vά εκλάβουν τήv 1 δέαv της lι.παρvή
σεως του εαυτου τωv ως άπάρvησιv
της έ:vεργου ζωης. 'Η '!tειρα
του
Γκαουτάμα εΊχεv άποδείξει οτι εί
ναι εύ%ολώτεροv vά φύγει κανείς άπο τόv κόσμον παρά άπο τόv έαυτόv
του. Οί πρωτοι μα&-ryτα ί του Ικάου
τάμα άvέπτυξαv μεy�ληv δραστηριό
τητα εiς τήv σκέφιv καί τήv διδα
σκαλίαv. Ο'ι διάδοχοί τωv ομως πε ΚΕΦΑΛΙ ΒΟΥΔΔΑ.
ριηλ&οv εις πλήρη άδράvειαv διά ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΔΔ1ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΙ
γοvτε ς μοvαστικήv ζωήν, ή
bπο ία
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑ� ΥΟΡΚΗ�
είναι πλέον εtκολός, ιδίως εiς τό
κλιμα των 'Ιvδιωv 5που κά&ε προσ
πά&εια εΊvα� περισσότε ρον κουρα�τική παρά είς lοποι9vδήποτε αλλο μέρος του κόσμου.
"ΊΙτο μοιραϊον bι&. τόv Γκαουτάμα, δπως καί διά το·ύς περισσο
τέ ρο υς 'ιδρυτάς θρησκ.είας, ο'ι μα&ηταί του vά περιβάλουν τήv ϋ
παρξίv του μέ τόv πέπλον του &αύματος tιά vά κάμουν μεγαλυτέ ραv έ:vτύπωσιv εiς τ6v κόσμον. Προστί&εται καί � λαf�ή φαντασία,
ή bποία συμπληρώνει τήv διήγησιv άτελευτήτωv bπερφυσικωv περι
Υ ραφωv. Γύρω του εδημιουργήθη ολόκληρος &εολογία, � καταγωγή
του παρουσιάσ&η ως &εία, κατά τήv γέvvησίv του διάφορα dημeϊα
έ:vεφαvίσ&ησαv εiς τ6v ουραv6v καί εiς τήv γηv. Ή
πίστις εtς
τό bπερφυσικόv εΊvαι προσφιλής εiς tούς άvθρώπους κα(
δ{δουν
μεγαλυτέραv σημασlαv εtς αυτό, διότι καί τότε, δπως καί τώραr
είναι πολύ δύσκολοv v� συλλάβουν τήv tδέαv της καθαρας άπολυ τρώσεως από τόv εαυτόν τωv. Τόv ώvόμασαv Βούδδαv 1 ,ως τόv τελευ
τ αιον της σειρας τωv Βούδδα πού έ:vεφανίσ&ησαv εις τόv κόσμον.
Σημ, συvτ. Δέν είναι κύριον οvομα; ά.λλά βα-9-μός άvωτάτης Μυ
' ς τήν οποίαν μόvοv θεια δvτα φ&άvουν.
'·σε:.ις, ει

1.
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Ύπό τήv επιβλητικήv επίδραe1ιv της &εολογίας καί της φαντασίας,
ή ή-&ική διδασκαλία του Γκαουτάμα Ι!;γινε σχεδόν άφαvής, γ,αί τά εύ
γεvέυτερα καί Ιχπλούστερα μα&ήματα του ι
' δρυ του της &ρησκε ( ας ε
θάπτοvτο κάτω από τόv δγκον τ�ς μεταφυσικης.
Κατά τόv τρίτον π.Χ. αιωvα ό Βουδδισμός εμεγάλωνεν ε\ς πλου
τον καί δύναμιν, τό δέ συγκρότημα των πτωχικωv καλυ�ωv είς τάς
bποlας συvεκεντρώvοvτο ο\ δι�άσκαλοι του τάγματος κατά τήν επο
χήv των βροχωv άντικcι.τεστά&η από σημαvτι11,ά -κτίρια μοvωv. Είς τήν
περίοδον αύτήν 1.ι.vή-κουν αί πρωται εκδηλώσεις της Ήουδδικης τέ χνης. Τήv εποχήν εκείνην μέ τάς Χατακτήσεις του Μεγάλου 'Αλεξάv
δρ_ου ολόκληρος ή Πεvταποταμ ία ε·�ρίσκετο bπό τήv χυριαρχίαv των
Σελευκ-ιδωv καί ολόκληρος ή 'Ινδική ητο γεμάτη από 'Έλληνας, καί
ητο ανοικτή καί εtiκολος- ή συγκοινωνία άπό &αλάσσης καί από ξη 
ρας μέ τήν Άλεξάνδρειαv. Βλέπομεv τήv επίδρασιv της Α'ιγυπτια κης λατρείας καί συγχρόνως βλέπομεv τήv συν&ντησιv δύο κόυμων,
του �λληvικου κα[ του \vδικου. Ή 'ιδία επίδρασις τ�ς Αtγυπτια κης &εολογίας μαζί μέ τήv 'ΙνδtΥ.17v εξηπλώ&η αργότερα καί ε\ς τfjv
Κ[ναν κcι.[ ε'ις τfjv Ίαπωνfαν. Φαίνεται δτι bπηρχε παντοτινή &ν ταλλαγή των εξωτεριΧων τύπων &ρησκείας μεταξύ ; Ανατολης καί Δύ'
σεωι,;,. Τελετουργίαι των Μεγάλων Λάμα,μέρ η της ενδυμασίας των (b
cτcωρός, ή μίτρα, τό στιχ�:ριον, τό φελώvιον), διάφορα ιερά σκεύη
της Θείας Λείτουργίcι.ς, &ρησκευτικαί πρ&ξεις (νηστειαι, tiγίασμα·,
π�μπd( κτλ.) &λα άποτελουν αναλογίας μεταξύ των βουδδιστ�v κα{
Ζ
των χριστιανων.
ΊΙ λατρεία καί τό δόγμα του Γκαουτάμcι., μέ ολας τάς νο-&εύσεις
καl τ&ς ποικιλ{ας αbτο�, α1 bποιαι ώφε{λοντο εtς τόν Βραχμανι σμόν, Υ.α&ώς καί ε'ις τόν 'Ελληvισμόν, διεδό&η 1.ι.ν-ά τάς 'Ινδίας ύ
πό bλονέv αbξανομένου πλή&ους διδασκάλων κατά τόν τέταρτον καί
, >
,
Χ
\'Ε ,
r
r
r
δ
κατα τον τριτον π •• αιωνας.
πι μερικας γενεας τουλαχιστον ι- ·
ετήρησε μέγα μέρος ::ου ή-&ικου κάλλους καί της απλότητος της πρώ
της του φάσεως. Πολλοί ΙΧν-&ρωποι οι όποιοι δέν είναι τόσον &νε πτυγμένσι διανοητικως illστε νά ήμπορουν νά εμβα&ύνουν ε'ις τήν ση
μασίαv της αbταπαρνήυεως καί της �νιδιοτελείας, εχουν tν τού τω(ς τ1JV iκανότητα V<Χ εκτιμουν τό μεγαλειον το bποίον αί ίδιό τητες αbταΤ παρουσιάζουν. Οί πρωτοι βουδδιστάί ησαν πράγματι εb
γενεις υπάρξεις, γλυκεις, πραοι, πρό&υμοί εiς βοή&ειαν, καί τό
παράδειγμα των προσείλκυσε το6ς &v3ρώπους καί τούς εκαμε νά πι
σ τεύaουv εiς ::άς δοξασίας των.
,
'Λλλά πολύ ενωρίς ο Βουδδισμός εύρέ&η άντιμέτωπος
τόν
με
Β ρ c.:χμανισμόν. ΊΙ 'ιερατική τάξις των βραχμάνων κατέβαλε προσπα &είας νά κυριαρχfjσ� εiς τήν ζωήν των 'Ινδιων.
T17v εποχήν εκείνην εβασ'tλευεv b 1;ανδQα)"Ιωύπτιt Μ::ωύρύα, τόv b
ποι οv oi �Ελληνες ώνόμαe1αν Σανδράκοττον κα{ ό οποιος μετά
από
νίκην κ�τά του Σελεύ�ου Α' εδ�μιούργησε μέγα κράτος εiς τ�ν Βό
ρειον 'Ιvδικfjν από της δυτικης μέχρι · της lχνατολικης &αλάσdης.

- 43 Ό Σανδράκοττος �λ&εν ε\ςσύγκρουσιν �ρός τήν δύναμιν των
bποία
Βραχμάνων, σύγκρουσιν μεταξύ στέμματος καί ίερατείου, �
εΊχε σημειω-&η καί ε\ςτήν Βαβυλωνίαν, τήν Αίγυπτον καί τήν Κί ναν . Τήν διδασκαλίαν του Βουδδισμου τήν διέκρινεν ό Σανδράκυτ ·τ;bς ώ.ς ,ρ-ύμμαχόν του κατά του 'ιερατείου καί των ···φύλετ,ικων τάξεων.
'Υπεστήριξεν η-&ικως καί υλιχως· τ6.βουδ_
δ· ικόν
· τάγμα προς εξάπλω · ·
. δι,δc�σκαλfας τρυ.
ς
ά'ιν
·)r;
η
,
.
..
._
_._.-'.Τόν Σάνδρ&tοττον.διεδέχ-&η b _υίόςτου, του-τοv-:'_,δt·τtαλιν ό 'Α
. σο,;_α· ( 264.:.22} .τ.t .χ.)·, ενας_ &πό τούς.μ εΎαλυτ'έ_,ρουϊ μοΧ/άρχας της ίdτορ ί-ciς.y<tόυ οποίου α\ κτήσεις tξη!(λώνον-το ίχπό του 'Αφγανιστάν
μέχρι- τη_ς' σημερινηςεπαρχίαςτου
Μd.δρά_i;�
ΕΤναι δ μόνος στρατιω•
,
;y
ι
t
,
,
....
. .,
.
·.' - .• ,
,
., ,
,
ε\ςτον κοσμον ο οποιος-ίχπεφασιαε
να·
εγκαταλειφυ
τικος'μον�Qχης
-τόν· πολεμον μετά μίαν ν ίκην' τόσον του- �'itαμ:ixv οι ;,,τράν εντύπωσιν
αί σκλη ρότητες ·Ύ.αί φρικαλεότητες το-υ :πόλέμου. Δ_ιεκήρυξεν ε\ς ε
πιγραφάς, αί δπο1αι &κόμη σ�ζονται, δτι δέν -&ά�επiζητήσ� πλέον
κατάκτησιν διCΧ του πολέμου αλλά διά της-&ρηgκείας Χαί τό tιπόλοι
πον της ζωης του άφιέρωσεv ειςτήv · δ
_ �_ά·δοuιν" τ9υ Βοuδδισμου άvα
τόv ϊιόσμον1 'Ε·κυβέρνη<1ε τό μ·έγα κ-ρά'tος· τοu·:.ειρ-ηνικωςκαί - μετά
μετάλης επiδεξιότητος. Κατά τό �τοςτου �νός χαί μόνου πολέμου
προσηλ-&εv ε\ς τήν βουδδι�ήν κοινότητα fuς �πλουςλαtκό� καί fiστ�
ρα από όλίγα �τη �γιvε'τακτι1tόν μέλος του Τάγματοςκαί επεδό&η
1
ε\ς τ�v επ(τευξιν
τηςΝιρβάνα διά της 'Οκταπλης 0δοϋ 2 • Ή ζωή
.
του δέ'ίκ'vύε:t πόσον. b τρόποςαυτόs τηςζωης, τόv όποιον συνιστου
σεν ό Γ·/4αοντάμα, σννεβι βάζετο 'πληρως μέ τήν πλέον χρήσιμοv καί
{
εύεργέηκήν δραuιv . Όρ-&ή φιλοσοφίc , �ρ-&ή :τροσπά-&ειά καί όQ-&ός
τρόπος ζω�ςδtέκριvε τ6 στάδιόv �ον.-Διfiάξεν b 'Ασόκα vά άνοi
ξονv πολλιχ φρέα:τα· εί ς_ τάς 'Ινδίας,καί vfι. φντεύσοvν παντου δέν δρα καf iά �&μουν δημοuίουςκ�πους;'�ιώ�ιdiv- biiλλήλουςδιά νά
επιβλέπουν φιλαν-&ρωπtΧCΧ ίδρύ°f:�α:τα. "Τδρ-ύό-_ε_ νοσοκομ-εια ·�αί εδημι
ούργη σε κήπ�υς 6ιά τήν �αλλtέργεια� φαρ�ακ�υτικ�y βοτάνων. ·1 δρυσε καί ετδοιpν υπουργε7ον διά:.�τάς bπατελειςφύλάς."Ελαβε μέ
-,-Ητο ό πρωτος μονάρχης b bτρα διά τήν γυναικείαν ε;ι.παίδευσιν.
.
ποϊος
άπεπειρ�.(}'ϊ)
νά
διδάξtJ
είς
':τόν:λαόv
του τούςσκοπούςκαί τόν
τρόπον της ζωης;. 'Έκαμε-'μεγάλας εύέργεσίας
ε'ις τιϊτάγμ�τα
των
.
βουδδιστ_ων __διδασκάλων καf .προσεπά-&ησε.·vά τούςδιεγείρ'Q τό εν
διαφέρο� ·ει·ϊά νά μελετήσR?.υν.:,t.αλύτέρά
τήν φι.λολογίαv των.
.
Εις ολον τό κράτος"ενετέίχισεμακροσκελειςεπιγραφάς, αί b 
ποίcο έ:πανελάμβανον τήν διδασκαλίαν 'r'ου Γκαοuτάμα. 'Από τάς ε,
. . r :_·. _,_
,
-,
, .
,
,
-,
,
πιγρccφας_αυταςτριαvτα πεντε διεσω-&Τ]Ο'αν μεχρι σημερον. 'Επι πλεον �_σ-τειλεν ϊεράποστόλόνς νά διαδώσούν τήν εύγεvη Υ.αί · λογικήν
"διδιχ_e1καλίαν _τό·���ό·ύ�δα άy&_τ·όv�_�-�.. ό-σμ·ό-�, ει ς τό J{c.ίaιμί ρ , εi ς τήν
Κεϋλάνηv-; εiς τουςΣελευκίδα� καί ·τtJvς Πτολεμαίο1Jς. Μία δέ άπο
αυτιχς τάϊ άτtοdτολάςμετέφϊρεν εί ς τtjv
Κευλάvην τήν παQαφυάδα
"

------.. -_,___ _________ _
·.

. .

1. Σημ • ι:rυ.ντ.··' Ωνομάσ&η · � Μέγας Κωνσταvτϊνος του βου"δδισμου.
- 2. Σημ. συ:ν:r�· Βλ. 17 °Δελτ_ίο (Χειμώvάς 1962-1963) σελ. 41-42.
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,
τον φωτn-υ οτ:nιου
του δένδρου
,
τιcη::ον.
'Επί εϊκοσιv όΧτώ ετη b 'ΛuόΧα ε'ιργάσ�η μέ πολλήv σύvευιv b
πέρ των αvαγκων των αv.S-ρώπωv. �!έσα είς τάς δε1tάδας χιλιάδας b ,
.....,
;- t
"'
,
,
'λ
- ι
'
'
νοματωv μοvαρχων τα οποια γεμιζουv τας στη ας της ιστοριας, τ ο
δνομα το� 'Ασόκα λάμπει σχεδ6v μ6vov �ς &στροv. 'Λπ6 του Β6λγα
- ' Ι α.πω-v ιας
'
' '
'ΙΙ Κ'ιvα, το' Θ"ι:1εχρι
της
το' "uνομο:' του τιμαται
ακομη.
'
� έτ . α11.όμ η δέ χαί α\ 'Ι v δ ίαι , &v κα ί εγκατέλει φαν τά δόγματά
,..., c�Χομη
, ,
, παρα'δοσιv του- μεγαλειου
,
--cου,' διατ'Ι)qο.υν
την
του.
(Συνεχίζεται).

Χ. Τζ. Ουέλς. 'Από τήν 11 2�αγκόσμιον Ίστορίαv". Μετάφρ.
!Ιητσου. Έπεξεργα<:1ία ΝΕτcrας Ξύvδα.

Σ.

Ο θΕΟΣ ΚΑ! ΟΙ θΕΟΙ
συνέχεια από τό προηγούμενο Δελτίο

"Αν όμως εΤvαι αδύνατο vά συλλάβει ο περιορισμένος b
νους
:.ic,ς -,ήv ουσία του Δημιουργου Λόγου του εΤvαι δμως δυνατό vά ε
ξετ&ζει κα[ vά θαυμάζει τήv &πειρη δύναμη καί αοφ[α Του μέ τό
vά tξετάζει τά δημιουργήμο:τά Του. Πο:λύτερη κα ί συvτομώτερη επι
�εώρηση των θείων δημίουργηuάτωv δεν ηυρο: &πό κείνη πού περιέ χεται στήv επ[ του λόφου το� Μπενο:ρές bμιλ.fο: του Βούδδα.
'Ακουστε: Θά σας δείξω τήν άλή-&εια.
Πιό χαμηλά ακόμα κι &π'τήν κόλα�η
καί πιό φηλά ακόμα χι άπ'τόv ούραvό,
πέρ'ακόμα κι άπό κει πού μ έvει ο Βραχμας,
βρίσκεται μιά δύναμη στα&ερή ·ι.αί &εϊκιά,
πού bπ�ρχε πρίv από τήν κά&ε αρχή,
καί πού δέν θά τελειώσει·
εΤν'αίώνια αάν τό διάστημα καί βέβαιη
σάν τήν βεβαιότητα,
κα[ πηγαίνει κατ& τό καλό κα[ &λλους
δέν άκολου&α από τούς δικούς της Νόμους.
ΕΤν'αύτή πού κάνει τά τριαντάφυλλα ν'αν&ουν
κ'ή διχή της τέχνη φ-ιά"νει του λωτ9υ τά φύλλα.
Κάτ' άπό τό σκοτεινό τό χωμα
Χο:ί τήν ήσυχία του σπόρου,
αυτή εΤναι πού τό φόρεμα της ανοι�ης υφαίνει.
Νά τά χQώματά της τ:ά ατά σύννεφα τά δοξαuμ ένα.
Νά καΤ τά σμαQάγδια της, πά στήν παγωνοουρά.
Τ'&στρα είν'ή κατοιΧιά της ή ο:iώvια
κ'εΤναι σκλάβοι της τό φως κι ο άyέρας κ'-IJ βροχή.
Κάνει νάβγει &π'τά σκοτάδια τήν άν&ρώπιvη καοδιά
κι απ·το σκουρο ανγο το mασιαvο
,
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μέ τόν πλουμιστό λαιμό:
Πάντοτε στό !tργο· φιάνει μιάν αγάπη
ά.πό μιά παλιάν bργή κι από ερείπια:
Τά αυγά τά γ-ι.ρίζα πουναι μέσα στή φωλιά
του χρυσου του κολυμπριου εΤνΌί &ησαυροί της
τά εξάγωνα της μέλισσας κελιά εΤναι τά μελόβαζά της.
Τό μυρμήγκι ακολου&α τίς εντολές της,
καί πολύ 1ωλά τίς ξέρει τ'ΙΧσ-προ περιστέρι.
Ξεδιπλώνει τίς φτερουγες του ά.ητου,
όπού τό κυνήγι φέρνει στή φωλιά του,
καί τή λύκαινα κοντά στά μικρά της ξαναφέρνει.
θροφή βρίσκει μά καί φίλους γιά τά δντα
πού κανείς δέν ά.γαπα.
Κι οΟτε τ{ποτα τ�ς ά.ντιστέκει, οδτε καί τή σταματάει
κι δλα τ' ά.γαπάει·
δέ λερώνετΌΟτε σταματιέται
από τίποτα καί σ'�λ'άρέσει·
αυτή φέρνει μέσ'στά στή&ια των μανάδων
τό γλυκό τό γάλα·
φερνει ακομα και τις ασπρες τις σταγονες, οπου σταζουν
από τά ωιδοκεντοιά:
τ�ν καvονικιά πσρεί; κανονίζει 5λων των &στρων1
bπού στόν ά.πέραντο τό &όλο περπατουνε τ'ουραvου.
Κρύβει τ6 χρυσάφι στά κ�τάβα&α τ�ς γ�ς,
τά σαρδόνυχα, καί τά ζαφείρια, καί τούς λα.ζουλίτες.
'Άπαυτα φέρνει στό φως τά μυστήριά της,
κρύβεται μέσα στά πρ&σινα τά ξiφωτα,
καί στ�ν v.έδρων τά ποδάρια &ρέφει ά.λλόκοτα φυτά,
,
,
,
δα. και; χλοη.
;
φυλλα
πλα&::>ντας
και, λουλου
Καί σκοτώνει καί λυτρώνει χωρίς αλλονε σκοπό
ά.π'τή δούλεφ� του πεπρωμένου.
ΕΤν'b θάνατος κι δ πόνος τ'ά.ργαλειου της ο\ σα.ϊτες
κ'� &γ&�η κ'� ζωή εΊναι παιδιά της.
uΟλο �ιάχvει καί χαλάει κι ολα διορ&ώνει
κι ο,τι ιt,�αμεν αύτή εΤvαι τό καλύτερο
ά.πό κεινο πούταν πρωτα.
Κά&ε αριστούργημα πού σχεδιάζει γίνεται σιγά σιγά,
κάτ'ά.π'τά προσεχτικά της χέρια, τελειότερο.
ΕΤν'αυτό τό ιργο της πάνω σ'5σα βλέπετε
μά δσα δέ βλέπετε εΤναι σπουδαιότερα"
των ά.ν&ρώπων καί καρδιές καί πνεύματα
των λαων οί σκέψεις, Ύ.αί ο\ δQόμοι καί τό �-έλημιΧ τους.
ε1ν'κι αυτά υποταγμέvα στό μεγάλο Νόμο.
Σας βοη&α ά.όρατη μέ �ά ευεργετικά της χέρια�
δυνατότzρα μιλάtι ά.π'τήν ά.ντάρα μ& δέν τήv ά.κους. ·
'
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Ίt σνμπόν ια ;,,'ή .ΙJγι:ί.τ:η· εlvαι γιfι. τόv t;:vθρωπο,
γιατί μέ μεγ(λο κ6πο �πλα;� τή μάζα τήv τυφλ�.
!-έv μτ:ορει χ.c,vείς νϊ τήv 7:ερι�ροvήσει·
χεινος πού-·,ήv·παραγ.ούει' χcί.vει'
Χαί κερδίζει Χεινοc: δπ.ου τήv υπηρετει.
Τό κρυ.φό καλό πληρώνει' μέ ε'ιρήνη κ' ευτυχία,
ΧCΙ.ί μΕ.β'-άώ'αVα πληρά'Jvει τό κρυφό κακό.
llλέπει μέσ'στό κ&θετ(, κι , δλα τά παρατηρει.
,
'"'
,r ι
Ί-'ει,
διΥ..cι.ια
f\ , .σας
,.·cι.
ανταμειCJ
.1.ν πραc:,ετε
�v εfσcι.στε &δικοι, τό μιστό θά λ&βετε
bπού σας αξίζει 1,
2
�ι &v άκόμ'lχργήσει ν& φανει τό Ντ&ρμα .
Δεν εiξέρει 011τε bργή, 011τε καί συγγνώμη·
τά δικά της μέτρα !tχουv μιάv άπόλυτη άκρ(β εια,
και, η< Υ�υγαρι�, της δε' ),ανευει οuτε μια φορα.
0-()τε κα'f καιρός γι' αυτήv υπάρχει, Χαί 3-ά κρίνει
α11ριο � αργότερα, �στερα απ6 πολ�v καιρό.
'Ο φοvιάς 3-& χτυπηθη χάρη σ' αυτήν
μέ τό fδιο του μαχαίρι
κι b δικαστής b &δικος
τόν ύπερασπιvτή του χάνει.
Τό ι:)έμμα της Χαταδιχάζ'ή ψεύτρα γ"λ,_ωσσα
καί b κλέmτης bπού π&ει λαόυ λάο�κι b λη στής
δίνουν πί;ω Υ.ειvο πούχουv ο:ρπαγμέvο.
Τέτοιος ε1v'δ Νόμος πού κατά τό δ[κιο σπρώχνει
Χαί χαvέvας vά ξεφύγει �π'αυτόvε δέν μπορει
οστε νά τόv σταματήσει.
ΕΤν'άγάπη ή καρδιά του
χcι.ί σκοπός του ή είρήvη
κ'ή γλυκειά τελειότητα.
'Υπακουστε 3
Ο.

,

"-

,

,

·Ετσι λοιπόν δέv πρέπει οtiτε νά ρωτουμε οστε καf ν& προσπα 3-ουμε v'άvαπτύξουμε φιλοσοφίες γιά τό τί εΊvαι b Δημιουργός Λό
γος, φιλοσοφ{ες πού δέv \καvοποιουv τό πvευμ� μας, οστε κα( δί
νουν λύση ατά διάφορα πολλαπλά ζητήματα πού γεvvιουvται άπό τήv
'{ δ t α τή cούση των � ρcι.γμάτωv .
Λοι�Δv ή &εοσοφf� δέv tξηγει βέβαια τί εΊvαι Θεός, παραδέ χ ετcι.ι δμως δτι τό Σύμπαν μέ τά απειράριθμα άστέρια του εΊvαι �
έκφραση μι�ς tvσυvείδητη� Ζωης πού fχει διάφορα bvόματα: Θεός,
.Σημ. μεταφρ. Παράβαλε Λουκα ι '7.
2. Σημ. μεταφρ. (Σαvσκρ.) Νόμος.
3."Εvτουϊv 'Άρνολντ (Ed,vin Arnold
) . 'Από τό 11 Φως τη ς ' Ασίας Η
,
,
•
m
rr
.
[3
.
ραγου
ι
.
•
"'εταφρ.
1. . • ρατσανου
υεΑ. 160-162 •
(.' δ Η') Η
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- 47 'Ίσβαρα, 'Αχούρα Μάσδα, 'Όσιρις, 'Ιεχωβα, 'Αλλάχ ij Κοσμικός Λό
γος, δπως αυτή τόν ονομάζει.
Ή Μοναδικ� αυτή ζωή εΙναι βέβαια lνα πρόσωπο, πρόσωπο δμως
,
V
ι
,
,
r
Ι
,
με
που ξεσπερνcι.ει ολους τους περιορισμους τους συνυφασμενους
τίς φτωχές μας ίδέες γιά τήν προσωπικότητα.
Ή Μοναδι:�'fί αυτή ζωή, πού μέρος της εΤ•;αι κά&ε εκδηλωμένη ij
άνεΧδήλωτη ζωή μέuα ατό Σύμπαν, εΤναι ο Μέγας Δημιουργός, Συν
τηρητής χα[ Καταστροφεύς, καί &π'αυτήν τή Ζωή &ποκλειστικά πρ�
/
ι,_
ερχεται το 11.cι..Q.ετι 1ιου νπαρχει στον Υ.ουμο, υtfλη, ,;;vεργεια,
ζ ωη,
/
σκέψη, αϊσ&ημα ij επι&υμία.
Ό Κοσμι�6ς Λόγος εΊναι ή αtωνία Μον&ς. ΕΤναι b . Μοναδικός
πού δέv �χει δε·Sτερο. Καί ομως δταν εμψυχ(J)νει �να Σύμπαν τό εμ
ij
ψυχώvει αf:ι.ν .Τριάς μέ τρεις &εμελιώδεις τρόπους εκδηλώuεως,
τρεις bποστάσεις, πού εΤνcι.ι ο\ άκόλου&ες:
Πρωτος Λόγος -άναφέρεται ατό καθετί πού άντιπροσωπεύει τήν
tδέα: Θεότης -'Ανθρωπότης:
Δεύτερος ,, -άναφέρεται ατό κα&ετ ί πού b.vτιπροσωπεύει τήν
t δέα: Ζω17-Μορψή.
II
άναωεοεται στο Χα&ετι πού άντιπροσωπεύει τήv
Τρίτος
'ι δέ�: ,Δύναμις - υΥλη.
,

,

,
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Ή Θεfcι. Τρι�ς παίρνει στίς διάφορες &ρησκειες διάφορα όνόμ�
τα: Στόν 'Ινδου!σμό τ� όνόματα τ�ς Θείας Τριάδος ε1ναι Βράχμα�
Βισνού καί Σίβας, ατή &ρηuκεία τ�ς 'Αρχαίας Αιγύπτου ·οσιρις ,
7
lσις, ΎΩρος. Στό Χριστιανισμό Πατήρ, Υίός καί υΑγιον Πνευμα.
!τό Μι&ραϊσμό τ·η Θεία Τριάδα τήν b:ποτελουσαν,: Ή 'Υψίστη 'Αλή
&εια (Θεότης-'Αν&ρωπότης), ή 'Ανωτέρα Δημιουργική'Ενέργεια (Ζωή
Μορcρή) καί Τ) Ύπερτέρα ΖωίΧή Δύναμις ( Δύναμ ις-υΥλη).
"Ολα αυτά πού μας λέγει ή &εοσοω{α δέν μας εξηγουν οδτε τή
φύση ο'ύτε τί7ν ουσ{α ο'ύτε τήν αρχή �ου Α'ιωνίου καί 'Ανάρχου καί
'Απείρου καί tξω άπό κά&ε περιγραφή bπάρχοντος Δημιουργου Λό
γου. Φαίνεται ομως ότι 'ικανοπΌιει δχι τό νου μας, &λλά τήv χαρ
διά μ�ς, τή στοιχειώδη δη λαδή ενόρασή μας, ή 'ιδέα πού διαβάσαμε ατούς τελευταίους στίχους:
ΕΤν'ό.γf:ι.�η ή καρδιά του
καί σκοπός του ή ειρήνη.
Μπορε1 ν� dυλλάβει δηλαδή δχι b νους, &λλά � ενόραση, πού
δέν μας ξεγελα ποτέ, δτι ό Δημιουργός Λόγος εΤναι ΑΓ.ΑΙm, πραγ
μα πού διαβάζουμε γραμμένο ξεκά&αρα καί κατηγορηματιχά
σ-ήν
Jr αινή Δ ια&ήΧη :
'Ο ·μή 1:J.γαπων ουκ εγνω τόν 6εόν, δτ ι Ο ΘΕΟΣ .ΑΙΆΙΠΙ ΕΣΤΙ�. Καί
παρακάτω:
Ο ΘΕΟΣ ΑΓ.ΑΙΙΗ ΕΣΤΙΝ καί δ μένων εν τv &γάπn εν τω θεω
με
νει καί ο Θεός εν αυτψ (Α�'Επιστ� 'Ιωάννου Κεφ. Δ' tδ. 8 -::α .
16) •

- 48 Λbτcί. εΤναι δλα δσα στή σημεριν� tξελικτική μας κατάσταση ε�
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,
λαι,ος,
για
τη
ναι δυνα,ο να, ειπουμε
χωρις,
νομι Υ.,,ω, να, χαμουμε
φύση του Δημιουργου Λόγου. (Συνεχ(ζεται).
Τ. Τ. Βρατσάνος

Η ΠΡΟ;, 1 Ωί-1 i;... Φ I Λ ΟΣ 01!) 1;...
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Η ΜΠtΓΚ�Β�ΝΤ rκιτ;...

συνέχεια �πό τό προηγο�μενο Δελτ[ο
Αυτές ο\ τέσσερις διδασκαλίες &;;οτελουνε τ�ν ;;ιό �πλ�
κα[
προαιώνιας
φιλοσοφίας.
Τίποτα
παραπάνω
δέ
ζηβα, σικήu !:ορ9ή της
'
'
1
'
'
ταει οποιος κανει κειvο που' b νομαζουv
οι' 'Ινδοι' Ζναvα
γιογκα
,
,
α
, αν'ΙJρωπο
" ο!:
ικη, σπουδ'η που, μα'\J'αι, vει τον
να, c,,εχωρ
ι ζει το
( τη, μετc�9υσ
' , ,
,
,
"
,
._,
α
,
.
,
,
ι
,
α
,
πραγματικο απο το φαιvομενικο ) • Αυτη ,1 σεωρια,
αυτη η υποσεση ,
' απ
ι
λ η, κι u.ποτε
l,
λεσματι,ι.η, , ε ναι αρκετη για τους σκοπους του. 'f
Τ)
r.α,
ετουτο τό ξεχώρισμα είvc;;;ι εξαιρετιχc: δύσκολο. Καί τουλάχιστο στά
πρωτα στcί.δια της πvευ ματικης ζωης οί μόνοι πο·ό μπορουvε vά
!ό
πετύχουν ε'fνc:ι οί &v&ρω;;οι οί προικισμένοι μέ ίδια[τερης λογης
ψυχικό 6Qγαvισμό. Αυτός είναι ό λόγος πού ο'ι περσότερες διατυ r.ώσεις της ;;ροαιώvιας φιλοσοφ[ας εχουvε προσ&έσει αλλη μιά διδα-σκαλfα, πού βεβαιώνει πώς μιά � πολλές ενσαρκώσεις του
ΘεΤκου
Βυ3ου2 εχουvε γ{vει καί πώς� μεσολάβησ� τους κα[ � χcί.ρη
τους
βοη&�vε τ6ν ευλαβικό τό λατρευτή vά φτάσει σέ κε[vη τήv kvωτική
γνώση της Θεότητας, γνώση πού εΤναι του �v3ρώπου � αιώνια
ζωή
Υ,αί η μωωριότητα. 'ΙΙ Ηπαγκαβάvτ Γκιτά εΊvαι μιά lχπό τουτες τίς
διατυπι�ο'εις. 'Εδω ό Κρίuvu.ς εΤvαι του Θεϊκου Βυ-&ου εvσ&ρκωση σέ
ι:v&ρώπιvη μορφή. 'Έτσι καί στή χριστιανική 3-εολογία ο'Ιησους καί
σ-τή βουδδι1�11 ό Γκαουτάμcι εΤvαι ενσαρκώσεις 3-εϊκές. Μά έ:νω ό fv-.
δουΤσμός %CJ.ί ό βουδδισμός παραδέχοvτu.ι πώς μπορουνε v� γίνουνε
,
ι
, πραγματικ.α, ,ι.i:;χουvε γιvει,
,
, εvσαργ.ωσεις
;;:ολλες
και, πως
οι χριστ-ια�
νο[ παραδέχοv�αι πώς μι& μονάχα tγινε κ.αί πώς &λλη v� γίνει δέv
εΤναι μπGρετ6.
K&�c ενσάρκωση της ΘεΤκ.ης Ουσίας καl σέ μικρότερο βα3μ6 κά
-&ε -&εοκεvτρ;κός aγιος � προφήτης εϊvαι &ν-&ρωπος πο� ξέρει Ποιός
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1. Σημ. μετ. Δρόμο της γνώdης. Γιά ά τέσσερα ε'Cδη της
γιόγκα
βλ. τό &ρ-&ρο της 'Ελένης Σαμίου "'Ινδικός μυστικισμός, Ραμακρί
(Χειμώνας
οvα ;ι.α.ί :Uιβε,,αvάvτα" τό δημοσιευμένο στό 13 ° Δελτίο
1961-1962) dελ. 36.
2) Σημ. με-τ. Γι& τίς εvC'αρχι�σεις της Θεότητας χρησιμοποιουνε καί

- 49 εΤvαι κ'�τσι μπορει άποτελεσμαiικά νά θυμίζει σi
πους τί tπιτρέφανε στόν εαυτό �ους νά ξεχάσουνε.
θυμίζει πώς αν δ:π\:ιι?ασίσουνε νά γίνουνε κεινο ;:ού
νητικά, μπορο�νε kι αυτοί νά εΤν'αtώνια �νωμένοι

36.
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&λλους &νθρώ Δηλαδή νά τούς
εΤναι κιόλας δυ
μέ τό Θε!κό Β�

Γιά τούς περdό·τερους &ν-&ρώπους, &ντρές καί γυναικες ή καλύτερη ετοιμασια για την ενωτικη γνωση της Θεοτητα ς εΤναι να λατρεύουνε τήν tνσά�κωση καf νά προσηλώvουνε τό πνευμα τους μυστ�
κιστικά στίς τδιότητές της. 'Άλλο δμως ζήτημα εΤναι Ιχν μ' ο:ύτό
τόν τρόπο μπορε νά φτάσει ό ανθρωπος στήν πραγμο:τ ϊκή γνώση. Πο)c
λο ί κα3ολικοί μυστικιστές βεβο:ιώσο:νε πώς σ'ενα όρισμένο στάδιο
της άναγωγικης προσευχης, της προσευχης πού εΤναι μυστική 3εώ ρηση κο:ί πού σύμφωνc( μέ τίς μεγαλύτερες 3εολογικές ο:ύ3εντίες ά
ποτελει σέ τελευτα'ία (Χνάλυση τή ζωή της χριστιανικης τελειότη τ ας, εΤναι ανάγκη ν& παραμεριστουν ολες οί σκέφεις γιά τήv εν σdρκωση της Θεότητας. Γιατί &v δέν παραμεριστουνε, θ'άποσπάσου 
νε τόν &ν3ρωπο άπό τήν άνώτερη γνώση, θά τόν tμποδίσουνε νά γνω-
ρίσει Αυτό πού ενσcι.ρκώ-9-η,ιε. 'Από δω ξεπηδήσάνε του-Χόσμου οί παρανοήσεις καί ·ιtάμπουες διανοητικές δυσκολίες. "Ας φέρουμε
ενα
παράδειγμα. Νά τί γράφει 6 'Αββάς Τζών-Τσάπμαν σ'ενα b.πό τά θα·�
/
/
" : 11 Τ ο' προ,
�Βλ ημα της
μαστα του "Πνευματι;:cι.' γραμματα
σ υ μ φ ι
λ ί ω ση ς (δχt μονάχα της σύνδεσης) του μυστικισμου μέ τό χρ�
στι�νισμό είναι τ.ιό δύσκολο. Ό 'Λββάς (ό Άββάς"Μαρμιον) λέει
πώς b 'Άγιος 'Ιωάννης του Σταυρου ε'ίναι σ& σ-φοϋγγάρι γεματο χρι
στιανισμό, πού κ.ι &ν τό στύφεις 1:cι.: του βγάλεις δλο τό χρισ-:ια
νισμό ' θά μείνει μέσα . του ολη η μυστι:Υ.ιστι,ι.τj"3εωρία. Γι'αύτό κά,
πού δααπέντε χρ6νια τόν εΤχα στήν οργή μΏυ τόν 'Άγιο'Ιωαννη του
Σταυρου Υ.αί τόν �λεγα βουδδιστή, 'Λγαπουσα τήν Άγία Θηρεσ-ία, τή
διάβαζα καί τήν ξαvc:διάβαζα ολοένα. 'Ί-Ιταvε πρωτα άπ' δλα χριστι�
vή �'tπειτα μυστικίστρια. 'Αργότερα κατάλ�βα δτι σχε�ικά μέ τήν
προσευχή εΤχα χαραμίσει δεκαπέντε χρόνια". Κrι.ί βγάνει τό συμπέ
ρασμα πώς δσο κι &ν fχει βουδδικό χαραχτήρα ό μυστικισμός ( μ'
lΧλλα λόχια fJ ,ι.ατcινόηση της προαιώνιας φιλοσοφίας) δημιουργει κα
λούς χριστιανούς. Ο& μπορουσε vά .. ροστέσει πώς δημιουργει
καί
καλούς tvδουΤστές, κα[ καλο6ς βουδδιστέ�, κα[ καλούς ταοϊστές ,
,
,
ι' ε,
'Βραιους.
'
και καλους
μουσουλμu.vους,
και' κα λους
Τό πρό βλημα το� 'Αββ� Τσάπμαv θά τ6 λύσει tJ φυχολογfrι. κι δ
χι ή φιλοσοφία. ΟΊ ίχv.(}ρωποι δέ Ύεvνιουvται '{διοί. Ύπάρχουvε πολ
λές καί διάφορες 'ιδιοσυγκρασίες, .. ολλοί Υ.αί διαφοροι 6ργαvισμοf.
Καί στήv κά&ε φυχοcρυuική κατηγορία άvήκουv ΙΧv-&ρωποι πού βρίο--ι.οv
ται σέ πολλά καί δiά9ορα tξέλιχτικ& στ;δια. �ορφές λα�ρc{ας καί
πνευματικης μάθησης ,.ού κάνουνε καλό στ6v εvαvε μπορει vά εΊv'
&νήχει
&χρηστες -� κα[ θετizά βλα βερές γι& κάποιον &λλοvε, πού
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τ όv δρο 'Αβαταρ Ωχ:τό
τέβασμα)

τη

σανσΥ.ριτική λέξη lΧβατάρα, πού &ά πει κα

- 50 καί
σέ &λλη κοινωνιακή τάξη κ'!::χει Ιχλλη &έση στήν κοινωνία , 'ij
έ:π[πεδο
μiσα στήν !δ,α τάξη, βρίσκεται σέ ανώτερο� κατώτερο
πνευματικης ανάπτυξης. �Ολα αυτά: τά έ:ξηγεϊ κα&αρά ή Γ κιτά , �που
τά ψυχολογικά γεγονότα τά συνδέει μi τή γενική κοσμολογία
τό
αfτημα τ�ν γκούvα1 • Ό Κρίσ�ας, πού έ:δω εΤvαι τό φερέφωνο
του
tνδουϊσμου κι άντιπροσωπεύει δλες του ινδουϊσμου τίς εκδηλώσεις,
τό β ρίσκει άπόλυτα φυσικό νά !::χουν οί διαφορετικοί αν&ρωποι δια
φορετικές μεθόδους, άκόμα καί αντικείμενα λατρε[ας .πού φαινομε
νικά τό ενα εΊνάι διαφορετικό από τό δ:λλο. 'Όλοι ο'ι δρόμοι bδη
γουνε στή Ρώμη, φτάvεί βέβαια νά έ:πι&υμεί πραγματικά ο ταξιδιώ
της στή Ρώμη vά πάει κι δχι σέ αλλη πόλη. 'Όμοια στάση φιλάν&ρω-
πης περιεχτικότη-:rας, κάπως έ:κπληχτική γϊά μουσουλμάνο, εκφράζ ει
b Τζ αλαλουvτίν Ρούμι 2 στήv παραβολη του Μωυση καί του τσοπάvη 3
4
πΌύ τήν tι.νισ-τορεϊ στό δεύτερο βιβλίο των "1fα&ναβί 11 , Μά καί μέ�
σα στή χριστιανική παράδοση, πού.εΊvαι πιό αποκλειdτική,
αυτά
τά προβ λήματα, της 'ιδιοσυγκρασίας καί του βα&μου της άνάπτυξης,
έ:ξονυχιστικ.ά !tχουν έ:ξεταστέι σχετικα μέ τή στάση της Μαρίας κο<
τή στάση της Ηc(ρ&ας γενίκά, καί είδικά μέ τίς lχτομικές κλίσεις
καί μέ τήν fδια(τερη λατρε[α πού προτι�άει ο κάθε αν&ρωπος.
(Συνεχίζεται).
,;Αλντος Χά:ξλευ ( �ldous Huxley )
; διαλεΓός σύγ�ρον?ς , μας
&γγλος μυ&ιστοριογραφος; διηγηματογραφος και κριτικος. Απ� τήν
των
εισαγωγή του υτης Μπαγκαβάντ Γκιτά τήν &γγλική μετάφραση
· Σβάμι Πραμπαβανάντα ( S,vami PrabhavanQnda) · καί Κρίστοφερ 'Ίσερ
γουντ (Christopb.er Ishenvood). Μετάφρ. Μαρ. Γ. Οικονόμου.
1. Σημ. μετ. Ο� τρεις γ κού ν α (σάτβα, ράγια, τάμα) εΊναι �
τρε1ς δυνάμεις� ο�σ(ες πού σύμφωνα μέ τή φιλοσοφία των βραχμά
νων κυριαρχοϋνε στόν κόσμο. Σάτβα εΊναι fJ &ρμοvία καί η 'ισορρο
πfα. ΕΤναι κcι.[ η γνώση της &ρμονίας καi της iσορροπfας.
Ράγια
εΊvαι ή έ:πι&υμ[α καi τό πά&ος. ΕΊvαι καί � δ�ναμη πού γεννάει
τήν έ:πιθυμfα κα[ τό πάθος. Τάμα εΤναι ή &γνοια. ΕΤναι καί � ά
δ�άνεια πού πηγή της !::χει τήν &γνοια.
2. Σημ. μετ. Μεγάλος πέρσης ποιητής , αντιπρόσωπος της σουφικης
σκέψης (1207-1273). Λέγε ται καί Τζελαλεντfν Ρούμι.
°
3. Σημ. μετ. Βλ. περίληψή της στό 11 Δελτ[ο (ΙCαλοκαfρι 1961 )
1
σελ. 19 μέ τόν τίτλο 1 '0 Μωυσης καί ο τσοπάνης".
4. Σημ. μετ. Τό μεγαλύτερο !tργο του Τζ αλαλουντίν. Ό τίτλος ση
μαίνει 11 Δίuτιχα: 1 ', γιατί τό άποτελουvε 40000 δίe1τιχα τό �ργο αύ
τό. ΕΤναι χωριυμένο σέ fξη βι βλία. Περιέχει πολλή σοφία καί πο
λύ μυστικιe1μό. 01 Μουσουλμάνοι το εχουν έ:πονομάe1ει Κοράνιο των
ΠερΟ'ων, οί Δυτικοί ΘείαΚωμώδία του 'Ισλάμ. Θά: μπορουe1ε νά έ:πο
νομαστει καί Βίβλος των Σουφί.

ι; Λ Ο'ι Σ Ε ! Σ Χ Ρ I ΣΤ ΟΝ
11
Τήν των Ελλ17νων V ΖΥ.. Γ!iΧV φωvήν κατα&άπτε ι
"•
- 'Αποστο'λ ων, καt,ως
' ' vεσ
α λ ογει''.
ο,.ος
ο' Δ-ημος των
wΑς κατα3�πτει, �λλ& δχι tμεϊς.
Jifi:C(V ,ωί του το τό σ·cενό1ω(.)δο,
,
'
ο π,
σε ωρα \,d,
u_ηγοριας:
.ετρος ρητορευει,
ύ :Τλάτων κατεσίγησε· διδάσχει rrαυλος,
Ηυι•αγόρcι.ς εδυq-εv 11 • 'Αλλά δχι ε:μεις
Civ 3ά τό πουμε. Vα[ Ρέτρο κηρύσσουμε
χαί Πυ-θ-α 1 όρα μέ τά τρfγωνα. Τ'α:ί τόv Ταρσέα Παυλο
Χα( Πλάτωvά ύφιϊ:έτη χι' δλους τοϊiς ομίλους
ciχρονους καf πνευματικούς χi'δλους το�ς ε\ς Χριστόν,
'
' Ε•μραιων κι Τ<:λ
ο ,
ό ΛΤ)Vων
σκ�v δαλ ον χαι, μωρια,
'Ιησουν Χριστόν καί τουτον Έσταυρωμfνον,
'Ιησουv Χριστόν μέ λάΒαρο καί πού (Ι..ληθως
ri.νέστη, ή όρ-3-ή 1�αί ζωσα καταλαλιά
γι& υπναλέους, ψεύτικους μάρτυρες
πού σκυ-3-ρωπάζουν, φρουρούς
περιδεεϊς καί δωροληπτες.
Πα
Κ
Τ. .
πατζώνης . 'Απόσπασμα άπό τό 11 Ε-ι ς �χον cχvαστάσιμοv 11 •
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ΜΠΟΥ1v1ΠΟΥΚ 1

uοχι, δχι , σ6 δi μπορεϊς νά κάνεις τό μπουμπούκι λούλουδο �
γεvεΊ. "Οσο κι &ν τό κουνήσεις, τ6 χτυπήσεις, τ6 ταλαιπωρ'σεις
ποτi δέ &ά μπορέσεις νά τό κάνεις vά πλουμίσει�
Υ
ο
1,,1ε το
Η,
, δ ιzο
, σου μο'λ εμα, μοναχα το r.εκιαι,,εις.
Κι &ν μέ τό ζόρι τά πέταλά του cχνοΕξεις, ποιό τ'&ποτiλε�uαi
Τά τρυφερά του πέταλα -3-ά σκίσεις, κι &χρηστο πιά, στ ό χωtι� ��
τ ό Πετάξεις tt Οf>τ'&ρω μα μπορει'ς μηδέ καί χρWμα νά τοU δ ώσει_.':
σύ δέ μπορεΊς νά κάνεις τ6 μπουμπούκι λούλουδο νά γενεϊ.
Κεϊνος πού τό μπορεΊ. τό πετυχαfνει τόσο �πλά.
Του ρίχνει μια ματιά zαί νά: Χυμοί ζωης τρέχουνε μf
ψλέβες του.
Στ�ν �ι6 μικρή Του �ν&σα τ& πiταλά του ξεδιπλώνει zα{
-κουν� χαροdμενα στ6ν �fiρα.
Στά φύλλα του τό χρωμα χύνεται σάν πό&ος ·,ι.αρδι-,ς v:ί�-:-.-:
κα( τ'&ρωμά του μαρτ�ρ&ει τό μυστικ ό του τό γλυzό.
Vεινος πού τ6 μπορε7 τό πετυχαίνει τόσο hτλά.
Ραμπιντρανάθ Ταγκ όρ. 'Απο τά 11 Φρουτομαζώuα-:α 1•
Λεύτεqη �;rόδοσ"ΙJ Δ Τ) μήτρη Θεοδωρίδη.
Ι

,

Ι
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Θά bφω&ω μετονσιώνοντας σ'αίώνια γαλήνη
τό πάλεμα:
Γιατί πιdτεύω, Κύριε, σέ μεστότερη μιάν &νοιξη,
γιατί η φνχή �ναβράει πρός τ'lχπάνω Ί σα,
Ιξω νου καί iόi�υ,
κ�r ;,.αμ tά του πονηρου δέ .&ά μπορέσει λύσσα
νά πνίξει τ'&γι9 χτνποκάρδι
του αν&ρώπου: ·.····

Η. Καζαντζάκης. 'Από τήν τραγωδία "Νικηφόρός Φωκας"
,.
(βλ. Θέατρο τόμ. ·Β : "Τραγωδίες μέ βυζαντινά &έματα" σελ. 432).

"Αν δλα τ& μεγάλα Βφη η ταν ε�κολο νά τ,ά φτάσουν ο ί Ιiν.3-ρωπο :,
τότε δέν &<Χ εΊχανε άξία. {Η φυχή δέν βρί�κει τ όν έαυτό της μέ
τ ίς εύκολίες, .μέ τήν άνάπαυση, μέ τήν τεμπελιά, lχλλά μέ τόν κό
πο, μέ τόν αγώνα καί τή δυσκολία.
Άπό τό βιβλίο 11 '0 Σίλβε ρ Μπέρτς μιλει καί πάλι".
Ηε τ • ' Ελ • ΒάλβΤ) •

ΑΛΛΕΣ ΚΟΡVΕΣ WΗΛΟΤΕΡΕΣ
·οσα β ουνά κι &ν lχνεβ�τε,
απ'τίς κ�ρφές τους &lχγναντευτε &λλες κορφές
ψηλότερες, μιάν &λλη πλάση ξελογιάστρα·
καί στήν κορφή σά φτάστε τήν κατάφηλη,
πάλι &ά καταλάβετε πώς βρίσκεστε
σάν πρωτα κάτου άπ'δλα τ&στρα.

Κ. Παλαμας. 'Από τό "Δωδεκάλογο του Γύφτου"
(Λόγος εβδομος: Τό
της Κακάβας).

"Αν. Ηπέζαντ
&εοσοφίας
Α'tμέ λίπλέκ Στούς ΠΟ
Μέϊμπελ Κόλλινς Φωνή
ι
Τίμου Βρατσάν ου Ό έ:
Ιχν&ρωπος
,
. Καλλιόπης Κουτσογιάνν Θεοσοφικα! ομιλίαι τομ. Α'
"Αν.• Ηπ_�ζαντ 'Π αρχαία σοφία
Καλλιόπ�ς Κου�σογιάννη θeοfQ�ικαί bμιλίαι τόμ. Β'
Δημ. Νομικου εοσοφικαί με ε αι

δρ.

"
"

25
20

11

10
25
60
��
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"

11

11

10

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ

ΕΝ ΩΣ I Σ

Χαρ. Τρικούπη :26

Ειναι πνευματιχο σωματείο ανεγνωρισμένα μέ αποφαση τοϋ Πρωτοδιzείου
Αθηνών αρ 18684/1959 καί καταχωρημένο στο βιβλίο ανεγνώρισμένων σωuα είων
στlς 2.1 60 μέ αύξοντα αρι-θμο 3054.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

το

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗ�

'Άρ-θρον 4ον Το εν γiνει :rτνεϋμα χαί τιίς εργασίας τi1ς θ. 'Εν. κανονίζει ή
άκόλου-θος διακήρυξις :
«Ή Θ. UΕν. � tναι αφοσιωμένη εις τιίς Θεοσοφικιίς αρχιi� χωρίς νu έξαρτατc•ι
άnο καμμίαν -θεοσοφικήν δργάνωσιν.
'Ακολουθεί τά.; θεοσοφικάς διδασκαλίας τάς διατυπω1'1είσας ύπο τη.; εκ των
ιδρυτών της -θεοσοφικης κινήσεως είς τόν χriσμον, μεγάλης Διδr.ωχαλi σσης τιί>ν -θεοσο
φικών άρχων 'ΊΩενας Πετρόβνας Μπλαβάτσχυ χαί των διαδόχων αυτής συγγραq-έων
θεοσόφων. εκπαιδευτών ιταγχοσμί ου φ11μ ης. δέ� ασχο�ε i τω διι ως ουτε μ έ τάς ατομιχr:ις
διχογνωμίαc ούτε μέ τuς μ,ταtι; όμciί'iων διαστάσεις.
Ή έργασία ηΊv όποίαν εzει νrί ε;τι τελέσn καί οί σχο:τοί το uς ό,1οίυυς ειτιδιώχει
εiναι τόσον ύ1 ιηλοί χαί τόσον ε(.)γώδεις ωστε ουτε χριiνος διαΟι'ο, μος OUH χαί πόθο;
ύπάρχει διά νά ασχοληθfj αϋτη μέ οίασδ11ποτε διχογνωuίας 11 Ωωliοφιχιίς αίρέσεις·.
Ή εργασία χαί οί σκοποί της 0. Έν. d.1οβλέπουοιν εις τιΊν έξιί;τλωσιν τών Ωεμε
λιωδών αρχών τη; θεοσοφίας, πι,οnάντωv δέ αποβλέπει ιιυτη ει� τi1 νι1 τίΟενται ε!ς
πρακτικην ι-'φαρμογην αί θεοσοφιχιιί διδασκαλίαι, ωστε νιί καταστn χατορ{)ωτ-iι ή
συνταύτισις μ,:: τό Ι:!:Α ΥΤΟ, 11 όποία μόνον δύναται νu δώση την Ιiιι.θυτι.:iτην πε;τοί
θησιν έπί τήν πuγχόσμιον αδελφότητα.
Ή Θ "Εν. διακηρύσσει δτι ασάλευτον θεμέλιον τιiς ένciτητος ϋλων των Uεnσόcrω
ανεξαvτήτως τούτου διαμονής καί ιδιαιτέρ,ις _εν γένει χαταστάnεως έ;<ιίσc:οu, εlναι ή
ταυτότης τοϋ σκοπού, τών τάσεων καί τών διδασκαλιών καί δτι ή Ι:Jάσις αϋτ <\ τού; σ ν
δέει μεταξύ των αδιασπάστως
Ή Θ uΕν. θεωρεί πραγματικού� Όε<1σόφους δλους εκείνους ο\ όποίοι Ef.U1.'<H
·
αφιερώσει ηΊν ζωήν των ει; τiiv πραyματικήν υιτηρεσίαν της ανθρωπότητος,
όποίιιν δέν παραδέχεται δια�ρίσεις πίσ ιεω;, φυλής, φύλου, ταξεω;, χρώματο_,
αξίας η συμμετοχης είς οίοvδήποτε όργ'ιίνωσι ν
'Η θ)·uΕν. δέχεται εις τού; κόλπους της δλους rού; συμφωνοuντα·
0ρους της παρούσης διακηρύξεω; χαί έπιί)υμούντας είλιχριvώς ϋπως διά τη;
καί παντο; αλλου μέσου καταστώσιν ίκανότεροι νιί βοηtlοί1ν χαί νιι διδ,.iσκου,
λους 'Η Θ. 'Ί�ν. Ιtεωοεί πριιγματικούς ι'Jεοσόφους, εκείνους σί ό,1οιοι b• εi
κεκολλημένοι ε(ς καμμίαν λατρείαν- και εις καιιμίαν αϊρεσιν, καί ομως ανή--ωu ε':;
ε ξ αυτών καί είς πάσας.
• Αρ{)ρον Ίον.- Οί επιθυμούντες vά γίvωσι μέλη τη; Θ. 'Εν
ακόλουθον δήλωσιν :
Συμφωνών μέ τού; σκοπούς της Θ. 'Εν, δπως διατυπούνται
. • ιά,•αyρ··, •
ρυξιν αυτης,· επιθυμώ νά γίνω μέλος της Στοάς .
�τοάς) με τrιν προϋπό{)εσιν δη ή εγγραφή μου δέν συνε:τά-•ε--::
χρέωσιν εκτος εκείνης την όποίαν όρίζω κατωτέρω».
Για περισσόtερες πληροφορίες ά:ττευf!υνθητε : Χdρ Τ ι·-
Τρίτη και Ιlαρασκευ1Ί ωρα 7 30'-9 μ.μ.
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