Ώσπερ ΠΕλεκάν, τετρωμένος την πλεv
ράν Σοv, Λόγε, σούς eανόντας παίδας έ
ζώωσας, έπιστάξας ζωτικούς αvτοίς κρουνούς.
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Η Γ I ΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛQ_ΤΟΥ
Γιόρτασε 'Ι'.αί φέτος ή Θ.!m. στίς 8 του Μά η τή γιορτή του Λεu-
χοϋ Λωτου, τήν παγΥ.όυμια & εοσοφική γιορτή των μα:γιάτικων λοv λουδιων, _ τήν- έπέτειο του &α:νάτου της Μπλα:βάτσ'κυ.
Στή φετινή μας τή γιορτή εfχα:με τρεϊς όμιλίες. Ή πρώτη ij
-:ανε της άδ. Κα:λλιόπης Κουτσογιάννη. Ή δεύτερη της άδ. Άγλα.
{ας Ζάννου. Ή τρίτη ήτανε μία: παλιά όμιλία: πολύτιμοv άδελφου
r:o' τώρα ζεϊ σέ φωτεινότερο κόσμο, του cχλησμόνητου άδ. Δημ. Νο
μικοϋ. 'Η όμιλία: του α:�τή κι &λλες /μπνευσμένες όμιλίες του ά
r:οτελουνε τόν τόμο πού στήν άρχή της ανοιξης κυκλοφορήσ'α.νε ol
έ,-.δόσεις "Θύρσος" μέ τόν τί-τλο 11 Θεοe1οφικ.α:ί μελέται" •
. Διαβαcπήκα:νε καί άποe1πάσματα άπό τά τρία .&αυμά<1ια
βιβλία
τ ' α.γcχπησε και που τοσο ωραια τα ι:;χει με,
,
τουο
r:o , η' 11,fπλα:βατσκυ
-:αφρά<1ει στή γλώuuα μας ό άδ. Τίμος ΒρατQ'άνος. 'Από τό 11 Φωςτης
_.\σία:ς", άπό τή "Μπαγκα:βάντ Γκιτά", άπό τή "Φωνή της Σιγτjς".
Δημοσιεύουμε παρα:�ιάτω δλο τό πρόγραμμα της γιορτης μας.
1,

,
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1. 'ομιλία: άδ. Καλλιόπης ΚουτΟ'ογ ι άνν η
2. 'Από τό 11 Φως της 'Ασία:ς"
(διάβασ'ε ή άδ. Μαρία οικονόμου)
3. Όμιλ(α άδ. 'Αγλαία:ς Ζάννου
4. 'Από τή "λίπαγκαβαντ Γκιτά
( δι&βα:σε 'ό άδ. Νίκος Βουρόπουλος)
5. 'Από τή "Φωνή της σιγης"
( διάβασε ή άδ. Μαρία Βαλιχδώρου)
6. 'ομιλία άδ� Δημ. Νομικου
( διάβασ'ε d άδ. Κώο-τας Ξννδας)
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ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ Ι·.10Ρ

Μέ άλη& tVT)V καί ε ύλαβτj συγκίν σι
υ ·�έχω Υ.αί έγώ ε r ς τόν
πανηγυρισμόν της ώραίας αύτης έορτά::ο-ίουσα ψόρον τιμης καί
εύγνωμοσύνης πρός τήν υ;:έ ροχc
'Jάδα -ω r:ρωτερ-yατων τη.ς νεωτέ
ρας Θεοσοφικης κινήσεως, �ρό_ -:ού ό::οί�uς στρέφεται σήμερον με
_
τά σεβασμου ή σκέψις τω αr:::t',-:αχου θεοσοφων.
Τά εύγενη καί μεγάλα α; .& Πνεύμσ:τα, τά όποια �πεκάλυφαν ε!ς
τόν κόσμον τό μέγα μυcr-:f,ριο ,ης ζωης, τόν νόμον της προόδου έν
τv ά&ανασί�, ούδεμια �υ ίας έφείσ&ησαν διά νά διαλύσουν τά σκό
τη της άμφιβολίας, νά
έ ισχύσουν εlς τήν πάλην κα ί τάς δο κιμαe1ίας της ζωης zαί • ά άνυ ,ώσουν τήν σκέφιν μας μέχρι των φω
τεινων κορυψων, -τά δ::οίας ;ι.αταυγάζε ι της 'Αλη&είας τό Φως.
Ή "Έλενα Πετρό3 α �.. λαβάτσκυ, ή λεοντόκάρδος αύ'τη γυνή τήν
οποίαν ο�τε συzο_α,-:ίαι ο{}τε &yριαι έπι&έ�εις ήμπόδισαν νά κρα
τήσΊJ &σβεστον τό r:νρσόν της Άλη.&είας, συνέγραψε δύο κυρίως
μνημε·ιι.ίίδη έργα, τή
λίυστικήν Διδασκαλίαν" καί τήν "'Αποκεκαλυμμένην 'Ίσιδα 11 τω όr:οίων � ά:πέραντος άξία τώρα μόλις άρχίζε ι
να γινεται άντιλ ;:-: . Το έργον της ε ναι καρπος των στενων σχεσεών της μετά τω
ιδασr.άλων της Σοφίας καί προσφέρεται ε!ς" δ
σους είναι διατε&ειμένοι νά ά:ποδεχ&οϋν τήν 'Αλή.&ειαν όπουδήποτε
και αν ενρισκεται και να την προασπιζουν παλαιοντες μετα �αρ.
ρους έναντίον των βα&έως έρριζωμένων προλήψεων •
.Oi αν& ρω ποι καί αι' κοινωνίαι, αi &ρησκεϊαι καί τά φιλοσοφι
κά συστήματα παρέρχο τα ι εις τόv κόaμον αύτόv των έφημέρων έκ δηλώυεωv, άλλ'ή Άλή&εια, κα&ημένη στα&ερως iπί του άκλοvήτου
&ρόνου της, ε'ίναι καί &ά ε'ίναι α!ωvία καί κυρίαρχος. "Ούδεμία
&ρησκεία υπε ρτiρα της 'Λλη&είας 11 •
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Καλλιόπη Κουτσογ ιάvvη

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ Η θΕΛΗΙΗ
ΑΠΟ το ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ ΣΤΗ ΜΠΕΝΑΡΕΣ f
Κά.U-ε αν-&ρωπος δημιουργεί γιά τόν έαυτό του.
τή δικ.,j του φυλακή, καί d κα&ένας
εχει τόe1η δύναμη, δση κι ό πιό δυνατός.
Γιατί καί χαρά κα:ί &λίφη κι ό'λες κεινες τίς δυvάμει.ς,
οπου βρίσκοvτ'άπό πάνω, γύρω κι άπό κάτω μας,
ι:ύ.λά καί στά πλάσματα της σάρ κας, καί στό κα&ετί πού ζει,
εΤv'η πράξη πού τίς κάνει�
.

-�-=-.

συντ. Τή σημερινή Βα:ρανάσι (κοντά στόν ποταμό "Γάγγη).
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Κεϊνο πούταν αλλοτε φέρνει κεινο πούναι καί έκεινο
πού &ενάναι, πι6 καλό� πιό κακό, �ο-tερο γιά πρωτο
και πρωτο για υcπερο.
0/ ;γγέλοt τ'ούρο:νοϋ, πούναι πανευτυχισμένοι,
τόν καρπό των &yιων εργων τους σοδειάζουν.
Μέσα στούς κατώτερους τούς κόσμους ο! δαιμόνοι
τό φορ-:ίο σηΧώνουνε των Κακων τους tργων
όπού κάμαν άλλοτε.
Τίποτα δέν είν'αίώνιο. Πέφτ ουν σέ συντρίμμια
ο! ώραϊες αρετές μέ τόν καιρό. Τά βρωμερά
άμαρτήματα,
τό f διο, κα&αρ ί ζονται κι αύτά.
·
υΟτ.οιος αλλοτ 'ηταν σκλάβος
πρ(γκηπας άργότερα &ά ξαναρ&η
χάρη στί ς καλές του πράξε t ς,
καί σέ οση άπόχτησεν άξία.
Κ'έ'νας βασιλιάς ζητιάνος
μπορει νά ξαναγυρίσει
γιά ολα όσα εχει κάνει
κι οσα εχει παραλείψει.
Τήν τύχη σας μπορεϊτε ν'άνεβάσετε
κι άπό του urνδρα τήν τύχη παραπάνω,
καί παρακάτω νά τήν κατεβάσ ετε
κι άπό του 0'1tουληκιου την τύχη κι άπ'της σκνίπας.
Τ'&ποτέλεσμα τό πρωτο έ'ρχεται σέ χρόνια μυριάδες
καί στό δεύτερο μυριάδες &λλες καταλήγουν.
λfόνο σά γυρί ζε t ή &όρο:τη � ρόδα,
ο15τε ήσυχ ία ύπάρχε ι ο-Βτ'άνάπαψη·
κεινος π'άνεβαίνει είμπορεϊ νά ξαναπέσει,
κεινος δπο� πέφτει εlμπορεi νά άνεβει
καί της ρόδας οί άχτίνες ακατάπαυτα γυρvανε.
,

,ν

,

(f

Ή καρδι1 τ'άπέραντου δντος
&άταν μιά κατάρα, αν έσε'ίς
πά στης άλλαγης τή ρόδα
εfvαστε δε μένοι� χωρίς νά μπορεϊτε
τά δεσμά νά σπάστε,
μά καί των πραγμάτων ή φυχή
-&&ταν άγριος πόνος.
λfά δέν εfe1αστε δεμένοι, κ'είν'yλυκειά
των πραγμάτων �. φυχή, κ'ή καρδιά του 'Όντος
είναι μιά ούράνια ειρήνη.
ΕΤναι δυνατότερη c,π'τόν πόνο f) &έληση"
κεινο πούτανε καλό γίνεται καλύτερο·
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κ'e!πε ιτα έξαίρετο. Καί έγώ ό Βούδδας,
πούχω κλάφει δλα τά δάκρυα των άδελφων μου,
καί πού� καρδιά μου έχει σπάσει
άπ'τόν πόν'όλόκληρου του κόσμου,
γελω τώρα,ε"fμαι εύχαριστημένος,
γιατί νά τ ήν η ρ&'τj λευτ εριά ;
"Εντουϊν 'Άρνολντ ( Edwin Λrnold) 'Από τ6 11Φως της 'Ασίας"
(τραγούδι Η�). Μετάφρ. Τιμ. Τ. Βριtτσό:νου σελ. 158-159.
(Θεοσοφικές έκδόσεις, Ά&τjναι).

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ LJ_!'(XfiΣ
Κά&ε χρόνο έξηγω ποιός ε"fναι d συμ βολισμός του Λευκοϋ Λω του. Δέν &&&ελο: νά έπαναλάβω καί πάλι τά Υδια,αλλά γιά τούς
καινούργιους πού δέν tχουνε ξαναέλ&ει αλλη φορά &ά πω οσο μπο
ρω πιό uύντομα τί συμβολίζει τό λουλούδι ο:ύτό.
Φυτρώνει στίς τροπικές τίς χωρες, μέ6'α στ'&κούνητα νερά,
στίς λίμνες καί στούς βάλτους. Συμβολίζει τήν φυχή, πού σάν τόν
λωτό, πού δ σπόρος του πέφτει μέσα στά βά&η του νερου, μέσα σt'Ι)
λάσπη, έ'τσι κ' έκείνη κατεβαίνει ό:π 'τόν ο-όράνιο της τ όν τόπο μές
σ'τ1)V ΠUΧV'Ι) τήν ύ'λη,πάνω στή γη. Μά σ σπόρος του λωτου φυτρώνει
κα.ί πάλι κι &π'τή λάuπη μές στά νερά άνεβαίνει καί πάνω τους τά
,
,
(
,,
2..
" 'l --..
φυλλα του απλωνε ι,μπουμπουκια β γα, ζ ει που, ανο
ιγουνε τα ολο�υ,
n.α
πέταλά
τους
στου
ήλιου
τίς
&χτίδες.
·ηναι
ό
&τέλε
ιωτος
ό
κύ
τά
κλος. Ό κύκλος της φυχτjς. "Ετσι κ'έκείνη μέσα στό χωμα &'&γω
νιστει, &ά τό νικήσει, κ'έλεύ&ερη καί πάλι &'άνέβει στό νερό
β 'λ
-στον αστρικο τον κοσμο- ως που vd. φταϋει αμο υντη απ τον oυrr
κο, άγνή κι όλόλευκη μές στήν ούράνια της πατρ(δα.
Αύτό 'ναι τό ταξίδι της φυχτjς,ό κύκλος της Ζωης. Κάτω,μέρίζες
σα στό βοϋρκο,,j ψυχή, σάν του λωτου τό σπόρο, παλεύει
βαΌ-ε ιέ ς νά βγ&λε ι,τή δύναμη κα { τή ζωή γιά νά ρουφήξει. Παλε �
ει νά νικήσει τή φ&ορά,τόν πόνο καf τ6 &&νατο. Κ'ε"fν'δ μόνος
σκοτάδι
&άνc(tος ή νάρκη μές στό βουρκο. 'Εκει, μές στό πηχτό
·της σκλαβιας,τ'Ούρανοϋ τό φως ξ εχνα, τή λεφτεριά δέν ξέρει.
Τώρα δέν ε"fναι πιά στόν Ούρct.νό. Τώρα, βα{}ειά μέσα στή γη, και
νούργιες &&βυ&ίσει ρίζες, καινούργιο μά&ημα &ά πάρει,&' άν -λήσει νέα πείρα. Μά πάντα λαχταρα τj φυχή τό φως, τή λεφτερtά,
τ' χαρά. Πάντα τή χαμένη της πατρίδα &ναζητα. Πι ό'μως μές στή
σ:ρειά σκλαβιά, μονάχα έ κ ε 1,τj φυχή .()-ά ξαναβρε'ί τήν πρωτι
•f, -:ης τή χαμένη δύναμη. Τάχα νά ξέρει ή φυχή τό μεγαλε'ίο της
�ιγ,-ςi Της στιγμης .πού άπ'αύτήν ή Μοίρα της όλόκληρη έξαρτι
i-:-:::::; λi::σcχ στήν κά&ε μιά στιγμή,μέσα στό αιώνιο Τώρcc, ύφαίνε
-: t -:ό 7:έρσ:ντο τό νημα. Στιγμή μέ στιγμή της Μοίρας τό νημα
· '
α ' να' τον
'
" ' λα,υριν""ο
Β'
c.
,αvυ
το' δρομο
'
Β, ρει
της vε
31Ες στ 6 Β
�-�-;_z--:-::ι. 'f'
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' Θ'
"
- ο"λο και' πιο' βαvε
η' χαμενη
φυχη;
"α.β υυ-ιστει
στης αγνοι" ια' μεσα
'
"
ας τή σκλαβιά καί στης &δυναμίας τόν πόνο,� �έ νά βρει καί πά
λι, οσο πιό γρήγορα μπορεϊ, τά Ο'κοτεινά κρυμένα μονοπάτια πού
όδηγουν έ;�'ι, στό τέλος του λαβύριν-&ου, στης Λύτρωσης τήν Πύ λη;
Μέσα στ6 αιώνιο Τώρα, μέσα στήν κά-&ε μας στιγμή, της Λύ
τρωσης τό νημα πλέκομε. Αύ.-ό πού μέσ'άπ'της σκλαβιας μας τόν
λαβύριν-&ο τά βήματά μας -&ά dδηγήσει. Αύτό πού dλοένα τήν Ει ,
<
,
μαρμενη μας υφαινει.
'Αδύναμος ό αν-&ρωπος πού λαχταρα, δίχως τήν προσπά-&εια, δ(
χως τόν άγώνα, δίχως τόν πόνο, νά βρε-&ε'ι ξαφνικά στόv τόπο της
'%δαιμονί α.ς.
Δέν γνωρίζει τό Νόμο . Ό τόπος αύτός μονάχα μέ τήν προσπά,
,
L ,
,
,
,
,
,
δ'ε
-&εια, με τον αγωνα, με τpv πονο κατακτιεται. ·Αν ο• σπορος
βυ-3-ιστεϊ vτό χ�Jμαt αν δέ ι:J κ ά φ ε. ι τό χωμα, δέ &ά βγάλε t
τίς βα&ειές τίς ριζες καί ποτi δέ &'ά οίξει τά πέταλά του στό
CDως.
'
&ρηνουμε
Θ&πρεπε σλοι μας, ά:ντ ( νά μο ιρολογουμε, άντ ( ν&
τό
τόν πόνο, ά:ντί νά φοβόμαστε τούς βράχους πού μας φράζουνε
τ
'ά:μέτρητα
τά
έ
μπόδ
ια
νά
ύμvούσαμε
τό
9ρίαμβο
της
δρόμο
Νίκης.
'Όσο ό &ν&ρωπος φοβαται, οσο δέν έ:χει άτράνταχτη τήν πίστη
του σ-τό Φως, τόσο κι όλοέvα μές στό λαβύριν&ο -&ά χάνεται κι ώ
έκεϊνος
r1άν τό σπόρο του λωτου στό βουρκο -&ά σαπίζει. Μονιtχα
πού δέ φοβαται, μόνάχα έκεϊνος πού vιώ&ει τή χαρά του αγώνα,
τή δόξα του πόνου, μονάχα έΧεινος &ά βγάλει τίς βα-&ειές τίς ρί
ζες, τό μακρύ τό μίσχο, πού πάνω &ά τόv 9έρει στά λαμπερά νερά.
Καί μόνο τότε, όλόλευκος λωτός, τά πέταλα -&'άvοίξει γιά νά
.δεχ-&εϊ της ·Αvοιξης τό αιώνιο Φως.
'Αγλ. Ζάνvοv
Η lJJ Υ Χ Η
ΚΡΙΣΝΑΣ:

Θά c:;ου πω άκόμα τώρα τ'είvαι ή φυχή
π'δποιος τή γνωρίσει βρίσ-κει τήν ά:&αναdία.
· 1'ίν'&ναρχη, άσύγκριτη, ύπlρτατη, &εϊκιά·
&.ν καί είναι φανερό οτι ύπάρχει
δέν είναι γνωστό ποιά εΤναι.
λύχερ , πολύποδ , πολ μματη
1J
1
Πα
1J
vό
πολυκέφαλ1J, πολύστομη, πολύαυτ1J ·
κ t ολα τά πε ριέ χε t

1. Σημ. μετ. Ηέ πολλά α-1.ιτιά
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Καί 9ωτίζε ι τίς αίσ-&ήσεις
κ'αfσ-&ηΟ'Τ) καμιά δέv εχει1 •
'Από ολα άποσπασμέvη, ifλα. τά Jπο<1τη ρ{ζε ι,
v
" ,
δ'
εν "c:,χε ι, μα α.υτη ολα τα, '\)'ρεφει.
ίδ. ιοτητες
,
Είν'τό μέdα καί τό tξω ολωv των δντωv,
είναι κινητή μαζί κι άκίvητη·
είν'άκατα.vόητη, γιατ' είναι ώσάv &�λη λεπτή"
είναι καί πολύ κοντά, είναι καί πολύ μακρυά μας.
Μαζ{ είναι μέ τά δντα,
αν -:�cH φαινεται πως δεν
' ειvα.ι μα ζ'ι τους,
κι α'Ι)τή &ρέφε ι, κα.ταστ ρέφει καί γεννάει ολα τά δντα.
Είναι φως των φώτων καί άνώτερη άπ'τήν ύ'λη.
Είν'ή γνώση καί τό άντικείμενο της γνώσης•
κατανοητή μπορεί νά γtνει
μέ τό διαλογισμό καί πάντα μένει
μέσα σ'δλωv τίς Υ�ρδιές.
,

,1/

1',

,

,

,

'

,

'Υ

"Αν καί είναι ή ψυχή μέσα στό σωμα,
ε'ίν'κcι.λύτερη ό'μως άπ'α'Ι)τό.
Γιατί α'ότή έπιστατεuε ι καί δημιουργει,
&ρέφει Χαί -Jποστηρίζει χ'εΊvαι
,
t
,
t ��
/'
t
,
κυριος υπερτατος, ο uπερτατος εαυτος •
�
Τήν ψυχή πού κα.τοι κε ϊ μέσα e1τό υωμα
μεριΧοί γνωρίζουν μέ τό διαλογισμό
&λλοι μέ πνευματικές δυνάμεις,
αλλοι μέ τή φιλοσοφημένη σκέψη,
αλλοι μέ τήν κά&' έγκράτεια καί αλλοι
μέ τά έργα πού όρίζει ό νόμος.
Καί ot &λλοι πού κα&όλου δέν τήν ξέ�ουν,
αν άκούuουνε ΟuΟυς τήν ξέρουν Χαί τηνε λατρεύουν,
'
,
,,
, 1
και� αυτα
που, ακουσαν
πιστεφουν,
2
γίνονται καλύτεροι άπ'τό &άνατ ο •

............ ...

Μιά -:iαί ή ψυχή δέν �χει οi5τ'άρχή οi5τε ποιότη,
δέν πα&αίνει τίποτα κι οταν είναι μέσ'στό υωμα,
,/(
,
,
;,__ και, λερωνεται
,
κανει
τιποτα,
ου.ε
ουτε
oiJτ 'άπό τά € ργα. ούτε από τ 'άποτελέσματά τους.
Γιατί σπως ό αί&έρας πού πα.ντον ύπάρχει,
χάρη στή λεπτότητά του,
1. Σημ. μετ. Στή Βiδα γράφει: (ή ψυχή τρέχει κα.ί άγγ ίζε ι αν καί
εΤνcι.ι χωρίς πόδια καί χωρίς χέρια, βλέπει χωρίς μάτια καί ακούει χωρ{ς α'Ι)τιά.
·
2. Σημ. μετ. Δέ φοβ ουνται τό &άνατ ο.

- 7 δέ λερώνεται, κι &ς ε'ίνοcι μέσ'στό βουρκο,
tτσι κ'ή φυχή ποϋναι μέσ'στά σώματα
δέ λερώνεται άπ'οcύτά •

. . . . . , . . . . -·

Καί δπως τόν κόσμον δλον ενας υ.Ηλιος τόν φωτίζει,
tτσι κ'ή φυχή φωτίζει κά-&ε σωμα.
Κι ό'e1οι μέ τά μάτια ξέρουνε της γνώσΤ)ς
πώς τό e1ωμα εΊν'αλλο Κί αλλΤ) ή φυχή κι άκόμοc
ξέρουν καί τή λύτρωση των δντων· άπ'τήν ϋλη
τό Θεό κερδίζουν.
'Από τή Ηπαγκαβάντ Γ1�ιτά. '�ποe1πάC1μι;lτΟC άπ6 -τό κεφ . ΙΓ'
(έδ. 12-17, 22,24-25, 31-34). Μετάφρ.-Τ. Βρατe1άνου e1ελ. 74--76).
το ΜΕΣΟΝΥΧΤ I ΑΤ I Ι<Ο το ΛΟΥ ΛΟΥ ΔΟ
Τά κα-&αρια τά νερά της Αιώνιας Ζωης, διάφανα σάν ·,ιρύσταλλα,
δέ μποροϋνε ν'άνακατευτουνε μέ τό ρέμα τό -&ολό της καταιγίδας.
Της οiιράνιας δροσιας, ή σταλαματιά, οπου λάμπει μέσ' στόν
κόρφο του Λωτου, στίς πρω"ϊνές τίς πρωτες ήλιαχτίδες, e1βωλος χω
μοc γίνεται σά -&ά πέσει άπά στ·ή γη. Κύτα: Τό Διαμάντι ε'ίναι τώ
ρα μια λαe1ποκηλiδα .

..............

' ως ό Λω
· 'Άe1ε τήν φυχή σου νά προe1έχε ι κά-&ε κραυγή πόνου, όπ
τός γυμνωνει τήν καρδιά του γιά νά πιει τόν UΗλιο της Αύγης.
Τό φλογερό τόν υΙΙλιο νά μήν τόν άφίν�ις νά ξερ&νει ο�τε κ'
ενα μοναχά δάκρυ πόνου πρίν νά τό σκουπίο'εις σ-ύ d fδιος άπ'τά
1
μάτια έκεινοϋ πού ύποφερει.
'Άφισ'ό'μως κά&ε καυτερό αν-&ρώπου δάκρυ στήν καρδιά σου
νά
κυλήσει καί νά μείνει έκει, καί ποτέ μήν τό e1κουπίσεις πρίν νά
σβύσει ό πόνος πού τό γέννηe1ε.
υΟλ'αύτά τά δάκρυα, ω έe1ύ πού ή καρδιά σου είναι tλεος γε
τούς
μάτίJ, τουταδά τά δάκρυα, εΤναι τά ποτάμια πού ποτίζουνε
κάμπους της ά-&άνατης συμπόνιας. Σέ παρόμοιο χωμα .μοναχά φυτρώ
νεt τό μεσονυχτtάτικο τό λούλουδο του Βούδδα, πουναι δνσκολώ τερο νά τόβρεις καί σπανιότερο νά τ'άπαντήσεις κι άπό τό λου
λούδι του δέντρου ττjς βαγκιας. Είναι ό σπόρος της άπελευ-&έρω
σης άπό τίς ξαναγεννήσεις. Τόν Άρχάτ τόν άπομονώνει άπό·τόν ά
γώνα κι άπό τήν έπι&υμία καί από της ϋπαρξης τούς κάμπους τόνε
πάει στήν Ειρήνη, στήν Εύδαιμονία, πού e1τόν τόπο της Σιγης καί
της άνυπαQξίας εΤναι μοναχά γνωe1τές.
'Α;:6 τή

Φωνή της e1ιγης". Ηετάφρ. Τ.Τ. Βρατe1άνου σελ. 20,21-22.
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- 8 ΕΠΕΤΕ I ΟΙ θΑΝΑΤΟΥ ΕΛΕfJΗΣ f.ι1ΠΛΑί3ΑΤΠ<Υ
Τήν ήμέραv αύτήν ο{ ε!ς ό'λτjν τήν Ο!κουμένην διεσπαρμένοι�
δελφοί μας ένώνονται νοερως ε!ς fνα κοινόν αί'σ-3-ημα ε,:,λαβεία:ς διι:i
νά ύφώσουν μέ συγκίνησιν καί εύγνωμοσύνην τήν καqδίαν των
πρό
,
- υπεροχου
Λ
,
'
,
",!,
,
,
'r.ι
ι!.λ,ενης J·'r._πλ rι.,Βατσκυ,
ηι οποια
υψωσε
με
του
πνευμα:τος
της
-&άρρος τήν σημαίαν της Θεοσοφικης Ιδεολογίας καί {'δρυσε μέσα ε!ς
&φαντάστους δυσχερείας καί λυσσώδη c<ντίδρrι.σιν τήν Θεοσοφικήν 'Ε
τα:ιρείαν.
ΊΙ 'Ελένη Ηπλαβάτσκυ άποτελει τήν έκδήλωσιν της ύπερτέρας
δυνάμεως πού έξεκίνησε &πό τό ύπερπέραν καί ηλ-&ε δι& νά ύποδαυ
λίσυ τό άνέσπεcον φως της c,ρχαία:ς Σοφίας, πού εΤχε σκοτισ-&η κά
τω άπό τόν πυκνόν σωρόν των αίώνων, καί νά μας άποδώσv λα:μπρο τiρα,.ι, ζωηροτέcαν, ώραιοτέραν τήν c:-3-άνα:τοv άκτινοβολίαν του, &ιό:
νά φωτ ί σv τήν c.σέληνον νύκτα της ά:μφ ιβολίας καί της άπιστ ί ας μέ
σα ε!ς τήν όποίαν έyειμάζετο απελπισμένη τj άν-&ρωπότης του πα ρελ-&όντος α:!ωνος. '�πάνω ε!ς τόν μελανόν ούρανόν των ύλιστικων
-&εωριων, αι όποιαι ε1χον κατακλύσει τόν κόσμον, άνεφάνη ώς αtγή
χαρωπή καί παρήγορος ή Θεοσοφική φιλοσοφία διά των ύπερφυων έμ
πνεύσεων της 'Ελένης Μπλαβάτσκυ, δια:λύουσα τά σκότη της άπογνώ
σεως μέ τό φωτεινόν άκτινωτόν των άπεράντων έλπίδων της, &να στυλώνουσα κα { άποκα-&ιστωσα τήν άπολεσ-&ει σαν πίστιν μέ τήν ά . διάσειστον λογικήν των άκrι.ταμαχήτων έπιχειρημάτων της, πού ησαν
ένηρμονισμέvα: πρός τάς -&ρησκευτικάς καί έπιστημονικάς άντιλή
φεις, άναγεννωσα καί έξιδαν ικεύουσα τήν αγάπην μέ τό -&ειον κήρυγ
μα της r.αγκοσμίου άδελφότητος.
Ή Θεοσοφία, ε!ς τήν όποίαν μας έμύησε μέ τά μνημειώδη έ:ργα
'
'
- ε�ς
2
' )[�::;χει να' ο""δTJYTJ
:Ι'Π λ α,Βατσκυ,
προορισμον
ενη 'f
της η' '"'Ι.!ιλ'
'
τας υφη λοτάτας κορυφάς της σκέψεως έκε ίνους οι' όποιοι τήκονται &:πό τήν
δίφαν του ύπερτάτου 'Ιδεώδους, έκείνους οι' όποιοι
κουρασμένοι
νά ερπουν έπί του ταπεινου πεδίου αtϋ-&άνονται τόν πό-&ον κα{ τήν
&.νάγκην νά ύφω-&ουν ε!ς εύρυτέρους ορίζοντας.
Ζωογόνος κα. ί άνεξάντλητ ος πηγή εύγενων, γενvα ίων, μεγάλων t
δανικων ή Θεοσοφία κα-&ιστ� δυνατήν ε!ς τόv αν-&ρωπον μίαν στενο
τέραν έπικοινωνίαν μέ ύπερτέρους πνευματικούς κόσμους πού καταυ
γάζουν άπλέτως αί έκ-&αμβωτικαί άκτινες της Πίστεως, της '�λπt δος, της 'Αγάπης καί της Καλωσύνης.
Διανοίγει ένώπιον της φυχης μας ά:γνώστους, άνυπόπτους
καί
άτέ ρμονα:ς όρ ίζοντας έξελίξεως , μεγαλείου κα ί δόξης.
Πλουτίζε ι
τό πνευμα μας μέ νέας δυνάμεις Χαί lκανότητας, αι δποιαι ύποβο
η-&ουν καί χαράσσουν άσφαλως καί εύ&έως τόν δρόμον του πρός τήν
'Αλή-&ειαν.
'Αφυπνίζει ε!ς τά μύχια της ύπάρ!;εώς μας διαισ-&ήο-εις κοιμω μένας άπό τήν έξάντλησιν καί τόν κcί.ματον των έπιγείων δοκιμασι-

- 9 �v Χαί τάς ζωογοvει διά vά φωτίσουν τήν συνείδησίv μας οταν τό
κλοιόν
π νευμα μας συνει&ίο'ΤJ v'άπομονουτα:ι άπό τόν τυραννικόν
της �λης διά νά μας δείξουν άπό τά βά&η της σκοτεινης κοιλάδος
των δακρύων, ε!ς τήν δποίαν άσφυκτιωμεν, τήν μακρυνήν άλλ' ά κτινοβόλον αύγήν της πνευματικης μας &ναγεννήσεως καί νά
μας
συντρέξουν δπως άτενfζωμεν τήν ζωήν ύπό τήy πραγματικήν της δ
φιν μέ &άρρος, μέ έγ,�αρτέρησιv .έv τv συναισ&ήσει των άλη&ιvων
α!τ[ων της κα[ των άντικειμεvικων ακοπων της.
Γνωρίζουσα ε!ς ήμας τj Θεοσοφίά ολα τά μυστήρια της άν&ρω πίvης ψυχης άπό της tμφανίσεώς της έπί της γης μέχρι της τελευ
ταίας έξελίξεώς της, μας άποκαλύπτει τήν α!τίαν καί τήν δικαι
ολογfαν των έπιγε{ωv βασ&νων μας, τ�ν �&ικ�ν καί φυσικ�ν δοκι
μαuιωv μας. Μας πcχρέχει ·tό ό:ναyκα1ον tάρρος διά τήν πάλην της
ζωηι::, τήν c,sταιτουμένην δραστηριό,ητu: διά τήν πνευματ ικ17v μας
έξέλιξιv, τήν έπι&υμίαv καί ·ι;ήv δύναμιν ·cης τελικης νίι,ι,,ης. Ά
•;υφώνει τά αισ&ήματά μας. λΙ�ι; έμπvέει εΌγενε7ς καί ύγιε:ις i-.
&ουσιασμούς καί προκαλει τήν ύπέροχον πτησιν της ψυχης μας πρό;
τάς μεγαλοπρεπε'ις κορυφάς τάς όπΌ ίας φωτίζει ή έμπνέουσα μεγα
λοφυία του Θεου.
φέ ρε ι
λ:ίας φανερώνει τέλος ή Θεοσοφία τόν δρόμον ό όποιος
πρός τό.ν ναόν του φωτός. Πρός τόv Ναόν ό'που βασιλεύει ή �ρεμος
καί γαλήνιος εύτυχία, ή όρ&οφροvουσα δύνα�ις της άv&ρωπίνης
συνειδήσεως, πού έ'χει πλέον t.tνα:γνωρίσει τήν Θεότητά της μέ τήν
κατανόησιν του μεγαλείου καί του κάλλους της άκτινοβολούσης'Α
λη&είας καί της κυριαρχίας της έπί των -δπερφυσοtων Δυνάμεων πού
μας περιβάλλουν.
Κατά τήν έπίσημον αύτήν στιγμήν &ς ύψώuωμεν εiιγvώμοvες τήν
σκέψιν καί τό πvευμα μας πρός τήv 'Ελένην Ηπλαβάτσκυ, ή dποία
ιχπω�αλύφασα ε!ς ήμας τάς &εοσοφικάς άλη&είας μας &vύφωuε
καί
μας έπλησίασε πρός τό.v Θεόv, δ όποιος κατοιΥ.ε'ι μ έσα εις τόv Πα
ρ�δεισ�ν τη� φυχη� μας. Πqός ��ίνην π�ύ μας �φ�πνισε διά �ά
,
μας δειξΊJ την ροδιvην αύγην της ακτινοβολου και ανεσπέρου ημε
ρας. Π ρος έκείνην πού .Jπτjρξε ό άκτινοβόλος πυρσός πού έφώτ ισε
τά σκότΤ) της φυχης καί τάς άβύσσους της φύσεως καί μας ώδήγησε
.έ �ήν λάμψιν του ώς ό άστήρ των Ηάγωv εις τήν άνεύρεσιν του
εου.
"Ας εrμε-&α ,Jπερήφανοι διά τά ύπέροχα fδεώδη ατινα -&άλπουν
::tl πανταχου τον κόσμου διεσπαρμέναι Θεοσοφικαί Στοαί, ε !ς τάς
ό�οίας καί ήμε'ις διακονουμεν. 'Rντ6ς αiιτων εύρίσκουν καί &ά
ι
'
'
.
.1
'
'
'
L
'
1, '
'
�:,ρισκουν παντοτε πιuτοv
τοv·(,tντιλαλον
τα' α-&αvατα
ρηματα
ι:;νος
Βεοϋ, αl ώρα'ιαι έπα:γγελίαι της πίστεως, οί παρήγοροι λόγοι της
ηά�ης. 'Εάν συγκεvτρώσωμεv τήν ακέφιν μας -&'άκούσωμεv τόv
�οϋv των !σχυρων πτερύγων του &ν&ρωπίνου πνεύματος κατά
τcχς
• 1ρηφάvους α-ότου �τήσεις κατά τάς dποίας ζητεί vά συλλάβΊJ τό
1-
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½&u - ς τό ό:σύλληπτον, νά ένcχ-yκαλισ�τι τό κάλλος τό άπρόσιτον
ά <?'1ά<η] τήν κορωνίδα της άφ%άστου Χαί c,cρ-&άρτου Τελε ιό
-: . ος •
Τέκνα καί ήμεις του φωτός, αζ γίνωμεν ol έλπιδοcρόροι δα
οϋχοι μιας νέας αύγης πολιτισμου καί έξημερώσεως των ή&ων. οι
άΧούραστοι σκαπανεις νέων λεωφόρων προόδου. Oi αγρυπνοι Πλοη rοί ο/ προσαvατολίζοντες τούς χειμαζομένους ό:δελφούς μας
ε!ς
εύρυτέρους καί ύφηλοτέρους όρίζοντας δράσεως.
"Ας γίνωμεν τέλος οι εilγλωττοι κήρυκες καί tρμηνεις της &:
&ανάτου έκείνης φωνης ή όποία άπό κτίσεως κόσμου ό:ντιλαλει διά
μέσου των α!ώνων χωρίς ποτέ νά σι γήσ], παρήγορος, ευελπις, γο
τήν
ητευτική, εύαγγελιζομένη τήν ε!ρήνευσιν, τήν &δελ cρ ότητα,
dρμονικήν συνένωσιν καί συνεργασίαν των διαφόρων λαων της γης
κάτω άπό τάς πτυχάς μιας καί της α-&τfίς σημαίας, της μοναδικης
σημαίας της 'Αλη-&εfας, ή όποία άποτελει τό iμβλημα καί τόν σκο
π6ν της Θεοσοcρικfίς Ιδεολογίας.
Υ.�{

Δημήτριος Νομικός
-:�-

το

ΤΡ I ΑΝΤΑ�Υ ΛΛΟ

Κάποιο μαγιάτικο πουρνό
ακούγοντας του κόσμου τά τραγούδια,
λέει τό νιό τριαντάφυλλο
γιομάτο περηcράνεια:
1 ΤΗμαt τό σύμβολο του έ'ρωτα 1 1
1
.
κι η' μανα
, του, που, τ '1'ακουσε
,
τότες μονάχα σκέφτηκε
πώς πρέπε ι αυτή
νά 'ναι τό σύμβολο
της dιωπηλης, παντοτινης άγάπης.
Mi αύτή δέν ε1πε τ[ποτα,
μονάχα κρυφογέλασε.
Δημήτρης Θεοδωρίδ ης
'Από τί ς "Πνοέ ς11 ( άρ . 79)

- 11 ΤΗ ΟΟΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΧΟ
..:.χροάσου μονάχα: τή φωνή πού δέν εχε t ηχο�
·_;:ό τό "Φως στήν 'Ατραπό": 'Απόδοστ) Κωστη Μελιο'σα:ροπούλου
ΙΨΟΣΕΥΧΗ
Γυμνή Σου δέε'τα:ι ή φυχή. 'Από χαρά, &πό πόνο
γυμνή· άπό ήδονή
γυμνή Σου δέετα:ι ή φυχή, Δημιουργέ, μέ μόνο
τήν &πλα:στη φωνή
πού πρίν οτή σάρκα: μου νά μπει στόν κόρφο Σου -ώς τζιτζίκι
κρυμμένο στήν έλιάβ ουλή δική Σου χτύπαε στήν καρδιά μου κ'έλεε "νίκη,
,
" και, δ'
,
{
ν ικη
στα, πα:ντα
εν ,ί/,,1τανε μιλια
δική μου, ηταν ή δική Σ.ου, Θεέ. Μ'έκείνη μόνο
Σου δέομαι· λύτρω<1έ μου τό σ�ωπό
τό μυστικό πού γεύτ ηκα βα&ιά κ'έξω άπ'τό χρόνο
γιά ν'άγαπω, γιά ν'άγαπω
πάνω άπό πρόσωπα καί πλάσ'ματα, άπ'τόν ενα
πού κλc[νω μέσα μου παλμό,
πού εΤν'έ'νας πιά γιά ζωντανά καί πε&αμένα,
δωσε μου, ναί, τό λυτρωμό,
τόν αναρχο έρωτα νά νιώσω άκέριο, Θέ μου,
μέ<1α στά σ'τή&η μου ξανά
καί νά'μαι πιά σάν ή πνοή καί σάν η βοή τ'άνέμου,
στά κοντινά, στά μακρινά.
'Άγγελος Σικελιανός. 'Από τά "Λυρικά" (Σειρά Α')
Βλ. "Λυρικός βίος" τόμ; Α:
ΣΙΓΗ

ΛΟΓΙΑ

Ή πιό δυσκολομά&ητη
του κόσμου γλώσσα:
εtν'τj σιγή.

Λόγια δ Θεός δέν λέει�
Κι ό'μως μιλεϊ.

Δημ. Θεοδωρίδη ς. 'Από τίς "Πνοές"
( άρ • 9 8 κα ί 9 9)
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Ε:;(} ΑηΟ

το

ΒΟΥ I ΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΗ:10Υ

Καί μιά μέρα μόνος βρέ&ηκα
εξω άπό τό βούϊσμα του κόσμου
σέ μιας λίμνης άκρη έγώ άσυντρόφευτος,
μόνος tγώ κι ό έαυτός μου·
κι έ'βλεπα τά όλόστρωτα νερά
καί μαζ( τά βά&ια τά δικά μου
κι &ν&ιζε αν&ος μέσα στήν καρδιά μου
πιό dπαλό γιά νά τό πω καημό,
πιό βα&ύ γιά νά τό κράξω εννοια·
καί τριγύρω άχνό τό δειλινό
τήν παιδούλαν ωρα κοίμιζε
σέ άγκαλιά μενεξεδένια.
Καί ε ϊταν ολα άσάλευτα •
καί ol λευκοί λωτοί οι άπανωτοί
,
και ο φιλολιγνος ο καλ αμιωνας,
αν&ια, πολυτρίχια, καί ολα
μέσ)στά βά.(}η σά νά τ&βλεπε ς
. μιας λιγνοζωγράφιστης εικόνας.
Καί δλα σώπαιναν όλότελα
και, εfταν η• μεγαλη
,
τj σιωπη,
της μεγάλης πλάσης πού έσκυψε
κι tβαλε ταύτ ί
γιά ν'άκούσn τ6 μεγάλο μυστικό
πού δέν έ'χει ώς τώρα γροικη&η.
,

(

,

t

Κωστης Παλαμας. 'Από τό "Δωδεκάλογο του Γύφτου"
(Λόγος δεύτερος: "Δουλευτής")
GA ΕΛGΗ Η ΣΤ I ΓΜΗ

'
'
'
'
'
'
<
'
L
1.δ υναμια
•••••• Θα' J!ι;;λ&η η< στιγμη κατα την οποιαν .,1,,, α.
και τj αστα
&εια της άν&ρ�πίνης φύσεως &ά -ύπερνικη-9-ωσιν καί μία
<1υμπά&εια
τήν όποίαν τ{ποτε δέv &ά εi'μπορει νά κλονίσiJ, μία άγνότης τήν ό
ποίαν τίποτε δέν ειμπορεϊ νά μολύν1J, μiα ύπερτέρα γνωσις καί πνευ-:, αο
L
,
ι
, ν J ασκησουν
'
,.
,
.J.
'δρασιν
ικαναι
την
ι:;πι
, των και, είς τους
μ ατικοτης
ράτους κόσμους άκόμη , &'άποτελέσουν τάς χαράκτηριστtκάς {διότη
τας του άκολου&ουντος τήv άτραπόν της τελειότητος· εως ό'του άνα
τείλυ ή εύτυχής τjμέρα της άπολυτρώσεως καί της�είσόδου είς τήν
βασιλείαν των Ούρανων, τήν dποίαν τόσον πανη"(υρικως ύπόσχεται ό
Χρ ι<1τός.

, και, Χρι<tt"ιανισμος
, ·11
Δημ. Νομικος.
,
'Απο, την
'
!Ι•εοσοφια
Θ
, ομιλ.
(J3λ. "Θεοσοφικαί μελέται" σελ. 33, έ!κδ. "Θύρσος").
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ΕΡΧΕΤΑ I ΜΕΡΑ
"Ερχετ·αι μέρα,
lρχ�ται στιγμή
πού ζεις &λη&ινά, άναμφισβήτητα,
&'ταν σ' όλους· μεταδίνεις τή γαλήνη,
κϊ οταν. ή γαλήνη μέσα σου σαλεύει.
ΙΠ Ο'α ι ηλιος,
είσαι γη,
άcρουγκράζε σαι τά χελιδό_νια
κ'έuύ δ αν&ρωπος
γίνεσαι d rδιος χελιδόνι,
γίνεσαι γιά μιά στιγμή μητέρα,
- uάν αλογο πρίν τή μάχη χλιμιντρίζεις,
εr.τε
γίνεσαι. γλέντι,
&λίφη γίνεσαι-,
βροχή,
3ύελλα
1
δέν &νεχεuαι τήν άνέχεια καί τά βάσανα,
ν�σταλγει� τά &δέρφtα σου,
.
δεν κρατιεσαι,
ίJe1τερα σταυρώνεις ι2.tργά τά χέρια σου στό στη&ος,
καί γιά μιά στιγμή πεθαίνεις.
Μά άπ'α:ύτή τή ζωή' δέ &ά μπορέσεις νά ξεcρύγεις.
Πάντα 3& φορας τήν πανοπλία της με γάλης ζωης.
Θασαι πατέρας,
&ασαι μάνα,
γιός,
κcι.ί -9-ασαϊ d κόό-μος ό'λος.
'Έρχεται μέρα, στιγμή,
πού ζεις άλη�ινά, άναμφισβήτητα.
Τζανσούρ Τσαρκβιάνι, σύγχρονός μας γεωργιανός ποιητής
'Απόδοση Γ, Φραγκίστα.
ΕΙΜΑ 1
'Όταν ό rσκι-ος του πουλιου ωσάν τό φάρι στό νερό.γλιστράε ι
στό πρασινο του λιβαδιοϋ κι ό �λιος του Μαγιοϋ μέ φύλλα πλακο
στρώνει τό κόκκινο τό χωμα τό μεσημεριάτικο, &χ ειμαι d rσκιος,
ε'ίμαι τό πουλί, ό ήλιος καί τό φύλλο, τό πράσινο νερό καί τό
λιβάδι.
'Αντρέ. Συαρές { Andre Suares ) . 'Από τό 11 '!δού d &ν3ρωπος".
Μετάφρ. Μαρ. Οtκονόμου.

- 14 ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΥ

'Εάν ό αν&ρωπος του όποίου τό πν ευμα εΊναι καλλιεργημένον,
φ&άσυ ε!ς τήν γνωσιν έαυτου, τουτο Κrt't'ορ&ώνει μόνον καί μόνον
διότι εμα&ε νά &εωρ� έαυτόν ώς μέρος ένός ολου κα ί νά συνέχΤ)ται
μέ αλλα μέρη του αύτου ολου.

'Εδουάρδος φόν Φοίχτ ερσλέβεν ( Eduard von Feuchtersleve�,1806,1849). Ά1r.ό τήν "'Υγιεινή της φυχης". Μετάφρ. z.
ΕΝΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

πιό πολύ ταυτίζεται ή ζωή του έγώ μέ τή ζωή του
, υοσο
τοαο
πιο, fντονα ζουμε.
.

-�

μή έγώ

'Αμπντουλ Χαντ ί. 'Από τό αρ&ρο 11 'Η παγκοσμιότητα στό Ίσλάμ 1j
Βλ. γαλλικό περιοδικό Τό πέπλο της "ΙΟ'ιδο:ς ( Le voile d'Isis),
Γενάρης 1934. Μετάφρ. Μαρ. Ο!κονόμου.
ΑΛΟ IMONO ΜΑΣ

Θ&ρ&<,υν πάλι χρόνοι κα ί καιρο (.
'Ώ ναί; τομα&α τώρα, τ ό γνωρίζω.
Πού τα τριαντάφυλλα &ά �\πουμπουκιάζουν
όλοχρονίς. Πού τό φεγγάρι πάντα όλόγιομο
&ά κολυμπα στίς λιμνο&&λασσες.
Τ'άΤ)δόνι δέν &ά σταματα τίς καντσονέττες του.
'Όσοι έχ& ρο ί , &ά περπατουν χέρι μέ χέρι .
Θ&ρ&ουν πάλι χρόνοι καί καιροί.
Τό γράφουν τΉαστρα. Μιά φωνή τό κράζει
μέσα μου. Τό τραγουδα τ'ό:γέρι στά πλατάνια.
Θ�ρ&ουν σάν εύλογία. Σάν τ' Ούρανοϋ
τό μάννα. Τρέξε κόσμε νά προφ&άσης.

Γιατί άλοίμονό μας αν δέν fλ&ουν.
Ζουμε σέ πυρετ όν ό:φο:νι σμοϋ.
Ό κόσμος εγινε στρατόπεδο πολέμου.
'Αλοίμονό μας αν δέν ελ&ουν.

'Άν&ρωπος δέν &ά με ίνη γιά νά κλάφΤ)
τόν αν&ρωπο, τόν ό:δελφό του.
Τό φάντασμα μονάχα της κο:ταστ ροφης
&ά τριγυρνα καγχάζοντας μές στά συντρίμμια.
Διονύσης Κουλεντιανός. 'Από. τίς "Δοξαριές" (Πειραιεύς, 1962).
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ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙ ΔΑ ΚΑ I Λ IMNH

11 '3σύ εΊΟ' αt ή μεγάλη της δροσ'ι ας σ'ταλαγματιά κάτ ω άπ'
τό
φύλλο του λωτου κ ι έγώ ή πιό μικQή Ο'τήν πάνω τ ή μεριά του φύλ
λου" λέει Ο' τή λίμνη ή δQοσοσταλίδα.

Ρ. -Ταγκόρ. '.Από τά "Διαβατάρικα πουλιά". Λεύτερη άπόδ. Δ. Θεο δωρ ίδη.

..

Η ΠΡΟΑΙΩΝ!Α Ο!ΛΟΣΟΟ!Α
ΚΑ !i Η ΜΠΑΠ<ΑΒΛΝΤ

ΓΚ I ΤΑ

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο κα.ί τέλος
Πρέπει τώρα νά έξετάσοvμε τά 'ή&ικά συμπεράσματα πού βγαί 'Άγιος
νουν cιπ6 τήν προαιώνια φιλοσοφία. 11 -Ή άλή&εια, λέει ό
Θωμας δ Άκινάτος, είναι ό τελικός σκοπός γιά ολο τό ο-ύμπαν wχί
ή μυστική &εώρηση της άλή&ειας είναι ή κύρια άο-χολία της ο-οφί
ας. Oi ή&ικές άρετές, λέει κάπου άλλου, ό.νήκουνε στή μυσ'τική
&εώρηση, &χι '!σως ούuιαστικά, μά σάν άναyκαία προδιά&εση': Μ'αλ
λα λόγια ή άρετή δέν είναι δ σκοπός, εΤναι τό μέσο τό άπαραί τητο γιά τή γνώση της &εϊκης πραγματικότητας. Ό Σανκάρα, ό με
γαλύτερος !νδός σχο.λιαΟ"τής της Γκιτά, τήν fδια &εωρία ύποστη ρίζει. Ή σωστή δράσ"ί) είναι d δρόμος πού δδηγεϊ στή γνώση. Για-
τ( έξαγνίζει τήν φυχή. Καί μόνο φυχή έξαγνιΟ'μένη άπό τήν έγω πά&εια μπορεϊ μέ ττjν ένόραση νά νιώΟ"ει τό Θεϊκό Βυ&ό.
Στήν αύταπ�ρνηση, σύμφωνα μέ ττj Γκιτά, μπορεϊ νά·φτάΟ'ε:t δ.
&v&ρωπος καλλιεργώντας δυό &ρετές πού ολες τίς άρετές τίς πε
ριέχουνε� Οί δυό σ:iιτές άρετές ε'fναι ή &γάπη καί ή άπροσκολλφία.
Ή δεύτερη εΤναι τό fδιο πράμα μέ κείνη τήν αγια ττjν &διαφορία
πού τή σημασία της έπίμονα, άκο-Gρασ'τα τήν τονίζε t δ 'Άγιος
Φριχγκίu�-ιος των Σάλεων 1• "'Όποι ο τήν κά&ε του πράξη ττjν άνάγει
συνοφ ί ζοντας τοϋ δασκάλου του
στό Θεό" γράφει ό Κcψύ ( Camus)
-3-ά
τή διδα.ο-καλία, "καί δέν έ'χεί fι.λλο σκοπό άπό τή δόξα. Του,
βρεϊ τή γαλήνη παντου, ακόμα. καί <7.τήν πιό μεγάλη ταραχή". 'Όσο
τήν καλλιεργουμε αυτή τήν αγια τήν άδιαψορί:α γιά τούς καρπούς
της πράξης, Ιfκαμιά &εμιτή άσχολία. δέμας χωρίζει άπ'τό Θεό,.,ϊσιχ
rσα μπορει νά γίνεί με:ο-ο γιά: τελειοτερη ένωση". 'Εδω � λέξη

2

1. Σημ .. μετ. 'Άγιος της Κα.�ολικης-'Εκκλησίας (1567-1622) έπί
σκσπος της Γενεύ'ΙJς,·ό'υγγραφέας του tργου "Φιλο&έα fj
εl;αγωγή
O"'t1JV cύλαβική ζωή" (1608) καί &.λλων βι βλίων.
2. Ση�. μετ._Γάλλ�ς cπίσκοπος (1584-1652), ·φίλος τον Άγιον
ΦQαγκισκου των Σιχλεων.

- 16 -&εμιτή" δίνει εναν άπαραίτητο προσδιορισμό σέ μιά διδασκαλία
πού' χωρίς αύτόν &ά εμενε άσυμπλήρωτη καί &ά μπορουσε νά
γίνει
κα( έπίφοβ1). Μερικές πράξεις άπό τή φύση τους εΤναι κακές η δέν
είναι σκόπιμες. Καί τό βασικό τους τό χαραχτήρα καμιά καλή πρό
&εΟ'Τ) δέ -ίtά τόν άλλάξει, καμιά συνειδητή προσφορά τους στό Θεό,
καμιά άπάρνηΟ'ΤJ των καρπων. ΊΙ σ:yια αδιαφορία ε1ναι &παραίτητο
νά διδαχτεϊ συνδυασμένη μέ μιά σειρά έντολές πού ν'άπαγορεJουνε
ι τά εγκλήματα, μά καί μέ μιά ξεκά&αρη άντίληψη κεινου πού 6-τό'Ο
χταπλό τό Μονοπάτι του Βούδδα όνομάζεται Σωστή διαγωγή. Γιά τό
· βουδδιστή λοιπόν� σωστή διαγωγή είναι &συμβίβαστη μέ τά
ό'πλα
1,:χ �ανατερά καί μέ τά με-&υστικά πιοτά πού φτιάχνουν ο; αν-&ρωποι.
fιά τό χριστιανό του μεσαίωνα είναι άσυμβίβσ:στη ή σω.στή διαγωγή
μέ τούς τόκους ν.αί μέ τά μονοπώλια πού ύ'στερσ: άπό τότες &εωρη &ήκανε δουλειές καλές καί νόμιμες. Ό Τζών Γούλμαν ( John \Vool
man), ό άμερικάνος δ κουά�tερος, είναι παράδειγμα διαφωτιστικό
γιά τόν τρόπο πού μπορεϊ νά ζήσει ό αν-&ρωπος μέσα στόν κόσμο ά
πόλυτα άδέσμευτος άπό κά-&ε προσκόλληση καί ζωντανά· νιώ-&οντας
πάντα τίς απαιτήσεις της σωστης διαγωγης. Μ'ό'λο πού -&ά τόν σύμ
φερνε καί &ά ητανε Υ.ι όλότελα νόμιμο νά πουλάει στούς
πελctτες
του μαγαζιοϋ του ζάχαρη καί ρούμι άπό τίς Δυτικές 'Ινδίες, δέν
τόκανε. Γιατί αΌτά τά πράματα ητανε προϊόντα της σκληρης δουλει:
ας των σκλάβων. 'Έτσι κι οταν -!jτανε στή ν 'Αγγλία ό ΙΌύλμαν, καί
νόμιμο -&ά -!jτανε καί βολικό νά ταξιδεύει μέ ταχυδρομικό άμάξι.
κ, δμως προτιμουσε νά πάει μέ τά πόδια. Γιατί; Γιατ{ � εύκολία
άπαν-&ρωπιά
της γλήγορης μεταφορας είχε &ντίτιμο τή μεγάλη τήν
γιά τ'αλογα, κα-&ώς καί τούς φριχτούς τούς ορους της έργασίας των
άμαξάδων. Γ ιά τό Γούλμαν ενα τέτοιο σύστημα μεταφορας ηταν άπό
τή cρύση του άνεπι&ύμητο, 8σο κι ·αν ηταν αύτός άδέσμευτος
άπό
προσκολλήσεις. Φορτωνότανε, λοιπόν στόν ωμο του τό σάκκο του καί
περπάταγε.
Στίς προηγούμενες σελίδες προσπά&ησα νά δείξω πώς ή προαιώ
νια ψιλοσοφία καί τά ή-&ικά τη ς συμπεράσματα άποτελοϋν εναν &.νώ
τερο κοινό συντελεστή, πού ύπάρχει σ'ολες τίς μεγάλες &ρησκεϊες
του κόσμου. ΊΙ άνάγκη νά διακηρvξουμε τούτη τήν άλή&εια ποτέ δέ
στά&ηκε τόσ'ο έπιταχτική δσο εΤναι σήμερα. 'Η εtρήνη ποτέ δέ -&ά
εΤναι στα-&ερή, αν δέν παραδεχτοϋν, πρίν νά παραδεχτοϋν οί αν&ρω
ποι μιά φιλοσοφία γιά τή ζωή πιό συνταιριασμένη μέ τά γεγονότα
τά κοσμολογικά καί τά ψυχολογικά άπό τήν παράλογη τήν ε!δωλολα
τρεία του έ&νικισμου κι άπό κείνη τή ρεκλαμcχρισμένη τήν
πίστη
στήν Πρόοδο πού μέ π{στη στήν 'Αποκάλυψη μοιάζει. 'Από τήν πί 1
στη σέ κείνη τήν πρόοδο πού 6δηγει σέ μιά μηχαvοποιημένη Νέα Ι
ερουσαλήμ. 'Όλα τά στοιχεια της προαιώνιας φιλοσοφίας βρίσκον ται, 8πως εfδαμε, σ'ολες τίς παραδοσιακές &ρησκεϊες. Μά
στίς
d'ίJv&ηκες τίς τωρινές δέν �πάρχει ή παραμικρή πι&ανότητα νά γί 11

..- 17 vει άπ'δλο τόv κόσμο δεχτή τj μ ιά παραδοσιακή &ρησκεία �-ή αλλη.
Οί Εuρωπαϊοι καί οt ... ':Αμερικάvοι_ &έ &ά δουν κανένα λόγο vά γί
νουν όπαδοί του l"νδουϊτηiοϋ &ς πουμε �- του. βουδδισμου. Kci( Mv
περιμένουμε ν'άπαQ;)η&οϋν οιΆ λαοί. της Άufας τ_ίς δικές τους τiς
παραδόσεις καί v'ά 'δεχτ?ϋνε _τ:ό χριστιανισμό πού πολλές φορές ά
vυστερόβουλα τούς τόν δtδ_αό'κουν οι αποικιο:κράτες πού τετρακό σια χρόνια καί παραπάνω τους _χτυ1τανε συν'εχεια, τούς tκμεταλ
λεύοvται καί τούς καταπιέζουvε καί ΠQ�, τώρα γυρεύουνε vά συμ
1
τους. Μά
τό
πληρώσουvε τό εργο της κατ_αστροφης �κ�αιδεύοντάς
εύτύχημα εΤvαι πώς ύπά,ι;2χει σ'δ'λες τίς &ρησκειες ό άνώτερος κοι. νός Ο'υντελεΟ'τής, τj :,ϊροίχιώvια φιλοσοφία, πcύ παντοϋ καί
πάντα
Ο'τιχ&ηκε τό μεταφυσικό σύΟ'τημα των προφητωv, των άγίων καί των
. - ·.
uοφωv. ΕΤναι &πόλυτα μπορετό vά μείνουν oc &v&ρωποι Χdλ(?ί χρι
στιαvοί, καλοί ίvδουϊΟ'τ ές, 'V.α._λοί βουδδιστέ'ς't καλοίμούΟ'ουλμά,;..
νοι, κι 8μως vά τούς:lvώ��ι � δ�οφωνία τους Ο'τ(ς δtδαΟ'καλli�
της προ_q:ίώνιας φιλοΟ'οψl<t.ς',- ·. ·
. ·.
.- ..
ΊΙ Μπαγκαβ άντ Γκιτ άϊ εΊ'ν α ι ι σιι.ι ς 11 π ί ό'υC;τΤ)ματ ική ι ερογραφ ι κή διατ:ι5πωσ η.της προcι.ών�ας φιλοσ·:;)φfα·ς\ Σ:εναv. κόσμο πο·S βρί σκεται σέ πόλεμό, Ο';εναv· ,ιο'σμο πού ιπειόή ·του λείπουν οf..&τcα ραίτητες οί διανοητικές ΚCΧ( Π.νευματι,ι::ς JtQΟ'UΠΟ�έσείς τηϊ.εlρ'Ι)
VΤ)ς, τό μόνο· πού· μπορε-"ί-- vG. tλπίζει :εΊ\ιαι'Ήμέ μπαλώμάτα 'νά φτ ιάξει κάποιας λογης άβέβαίη ε__yq��η:.άvακωχή, ή Μπαγκαβάvτ
Γκιτά
δείχνει στα&ερά,. κα&.αρ&;·αλά&�ύτα τό δρ6μο τό μοvαδηό του γλι
τωμο υ άπό- τήν άvαγκαιqτητ:d, τ�ς. αύτοκαταστρο_ω'rJς πού 'α1'>τος d '(
διος ε.χει· έπιβάλει uτόν εάι>τq.τόυ. (Τέλος).'-·.

c

Aldous H,wcley, όvομ;�τό ς 'σύγχq6ν ός �-ας
, αyγλος λογbτ έχvnς
καί κριτιΧός. 'Από τήv ε1σαγωγύ :του., ό'της'λ{παγκαβά-..τ·ΓΧιτά τήv
άγγλι Χή μετά:ψ ρασ η. Π-ΟJ!, γράψτΤ)Χέ. σ:πό το· δ (αλεχτό τ ό μυ& ισ'τ ορι Ο γράφο τόv -�Christoρher IsheΓ\V'ood κι ό:πό τό δάΟ'καλό του τό
S,vanii Prabhavanεnda.
Μεταφρ . Ηαρ. Γ. Ο!κοvόμου
: ·πΜ-ίGΟΣ fv10P(])EΣ
Πλη-&ος. εχει τό &ειο μορφ.ες
- καί πολλά
ο/ &εοί κάνουνε πράματ'&vέλπισ'τιt'.:
•

•

.�C •

' •

Εvριπίδης. 'Από τίς 11 .Β&κχες" (άπό τ�ν έξοδο)
Μετάφρ. Θ ρασ � Σταύροv ..
(βλ. "Εύριπίδης", έ�δόσεις '��"Αλφα " Ι. Μ. ΣκαζίΧΤJ,,- 'Α&τjναι).
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ΑΝΑΤΟΛΗ,ΔΥΣΗ,ΝΟΤΟΣ,ΒΟΡΡΑΣ
Βλογ ημένη ή ροδάτη 'Ανατολή, ή μεγάλη μας
άρχόντισσα μητέρα, πού γεννάει τ6 Λόγο,
γυμν6 καί καταστρόγγυλο, δλο φως σάν ηλιο:
Βλογη�έV1) ή φλογάτη Δύση πού τόν δέχεται
καί τόν ούρμάζει μές στό σπλάχνο της σά σπόρο:
Βλογημένος ό Νότος ό ζεστός μέ τ'αγρια,
σγουρά, μελαχριν& κεφάλ ια των αν&ρώπων:
Βλογημένος ας εΤναι κι d Βορράς μέ τ'ακουρα
ξαν&ά μαλλιά κrι.ί τ'άφηλά φλογάτα τζάκια:
Ν. Καζαντζάκης. 'Από τήν τραγωδία "Χριστός"
Βλ. "Θέατρο" τόμ. ΒϊΤqαγωδίες μέ βυζαντινά &έματ α) σε λ. 70-71)

ΔΥΣΗ Ι<Α I ΜJΑΤΟΛΗ
Θά είναι αδύνατο νά πραγματοποιη&εϊ τό εύρωπαϊκό έ&νικιστι
κό !δεωδες, �ό δικαίωμα κά&ε ε&νους νά έκλέξει γιά τόν έαυτό του
τήν κυ βερνητική μορφή πού του αρέσει καί νά ζει τή ζωή του, οσο
τά εύρωπαrκά ε&νη &ά εχουν � &ά έπι&υμουν �ά [χουν χτήσεις στήν
'Ασία. Έκεινο πού πρέπει νά ιtξασφαλίσουμε ε'ίναι ή συνεργασία
της Δύσης καί της ΉΑνατολης γιά κοινά τέ-λη οχι μέ τήν ύποδούλωση της μιας στήν άλλη oihε μέ τή διηνεκη άπομάκρυνσή τους.
ΉΕ�ρ�πη δέν &ά μπορέσει νά ξεπληρώσει τό χρέος της καί μέ
ώφελιμότερο γιά τόν έαυτό της τ ρόπο, παρά ζητώντας νά συνεργα σ&ει μέ τryν 'Ασία dέ δλες τίς περιπέτειες του πνεύματος πού &ά
θελήσει νά ριχτεϊ. 'Η C(λή&έια εΤνα:ι πώς έτσι &'άνα:λάβει τήν δύ
σκολη ύποχρέωση νά κα:τα:ρίφει τήν παλαιά πίστ.η πού αποδίδει στήν
Δύση τήν &ποστολή νά έκπολιτίσει τήν Άνα:τολή.
του

'Ανάντα Κοο.μαρασβάμυ (.Ananda Coomaras,v-amy ) • 'Από τό βιβλίο
II Ό χορός του Σίβα:". Μετ. Κ. Μπ.
ΤΑ

ΧΑΛΙΙ< IA

Σέ τουτο τ 'ακρογιάλι τό μικρό του Κόσμου μα:ς
τά κύμα:τα: τά παιγνιδιάρικα της ζωης
χα1δεύουνε, παιδεύόυν καί φιλουν
χωρίς προτίμηση, χωρίς ιtξαίρεση,
τά κίτρινα, τά μαυρα,
τά κόκκινα: καί τ'ασπροc τά χαλί κια.
Δημ. Θεοδωρ(δης. 'Από τίς "Πνοές" (άq. 17)
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1
Σάν τόν α�τοκράτορα τόν "Ακμπαρ πηγα νά προσευχη&ω στό τζά
μί της 'Άγρας. Μά ol κολόνες κάτω άπό των τρούλλων τίς άφίδ ε ς
μοιάζουν μέ σειρές άπό προσκυνητές πού μέ πέτρινες νταντ::λες Ιt
χοντας τό κεφάλι σκεπασμένο περπατοϋν καί μουρμουρίζουν καί στά
γόνατα δέν πέφτουν.
Σάν τόν α'ύτοκράτορα τόν ·Ακμπαρ πηγα νά προσευχη&ω
στων
βραχμάνων τό ναό., Μά άπό τούς γειτονικούς βωμούς tβγαινε
μιά
μυρουδιά πού μ'επνιγε. Παραήταν ο� &εότητες πολλές. Κούναγε τήν
προβοσκίδα του ό Γκανέσας κι απλωνεν ό Σίβας τόσα μπράτσα πού
φοβή&ηκα μήν πάει καί μ'&ρπ&ξουν πρίν τήν προσευκή μου στό Θεό
ν '&ποτελειώσω.
στού:ς
Σάν τόν αύτοκράτορα τόν 'Άκμπαρ πηγα νά προσευχη&ω
παρσιστές άνάμεσα. λfά &αρροϋσες ολοένα πώς &έ νάσβηνε ή φωτιά
� &γιασμένη. Κα( μi τύλιξεν δ Υσκιος του Άχριμάν ό γιγαντένι�
ος, καί ο/ Γιατού, πού είν'τό κορμί τους ομοιο μέ της νυχτερί
δας, άνατρίχιαζαν τριγύρω μου καί βγάναν εναν�χο G'ά νά σάλευαν
φτερουγες βελουδένιες.
__ .
στήν
Σάν τόν α'ύτοκράτορα τόν 'Άκμπαρ πηγα νά προσευχη&ω
κα&ολική τ,fν έκκ λησίά των πορτογάλων καλογέρων. 'Όμως οι καμ-'-'
πάνες στείλαν άπό τό καμπαναριό τή μουσική τους πρός τ'&πάνQυ
χαλ11.ωματένια.
κι οξ.ω βγηκα γ ιά νά δω ποιά νάταν τάχα κει να τά
χελιδόνια πού τόν ηχο τουτο βγάνανε πετώντας στό γαλάζιον ο� ρανό.
Σάν τόν αύτοκράτορα τόν "Ακμπαρ πηγα ν& προσευχη&ω μές
στων έβραίων τή συναγωγή. 'Όταν ό'μως τήν Τορά 2 μου δειξαν, τ&
σα γράμματα αiνιγμc{τικά διαβάσανε τά μάτια μου πού τjμουνα σάv
αν&ρωπος χαμένος μέσα σέ χιλιόχρονο ρουμάνι. Κι αμα
βρέ&ηκα
μπροστά στό αινιγμα πού δ(νουν οι κοσμογονίες πισωδρόμησα.
Σάν τόν α't'>τ οκράτορα τ6ν 'Άκμπαρ κά&ισα μές στης φυχης μου
τόν ιtσώτερο ναό. Πού δέν εχει μήτε βίβλο μήτε καί κολόνες. 1Πού
δέν εχει &γάλματα μήτε κα( φωτιά �ιασμένη, μήτε κι &ρμονία
πό καμπάνες. Πού π�ρά-9-υρο άνοιγμένο πρός τόν κόσμο των άν-9-ρώ πων δέν ύπάρχει. Κι ό'μως της &λή&ειας τό κα&άριο φως ·μέ φωτ:ισε:

α

Μωρίς Αfιχγκρ (Mawrice Magre).'Aπό
των"
Μετάωρ. λίαρ. Γ. Ο!κονόμου

11

---�----------------------------

Τό βιβλίο των μ ισόκλειστωy λω

1. Ό αύτοκράτορας d. 'Άκμπαρ πήγαινε κ 'εκανε τήν προσευκή · του
καί σέ έκκλησιά καί σέ τζαμί κ αί σέ ναό. Γύρεφε νά ένώσει τίς
&ρησκειες καί πίστευε πώς d &λη�ινός Θεός εΊναι μέσα μας.
2. Σημ. μεταφρ. Τήν Πεντάτευχο.
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ο GΕΟΣ ΚΑΙ οι GEOI
συνέχεια �πό τό προηγούμενο Δελτίο

s-·

'Αφου ό'μως είπαμε 8,τι μπορούσαμε vά πουμε γιά τό Θεό, �Ίvαι
φυσικό vά σας κρατεϊ ό τίτλος της όμ"ιλίας μου στήv προσδοκία. v'
άκούσετε καί γιά τούς Θεούς.
Γιά vά lκαvοποιήσω τή.v προσδοκία σας &'άρχίσω μέ μιά: φράση
του κατα 'Ιωάvvηv Εvαγγελ ίου κεφ. ι' έδ. 34: 11 0-ύκ έστί γεγραμ μένον έv τψ vόμψ ύμωv, έγώ εΊπα, &εοί έστέ; 11 •
"Ετσι λοιπόν, ό έβραίκός νόμος, πού έπικυρώvεται καί &πό τόν
&v&ρωπο-Θεό Χριστό, λέει ό'τι έμεϊς οι ο:v&ρωποι είμαστε -&εοί,&ε
οί 11 έv δυνάμει" βέβαια, οvτα δηλαδή προορισμένα vά καταλήξουμε
vά γίνουμε &εοί μέ τήv εξελικτική πορεία μας, πού δέv
σταματC:�
,
ποτε.
"Αν ρίξουμε μιά σύντομη έρευvητική ματιά στίς δυό έξαιρετικά
άξιοπρόσεχτες π.:χλαιότατες &ρησκειες, τήv 'Ινδική καί τήv'Αρχαι'α
ΆΕλληv ική, πού fι όμοιότητά τους κάνει πραγματική Χατάπληξη, &ά
Ηουμε 8τι καί οι δύο παραδέχονται τήν ϋπαρξη έvός Θεου'Ά ΠατQός
πάντων, άνδρων τε &εων τε'' κ�ί μιας όλόκλη ρης σειρας αλλωv.&εων
διαφόρω,; κατηγοριων καί τάξεων, σειρας πού καταλήγει στούς τjμί
&εους καί στούς ή'ρωες. Τοπο&ετουv δηλαδή αύτές οί &ρησκειες όλα
τα &εϊα οvτα, πού τήν f5πα�ξή τους τ�ν παραδέ�ονται, σέ μιά κλί
μακα. Στό ψηλότερο σκαλοπατι της στεκει δ Θεος, έκεϊvος βέβαια
ό Θεός πού, οπως &ά iδουμε παρακάτω, μπορει vά τό\• συλλάβει τό
πvευμα του σημερινου άν&ρώπου μέσης έξέλιξης.
Θά κάμουμε στό τέλος μιά σ υvτομώτα,η σvγκριση των δυό α'ι'ιτων
&ρησκειων rcoύ ή μισαλλοδοξ,ία καί ό αφτc:στος φcι.vc:,ισ μός των λει
τουργ@� τ�ς &ρησκε(ας του κατ'έξοχήv Θεου της άγάπης τίς όνο μάζει ειδωλολατρικές. 'ψεις ομως άπό οσα &ά λεχ&Όυν παρακάτω
&ά μπορέσουμε νc: σχηματίσουμε ό ιtct&έvας μας μ ιά ξεκά&αρη ιδέα
γιά τήv άξία τους.
Πρέπει άκόμα vά προστε&η οτι έκτός &π'αύτές τ ίς δύο &ρησκει
ες καί
� &ρησκεfα των 'Αρχαίων Αiγυπτίων ' κα( � Δρυϊδική καί �
.
&ρησκεία των 'Ι&αγεvωv της 'Αμερικης είχαν έvτελως τ} περίπου τήv
'l δι α σύ v&εση •
'Αλλά κα[ ή 'Ιουδαϊκή &ρησκεία οπως καί τj Χριστιανική εχουν
κι αύτές κρυμμένους τούς πολλούς &εούς τους,
πού δέν τούς όν ο ί
μάζουv βέβαια "&εούς 11 τόύς δίνουν ομως &ε" ες ιδιότητες.
Είχαμε πολλές φορές τήv εύκαιρ(α vά πουμε δτι ό έσωτερισμός
ολων των &ρησκειωv είναι d ί'δίος� Δέν εivαι λοιπόν δυνατό vά
χει ή εσωτερική διδασκαλία των -&ρησκειωv κατευ&ύvσεις διαφορε τικές σ'αΌτό τό τόσο βασι1tό ζήτημα της &είας ιεραρχίας πού Κεφα
λή της εΊvαι � Αiώvια Μονάδα, ό Δη�ιουργός Λόγ6ς.
Καί τώρα ας έξετάσουμε τί λέει γιά τό ί'διο αύτό ζήτημα ή -θε-.
οσοφία.

ε

- 21 Λοιπόν, σύμφωνα μέ τίς liπόφεις της, τό έ:ργο του Μοναδικοϋ
τρισυπόο'τατου Κοσμικου Λόγου cχπλώνεται· ο''δλόκληρο τό Σύμπαν μέ
βάση lνα Μεγάλο ο'χέδιο πρόκα&ορισμένο ο'τήν κά&ε του λεπτομέρεια.
Τό σχέδιο αύτό είναι ή έξέλιξη.
Σvμφωνα μέ τό μεγαλειωδες αύτό σχέδιο γίνεται μιά άδιάκοπη
έξέλιξη του Σύμπαντος κατά σφαίρες καί τήν έξέλιξη αuτή τή βο
η&ουν καί τήν κατευ&ύνουν iπτά ένσωματώσεις της &είας φύσης
του Δη μιουργου Λόγου πού όνομάζονται 11 0! iπτά Πλανητικοί Κοσμι
κοί Λόγοι".
0
Όλα τά αστρα τοϋ Σύμπαντος, πού εΤναι κέντρα μεγάλων ο'υ ·
στημάτων έξέλιξης, άνήκουνε στόν έ'ναν tj στόν αλλον άπό τούς 'Ε
πτά Πλανητικο-,.>ς Κοσμικούς Λόγους καί είναι μ'έναν κάποιον τρό
πο έκφράσεις της ζωης τους, lSπως άκριβως καί ol έπτά Πλανητ ι κοί Κοσμικοί Λόγοι εΤναι έκφράσεις της Ζωης του Μοναδικου Κο
σμικου Λόγου.
Μιά άπό τίς σφαιρες έξέλιξης του Σύμπαντος είναι καί ήσφαί
ρα του δικου μας Πλανητικου συστήματος, σφαίρα πού κέντρο της
εΤναι τό κέντρο του 'Ήλιου καί ή άχτίνα της φτάνει ώς τόν πιό
άπομακρυο'μένο αγνωστο πλανήτη πού δέν εχει άκόμα άνακαλυφ&η.
Μέσα λοιπόν στή λαμπρό τητα της Παγκό σμιας Ζωης ύπάρχει καί
d δικός μας Πλανητικός Κοσμικός Λόγος, ή Πνευματική έκείνη όν
τότητα πού είναι &ρχοντας καί κύριος του δικοϋ μας Πλανητικόυ
Συστήματος έξέλιξης, του Ήλιακου, ό 'Ηλιακός Λόγος .
Ποιός μπορει νά μας πη ποιός εΤvαι ό εlδικός σκοπός πού έ�
πιδιώκtι μέ τ�ν άν�πτυξη του Συστήματός του δ 'Ηλιακός Λόγο� ;
"Ενα πράγμα μόνο εΤναι βέβαιο, ό'τι γιά μας τούς άν&ρώπους α'ύ τός είναι ό Θεός, τό τελευταιο d'ριο 8λων μας των σκέψεων
καί
της φαντασίας μας, ό μόνος Θεός πού μπορουμε νά liντιληφ&ουμε,
γιατί έκεινος εfμαστε έμεις of Υδιοι καί οχι &λλος.
Χωρίς τή σκέψη Του δέ &ά μπορούσαμε νά σκεφ&ουμε, χωρίς την
άγάπη Του δέ &ά μπορούσαμε ν'άγαπουμε, χωρίς τή ζωή Του .δέ &ά
μπορούσαμε νά ζοϋμε. Oi άτομικότητές μας εΤναι μικρά κομματά κια δλόκληρης της δικης Του άτομικότητας, κύκλοι στήν .πλατει.χ
.
σφα(ρα του ΕΤναι Του . Τό πεδίο της ένέργειάς Του είναι.� σφαί
ρα πού περιγράφαμε παραπάνω, πού τό κέντρο της είναι στό κέν
τρο
του 'Ήλιου.
·
Στό έσωτερικό αύτης της σφαίρας, στό χωρο πού λάμπει, άνα
πτύσσει τή δράση Του d 'Ηλιακός Λόγ,ος μέ τό νά ύποχρεώνει &διά-
κοπα τό Σύστη μά Του νά ξεσκεπάζει δλο καί περισσότερο τή &αν μάσια φύση Του καί περιμένει ύπομονετικά τή μεγάλη μέρα πού δ- ..
λη ή ζωή του Συστήματός Του, πού προέρχεται άπ'αύτόν τόν fδιο,
.&ά ξαναγυρίσει σ Ά'ότόν εχοντας συνε ί δησ:η της δόξας Τού πού &ά
εχει ξεό'κεπασ&η. ·
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Σ,
, α
1,ξ ,ιωμα " • Ω ς i.�ν τοις
"
1.
"Ανω
υμφωνα με, το, �ποκρυφιστικο
ουτω
καί έν τοϊ ς Ι{άτω" ό (ΙΙλιακός Λόγ ο ς εΊναι καί αύτό ς τρισυπόdτα τος δπως καί δ Μοναδικός Κοaμικός Λόγος, της ζωης του
'Οποίου
είναι μ ιά έκ-δήλωση.
Ol Θε�ί 8�ων των Άρχαjων &_gηaκειων,__ �πως �ης 'Ινδ:Υ,Τ)ς, της
,
Αtγυπτι,ιχκης της Ζωροοιςrτρικης, της Μι&ραικης, της Αρχαιας Ελ ληνικης, ητ�ν 8λοι 'Ηλιακοί &εοί, ηταν δηλαδή γιά δλες ή
'(δια
μεγάλη πνευματική όντότητα πού παρουσιάζονταν άπό τήν έξωτερική
διδαΟ'καλία της κά-&ε &ρησκείας μέ διαφορετική μορφή καί διαφορε
τικό ονομα. Τόν Υδιο 'Ηλιακό &εό λατρεύουν, χωρίς βέβαια νά τό
ξέρουν, καί ol όπαδοί όλων των σημερινων &ρησκειων, καί άπ' rι:ό
τές δέν έξαιρουμε βέβαια ο-ίJτε τήν έβραϊκή μέ τό σκληρό καί cι. τεγκτο Ίεχωβ� ο-ίJτε τή χριστιανικ� μέ τόν γλυκύ κα{ &πειροεύ
σπλαχνο Τρισυπόστατο Θεό.
" Ώς tν τοϊ ς &νω ο-6τω καί έν τοϊ ς κάτω ".
'Όπως τό έργο του Μοναδικου Λόγου τό βοη&ουν οι' επτά Πλανη τικοί Κοσμικοί Λόγοι, ετσι καί τ ό έργο του δικοϋ μας Πλανητικου
Κοσμικου Λόγου, του ΊΙλιακοϋ Λόγου! τό βοη&ουν επτά πνευματικά
οντα: πού άποτελουν έκφράσεις της φυσης Του, έπτά cι.ς τά εiπουμε
κανάλια της ά:νεξάντλητης ζωτjς Του. 'Η άπόκρυφη φιλοσοφία όνομά
ζει τίς επτά α-ότές όντότητες "0! Έπτά Πλανητικοί Λόγοι". Ό 'Ιν
δουϊσμός τούς όνομάζει "Oi 'Επτά Κύριοι των Πλαaμάτων", ό Ζωρο
αστρισμός "Ol Έπτά 'Αμέσχα Σπέντας" ( Ά-&άνατα &για δντα) καί
στίς 'Εβραϊκές κα.ί Χριστιανικές παραδόσεις είναι "Τά Έπτά Π νε-ύ
μα:τα πρό του &ρόνου του Θεου". Στή χριaτιανική -&ρησκεία μας βλέ
πουμε τά έπτά οντα νά παρουaιάζονται στό δραμα του 'Ιωάννη του
Ε-όαγγελιaτη, πού μέ βάση αύτό εγραφε τήν 'Αποκάλυψη, όπου δια "
,, t
, λ
, κα:ιομεναι
;
- νρονου,
α "
προ' του
ει β α'ζουμε: και επτα α:μπα'δες πυρος
σί τά επτά πνεύματα του Θεου (Κεφ. Δ: Η. 5).
Τά όνόματα των επτά αύτων πνευμάτων εχουν ολα τήν 1 Εβραϊκή
κατάληξη -ηλ, πού σημαίνει Θεός, καί είναι τά cι.κόλου-&α:: Μιχαήλ
ή Δύναμις του Θεου, Γαβριήλ -,j παντογνι•Jσία του Θεου, Ραφαήλ- ή
-&εραπευτική Δύναμη του Θεου, Ζαδικιήλ- ή καλοκαγα&ία του Θεοϋ,
Χαμιήλ καί 'Ιωφιήλ, πού δέ μ πόρεσα νά βρω τή aημασία τους.
Ot έπτά αύτές όντότψες ο! πνευματικές κανονίζουν καί διευ
&ύνουν τό κα-θ·ετί πού γίνεται μέσα aτά δρια του Πλανητικου μας
aυστήματος καί διευ&ύνουν τήν έξ έλιξη στόν κά&ε Πλανήτη.
μας
'Εκτός άπό τούς lπτά Πλανητικούς Λόγους του Πλανητικου
Συστήματος -δπάρχει μ ιά όλόκληρη lεραρχία κατώτερων πνευματικω ν
όντοτήτων πού·εργο τους ε'fναι � πρόοδος της έκτέλεΟ'ης του Μεγά
λου Σχεδίου του Δημιουργου Λόγου.
(Συνέχίζεταt)
Τ.Τ. Βρατσάνος

- 23 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔIΔΑΙΚΑΛIΑ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΑ
Ο! ΑΡΥϊΔΕΣ ΚΑΙ Η ΦIΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ

Τή διδασκαλία τήν έσωτερική τή γνώρισε καί ,{ Γαλατία, ή
�αλλία της άρχαιότΤ)τας. Τή γνώρισε μέ μιά μορφή πρωτότυπΤ)
καί
QΟJμαλέα. Κ' εβγαλε συμπεράσματα _πού αλλες χωρες δέ μπορέσανε νά
γάλουνε.
.Τούς γαλάτες γιά πολύν καιρό ό κόσμος δ νεώτερος τούς τjξερε
�όνο άπ'8σα γράφανε γι'αδτούς of λατίνοι κα[ ol καθολικοί
πού
fχοντας συμφέρο νά �ούς μειώσουνε παραποιήσανε τ[ς θρΤ)σκευτικές
-:ους δοξασίες καί το·�ς παραστήσανε βάρβαρους καί ε!δωλολάτρες.
τούς
ΕΊναι λιγοστές ol αξιόπιστες ο! μαρτυρίες ο1 σχετικές μέ
γαλάτες, μέ τή ζωή το�ς, μέ τούς θεσμούς τους καί μάλιστα μέ τή
θέλανε
ρησκεία τους. 01 δρυϊδες, ο/ πνευματικοί τους ήγέτες,
ά μ� νοθευτουν ol θρησκευτικές κα( φιλοσοφικές τους (δέες καf
h μήν τίς ύλοποιήσουν είκόνες. Γι'αvτό άπαγορεύανε τίς πλαστιK�i
zές τέχνες, άπαγορεύαν ακόμα κα( τή διδciσκαλ{α τή γραφτή.
τίς
μόνο στή μνήμη τ�ιν βάρδων Μί των μυημένων έμπιστευτήκανε
μεγάλες άλήθειες ,
Ή π9όοδος πού εγινε άπ'τόν περασμένο αιώνα στίς
κελτικές
πουδές 2 καί ή δημοσίευση των "Τριά&ωv" καί των βαρδικων τρα
γουδιωv 3 συμπλη�ώνοντας πληροφορ[ες σκόρπιες στά Ιργα πού γρά ανε μερικο( φωτισμένοι άρχαιοι συγγραφεις δώσανε στήν
εποχή
μας τή δυνατότητα νά εχτιμήσει πι6 σωστά αδτό τό λαό της αρχαι
ότητας. ΊΙ δρυ°ίδική διδασκαλία άνασ'τυλώ&ηκε. Καί βρέ&ηκε σύμφωνη μέ τήv έσωτερι"ι'.ή φιλοσοφία της Άνατολης.
01 δρυϊδες διδάσκανε πώς τρεις είναι ο1 πρωταρχικές μονάδες,
1. Σημ. μετ. 'Η ιδέα πώς ή γραφή νο8-εύει τίς βαθιές ίδέες συγ γενεύει μέ τό νόημα του πλατωνικου μύθου γιά τόν αι γυ πτιακό-θεό
Θεύθ, τόν εφευρέτη της γραφης (Φαιδρ. 274C-275β). Ό μύθος αv τός θέλει νά δείξει πώς μόνο τ) προφορική, ή α μεση διδασκαλία
καλλιερyει μνήμη ζωντανή καί άξιόπι.σ τη, πνευμα πραγματικά αξιο
εντοvα νά φωτιστε"ί καί ν& φωτίσει. Πώς τj διδασκαλία ή γραφτή ε
χει τό ελάττωμα νά τό iχποκοιμίζει τό πνευμα, νά τό συνηθίζει vά
βασίζεται στό γραμμένο.
Λέει καί ό 'Απόστολος Παυλος (Λ'Κορ. γ' 6) π�ς τό γρ&μμα
σκοτώνει ("τό γάρ γράμμα άποκτείvει, τό δέ πνευμα ζωοποιει").
2 Βλ. Gatien Arnould "Philosophie .gαuloise, τ όμ. Α; Henri Mar
tin ''Πistoire de France "τ όμ. Α' Adolphe Pictet "Bibliotheque de
Geneve" Alfred Dumesnil 11 lmmortalite 11• Jean Reynaud "L'esprit de
la Gaule 11•
3. Cyfrinach Beirdd 11 Inys Prydain 11 (11 Ί'ά Μυστήρια των βάρδωντου
νησιου της Βρεταννίας 11) •

- 24 ό Θεός, τό'Φωc; κα.ί 1) 'Ελεv&ερία. Πώς ή φvχ,j στήν πορεία της τ-ή
μακραίωνη περνάει άπό τρεί ς κύκλοvς, άντίστοι χοv ς μέ τρεις διατης τη' διαμορφωση
λεγανε,
την
� ,1 ν πρωτη
δ οχικες
, καταστ ασε
, ις. �
,
,
•
,
,.
") .'Εκεί πεQ
παίρνει μές στήv &βvσσο, στό ά ν ο ύ φ v ("anouΣn
vάει τή ζωική περίοδο της ζωης της παραδομένη στά κατώτερα fv στιχτα. 'Έπε'-ιτα μπαίνει στό ά μ .π ρ έ ν τ ( 11 abred ")στόν κύ κλο των μεταναστεύσεων, ό'ποv βρίσκονται ol κόσμοι της δοκιμασί
ας καί του έξιλασμου. "Εvας (;(Π'cιiιτούς τούς κόσμοvς εΊvcιι καί τj
Γη. Πολλές φορές ενσαρκώνεται ή φυχή στήν επιφάνειά τοvς καί μέ
f:i(ώνα &σταμάτητο &ποδεσμεύεται άπό τίς σωματικές έπιρροές. 'Έ πειτιχ φτάνει στό γ κ β ύ ν φ ι ν τ ( 11 g\vynfid 11) στόv κύκλο της
εύδαιμοvίας, 'δποv άνοίγονται μπροστά της οί μαγεvτικοί δρίζον - ·
βά&η
τες της πvεvματικότητας. Άκόμι:.: πιό ψηλά ξετvλίγονται τά
το υ σ ε ο υ γ κ ά ν τ ( 11 ceugant 11 ) , τοϋ κύκλου της άπεραντο σύvης, πού ολους τούς αλλους κύκλους τούς κλείνει μέσα του καί
πού άνήκει μόνο στό Θεό.
Νά τί λέει ένα τραγούδι ξακουστό σ'δλη τή Γαλατία, τό τρα γούδι του βάρδαυ Ταλιεσίν, του μυημένου στά δρυϊδικά μυστήρια.
Ζουσα τά χρόνια τά πανάρχαια
στό βά&ος των μεγάλων ώκεcινων.
Δέν είμαι μάνας καί πατέρα γέννημα.
Γεννή&ηκα άπ'της φύσης τίς πρωτόγονες μορφές,
άπ'της ση μύδας τά κλαριά,
άπ'τούς καρπούς του λόγγ οv
άπ'του βουνου τά λούλουδα.
'Έπαιξα μές στή νύχτ α,
,. ·κοιμή&ηκα τό. χάραμα.
·οχεvτρα της άκρολιμvι�� έστάθηκα,
κι άητός στά κορφοβούνια,
καί στό ρουμάνι ρτjσc1ος.
'Αργότερα: μέ τή σφραγ[δα τοv
·μέ c1φράγισε ό·Γκβυών
κιχ ί τήν α&αvασία άπ6χτηc1α.
Χρόνια καί χρόνια π�ν άπ'τ6v καιρό
δπού �μουνα βοc1κός,
χρόνια καί χρόνια πού παράδερνα στή γης,
ωσπου τήν άξιοσύνη νά κερδίσω
στήν ·έπιστήμη.
Ντυμένος μέ τά ρουχα τά iερά
τήv κούπα της &υσίας στά χέρια τήνε κράτησα.
Σέ κόc1μοvς εζησα έκατό,
κοvνή&ηκα σέ κύκλους αλλοvς τόσους�
Σύμφωνα μέ τίς Τ ρ ι ά δ ε ς τά οντα μήτε παιχνίδια τΤ)ζ Μοίρας
1 . "Barddas" cad. "Goddeu".

- 25 κα8-ένας
εΤναι μήτε καί κανακάρικα κάποιας Χάρης. Μόνος του ό
φτιάχνει τό ριζικό του, μόνος του τό χτίζει. Ή γη είναι πεδίο
μάχης, 8που ό γενν�ϊος παίρνει τά γαλόνια του.
Αύτή ή ρωμαλέα διδασκαλία fδινε στούς γαλάτες άσύγκριτη πα
ληκαριά. Βαδίζανε πρός τό &άνατο σά νά πηγαίνανε ο-τό πανηγύρι.
'Ενω οι' ρωμci'ίοι πολεμούσανε fχοντας τά κορμιά τους σκεπασμένα:
μέ μπρουντζο καί μέ σίδερο-, ol γαλάτες πολεμούσανε μέ τό στη &ος γ υμνό. Καμαρώνανε γιά τίς λαβωματιές τους καί τόχανε. γιά
ντροπή νά μεταχειριστουνε δόλο γιά νά νικήσο υνε τόν έχτρό.
'Ύστερα &πό τίς μάχες τά κορμιά των σκοτωμέ :,; ων δέν τά περι
μαζεύctνε. Τά &εωροuσc(νε ξεσ'Υ.ισμένα περιτυλίγματα.
Στό γαλατικό πcχν&εο οι κυρίαρχοι &εοί εΤναι ό Τευτάτης, d
τή
'Έσος καί d Γκβυών. Σ'αΌτούς προσωποποιήσανε ol γαλάτες
Δύναμη, τό Φως καί τό Πνευμα. Μά πάνω &π'8λα -ύφωνόταν ή ύπέρ Οί
τατη Δύναμη, πού τή λατρεύανε κοντά σέ πέτρες άγιασμένες.
δρυίδες διδάσκανε πώς f.νας είναι ό Θεός • . · .
Ο! ναοί της Γαλατίας ,fjτανε τά δάaη της τά βα&ύσκιωτα
καί
μεγαλόπρεπα. Γιά κο λόνες ε'ιχανε τούς άμέτρητους κορμούς των
γιά &όλο τή ψυλλωσιά τους τήν πυκνή, πού ο{ f)λια:χτί δέντρων,
,
,
•
,
..c
,
,
,
,
δες την τρυπουσανε με τις σαιτες τους τις χρυσες και παιχνιδιζοντας πάνω aτά μουσκλα χίλια δυό δίχτυα πλέκανε από φως καί
σκιά. Του άγέρα τά βογγητά, των φύλλων ο! ανατριχίλες τόν γε
μίζανε μυστήριο κείνο τό ναό, τόν πλημμυρίζανε μέ τόνους παρά
ξενους πού κάνανε βα&ιά έντύπωση στήν φυχή κα( τήν προδια&έτα
νε στό όνειροπόλημα. Γιά βωμούς ε'ίχαν οί γαλάτες σωρούς πέτρες
άπελέκητες. "Κά&ε πέτρα πελεκημένη είναι πέτρα μολυσμένη", λέ
γαν οί δρυίδες, κείνοι οι α-όστηροί στοχαστές •. 'Αποστροφή φ έρ νανε στούς γαλάτες τά εϊδωλα καί οί παιδιακίστικοι τύποι
τ ης
ρωμαϊκης λάτρείας. Τά σύμβολα της γαλατικης &ρησ11.είας
'/)τανε
παρμένα άπό τή φύση. Τό {ερό τό δέντρο, ή βελανιδιά, ήτανε τό
fμβλημα. της &ε'ίκης δύναμης. Τό γκύ, πού είναι πάντα χλωρό συμ,
,
βόλιζε την ά&ανασια.
οι δρυίδες δέν άποτελουσαν Ιερατείο. Ό τίτλος του δρυϊδη
ισοδυναμουσε μέ τόν τίτλο του σοφοϋ, του διαβασμένου. Σέ κείνο υς πού τόν ε'ίχαν αφηνε δλη τήν έλευ&ερία νά διαλέξουνε
τό
στάδιο της δράσης τους� Μερικοί, πού πα(ρνανε τόν τίτλο
του
"εύβάγη", προεδρεύανε στίς iεροτελεστίες. 01 τι:ερσότεροι άφιε
ρώνανε τόν καιρό τους στήν έκπα.ίδευση της νεολα(ας, στήν &πο
νομή της δικαιοσύνης, στή μελέτη της ε:πιστήμης καί της ποίησης
Τούς δρυfδες τούς δια.λέγανε μ έ ψηφοφορία. ΕΥκοσι χρόνια έπρεπ ε
. νά σπουδάσουν οι δρυίδες γιά νά έτοιμαστουνε γιά τή μύησή τους.
Ιηχανε κο
- σμολογικές γνώσεις πολύ πλατιές. Ξέρανε πώς τj γή
ινη σφα{ ρα κυλάει στό διάστημα aυνετι:αρμένη άπ 'τήν τροχιά της γύ e: ω
άπ'τόν ηλιο. Αύτή τους τ ή γνώση μας τή δείχνει τό παρακάτω τ ρu.
γούδι του Ταλιεσίν τό γνωστό μέ τ'ονομα "Τραγούδι του κόσμου".

'

- 26 Τούς βάρδους &ά: ρωτήσω εγώ.
Κ'οι βάρδοι άπόκριση γιατί vά μή μου δώσουν;
Θά τούς ρωτήσω vά μου πουν
σάv τ ί νά τόν στηρίζει
τόν κόσμο κα{ δέν πέφτει
ένω δέv εχει ν'άκουμπ ήαει ποv&ένά;
Μά: καf σάν τί νά τόv στηρ[�ει;
Ταξιδευτής μεγάλος εTv'd κόσμος,
κυλάει χωρίς σταματημό.
Κι ό'μως στό δρόμο τό δικό του μένει πάντα.
δρόμο τουτος
Τί &αυμαατή μορ ή πού &άχει
1
d
ς
φ
γιά vά μή ξεμακραίvει ό κόσμος άπ'αύτόν ποτέ •
οι
'Ο Καίσαρας ατά 1 1 'Υπομvήματά: 11 του μας πληροφορει πώς
δρυίδες πολλά πράματα διδάακαvε γιά τό σχημα της Γης ΚG(ί γίά τίς
διαστάσεις της, γιά τήv ;,.ίνηση των αστρων, γιά: τά βΌυνά της Σε
λήνης καί γιά τά βάρα-&ρά της. Λέγανε πώς ό κόσμος εΊν'αίώνιος
κι άvαλλο{ωτος στό σύνολό του, μά πώς γίνονται &λλαγές ατά μέρη
πώς
του. Πώς ή ζωή κυκλοφορώντας αστα μάτητα τόv ζωοποιει. Κα ί
αv&ίζει ή ζωή α'δλα του τά σημεια.
01 γαλά:τες έπικοινωvούσαvε μέ τόv αόρατο κόσμο. Πολλές μαρ
τυρίες τό βεβαιώvουνε. Κάναν έπικλήσεις ατίς ψυχές των
vεκρων
μέσα αέ πέτρινους περίβολους. Οί δρυ'ίδισσες καί οι' βάρδοι δίνα
νε χρησμούς. Πολλοί αυγγραφεις αvαφέρουνε γιά τό Βερσιγγετόρι γα 3 πώς άποκάτω άπ'τή βαριά σκιά των δασωv έπι-:,ι.ο ιvωνουαε μέ τ ίς
ψυχές των άvτρειωμέvωv πού ε'(χαvε σκοτω&ει γιά τήv πατρίδα. Πώς
πρίν vά ξεσηκώσει τή Γαλατί� ένάvτια ατόν Καίσαρα πηγε στό Σέv,
στό vησί4 οπου είχαν ο1 δρυϊδισσες τό λημέρι τους άπό χρόνια πολύ παλιά. Καί πώς του παρουσιάατηκε μές στ'άστρcιπόβροvτα
ενα
πvευμα καί του προμάντεψ ε τήv τj'ττα του καί τό μαρτύριό του.
Ό δρ υ.ϊδιαμός έκφράστηκε καί σέ &εσμούς αύμφωvους μέ τή δι �
καιοσύvη. οι γαλάτες ξέροντας πώς ή ϊδια αρχή τούς ζωογονου σ ε
ολους τους, πώς είχαν ciλοι τους τόv ίδιο προορισμό, vιώ-&αvε πώς
ηταν Υσοι καί λέφτεροι. Στήν κά&ε γαλατική δημοκρατία τούς αρ
χηγούς τούς διάλεγε ή συνέλευση του λαου. Οί γυναικες παίρνανε
'Ί-Ιτανε
μέρος ατή σ·Jναξη. 'Εχτελούσανε καί κα&ήκοντα ίερατικά.
· μάvτισσες, καί προφήτισσες. Τόv αντρα της ή κα&εμιά τους
ifταvε
λέφτερη νά τόν διαλέξει μόνη της. Κληρονομικό δικαίωμα σέ κα 2

1 • "Barc1das 1 Cad. 11Goddeu 11•
2. Σημ. μετ. "Commentαrii de bello gallico".
3, Σ�μ. μετ. Τόν αντρειωμένο τόν είκοσάχρονο πολέμαχο των γαλrfJ.
τωv.
4. Στό Sein τ ης Βρετάvνης

- 27 ένανε δέν άναγνώριζε δ κελτικός νόμος� 'Η ίδιοχτησία ijτανε συλ
.ογική ._ 'Η γη cχνηκε στή δημοκρατία.
'Η μακρόχρονη ή ρωμαϊκή κατοχή καέ πιό επειτα ή έπιδρομή των
νά
,ράγκωv κάνανε τήv έ&νική παράδοση της Γαλλίας τήν &λη&ινή
ξεχαστεt. Μά-μιά μέρα στίς φλέβες τοU γαλλικοU λαοU ξύπνησε τό
της
παλιό τό γαλατίκό α1μα. ΊΙ 'Επανάσταση μές στήν ανεμοζάλη
σάρωΟ'ε τά δυό τά ξενόφερτα crτοιχεία, τή &εοκρατ ία, πού είχε ερ
&ει άπό τή Ρώμη, καί τή μοναρχία, πού τήν εϊχανε φερμένη ο!
φράγκοι. 'Η Γαλατία τj παλιά ξαναβρηκε τόν έαυτό της crτή Γαλλία
του 1789.
'Έλειψε 8μως άπ'τούς γαλάτες lνα πράμα βασικό,� tδέα της CJ.k
ληλεγγύ τ; ς. Ό δρυϊδισμός δυνάμωσε στίς ψυχές τό α'ίσ&ημα γιά τό
δίκιο καί γιά τή λεφτεριά. οι γαλάτες ξέρανε πώς ηταv ί'σοι καί
λέφτεροι. Μά δέν ξέρανε πώς ηταν άδέρφια. Αϊ'.ιτή τήν α!τία
ε"ίχε
κείνη ή ελλειφη έvότητας πού εφερε τό χαμό της Γαλατίας.
'
'
' �'
'
,;,
'
'
"
-"
Η έvοποιηση που vε μπορεσαν οι1 δρυι
δες να πετυχουν
εγινε νστερα άπό αίωvες σκλαβιας. 'Ύστερα άπό α1ωνες σκλαβιας διαμορ φώ&ηκε Ι&vος έvια1ο, &διαίρετο, τό Ι&vος τό γαλλικό. Κι δ χρι στιανισμός, πού δίδαξε τό νόμο της συμπόνιας, ένώ&ηκε μέσα
σ'
αiιτό τό Ι&νος μέ τό πvευμα τό γαλατικό. Καί σχηματίστηκε μιά φι
λοσοφική καί ή&ική σύν&εση γεμάτη μεγαλείο.
Λεόν Ντενί (Leon Denis). 'Από τό βιβλίο του "'Ύστερα
άπό
&άνατο
("Apres
la
mort").
Μετά:φρ.-διαΟ'κευή
Μαρ.
οικονόμου.
τό
Η I ΣΤΟΡ I Α ΤΟΥ Π<ΑΟΥΤΑΜΑ

crυνέχεια ίtπό τό προηγούμε�ο Δελτίο
ΑΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ

.

.

Κ(ΝΕΖΟ/ ΔIAAiKAΛOJ

Πολλοί ισχυρίζονται δτι τά: μεγάλα ευεργετήματα του 'Ασόκα
έν -:rέλει διέφ&ειραv τόν Βουδδισμόv, διότι προσείλκυσαν εtς
τά
τάγματά του πλη&ος έξαγορασμένωv καί ύποκριτων όπαδωv, δέν 'Ι)πά ρ
χει όμως αμφιβολία δτι ή μεγάλη διάδοσις του Βουδδισμου άνά τήv
Α.Ο'ίαν dιφείλετο κατά μέγα μέρος εlς τήv ω&ησιv του 'Ασόκα •.
Ό Βουδδισμός εlσεχώρησεν ε1ς τήν Κεντρικήν 'Ασίαν διά:
του
'Αφγανιστάν καί του Τουρκεστάν καί ετσι εφ&ασεν εις τήν Κίναν.
Ή βουδδ ική διδασκαλία: εφ&ασεν ε ί ς 1ήν Κ ί ναv, Ί.έγ ει d κα�ηγητής
Πραμά&α Νά& Μπόζ, περί τά 64 μ. Χ. έπί της βασιλείας του αuτο κρά:τορος_Μίvγκ-Τί της δυναστείας Χάv. Ό Παvδίτ Καζν&πα vπηρξεν
ό άπόστολος της Κίνας, αυτόν δέ ήκολού&ησε σειρά άλλων μεγάλων
διδασκάλων.
Ό Βουδδισμός �βρτjκεν ε1ς τήν Κίναν τήν τjδη έγκατεστημένηv
καί έπικρατουΟ'αν λαϊκήν &ρησκείαν, τόv Ταοϊσμόν, ή όποία είχεv
άvαπτυχ&η έπί πολύ άρχαίων καί πρωτογόνων μαγικωv κα( άποκρύφων
έ&ίμων. Ταό σημαίvει δρόμος, δ δρόμος πρός τήν Θεότητα d dποίος
CLνταποκρίvεται πρός τ ήν [δέαν της 'Αρίας 'Οδοϋ του Βο�δδισμοϋ.
0

- 28 Al δύό &ρησκειαι μετά τ.ήν άρχικήν πάλην cχν«με
. ταξύ των έξηπλώ&η -•
"
σαν έκ παραλλήλου καί υπέστησαν dμοίας μεταβολάς, ,ο,,'Jτως ωστε σημερον ή εξωτερική των λctτρεία δέν διαφέρει πολύ.
Ό Βουδδισμός συνήντησεν επίσης τόΎ Κομφουκισμόν, δ
dποιος
ε'ίχεν άκόμη όλιγώτερον &εολογικόν χαρακτηρα καί ητο περισσότε ρον κωδιξ προσωπ ικης ιryωγης. Κcχ.ί τέλος συνήντησε τ-ήν διδασκαλ ί
αν του Λάο-Τσέ, "&ναρχικου πρεσβεύοντος τ-ήν &εωρίαν της έξελί ξεως, ·εtρηνοφίλου καί ή&ικου φιλοσόφου", ή όποία δέν άποτελουσε
κυρίως &ρησκείαν, αλλά μαλλον φιλοσοφίαν της ζωτjς. Al διδασκαλί
αι του Λάο-Τσέ συνεχωνεύ&ησαν άργότερον μέ τήν ταοϊστικήν &ρη σκε ίαν t'>πό του Τσέν Τουάν του iδρυτου του νεωτέρου Ταοϊσμου.
Ό Κ ομφούκιος, ίδρυτής του Κομφουκισμοϋ, δπως καί δ έκ νότου
μεγάλος διδάσκαλος Λάο Τσέ καί ό Γκαουτάμα, εζησε τόν ς' α!ωνα
π.Χ, Ή Κίνα κατ'έκείνην τήν έποχήν lχπετελειτο &πό πλη-&ος άλλη
λομαχομένων ήγεμον ιων. Ό Κομφούκιος ητο κάτοικος μιας &πό τάς
7
πολιτείας αirrάς, του Λοϋ. Πτο &ριστοκράτης τό γένος άλλ& πτω χός, &φου δέ -δπηρέτησεν εlς διαφόρους δημοσίας -&έσεις, tδρυσεν
έν ετδος άκαδημίας εις τό Λοϋ, διά τήν έξερεύνησιν καί διάδοσιν
της σοφίας. Εύρίσκομεν έπίσης τόν Κομφούκιον νά περιοδεύυ
εiς
τήν Κίναν &πό πολιτείας εfς πολιτείαν καί νά ζητ� νά ε�ρn lναν
ήγεμόνα ό όποιος -&ά τόν παρελcχμβανεν ώς σύμβουλόν του καί &ά έ:
γίνετο τό κέντρον της μετα:ρρυ&μίσεως του κόσμου. Τό ϊδιο κα:ί ό
Πλάτων δύο σ.!ωνας άργότερα: μετέβη ώς σύμβουλος ε1ς τόν Διονύσι
ον, τόν τύρα:ννον· των Συρα:κουσων. Τό ϊδιο καί δ 'Αρ ιστοτέλης κα:ί
δ 'Ισοκράτης μετέβησrιν εfς τόν Φίλιππον της Μακεδονίας.
Τό κέντρον της διδασκαλίας του Κομφουκίου άποτελουσεν � ι
δέα ζωτj ς ε-όγενου ς, της ό.πο. ί ας ένσάρκωσι ς ητο lν lδανικόν πρόσω
ό
πον, ό άριστοκρατικός ε!ς τά i)&η καί τούς τρόπους αν&ρωπος,
άφωσιωμένος εl·ς τό κοινόν άγα&όν. Διά τόν Κομφούκιον μεγαλυτέ ραν σημασίαν ε1χεν ή δλότης παρά τό cχτομον. 1Ήτο περισσότερον
δημιουργικός πολιτικός φιλόσοφος άπό τόν Γκαουτάμα καί τόν Λάο
Τσέ. 'Η ζωή του εχει μερικά ένδιαφέρογτα κοινά σημεια μέ τήν ζωήν μερικων άπό τούς περισσότερον άναμιχ&έντας ε!ς τήν πολιτικήν
'Έλληνας του Ε' καί του Δ' αιωνος. Τόν νουν του κατειχεν ,j κα τάατασις της Κ(νας κα( έπιζητουσ� νά δημιουργήσv τόν ή-&ικόν αν
&ρωπον διά νά παραγάγv δι'αύτου ή&ικήν καί ε-όγενη πολιτείαν. Θά
άναφέρ ωμεν εν άπό τά ρητ_ά του: " Ε'ίναι &δύνατον νά b:πομακρυν&ω
άπό τόν κόσμον καί νά ζήσω μέ τά πουλιά καί μέ τά &ηρία, τά ό.
&ν&ρωποι
ποια &έν εχουν καμμίαν σvγγ ένειαν μέ τόν Ιχν&ρωπον 1 .
πού πάσχουν εΊναι έκεϊνοι μέ τούς όποίους πρέπει νά ζήσω. Ή ά
ταξ(α πού tπικρατεϊ εις τόν κόσμον εΊναι έκεινο εις τό όποιον
πρέπε ι νά ό'τρέφω κά&ε προσπά&ειάν μου. 'Εάν όρ&αί άρχα( έπtκρα,
τουσαν καv
(l , ο
"λ ον το, β ασι, λειον, δεν
vα, Ζ.
,1το αναγκη
, (l
'
,
να, μετα:,β α'λ ω τ ην
κατάστ ασ ί ν του 11 •

οι

1 •

"Ο πως εκαμαν
,�
1..
;
'
οι' α.σκηται,
οιt αναχωρητ
αι, καί ol Γιό γκι_.

- 29 'Επί όλiγον χρόνον d Κομφο-ύκιος διωρίσ&η διοικητής εtς
τό
Τούνγκ Τού, πόλιν της ήγεμονίας του Λου, �που έπεχείρησε νά κα
νον(συ τήν ζωήν μέχρι των μικροτέρων λεπτομερειων καί νά Jπαγά
ΥΤJ ολας τάς πράξεις των άν&ρώπων εlς κανόνας λεπτολόγου έ&ιμο τυπίας, 'f)&ικης τάξεως καί καλων τρόπe,ν. Εlς τήν Κίνα:ν αί μέ&ο δοι του Κομφουκίου ε1χον τεράστιον άποτέλεσμα: καί κανέν
έ&νος
ε!ς τόν κόσ μον σήμερον δέν εχει νά έπιδείξ� παρομοίαν γενικήν
παράδοσιν εύπρεπε(ας καί έσωτερικης πει&αρχίας.
'Αργότερα ή έπιρροή του Κομφουκίου έπί του ήγεμόνος τόυ �πε
νομεύ&η κα( ήναγκάσ&η νά έπανέλ&� καί πάλιν εiς τόν tδιωτικόν
βίον. Ac τελευταϊαι ήμέραι του επεσκιάσ&ησαν &πό τόν &άνατον με
ρικων άπό τούς πολυτ ιμοτέρους μα&ητάς του. "Κανείς νουνεχής ή γεμών, €.λεγε, δέν παρουσιάζεται νά μέ προσλάβ� ώς διδάσκαλόν του
καί ηλ&εν ή άίρα μου νά &πο&άνω••. ".
Περί αύτου γράφει ό Σαίυς Χέρ&: "Δέν ύπάρχει άμφιβολία οτί
ό Κομφούκιος έπέδρασεν έπί της άναϊ.τύξεως του έ&νικου χαρακτη QΟς των Κινέζων περισσότερον άπό πολλούς α-ότον.ράτορας λαμβι:..ιο··
μένους μαζ(. ΕΤναι κατά συνέπειαν μ(α &πό τάς σπουδαι�τέρας μο�
φάς τάς δποfας πρέπει νά λαμβάνn κανείς �π'δφιν σχετικως μέ τήν
lστορίαν της Κίνας", Ε1χε Ο'χηματίσε r τόν χαρακτηρα του χαί τά·ς
προσωπικάς του ά:vτιλήφεις περ[ της ζωης του άν&ρώπου &.πό uοβα ράν μελέτηv έγγ ράφωv μνημείων συνδεομένων στενως μέ τήv ή&ικήv
ωιλοσοωίαv �ήv δ·,τοίcι.v έΥ.σ:λλtέργηuαν προγεvέστεραι γενεαί. rπτc
δ με�αδότης των παλαιων άρχcίω·; -,ων σοφωv του παρελ&όvτος. 1 Η ε
πίδρασις της προcωπ,κότητός του επί της έ&νικης ζωης της Κίνας
'
,
,
' συγγQ�?ας
' του και' ε ι ς την
' διδασκαλι'
δεν ώφειλετο μοvον ε· ι ς τας
αν του, &.λλά καί είς -,ϊ)\Ι δQΟ:σ,v -,ου. Ό προuωπικός του χαρακτ17e;
συμφώνως μέ τάς πεQιγ<:;rι.φάς των μα&ητωv του, εγινεν -&πόδειγμα ε:ς
iκατομ μύρια cχν&ρώπων. 'Ό,τ ιδήποτε καί έάν εκαμνε δημοσίςχ έκανο
νίζετο μ έχρι της rcαραμιr,ρο:ς λεπτομερείας vπό της έ&ιμοτυπίας.
Είναι γνωστόν δτι ή έ&ιμοτυπία tκαλλιεργεϊτο εiςτήv Κίναν πολ
λαύς αtωνας πρό του Κομφουκίου .. Τό κυρος του φως καί τό παρά δειγμά του συνετέλεσαν πολύ εlς τό vά διαιωνr σ,;J τάς κοινωνικάς
συνη&ε ί ας τάς όπο ίας α-ότός έ&εωρουσεν έπ ι&υμητάς,.
Αί διδασκαλίαι του Λάο-Τσέ, d δποιος έπί. μακρόν χρό νον �το
διοικητής της αiιτnκρατορικης βι βλιο{}ήκης της δυναστείας Τσόου
ησαν περισσότερον μυuτικαί, αόριστοι καί ασύλληπτοι από τάς δι·
δασκαλίας του Κομφουκίου. Έκήρυσσε στωίκήv αδιαφορίαν διά τάς
ήδονάς καί τάς δυνάμεις του κόσμου καί τήν έπά.νοδον εtς τfιν ι¾ ·
πλο·ίκήν ζωήν του παρελ&όντος. Τά γραπτά τά όποια αφησεν ησαy Π(}
• λύ σύντομα καί πολύ σκοτεινά. 'Απετελουντο από αινίγματα. Μετά
τόν &ά\/ ατόν του τά διδάγματα του Λάο Τσέ, οπως τ.ά διδάγματα του
Γκαουτάμα Βούδδα, ένο&εύ&ησαν καί ά cρ ' έvό ς μέν άνεμ ίχ&ησαν
μf
πολλούς &ρύλους, αφ'έτέρου δέ προσεκολλή&ησαν εiς αύτά παράδc ξοt συνή&ειαι καί δεισιδαιμονίαι, Ή διδασκαλία ομως του Κομφο··

- 30 κίου δέν επα&ε τοιαντrιν παραμόρφωσιν, διότι τjτο περιωρισμένη καί
απλη καί σαφής καί δέν εδιδε λαβήν εις τοιαύτας παραμορφώσεις.
Κινέζοι δμιλουν περ( του_ lδρυτου του Βουδδισμου, του rκα
ουτάμα, καί περί των δογμάτων του Λάο-Τσέ καί του Κομφουκίου ιΛ σάν νά όμιλουν περ( των τριων Διδασκ&λων of δποιοι μαζί άποτε λουν τήν βάσιν καί σημειον άφετηρίας διά κά&ε μεταγενεστέραν κι
νεζικήν σκέφιν. Ή προσεκτική μελέτη των άποτελει άναγκαίαν προ
καταρκτ ικήν προυπό&εσιν διά τήν δημιουργίαν όποιaσδήποτε πραγμα
τικης διανοητικης καί ή&ικης έπtκοινωνίaς μεταξύ των λαων του'Α
νατολικου καί του Δυτικου κόσμου.
'Υπάρχουν �ρισμένα κοινά σημεια μεταξύ των τριων αύτων Διδα σκάλων, άπό τούς δποίους ό Γκαουτάμα ητο άναμφισβητήτως δ μεγα λύτερος καί βα&ύτερος καί τά δόγματά του κυριαρχουν επί της δια
νοήσεως της μεγάλης πλειοψηφίας των αν&ρώπων. Τά δόγ ματα αύτά έ
χουν τόν χαρακτηρα της άνεξι&ρησκείας καί αποβλέπουν εις τό &το
μον. Δεικνύουν εις τόν αν&ρωπον τόν δρόμον τόν δποιον πρέπει νά
άκολου&ήο'Τ) καί τήν ε-όγένειαν προς τήν όπο ίαν πρέπει νά άποβλέπv
καί δέν ενδιαφέρονται ο-ι5τε δι'έκκλησίαν ο-!Jτε ύπέρ οϋτε κατά της
ύπάρξεως καί της λατρείας των πατροπαραδότων &εων (Συνεχίζεται).

οι

Χ. Τζ� Οi>έλς (Η. G.1Vells). 'Από ττjν "Παγκόσμιον Ίστορίαν"
Μετάφρ. Σ. Μητσου. Έπεξεργασ ία Νίτσας Ξύνδα.
ΜΕΓΑΛΟΣ Ι<ΥΙ<ΛΟΣ

Μεγάλος ν�σαι εΊν'νά πας πιό πfρα.
Νά πας πιό πέρα εΊν'μακριά νά ταξιδέφεις.
Κα[ τό μακριά νά ταξιδέφεις
ΕΊναι ναρ&εις καί πάλι πίσω.
Λάο Ί'σέ. 'Από τό "Ταό Τ έ Τσ f νγκ" ( άπόσπ. άπό τ ό ποίημα 25) •
Μετάφρ. Άγλ. Ζάννου
ΠΑΡΑΚ I ΝΗΣΗ

'Ό:α:ν β�έπουμ ε άν&ρώπου ς μέ άξ ία πρέπει νά βάνουμε στό νου μc(ς
νά τους φτασουμε. 'Όταν βλέπουμε άν&ρώπους πού δέν άξ ίξουν πρέ πει
νά γυρ[ζουμε νcχ κοιταμε μέσα: μ ας, νά έξετάζουμε τόν tαυτό μας.
Κομφούκιος. 'Από τά "'Ανάλεχτα" (Βιβλ. Δ; έδ. ιζ')
Μετάφ-ρ. Μαρ. Ο!κονόμου.
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Σ ΕΝΑ <DI ΛΟ
σοννέτο
Νεκροτομή.

Ό τροχός πριόνησε τό καύκαλο κι'fτqεξαν
μερικές αίμάτινες σταγόνες στό μέτωπό σου.
Τό νυστέρι χάραξε βα.θ,ειά τ ή σάρκα σου
καί φάνηκε κατακόκκινη ή καρδιά σου.
'Άχνιζαν ακόμη οί φέτες του μυαλου σου
ριγμένες χωρίς τρυφερότητα στή βρώμικη λεκάνη.
Τά σπλάχνα σου ασφυκτική εϊχανε μορφή
καί μέσα τους γουργούριζε<) φυλακισμένος αέρ.a:ς.
Τά μάτια σου κι'αν ε'{τ.ανε κλεισμένα
γιά μας, πού ζητούσαμε vά τά δουμε,
έκτελούσανε καί τούτη τή στιγμή τόν προορισμό τους.
Τ ώρα ναί, σέ τρωνε τά σκουλήκια.
Γεύονται της σ&ρκας σου τήν προσφορά.
κι'έρωτεύονται στίς aκότειvές τρύπες του κορμιου σου.
Λύτρωση.
,
,
,
,
,
� ) ,
,
Πεταξε το πνεμα σου ορμητικα στις εφτα το πρωι.
Βιαζόσουνα νά χαρης του 'Ήλιου τό Φως.
ΊΙ σκέφη μας δέ μπορουσε νά σέ κρατήση κοντά μας
κι'ας εϊσουνα σύντροφός μας άγαπημέyος.
(

Ή ψυχή σού ταξίδεψε στό χωρο των cωτεριων
κατά τή Δύση, πού κοίταζαν τά μάτια σου
τίς αιρες του δειλιvου. Εϊσουvα aεμνός,
γιά τουτο ποτέ δέ ζήτησες νά γί νης Φως.
Πιστεύω στό Νόμο πού .θ,ά μας δώaη τή χαρά
ξανά aέ τοϋτα τά χώματα.
πνάιστπερπατήσουμε
,
f
1
'
ευω (1τ ον εαυτο μου, γιά τή συνάντησή μας.
Δέσου δείξαμε τόση καλωσύνη γιά νά λές 11Εiιχαριστω 11 •
Μόνος σου περπάτησες πάνω στ ί ς πέτρες τ ίς άγκα-&ερές,
μόνος σου αγάπησες τούς άδελφούς σου τούς'Αν.θ,ρώπους.
Τάσος Γ ιαννατος
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ΜΕΣΗ�.1ΕΡΙ
Εiν'ή ωρα πού στό dλώνι πιά ή δουλειά· σταματημένη
βαριά κάτω άπ'τόν ήλιο άγκομαχα. ·
Κοιμίζεται δ γεωργός σιγά σιγά
κι'd δροσοζέφυρος, γοερά στενάζοντ«ς; πε&α{νει
στή μακρυνή ά:λυσσόδετοϊ�ι · άπόμε.ρη Q'πi)λιά._
Σέ δίχτυ σιδερόπλεχτο·;κιει�τή,j Χαρδι& "-του &11:tιρου,
γρικας δέν τ'άγρικας πως λειτουργεϊ.
·
. · ·
, Κα ί μέσα στήν δλόφ�τη σιγή
πόσα όνειρα, πόσοι λυγμο�� πόσεςάνάβρες.μύρού,
άπ'τά καλάμια ιlφι{Jνονται πού κόφαv τήν ά:ύγή;
Τά δάση στ{ς σκ;ε��ς πλαγιές κοιμουντα.ι κιόλας, κάτου
σέ πέπλο άσ�μ��έντητο κι άχνό.
Καί, όλό ;.� όνο, στό διάφανο ούρανό,
φεύγοντας ενα σύγνεφο λευκό' στ·ό. πέρασμά τού
ξάσματα λές άπό μαλλί σκορπίζει στό βcυνό.
'ΙΙ γής ώς μές στά Οϊtλάχνα της τραβα, πώχουν ρα"ίσει,
·
τό σύφλογο ήλιοβέλος τό λαμπρό·:·.:. ,,
Μιά βρύση, δίπλα στό δεντρό, · _
κλαίει μέ λυγμούς κα.ί μοίρετ-αι, μή &έλοντα.ς νό: σβύσει
δίπλα στό λού_λουδο πού α.ύτή τό πότιζε νερό.
Βουβάλια. πού πιά ξέζεψαν, στούς βάλτους μέσα γέρνουν.
Ti σάλια άπό τά χεfλια. τους τά δi�ά,
σταλάζου ,,ε σά νήματα. άργυ ρά.
Τά βοϊδα.μό:ξα όρ&ώνου.νε, πλάι σέ σωρούς σά.νό,
τά &εόρα.τα τιμόνια τους καί βλέπουν στό κενό.
ΕΊναι ή ωρα πού, φυχή κι'tσύ, στά ι\πέρκοσμα άνεβα.(��-ις,
.._ .. , · ·
τζίτζικας μές στό κάμα έρημικός-.
Κι'ώς δέ γρικιέτάι στό &πέιρΌ ο15τε &ρος-,
με&ας άπ'τά τραγούδια σου, όλόμονη 8πως μένεις,
όπως καί ό τfλιος ό ερημος, άπ'.τό Υδιο του τό φω,ς.
Δανιήλ Βαρουζάν (1884-1915), μεγάλος ά.ρμένΤJζ ποι�της πού
πέ{)-ανε μέ μαρτυρικό &άνατο στ ίς {ό'τ9ρι1:<,ές, σφαγές του 1915.
Μετάφρ. Κούλη · 'Αλέπη.
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"Ητανε καλοκαίρι. ol ίlΊρες του μεσημεριου ο! ζεστές μοιάζαν t.ι--τέλειωτα ζεστές. Μέσα στήν κάφα τήν ttβάσταχτη ή· διψασμένη
γής
μέ δυσκολlα ά:νάσαινε.
vά
ι.άπο ια <1τιγμή ά:π'τή μεριά του ποταμιου ακουσα μιά φωνή
λέει: 'Έλα άγάπη μου.
'Έκλε ισd τό βιβλίο μου κι α:νο ιξα τό παρά-&υρο νά ι δω.
VEvα
βουβάλι στεκόταν κοντά στου ποταμου τόν οχτο.
Ί
') -Ιταv ή ράχη του γιομάτη ά:πό λεκέδες; λάσπης ξερης καί κοίτα
ζε μέ τά γαλήνια μάτια του τά ύπομοvετικά εvα παιδί πού 'βρίσκον
ταν μές στό νερό ώς τά γόνατα καί τό καλουa'ε γιά τό μπάvιο του.
Χαμόγελο χαρας ά:vέβηκε μ'αΜορμησιά στά χείλια μου.
"Ενrωσα μές στήv καρδιά μου μιά γλυκιά συγκίνηση.
]> . Ταγκόρ. 'Από τόν "Κηπουρό". Λεύτερη ά:πόδοση Δημ. Θεοδωρίδη.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΖΩΗ
Νερό: Διψουν του Υ.άμπου ο! νερομάνες
κι'ά:σάλευτη πε-&αίνει ή καλαμιά.
Κλωνος δέ σείεται, καίει τό μεσήμέρι,
άπραγοι οί &ργάτες στήν ξεροκαμπιά.
Κ αί βλέπεις τ'ά:ργοκfνητα γελάδια
πού πέσανε μακρυά στήv ποταμιά
νά γλύφουν τά λι-3-άρια γιά νά σβήσουν
της καλοπέρασής τους τή φωτιά.
Μά vά πού άλαφιασμένα άπό τή δίψα
άλόγατα περήφανα κι άψα,
σπουν τά λουριά κι'άφηνιασμένα τρέχουν
κι 'ό ίδριi'Jτας τους τό χωμα ξεδιψα.
Δημήτρης Κάββουρα
'Από τήν "Αί-3-ρία" (Πάτρα 1962)

ΚΑΛΩΣ

το

ΤΖ ΙΤΖ ΙΙ<Α

Καλως τό τζίτζικα μέ τ'ctτσαλένια διάφανα φτερά μέ τί ς τρειr
στάλες τό αίμα &πάνω στό μέτωπο, μέ τό στη-3-ος τό ξ�χειλισμένο
τραγούδι:
Ν. Καζαντζάκης
'Από τήν τραγωδία "Βούδας" (μέρ. Α')
Βλ. "Θέατρο" τόμ. r: (Τραγωδίες μέ διάφορα -&έματα) σελ. 543.
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Μάνα: φι&υρίζουν ξέπνοα τά χείλη του έτοιμο-&άνατου πολεμ ι στη<
Μανούλα: ψελλίζουν τά τρυφερά χειλάκια του παιδιου πού τρέ
χει εύτυχισμένο ι:1τή μητρικτj &γκαλιά νά βρη προι:1τασία.
Μάνα: μιά λέξη πού περικλείει μέι:1α της τόι:1η ώμορφιά: Μιά λέ
ξη πού μας ποτίζει τή ζωή γιατί &ντ ιπροσωπεύει τήν ! δέα πού είν'
αύτή ή π7Jγή της ζωη ς μας.
Μητέρα-Άγάπη-k!υι:1ία. ΊΙ fννοια της Μητέρας εiναι συνυφαι:1μέ
vη μέ τήν 'Αγάπη καί ή tννοια της 'Αγάπης είναι ι:1υνυφαι:1μένη μέ
τή Θυσία.
Γι'αύτό τj εννοια της Μητέρας είναι πολύ �φηλή. Δέν είναι
vα άπλό ι:1υμπα-&ητικό ι:1υvαίι:1&ημα. ΕΤvαι ι:1οφία. Μιά κάί ή
ενvοια
της Μητέρας δέν είναι παρά "'Αγάπη", είναι ι:1οφία. Γιάτί ή 'Αγά
πη ε1vαι τj tχνωτάτη ι:1οφία. Έκεινος πόύ εφται:1ε τήv τέλεια 'Αγάπη
σέ δλες της τίς έκφράι:1εις περικλείει μέι:1α του l:ίλες τίς άρετές,
γιατί ή ψ υχή του τελειοποιειται καί ή συνείδησή του πλατύνεται
καί αύτόματα γίνεται δέκτης κά&ε γνώσης, αρα καί &ρετης.
Τό τέλειο !δανικό του &v&ρώπου είναι νά γίv� κάτοχος της'Α
λή&ειας κα ί γνώστης της 'Αρετης. Οι φιλόσοφοι, ανάμεσα στού ς α\- ·
ωνες, μέ τά διάφορα φιλοσοφικά συστήματά τους προσπά-&ησαν
καί
&vo ιξαv λίγο τό δρόμο πρός τήν &λή&εια. Μά ηλ&ε δ Χρ ιι:1τός, ,j τέ
λεια καί !δανική εκφραση της 'Αγάπης, καί σάρωσε δλα τά φιλοι:10φικά συστήματα μέ τά έξης λόγια Του: "'Εγώ εiμί ή dδός καί ή &
λή&εια· καί ή ζωή 11• Κι'οταv λέει "'Εγώ" έννοει φυσικά τήν "'Αγά
πη" γ ιατί Χριι:1τός καί 'Αγάπη εΤvαι ένα.
ΊΙ τέλεια λοιπόν 'Αγάπη είναι ή &vωτάτη σοφία. Σήμερα όπλα
νήτης μας στ. ό στάδιο της έξέλιξης πού βρίσκεται εχει νά παρου α'ιά01), σάv σχετικά τέλεια &γάπη, "t1J Μητρική .. ΊΙ λέξ η "Μητέρα"
,
,
,
,
,
έκπροσωπει
σημερα
το, τελειο
της
Αγαπης.
Λέω ι:1χετικά τέλεια γιατί εvα σκαλί πειό πάνω, &ά τολμουσα v,
πω, βρίσκεται ή Χριστ ική 'Αγάπη. Αύτή πού tνώνει τόv αν&ρωπο μέ
τόv συvά:ν&ρωπό του κα.ί μέ 8λα τά οντα χωρίς vά εχη καμμιά σχέση
τό γεγονός δτι δ _έν ύπάρχει δεσμός αtματος καί σάρκας. Είναι δ
τέλειος δει:1μός τ·ων ψυχωv κάτω &πό τόv ίδιο Πατέρα, συvυφαι:1μένος
&πόλυτα μέ τήv &φοσίωση καί τή &υσία�
Τέτοια άγάπη δέν τήν εφτασε ακόμα ή &v&ρωπότητα. Θεωρ ητικά
ίσως vαί. Πρακτ.ικά Ι:ίμως οχι. Πρακτικά, ή τελειότερη εκφραση της
άγάπης πού lχουμε σήμερα είναι ή Μητρική. Κι'αύτή &ά �μνήσουμε
σfι.ν τήν ύφηλότερη μέσα στ{ς άρετές.
Γιατί ή μητέρα μέ τ ήv άγάπη της, μέ τή στοργή της, μέ τή &u-
σία της προσφερει διαρκως τή ζωή. Κά�ε μητέρα ε1ναι μιά &υσία.·
Δίνει τήν !δια τή ζωή της γιά ν&ρ&η μιά αλλη ζωή στόv κό σμ ο. Δί-

ι
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:�ατΤ) ενδεtξΤ) της άγάπης της τον έα.υτό της 6λόκλΤ)QΟ γιά νά φέ
� u:τόν κόσμο άν&ρώπους. Πόσοι πονοι, πόσες στεQJ)σεις, πόσοι έ ·--:
;ε�τελισμοί πολλές φορές γιά νά άνορ&ώσυ �λάσματα στήν κοινωνία.:
Κανένας &ν&ρώπος στόν κόσμο δέν μας κύττ:αξε καί δέν μας ε1δε
_έ τόση συμπόν_ια, μέ τόση άνιδιοτελη κατανόηση οσο tj Μητέρα.
Καμμιά ψυχή δέν εcρ τασε μέσα στά βά&η της δικης μας φυχης γιά
� uας κα.τα,·νάσ7J με τό ψως της άνέσπερης &γάπης της μητ,μκης φυ� !

Ό αν&ρωπος πό'τε έπιτυγχάνει στ_ή ζωή του καί γίνeτα.ι πολλές
- � μεγάλος καί κερδίζει τόν &α.υμασμό καί τήν συμπά3-εια της
ων ί ας-.
Πολλές φορές όμως σφάλλει, πέφτει, έκμηδενίζετα!' καί σαρώνε
άπό τόν περίγελω της κοινωνίας. Μά τj άλη&ινή μητρική άγκα.λιά
-· αι έτοιμη νά τόν δεχτη μέ τήν άπQοσμ�ρητη άγάΠΤ) _;rης καί
τό
..: ος της &ρετης της. Έκει &&β Q'IJ τή συμπόνια καί τή συμπαρι:tσταση
: τ ή στοQγή πού &ά τόν άνασΤ)κώσουν. Μέσα στά βά&ή της μΤ)τρικης
---: �ερότητας &&βρ11 τό φάρο πού -&ά τόν όδηγήσrι νά ξα.ναςχηκω&v.
Υπάρχουν βέβαια έξαιρέσεις, δπως ύπάρχουν έξαιρέσεις σέ
� τούς κανόνες. 'Υπάρχουν μητέρες πού δ έγωϊσμός, αύτό τό σα
. r.ού λίγο τj πολ1> κατατρώγει 8λΤ) τήν άν&ρωπότητα,
κυριαρχει
τους καί δέν άγαπουν παρά τά παιδιά πού. lκανοποιουν κα.ί τρο-
: . συν τόν έγω"ίσμό τους μέ τό νά γίνονται &ν&ρωποι έπιτυχημέ χαί ζηλευτοί στήν κοινωνία..
Ένω έκείνοι πού πα.ραστρ�ησα.ν κα.ί πού προσάπτουν έν� συμ�α στοργης
' σ-τ ίγμα. στήν οικογένεια άποστέρουντα.ι της μητρικης
·:... τέρες έγωϊστικές. 'Αλλd αύτές ε'ίναι έξαιρέσεις.
-:έλεια. μητρική άγάπη εΊναι άσπιλη, άπέραντη, δοσμένη όλό �έ τήν fδια. στοργή κα.ί &υσία καί στόν έπιτυχημένο καί στόν
άγάπη
.-..·_ μένο. 'Όπως άκριβως δ Χριστός άγκάλιασε μέσα στήν
τήν άν&ρωπότ1)τα κα.ί εΊπε τό &ρυλικό 11 'Άφες α-ότοις" και, οι
,!ο Πατέρας μας βρέχει έπί δικαίους καί άδίκους.
: 'άν μιά μΤ)τέρα γέννησε ένα ή'ρωα τj ενα μ εγα.λοφυη, κι' σ.ν μι ά
,
ι,
ι
!:"
λ ,
λ'ο .ιι.,1 ενα
"
,
-� γενvησε
ενα.
αμαρτω
σακα.τΤ),
τιμη, και, δ'
ο"'α
σ ' αuτην.
φορέα
� ι Μ η τ έ ρ α: Ό Δημιουργός τή διάλεξε <1άν lνα
r-�;,ιχν_tα:στων σ'Κοπων Του κι'αiιτή ύtcέροχΤ), αλύγιστη, ,)πεί-;ι.ου:-:' χiλευσμα της 1Jφηλης cρωνης Του, εκτελεί σοφά τόν προορτc1μό
�:- tι τ6 "ε'ίναι" της γιά τ ή συνέχεια της ζωης.
τήν
= ιοινωνία σήμερα: άποτίέι φόρο τιμης καί σεβασμοϋ πρός
ύ- • Σέ κά3ε τόπο καί σέ κά3ε λαό <1τή&ηκε ένα βά&ρο πού
ιψορφιά της γιατί αύτή εΤναι τό βά&ρο καί τό &εμέλιο
' d.-:οιο κτίζεται .κα.ί τελειοποιειται τ ης ζωης τό 3α:νμα, τό

ο-

�=:χ
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Κι 'ή κοινωνία:, πού προσφέρει σήμερα α-ι}τό τό φόρο τ ιμης στή
μητέρα, &ς γίνυ αΌτή ή ίδια ή στοργική μητέρα των παιδιων της.
ΙΗ&ε νά άγκάλιάσv τα παιδιά της μέ στοργή, &λη&ινή μητρική στσ.Q
γfι, κι "' οχι νά τά κρίν� μέ τό ψυχρό γράμμα τόυ νόμου καί της συμ
βατικης · �& ικτjς.
1
Η στοργή μπαίνει κατ'εύ-3-ειαν μέσα στήν &ν&·ρωπίνη φυχή καί
τήν �παλύνει καί τή διαμορφώνει πρ ός τό καλό. iH στοργή δημ ι
ουργει ά:ν&ρώπους καί εΊναι τό ώραιότερο στολ(δι τ�ς μητέρας:
'Έλλη Δ. Κωφοί>

'Αμμόχωστος Κύπρου

ΜΕΣΑ ΙΤΑ ΜΑΤ/Α

Σάν &έλεις μέ τά μάτια σου νά δεϊς
που βρίσκεται ; παράδεισος,
βα&ιά μέσα στά μάτια �
κοίτα
,
,
t,
οποιας μπροστα σου λαχει μανας,
,
,,
ας ε�ναι γυφτισσα,
,
,,
'
ας ειναι τιγρισσα,
�ς εlναι χελιδόνα,
, ,,
,,
ας ειν
κι οχι α:.

'

,

')

ΔημryτQ�ς Θεοδωρίδης
1

ΝΑΝΌΥ'Ρ1 ΣΜΑ

Ol &άλασσες γλυκά κουνουν
τά ·χ ί λ ια κύματά τους :
&κούω π�ι&[ μου �ς &έ κουνω
τό γαυρον έρώτά τους.
Τά στάχια ο! &νεμοι κουνουν
στά ποδοβολητά τους:·
&κούω παιδί μου �ς σέ κουνω
τό λαϋρον ερωτά τους.
Μέ δίχως &ρό δ Θεός κουνα
στό σύμπαν χίλιους κόσμους:
Τόν νιώ&ω νά τούς κυβερνα
παιδ( μ6υ ώς σέ κοιμ(ζω.
Γκαμπριέλα Μιστράλ (Λουσίλα Γκοδόυ 'Αλκανκάγια) σύγχρονή μας
Ινδιάνα {ιλιανή ποιήτρια (βραβεϊο Νόμπελ 1945) 1:
Μετάφρ. Ρίτας Μποvμη Παππα.
1 • Σημ. συντ. Στό 9ο Δελτίο (Χειμώνας 1960-1961) σελ. 22 δη�οσι
εύτηκε τό ποίημά της "Τά μ ικρά πόδια".

_Μ Υ Η Τ 1 Κ Η Τ Ε Χ Ν Η
Α 8 Ε Α Τ Ρ Ο
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συνέχεια &πό τό προηγούμενο Δελτίο
Β ΠΡΑ:ΞΗ

Στή Δεύτερη Πράξη του 11 Πάρ<1ιφαλ' 1 βρισκόμαστε μέσα <1'
lναν
πύργο, στό μισοσκότεινο έργαστήριο του Κλίνγκσορ, πουναι γεμάτο
σύνεργα μαγείας καί νεκρομαντείας. Ό μαυρος μάγος εχει τά μάο.
' στιγμη.
,
Το, μαtι
, , λινο καvρεφτη. ,ι ΎΗρvε
τ ια καρφωμενα·σ ενα
μετα,,.
η.
αtιτό
γικό τό κάστρο μου προσμένει έκειvον τόν cχπλό. Τό cr.yόρι
πού βλέπω άπό μακριά tφέριμνα vά τρcιγουδα. "Ελα καταραμένη εσύ
μέσα άπ'τόv ύ'πνο τό βα-&ύ. "Ελα γυναίκα, στήν προσταγή μου ύπςχ κουσε. Γρήγορα, έμπρός, στό εργο". Ό Κλίνγκσορ &ναφε τά χόρτα
τ'άρωματικά κ'έ'νας καπνός γαλάζιος γέμισε τήv αϊ-&ουσα.Καί μέ τά·
χέρια κάνοντας σημάδια μυστικά, στήν αβυσσο κοιτώντας πρόσταξε
καί πάλι: "ΣήΧω, σήκω, ελα σέ μένα λουλούδι της άβύι1σου.. Τότε
ΊΙρωδιάδα καί Γκουντρίγια, σήμερα Κούντρυ, ό κύριός σου σέ προστάζει". Μές στό γαλάζιο τόν Χαπνό η Κούντρυ φάνηΧε σιγά ι1ιγfι..
Σάν τι�ρα δά νά ί;ύπνηι1ε καί J3γάζει φωνή φρίΧης. ""Α μαύρη νύχτα.
Παραφροσύνη: Λύσσα: Δάκρυα. Μαυρος tίπνος: Θάνατος: ••• Καταραμέ'
- στους
- .;,., σουνα; 'Ε
"
.· κει
α' ' • • • " Ω• ποv_
'CΙ. ε, ποvε
'CΙ. •
Ίι• • . • •• • . •"Ι1·ου
νη έγω.
1
1
11
11
-&λιους καβαλλάρη8ες' ; "'Εκει βοη-&ω •
0ταν εγώ τό -&έλω 8λοι μου
εσύ
παραδίδονται. Κι ό πιό γεννα ιος νικιέται σάv σκλάβο dου
. στήν άγκαλιά σου τόν τυλίξεις. "Ετι1ι τόν βασιλ.τά τους κέρδισα.
Μά τώρα tιό δυνατός εΊν'αtιτός πού πρέπει νά σκλαβώσεις, πο6 άρ�
ματωμένος εΊναι μέ μιά καρδιά Τρελλου 1 1• 11 'Ώ: δχι, δχι, όχι".
"Πρέπει. Ό κύριός σου εΊμαι. 'Εκειvος πού μέ πέταξε ό:π' έδω, δ
φύλακας των αγιων, τώρα στήv ό:γωνία βρίσκεται, κ'έγώ σέ λίγο τό
Γκρ άαλ στά χέρια μου -&ά πάρω. Γιατί; Δέν χάρηκες εσύ πού ό Άμ
.,,
στήν tχγκαλιά σου επει1έ;" 1 1 Ω δάκρυα, δάκρυα' 1
φόρτας δίχως δύναμη
Τ
••• 'Αδύνατοι ε vαι κ'οι lχντρέιοι 11 • "Δειξε καί τώρα τή δύναμή
σου κα ί μέ τόν αλλον πού ερχετα ι" . " 'Ώ δχι, δχι11• • • • 1 1 Δά; τί 5μ ορφος, τί νέος πουναι. '�πρός. VOλot νά σηκω-&ειτε, πολεμιστές
γεvναιοι σηκώ-&ειτε. Πως τρέχουνε στά τείχη μές στης παραφροσύ νης τήv άπάτη. Θαρρουν πώς εφταο'ε ό έχ-&ρός
καί -&έλουνε τίς 'Ι'.Ο '
'
λασμένες τους συντρόφισι1ες
νά 'προστατέψουν.
Τά χέρια πέφτουν,τά
'
Τ
'
'
' α' λληλοσκο ποδια πεφτουν ••••. "Ω • τι χαρουμενος που ε μαι.' Σ τον
τωμ.ό πως χάνεσαι γενιά των lπποτων καταραμένη. Μά έΧεινος δέ φ<r
:αται. Νά τό σπα-&ί τραβα κι όρμα πάνω στή βάρβαρη όρδή. Καί παε δλοι πίe1ω κι ολοι τρεχc.tτοιφεύγουν'lΤόγαλc.tζιότόq:ω; εχει σβύcrει.
αυρο e1κοτάδι παντοi:ί. Μά κει, μακριά, πίσω άπ'τά τείχη, πως)�
#
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τ:ει ο ουρ�νος. ICt ο ΙCλινγκσορ ξαναλεει: "Κουντρυ, ε μπρος, ετοι,
,
,
ς
,
�
,
,
,
,
μα σου. Και σενα μικρο βλασταρι που σε γελασαν οι_χρ�σμοι- τοσο
'
'Ω"αγνε',στη' δ υα μου σε' παιρνω.
'
'
' ;
'
'
- στσ.' διχτυ
c,νσητος
τοσο
νεος,
ναμή μου εlσαι" •
1

Κίχί τώρα νά τό μαγικό τό περιβ όλι, γεμάτο δέντρα
φουvτωτά
καί λαμπερά λουλούδια. Τό άγόρι όλόγιιρα μέ &αυμασμό κοιτα. Καί
ξάφνου μπρός του τρέχουνε κορίτσια μ'ασπρα πέπλα, κι 5:λλα, λου
λο�δια ζωντανά,καr γ ύρω του τόν ζώνουν. "'Εδω � μάχη fγινε. ol
που
φίλοι μας πληγώ&ηκαν, σκοτώ &ηκαν, που 'ναι οι πιστοί μας ,
'ναι. Ποιός ε1ν'αύτός πού ξαφνικά τούς σκόρπισεϊ Νά,τό
σπα& ί
του ακόμα τό κρατα. Τ ούς πιστούς μας εδιωξε, τούς φίλους
μας
τούς χάσαμε, γιά κοίτα τό σπα&ί του πως άχνίζει. 'Εσύ, ω · έσύ
σκληρέ. Τό άνά&εμα σου ρίχνομε". "Γιατί;Όμορφες κοπέλες μου,
πειτε μου γιατί; Δέν επρεπε νά πολεμήσω κι άπό τονς . βάρ βαρους
νά σας γλυτιuσω; Δέν 1j&ελα σέ σας Υ.ακό νά κάνω"• ΙΙ ·Έλα κοντά μας,
ελα. Δέ &έλομε χρυσάφι. 'Έλα μέ τά παιχνίδια του ερωτα τόν πόνο
μας νά διώξεις . 'Έλα κοντά μας, ελα� 111 'Εγώ σέ &έλω'�";.Εyώ' σέ &έλω
τό
Γλυκό μου άγόρι, του ερωτα &έλω τή χαρά". "'Ώ τί με&υστικό
τό
α:ρωμά σας είναι. Λουλούδια είστε;" "Ναί, λουλούδια εϊμαστε,
μύρο του Άπριλιου, πού άvοίγομε τά πέταλα γιά σένα. Άγκάλιασέ
με, τό μάγουλό μου χά"ίδεφε, έγώ 'μαι ά.π'8λες πιό ομορφη1;11 "Όχι, έ
γιu, έγώ" •• "'Ώ σεις περικοκλάδες λουλουδιων, μέ πνίξατε, άφηστε
με νά φύγω". 11 Γιά σένα τσακωνόμαστε. ΕΊσαι δειλός; Φοβασαι;"
"Φτάνει". Διώχνει τ'άγκάλιασμα των λουλουδιων κ'είν'έτόιμος νά
φύγει, μά ξαφνικά: 11 Πάρσιφαλ, στάσου", μιά φωνή πίσω άπ'
τούς
&άμνους βγαίνει. 11Πάρσιφαλ; 'Ά ναί, tτσι μές στ'ονειρό μου &κο'l}
γα τή μάνα μου νcχ μέ καλει". "Πάρσιφαλ, στάσου, κ'έσεϊς παιδιά
στικα ούρί, λούλουδα πού γρήγορα μαραίνεστε, φvγετε. Γιά σας δέν
&ά
εiν'αύτός . Τούς λαβωμένους σας πηγαιντε νά γιατρέφτε''· Οί
μνοι &νοίγουνε καί μιά πεντάμορφη γυναίκα φανερώνεται, σέ στρω
μα λουλουδένιο ξαπλωμένη. 'Η μc;tγεμέΎη Κούντρυ. "'Εσύ μέ φώναξες,
έμένα πού δέν είχα.όνομα;" "'Εσένα άπλέ κι ά.γνέ. Φάλ παρσί. Έ. σένα άγνέ κι άπλέ. Παρσί φάλ. 'Έτσι σ'όνόμασε d πατέρας σου πρ-ίν
γεννη&εις; σάν επεφτε νεκρός στήν 'Αραβία. Κ'ηρ&α έδω άπό μα κριά νά σου τό πω. Κάποτε εiδα έκεινο τό μωρό πού rι Χερτσελά"ιΎτ
fκλαιγε
στήν ό:γκαλιά τής τό νανούριζε. Τά δάκρυά της ε'ίδα σάν
τό σκοτωμένο σου πατέρα. Σέ φύλαγε κρυμένο έκεϊ κοντά τ ης, μα
κριά &π'του πολέμου τόν άντίλαλο. Σάν μές στό δάσος ετρεχες, μέ
τί λαχτάρα πρόσμενε τό γυρισ μό σου. "Ω τί φριχτή άγωνία σάν σ'
εχασε, δίχως έσ� ο�τ'ένα μήνυμα νά στείλεις. οι μέρες φεύγανε,
ol νύχτες φsύγανε, κι d πόνΌς εσβυσε τcχ δάκρυά της καί τήν καρ
διά της εσπασε. Του �άνατου τήν πηρε ή γαλήνη. "Ετσι τj Χέρτσε λα"ίντ πέ{).ανε". Ό Πά:ρσιφαλ μές στή φριχτή του ό:πελπισιά στάγό
νατά του πέφτεϊ. "Τί �κανα, τί εκανα, "Ω μάνα μου, γλ υκειά μου
•

- 39 μάνα. Σέ σκqτωσ'ε ο'γιά;; σου. Που πήγαινα, που �τρεχα μές στό τ ρελλό
μουπαQαλήρη
. μα;μέc1α c1τηλησ' μοσύν η;Γλυκειά, γλυκειά μου μάνα. 'Ε σένα ξέχασα, δλα τά ξέχασα. Μ'άκόμα τί ναχω .ξεχάσει; "Ω� τρέλλα
κουτή". ΉΚούντρυ σκύβει δίπλα του καί σιγανά του μουρμουρίζει.
"'Εκεϊνος πού τόν πόνο δέν τόν ξέρει δέν ξέρει της άγάπης
τή
�
γλυκειά μαγ εία. Τόν πόνο σου μονάχα η άγάπη &ά τόν σβύσει κ' ή
γνώση φωτίζει τήν τρελλή τήν φυχή. Τήν άγάπη σου εμα&ε τη ς μά νας σου τό αγκάλιασμα κ'εΊναι ή αγάπη πού σέ γέννησε στή γη
ή
άγάπη πού τήν τρέλλα κcχί τόν &άνατο μακριά τά διώχνει κι ;'ότή
σου φερνει έδω, δωρο της μανας σου στερνο, της καρδιας της
τό
φιλί". Κ'τj Κούντρυ εσκυφε κι ι:Χκονμπησε τά χείλια στά δικά του.
Μ'αύτός πετάχτηκε κρατώντας τήν- κ αρδιά του, 11 '.Αμφόρτα: ΊΙ πληγή:
τj πληγή:••• Πως καίει, πως πονει ••• "Ω φυχή δυστυχισμένη. Καρ διά γεμάτη φρί·κη; Νά τό α1μα τρέχει άπ'τήν πληγή, άπ'τ ήν κα
' ρδιά
μου βγαίνει. Ε'ίνάι τj φωτιά πού &έλη<1ε τά μέλη μου νά παραλύσει.
ΎΩ μαυρε πό&ε. Πως ολα σπαρταρουν στήν αγωνία, στή δίφα της κe<
ταστροφης. Μά νά, τά μάτια μου �λέπουν τ'αγιο δισκοπότηρο.
Τί
κόκκινο πού γίνεται τό &εϊκό τό αίμα. ΎΩ χαρά τ'Ούρανου. Πως ο!
φυχές σκιρτουνε. Καί άκούγω μιά φωνή, καϋμό γεμάτη, του Θεου τή
φωνή, πού απ'τό ποτήρι βγαίνει: 11 'Ώ σωσε με σωσε μέ άπό τά μολυσμένα χέρια". Μέσα μου ή &εϊ,ι.ιά κραυγή άν; ιλαλει. Κ' έ.γώ ό
cινήμε-ρα
τρελλ:ό�,ό δειλός, πού πιάυτηκα μές στά παιδιάστικα: κι
1•
'
'
' στη' ·?ριχτη' του (Αyωνια
'
λ μες
στα' γονrι.::α
παιχνι'δια". ICι ο' Π αρσιφα
του πέφτει. "Σωτήρα: Κύριε: Θεέ της Χάρης.' Πως ό ενpχος έγώ &έ
τ. ό ν
νά: συγχωρη&ω; 11• Μά τj Κ ούντe2υ πο·G γε;ιάτη &αυμασμό καί πό&ο
κοιτ α, λέει καί πάλι: 11Δές τή γλυκειά χαρά πού ερχεται''.Ό Πάρ
σιφαλ τή βλέπει σάν νά κοιτα μακριά.: "'Έτσι κ'tκεινος, •• Τά f
δια τά μάτια τόν κοιτάζαν••• Τό '{διο τό γέλιο, τά fδια τά χ ε('λη,
τό ί'διο, τό ί'διο φιλί ••• πού τήν
πληγή
τό ίδιο ά:γκάλιασμα,
του ανοιξε ••• 'Αμφόρτα� •• Φύγ ε άπ'έδω, φύγε έσύ ••. Ε'ίσαι νεκρή
γιά μένα ••• " "'Εσύ πού νιώ&εις τόν πόνο του αλλου, καί τόν δι κό μουτ·όν πόνο&ς νιώσεις. .Έσύ ό Σωτήρας, γιά νά μέ ο'ώσ'εις ένώσου
μέ μένα. Μέσ-'άπ'τά βά.&η των αtώνων τόν έρχομό c1ου πρόο-μενα. "Αν
ηξερες τήν κόλαση πού μέ τόν ϋπνο καί τό ξύπνημα, τόν &άνατ-ο καί
τή ζωή, τόν πόνο καί τό γέλιο, δίχως τελειωμό, μές στήν φυχ.,ή μου
σ-κόρπιc1ε τή φρίκη. Τόν ε'ίδα••• Έκεινον εΤδα. Τόν Σωτήρα ..... Καί
νά γελάυω τόλμηΟ'α ••• Tcx μάτια Του μέ κοίταξαν. Κι ttπό τότ� πη γαίνω ιΧπό κόσμο σέ κόο'μο καί φάχνω νά Τόν βρω. Τά μάτια Του μέ
βλέπουνε. Μcί πάλ, νά ,dτό.;;ιγ.;b, t 0 ξεο,rο;. Στ'άκά&αρτο γέλιο: ενας &δύ νατος στήν ttγκαλιά μου πέφτει. Γελω, γελω, φωνάζω, ο'όρλιιiζω� •••
Κ'επειτα πάλι, μέσ-α σ-τή νύχτα μετανιωμένη ξυπνω, καί Τόν καλω,
Αύτόν πού .κάποτε κορόϊδεφα. 'Άο'ε με άπάνω Του τcχ δάκρυά μου νά
κυλήΟ'οννε κι αν ό Θεός μέ διώχνει, σωο'ε με σύ". 'Ορ&ός ό. ΠαρΟ't. '
'
'
"
φαλ λ'εγει: "Και' συ' κ ' έ γω' καταραμενοι
ναμαστ
ε αν μες ο'τ'άγκαλια::rμά ο-ου τή &εϊκιά μο υ αποσ-τολή ξεχάσω. Καί σένα πρέπει νσ:_ σ-έ ο'ώ-
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σω, αν βγάλεις άπό μέσα σου τόν μολυσμένο π6&ο. Τό βάλσαμο ερ
χεται άπ'άλλου. "Αν δέν στεγνώξει του π6νου σου� πληγή, δέν -&ά
μπορέσεις ν&βρεις τή γαλήνη. Μιά &λλη πηγή, &, μιά αλλη δπ&�χε�
πού έδω οί 'Αδελφοί, γεμάτοι αγωνία, τήν φάχνουνε. Μά ποιός τη
βλέπει νά λάμπει τήν αλη&ινή τήν Πηγή; 7 Ω τρελλή νύχτα του κό
σμου, ή δίφα σου που σ'δδηγει; .,, ΙC'ή Κούντρυ του λέγει: 11 Μέ
τό
φιλί μου ε1δες τόν κόσμο καί μέ τ'άγκάλιασμά μου Θεός εγινες.
Κι αν καί γιά μιά �ρα ακόμα εΊσαι Θεός, γι'αύτή τήν illρα έγώ &ς
χα&ω κ'ή πληγή νά μήν κλείσει. 'Άφ ησέ με νά σ'άγαπω, κ'ετσι
ή
"Ω
χάρη &ά μου δο-&εϊ". "Στόν '..Δ..μ φόρτα νά μέ πας". 11 "Οχι, δχι:
πόσο γέλασ,.α. 'Η [δια του ή λόγχη τόν έτρύπησε. Κι αν γιά τόν βέ' , νιωσεις
,
,
,
τη, συμπονια,
το, σι'δερο και, σενα
�α χτυπησει.
βηλον αυτον
Κλεϊστε τό δρόμc· του. 'Εμένα βο-η&ηστε. Κι αν βρεϊς τά μονοπάτ ιc;:,
έκεινο πού ψάχνεις ποτέ νά μήν τό βρεις. ')Ώ πλά:•;-η, &πάτη, σέ μέ
να ύποταγμένες, ,ά βήματά του πάρτε". Καί τότε νά, ό Κλίνγκσορ
φάνηκε κρατώντας μές στά χέρια του τή Λόγχη. "Mz ,,ό σίδερο cι.ύτό
τή δύναμή σου δένω" hίΑί τήν πετα στόν Πάρuιφαλ. Μά πάνω άπ' τό
κεφάλι του ή Λόγχη σταματα. Ό Πάρσιφαλ πηδα καί τ17v dρ:τάζεικαί
τήv κρατα φηλά Χαί κάνει τό σημεϊο του Σταυρου. 'Ένας σεισμός.
Γκρεμίζεται ό πύργος κι 8λα τά δέντρα καί τά λούλουδα μέ μιας έ
ξαφαvίζοvτα ι. Τώρα μ ιά γη ξερή κ αί μαδ ημένα πέταλα. Κα [ φεύγον
τας δ �άρσιφαλ στήv Κούντρυ λέγει: "Τώρα ξέρεις που &ά μέ βρεις"..
..
..(Συνεηζεται)
Q_,
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Κοντά στά τ είχια της Μαδούρας δ μα&ητής του Βούδδα δ Ούπα .
,
'
7
'
1•
'
'
'
'
ΙΙταν αργα..
Ο ί πορπαvω
στα' χωματα.
γκουπτα κοιμοταν t:�απ λωμενος
τες των σπιτιων εΊχαν κλειστει, ε[χανε σβήσει τά λυχνάρια
καi
μέσα στή &ολούρα του αύγουστιάτικου ούρανου τ'άστέρια
διόλου
δέν φαινόντανε.
Ποιανης τά πόδια νά \ανε πού τά βραχιόλια των αστράγαλών
της κουδουνίσαν κα&ώς άγγίξανε τό στη&ος του:; Ξύπνησε · άπότομα
1.
,
,
�
,
,
,
,
,
κ-1 ανοιγοντας τα ματι α του Jt α παντα προ&υμα να σχωρεσ'ουν-χτυ πή&ηκε σκληρά &πό τό φως του λυχναριου κάποιας γυναίκας._ 'Ήτανε
μιά χορεύτρα σ'τολισμένη μέ γιορντάνια, ντυμένη μέσα σέ γαλάζιο
πέπλο καί με&υσμένη άπ'τό κρασί της νιότης.
"Μέ συμπα&ας καλέ μου άσκητή", είπε ή γυναίκα. "Σιχν &έλεις,
κόπιασε νά κοψη&εις στό σπίτι. μου. Τό χωμα δέν. εΊναι τό πρε πούμενο γιά σέ γιΦτ:"C4.ι". Κι ό άσκητής
· άπάντησε: "Γυναίκα συ
ρε στό καλό. Σάν φτάσει ό καιρός &ά ρ&ω κοντά σ�ύ έγώ''•
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Ξάφνου ή νυχτιά τά δόντ �α τη·ς μοστράρησε στό φως μιας
χάλαγς:
χα.τα:γίδα
ή
τ'ο{ιρανου,
ακρη
στήν
c;τρc<πης. Κάπου μακριά,
τ_όv κόσι-;ο Κrtί φόβου άνατριχίλα ενιωο'ε ή γυναίΥ.α.
'Απ'τόν πολύν άνθό στενάζαν τά κλαριά. Μέσα στης σ.νοιξης τό
χλιαρό άγέρα &πό μακριά εφτανε κολυμπώντας ό άχός κάποιας χα ρούμενης φλογέρας. uΟλος d κόσμος ε1χε πάει στων λούλουδων τό
πσ:νηγύ ρ ι μ ές στό δάσος.
Μεσούρανο τ'dλόγιο μο φεγγάρι θωρουσε τ[ς σκιές της πόλης.
Μέσα στούς αδειους δρόμους μόνος περπάταγε δ άσκητής, καθώς τ'
άηδόνια καθισμένα πάνω στά �tλαριιχ των μάγκο σφυρίζαν τό λυπη τερό ·.:ρcι:γούδι τους.
Ό Ούπαγκούπτα τήν πύλη πέρασε της πόλης καί στάθηκc: δξ ω άπ'
τά τείχια. Μές ατίς υϊtιές των άφηλων τειχιων ποιά νά 'τάνε κεί'
'
'
11•
"ΙΙτανε u.ρρωστη
'
vη η γυνcχιΎ..α:
;cου' ι:-""απ λ ωμενη
κει-cονταν
στο' χω;:α
9
βαριά άπό πα:νού�tλα κι ολο τό σωμα: της ,'jτανε πληγές γιομάτο.
, ,
, ι::
"ι:- απ
1.
'5'�τα:,
, Β ιαστι'Υ.α την πετα:�α:J
ο""ω
την ποΛη,
'

,

., '

Ό &σκητής καθότα:νε κοντά της κρατώντας τό κεφάλι της
στά
γόνατά του κι ολη τήν ωρα μέ νερό της εβρεχε τά χείλια:. Κα[
βάλσαμο της εχυνε uτϊ ς πληγές της.
,
, '
,
,
" ο.
,
t
,
"Π οιος
να· σαι συ πονετικε μου ανv-ρωπε; ρωτησε η γυνα:ικα.
11 'Πρθε d καιρός κοντά σου νά βρεθω κι ε'ίμα:ι έδω" &πάντησε
,
' '
ο α:σκητη ς.
Ρ. Ταγ:κ.όρ. 'Από τό "Φρ ουτομάζωμα". Λεύτερη άπόδ. Δη μ. Θεοδωρίδη.

ΣΚΕ�ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
α' Δέν ξέρω τίποτα τό πιό έξαγιαστικό &πό τήν lνωυη συγγε
νικων πνευμάτων στήν τέχνη. Τή στιγμή πού γίνονται τουτα τά
Ύπάρχε.ι
συναπαντήματα ό φιλότεχνος ξε;τερνάει τόν έαυτό του.
καί συνάμα δέν �πάρχει. Θαμποβλέπει κάποια λάμφη της άπεραντο
σύνης, μά τά λόγια δέν του φτ�νουν γιά νά έκφράσει τ� χα:ρά το�
για:τί γλώσσα: τά μάτιd δέν εχουνε. Τό πνευμα του λεφτερωμένο ά
πό τίς &λυσίδες της -ιJλης κουνιέται μές στόν ϊδιο των πραγμάτων
τό ρυθμό. 'Έτuι τ} τέχνη συγγενεύει μέ τή θρησκεία κ' έξευγενί
ζει τήν άν&ρωπόττττα. Νά γιατί τό άριστοτέχνη μα γίνεται κάτι τό
' ,
ιερο.
'Οκακούρα-Κα:κουζο, γιαπωνέζο? συγγραφέας (1813-18621.
'Από τό "Βιβλίο του τσαγιου 11 •

---------------------------- ·-----

1. Σημ. συντ. 'Απόσπασμα &π'τό [διο βιβλίο εΊναι καl τό ταοικο
παραμύθι γiά τό νόημα της τέχνης πού μέ τόν τfτλο 11 'Π &ρπα",
δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο Δελτfο (18 ° ,·Ανοιξη 1963, σελ.3�.

- 42 β' Τίς δια{J.έσεις της φvχης τίς βα&ιές τ(ποτα δέ μπορει
7ίς έπηρε�σει καλύτερα άπό τήν lερή τέχνη.

νά

Φρ ίγγ ιοφ Συόν (Frithjof Schuon)
Από τό βι βλίο του 11 'Π ύπερβατική tνότητα των &ρησκεια1ν 11 •
γ.: Πιό πολλή αλή-&εια: ύπάρχει σ'ένα εργο τέχνης παρά t1έ όλα:
. τά βιβλία των φιλοσόφων.
Κ'επειτα οί μόνοι φιλόσοφοι πού δέ γεννιουνται πε&αμένοι
ε τ ν Ό ι ΠΟ ι ητέ ς.
'Αντρέ Συαρές ( Andre Suare.s).'Aπό τό "'Ιδού ό αν&ρωποςΙΙ.
Μετάφρ. Μαρ. Γ. ,Ο! κον όμ ου

το ΛΕΞΙ ΛΟΓ I Ο

Της όμορφ ιας τό λεξιλόγιο
πού 'ναι δ άντ ίλαλος του li.ντ ίλαλου
�ης Θεϊκιας λαλιας,
li.τέλειωτο ε'ίναι.
Δημ. Θεοδωρίδης. 'Από τίς "Πνοές" (άρ. 100).
Η ΔΥΣΚΟΛ I Α ΤΟΥ ΝΑ zαιΕΝ

ΤΗΝ ΘΕΟΣΟΦΙΑΝ
τόσον
Διατί ένψ τj Θεοσοφία ε'ίναι τόσον ευκολονόητος ε'ί ναι
δυσκολον νά τήν ζv κανείς;
''Ενα δεκαετές παιδίον -ήμπορεϊ κάλλιστα: νά έ:ννοήσ,;ι τήν Μετεν
σάρκωσιv, τό Κάρμα: καί τάς &πλας άλη&είας της έξελίξεως της φυ
χης. Δέκα: εξ έτων εfτε αρρεv εΥτε -&ηλυ δύναται νά t1υλλάβ1) τό έ
ξελικτικόν Σχέδιον τό όποϊοv άφορ� εις τάς Ρίζας, Φυλάς κα:ί τάς
'Υποφυ-λας,
'
' κ αι' εις
' ις οι' μεγα: ..:.
1
τα, Φυσικα:' Πα:σι'λεια:. 'Ε•ν τουτο.
ως
λύτεροι έξ ήμων δέν ήμπορουν vά μεταφέρουν τελείως τήv Θεοσοφί
α:ν ε!ς τήν κα:&ημερινήν των ζωήν.
Ή νόησις ε'ίναι ι1tρκετή διά νά γίν11 τj Θεοσοφία: ι1tντιληπτή, &λ 
λά διά νά τήν ζήσωμεv, πρέπει νά ένεργουν συγχρόνως νόησις, α'f
σ&ημα κα:ί διαίσ&ησις, πρέπει άκόμη νά συλλάβωμεν τήν έσώτέραν
Φύσιν των 'Αλη&ειων τάς dποίας ή νόησις παραδέχεται ώς λογικάς
καί δχι άπορριπτέα:ς.
Αυτή 8μως ή έσωτέρα φύσις άποκαλύπτετα:ι έν μέτQψ καί άναλό
γως πρός τήν ικανότητά μας διά των λεπτοτέρων ήμων αfσ&ήσεων καί
ακόμη έφ'8σον μ α:ν&άνομεν νά μεταχειριζώμε&α: τήν δια:ίσ-&ησιν.
'Εάν ή θεοσοφία ητο άπλως διανο ητική &εωρία ή όποία είχεν ι
πινοη&η άπ6 έξειλιγμένους έγκεφιχλοvς, -&ά ,jδJνατο νά γίνυ άντι ληπηf μόνον διά τ ης νοήσεώς μας . Άλλ'ε'ίναι όλιγώτεροv διανοη -
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, ικόν σύστημα rf άποκάλυφις των δημ tουργικων δυνάμεων της dρα -: Τ)ς κα ί της άοράτου ζωη ς •
1
Π Θεοσοφfα: δύνα:τα:ι νά πα:ρομοιωθ� μέ πο(ημα:. Τό ποίημα lχει
�ήν νοητικήν του εννοια:ν, ή όποία: θά ήδύνα:το νά εκφρασθ�
κα[
εtς πεζ6ν λόγον, άλλά περιέχει έπ(σης κα( κεκρυμμένην άποκάλυ
φιν της ζωης. Αύτός ό κεκρυμμένος παράγων είναι δυνατόν νά γί
V'Ι} cχντιληπτός άπό �μας μόνον οταν άντιδρωμεν ε!ς α"Dτόν διά της
,
,
i
'
,
,
' λ
1. , εκ
(\ ,
φαντασιας, η οποια παραγεται u.πο
επτυσμενα α ί σvηματ_
α. "Ο ταν
τά αίσ-&ήματά μα:ς δια:φωτ ίζοντα:ι από φωτεινάς λάμψεις της δια:ι σ&ήσεως, τότε ένα: μέγα ποίημα ό:ποκα:λύπτεt δλην τήν πληρότητα:
της άληθεία:ς του. Μόνον οτα:ν άντιληφθωμεv τόv ποιητικόν παρά γοντα: της Θεοσοφίας έλευθερώνεται έντός ήμων ή δημιουργική δύ
ναμις. Α�τή � δύναμις μας δ(δει τήν δυνατότητα νά
μεταβάλω μεν τόν χαρακτηρα μας εlς !δανικόν Jπ6δειγμα.
Αύτό σημαίνει ζην τήν Θεοσοφίαν.
ΊΙ κατανόησις της Θεοσοφίας αύξ',άvει τότε ε/ς 1jμας συμyώνωl.
πρ6ς τήν προσωπικήν μας έξέλιξ',ιν.
'Εάν κλίvωμεν μόνον πρός τήν vόησιv, παραμένει ή Θεοσοφία
γνωσις νοητική, έάν εχωμεν διάθεσιν μόνον συvαισθημο:τι1-1.ήν, γί
νεται ή Θεοσοφίο: μία θρησκείο: δι Ί7μας, Άλλ' 8ταν ε'lμεθ� συγχρσ
νως νοητικοί, αίσθηματ,κοί κα:ί 'ιuχυρως δεκτικοί διά τά δημι
ουργήματα της τέχνης κα( τ17v ώραιότητα της φύuεως, τότε tμφα
νίζεται ή Θεοuοφία ώς μία δύναμις, ή dποία άvέρχεται άπό τό βα
&ύτεροv Είναι μας. Τότε 1j φιλοuοφία της Θεοuοφίας δέν μας χρη·
,
1·λ'Λ ' ως
,
l.
ι
ι
,
,
ως
ϋτηριγμα,
α
.κατοπτροv,
το, δ ποιον
αvτcι.vα-uιμευει πλεον
κλi τό πρόσωπον της φυχης μας.
Κα:θ'έ:κάuτην δημιουργουμεv τήv Θεοσοφίαv μας έκ νέου,
Δ,.-:
vά ζήσωμεν τήν Θεοσοφίαν, πρέπει vά εϊμεθα συγχρόνως έπιστήμο
vες, φιλόuοφοι, θυσιαζόμεvοι, κ.αλλιτέχvαι, φιλάνθρωποι, αρχον·
' � ες. ο υ' δεις
.,.
7
, έι:',.,, .,.1,,1μων
' , Ι'-αι
ειναι
η"δη !tλ
υ α αυτα.
το,·τες 11.α:ι, α:γαπωντ
ουτοτρόπως, δέν κα:τορθώνομεv vά ζήϋωμεν πλήρως τήv Θεοσοφίcιv,
Δυνάμεθα σήμερον μόνον τμημα:τικως νά τήν ζωμεν. Κάποτε ό'μως -&ϊ
τήν ζήϋωμεν πλήρως. Δ ιά νά φθάϋωμεν ε ί ς τόν σκοπόν μας, πρέπε
,
, (\ οτι
"
...ΙΘ
, ειναι
τ
.ι.
,
(\
,
παντοτε
να:, σκεπτωμεvα
•ι -εοσοφια
ι;;πιστημη,
vρησκεια
πραγματική
δρασις
καί
όδός
πρός
τήν
άγάπην.
λόσοφία:,
τέχνη,
φι
Τό νά σπουδcΧσ"ωμεv τήν Θεϊκήν Σοφίαν ε1ναι μόνον� άπαρχή.
Τήν Θεί'κήν Σοφίcι.ν νά άποκτήσωμεν, α-ι'.ιτό ε1ναι Q σκοπός μας
,

Ζιναραγιαντάσα (C. Jinarajadasa). 'Από τό γερμανικόv &εο·
σοφικόν περιοδικόv"'Άντυάρ 11 • 'Έτοζ ΙΔ; 1959, τε'ϋχος 1.
Μετάφρ. Χριστ(να:ς Ί. Μαργαρίτη.
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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
1

'Η δίκη τέλειωαε. Η άπόφααη βyηκε. Καί βγαίνοντας άπ'τήν αr
&ουαα ό κατάδικος εΊπε στούς !νόρκου_ς: 11 'Ελατε νά δειτε τήv έκ
τέλεαή μου". Μά βέβαια κανένας δέν &ά πηγ ε. Ποιός &?Χχε τό &άρ ρος ν'άντικρύσει τήν πράξη, τ� αυνέπεια μια� τέτοιας άπόφασης;
Νά δει πως μέ τή δική του &έληαη ένας αν&ρωπος επαφε vά ζϊι; Νά
,
ιι
δ ολ οφονος; Η,
' , δ;
,
αια τον
α"λλ ο γι ' αυτο
εν
δ ει
- πως
, ε ναι κι αυ�ος ενας
τόν καταδικάσανε; 7 Ητα:ν lνας δολοφόνος. Τότε κι αύτός;.,,
Καί
πο_ιός αύτόν &ά τόν καταδικάαει γιά τό δικό του φόνο; Βέβαια δχι
ό άν&ρώπινος δ νόμος. Οί αν&ρωποι τόν χειροκρότηααν γι'α-ότό.χαρηκαν γιατί ενας δολοφόνος &αφευγε άπ'τή μέση, χάρηκαν γιά τή
, ασφα
'
'λεια ••• 1ΔCΧ
f, οιι α"λλοι δολοφονοι
,
που,
δικια, τους την
( εκεινους
•
,
χειροκροτουνε τώρα) &ά βρουνε τίς τιμές γ-ι& τόν δικό τους φόνο ..
Τιμωριέται τ ό εγκλημα μέ τό εγκλημα; Τό αίμα μέ τό αΊμα; Κ ι
ό πρωτος δολοφόνος, μές ατή ζάλη του πά&ους του, μές στήν εξαφη
μιας τυφλης μανίας σήκωσε τό φονικό του οπλο. λ1ά ό δεύτερος μέ
τόν ψύχραιμο νου του, μέ τή συνειδητή του άπόφαση, εδωσε τή δια
ταγή γιά τόν δικό του φόνο. Τάχα ποιός άπ'τούς δυό τήν πιό με γάλη εύ&ύνη ναχει; Ό πρωτος, lvας ψυχικά αρρωστος, δ δεύτερος,
lνας λεγόμενος 't)γιής καί Ισορροπημένος αντιπρόσωπος της κοινω , ,,
νιας ••
Κι άπ'τόν &ολ�μένο νου του πρώτου, πού άντικα&ρεφτίζει τήν
φυχική του ανισορροπία, τήν εσωτερική του δυσαρμονία (καί
τήν
ε-ό&ύνη της κοινωνίας γι' αύτό) βγαίνει σάν συνέπεια, αάν άποτέ:
λεσμα, ή άντικοινωνική πράξη, ό φόνος . Μά άπ'τόν ψύχραιμο
νου
του δεύτερου, πού ολοι πιστεύουνε πώς εχει τήν φυχική καί τή νο
ητική ισορροπία καί γι'αύτό ή πολιτεία τόν εβαλε ν' αντικα&ρε φτίσει τή δικιά της δικαιοσύνη, τί τό διαφορετικό νά βγαίνει τά
χα; Ή προστασία της κοινωνίας μέ τήν άφαίρεση μιας ζωης; Μέ τόν
παραδειγματισμό; Κι 8μως οί στατιστικές εχουν αποδείξει πώς στ;(ς
τά
πολιτειες έ:κεινες πού ε-χουν καταργήσει τή· &ανατική ποινή,
εγκλήματα οχι μόνο δέν αύ ξη&ήκανε, άλλά καί σέ μερικές λιγοστέ. φανε κιόλας. 1 0 νους του άν&ρώπου' τήν ωρα του εξαλλου πά&ους '
δπως καί στήν -ώρα της μέ&ης, δέν μπορε'ι τίποτα νά σκεφ&ει. Δέν
ξέρει τί κάνει οϋτε β ρίσκεται σέ κατάστ:αση ν'άντιληφ&εϊ τίς συ
11
νέπειες της πράξης του. Μόνο ατό λεγόμενο "εγκλημα έ:ν φυχρψ
μπορε1 νά γίνει αύτ6. Καί γι 'α:ότό γιά τήν πρώτη περίπτωση, γιά
τό εγκλημα 11 έ:ν βρασμψ φυχικης ο'ρμης", δ έγκληματίας δέν καταδι ,
Ο. ,
' , Ο.
" λ-ος, εκεινος
"
πως
εκα, ζεται σε, vανατο.
ι,:ια, κι οι αλ
Η
που, .ί,νποτt'7'εται
κανε τό έ:γκλημα μέ φύχραιμο νου, ε'ίχε τάχα ψυχική !σορροπία;

τ

,_ ,
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Τό πά&ος του, τό μίσος του, δέv τήν είχε καταστρέφει
κα.ί
κατά συνέπεια. δέv είχε καταστρέφει κα.ί τήν ισορροπία του νου
τόυ- Ποιά �γιής φυχή μπορει ποτέ vά κάνει φόνο; Τόv
σ'ωμα.τ ικcί.
'
· ,
,
,
n,;
,
,
,
,
ο
μ
τον
ι
τ
οσο
ιο
υχ
α�ρ�στο ;,ον β�ζοuε � ? �
� ; ,
_.,ο/ _ ';α. σ;ο φυχ�α.τρ�ιο:Μ
αvτον ποi,εχε:ι τη βct&ια. εκεtνη αρρ(.ι}στεια.που ισ:ιχς,wς:τη στ ιγμη του φο
νου, ώς τή στιγμή της εκδήλωσης, νά μήv.ηταv φανερή, μά είχε
τό στίγμα μιας βα&ειας tσωτερικης δυσαρμονίας (καί κά-&ε άρρώ στεια, ε'lτε σωματική ε'lτε φυχική, δυσαρμονία είναι), α-ότόv σέ
ποιό νοσοκομειο τόν πηγαίνομε; Στό έκτελεστικό άπόσπασμα: ••. Κι
&ντί ναvαι οι φυλακές, 8πως ε'ίναι τώρα, τό σπίτι της
φvχικης
έξου&ένωσης, δπου ή φυχή πέφτει πιό βα&ειά μέσα στό βουρκο,
άλη&ινοί
&&πρεπε ναταν ενα άπέραντο σχολεϊο �που δάσκαλοι κι
γιατροί της άv&ρώπινης φυχης &ά ξέρανε vά τήν τραβήξουν άπ' τn
βουρκο στόν φωτισμένο άγέρα.
Μά τώρα ποιός ξέρει νά δίνει στή διφασμένη φυχή τό ίt&άvατο
νερό της Ζωης; Παιδιά πού μεγάλωσαν δίχως στοργή, μέσα σ' ενα
κα&υστερημένο έγκληματ t κό περιβάλλον, μέσα: στήν φυχι κή άvικα: νοποίητη δίφα. κι οtlτε κανένας εσκυφε ποτέ στή μοναξιά τους,τόv
πόνο τους νά δει, τώρα: uτρέφοντcι.ι ένάντια στήν κοινωνία, ένάν
τια: στή ζωή. Κα.ί σάν συνέπεια, σάν άποτέλεσμα:, ερχεται ή φονική πράξη.
'Π πολιτε(α: σ'άν μάνα κι δχι σάν δήμιος ας πάρει τ(ς &:ν&ρώ πινες φυχές στήν &:γκαλιά της κι ας τούς δώσει τή στοργή,
τ ήν
φυχική τροφή πού εχουν τό σο στερη&ει.
"'Ελατε νά δειτε τήνέκτέλεσή μου".
Κι_ αν κα:νέvα:ς πήγαινε, &αβλεπε μπροστά του ενα άν&ρώπινο
κουφάρι χαροπα:λεύοντας νά σπαρταρ� •••
11 Ό Θ ό
ε ς - 'Αγάπη έ:στί 11 •
- Μά tμεϊς μέσα στό μίσος, μέσα στό φόβο, μέσα στήν αγvοια:,
δέν άναλογίζόμαστε τή δικιά μας εύ&ύvη, κα:ί τήν εiι&ύνη όλόκλη
ρης της Πολιτείας, όταν 11 έν φυχρψ" άποφασίζει lνα: φόνο.
11 0-ό γάρ ο'lδασι τf ποιουσι".
Μά εφτσ:σε π ιά ό καιρός, 8πως εφτα:σε κάί. σέ τόσες &λλες χω
ρες, νά βιyουμε άπ'τό σκοτάδι της αγνο ια:ς, της σκληρότητας, της
πνευματ ικης ;,,�α&υστέρι,Ο'Τ)ς,της συ<1Κότt0!:jς του νου κσ:ί της καρδ ιας
μας κα:ί vά νιώσουμε βα:&ειά μέσα: μας τήν άλη&ινή 'Αδελφότητα: ά
νάμεσα: σ'δλους τούς άν&�ώπους.
"Ό Θεός 'Αγάτη έστι 11 •
'Αγλ. Ζάννου
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Ι<ΑΤΑΔIΚΟΣ
Βροχή κα ί μούχλα στάζει ή φυλακή μου,
ol· άράχνες, μαυρες σκιές, σαλεύουνε στούς τοίχους,
καί στήν καρδιά μο υ ή πλάκα του �ανάτου
μου κόβει τήν πνοή.
Μεσάνυχτα εΊναι lδω κα[ μεσημέρι άπ' fξω.
'Έξω, μαγιάτικο πρωινό, τά δένδρα άνατριχιάζουν,
οί ροδοδάφνες αν�ησαν, γυαλίζο υν τά ποτάμια,_
Θεέ μου έλευ&εριά.
Καί τώρα στό σκοτάδι μου &υμαμαι τό χωριό μου,
τά σπίτια του άητοφωλιές στά ,.βράχια: κρεμασμένα
, ' ,
., στον
., .,){λ
αμπανε και τρι'ζ αν στον
αγερα •
που, μες
,1 ιο λ,
.,.Ηταν στιγμές δλόχαρe:ς πού σάν πουλί πετουσα
στίς κρυστάλλένιες ρεματιές,
,
t
,
,
,
,
'
,
και στο ποτ αμ ι παλ ευα την· άφρισμενη ορμη του,
κ' -ημου να πάντα ό νι κήτή ς.
')'Ηταν στιγμές όλόχαρες, κ' ηρ&ε καιρός σκλαβιας •••
Πέρα, στήν ακρη του χωριου, σέ μιά άνεμόδαρτη κορφή,
γυμνοί καί μαυροι στέκονταν οι τοιχοι του σχολειο υ.
'Απ'τό στενό παρά&υρο κοιτουσα τά βουνά,
καί στίς πεδιάδες πού αχνιζαν τούς �σκιους των πουλιων.
Κα_ί τάτε ξέσχιζα μέ d ρμ ή τό κούφιο μου βιβλίο.
Τύποι, ξερά διδάγματα καί μουχλιασμένοι νόμοι •••
Μά τ6τε 6 γέρο δάσκαλος ποvχε καρδιά άπό πέτρα,
μέ μάτια πο-tiβγαζαν φωτιές μου μάτωνε τά χέρια .••
Μόλις πρωτόβγαλτο παιδί
πού άνο ίγοντας τά μάτια στή ζωή
δ ι φουσα λίγη ό:γάπη,
διφουσα έλε υ&εριά •••
Τή μάνα δέν τή γνώρισα
κι άδέλφια έγώ δέν εΊχα,
καί κάλλιο καί πατέρα νά μήν εβλεπα
σάν γύριζε τρικλίζοντας τίς νύχτες
κι άπάνω μου τή μέ&η του ξε σπουσε.
Μές στό σχολειό κανείς δέν εγειρε
τήν πονεμένη μου φυχή νά δεί,
καί μπρός σέ κά&ε βημα μου
τό μίσος, τό περγέλιο,
μ ονά-χη συ ντ ροφ ι ά μου•.
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:-:α[ υτ1Jν καρδιά μου νοιώ&οντας τή λύσσα τοU βορρι'cι
παίρναν φτερά τά πόδια μου, φτερά γιά ν'ά:νασάνω ••.
Κάμποι του 'Απρίλη όλόφωτο;. Νύχτες γεμάτες αστρα.
Ο/ άγριοβιολiττες &νοιγαν κα{ στά βα&ειά χορτάρια
ρουφώντας τήν πνοή της Γης, &γάλια ά:ποκοιμιόμουν.
Καί τότε γέλια.καί χοροί, νεράϊδες τραγουδοϋσαν •••
Ξυπνουσα άνατριχιάζοντας •.• Κανείς, μονάχος πάντα ••.
Μά κάποιο ήλιόλουστο πρωινό, τήν ωρcι. πού ξυπνοϋσα
στή ρεματιά του ποταμου, κάποιο κορί:,σι &.ντ ίκρυ μου
μές στά νερά πού πέφτανε μονrχχη της λουζόταν,
καί γύρω φωτοστέφανα πετοϋσαν άπ'άφρούς.
Νεράϊδα ν�ταν &ραγε; Κι άκόμα μήν κοιμόμουν;
Κα( τήν πνοή μου κράταγα μήν τύχει καί χα&εϊ.
Φέ ρτ ε·κρασ'ί στων λουλουδιων τίς κοϋπες γιά νά πιω
καί μές στά χό ρτ α νά με&ήσω,
φέρτε κρασί νά τρα:γου δήσω
τήν πρωτογνώριστη χαρά.
Καί ιi:ίναμε καί πίναμε --ω τό κρασί του Πά&ουςΚαί πάνω άπ'τ'&γρολούλουδα μ�ς τραγουδουσε δ "Ερως.
(ιυνεχ(ζεται)
� ..
'Αγλ. Ζάννου. 'Από τ:χ "Ποιήματα"

ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ KYPIOY
"Τότε έρει ο βασιλεύς τοις έκ δεξιων αvτου, Δευτε οί ευλο
γημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε τήν τjτοιμaσμένην ύμιν Βα
μοι
σιλείαν άπό καταβολης κόσμου. 'Επείνασα γάρ, καί έδώκατέ
φαγειν' έδίφησα καί έποτίσατέ με· ξένος ημην, καί συνηγάγετέ
με· γυμν6ς, καί περιεβάλετέ με· ήu&�νησα, καί έπεσκέφασ{�έ με
έν φυλακp ημην, κα( τjλ&ετε πρός με. Τότε ά:πο.κρι&ήσονται αir:ψ
οί δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σέ ε'ίδομεν πει νωντα, καί έ
&ρέφαμεν;-τf διφωντ,α, καί έποτ ίσαμεν; πότε δέ σε είδομεν ξέ ο
καί συνη�άγομεν; ij γυμνόν, �αί περιεβάλομεν, πότε bέ σέ εr ο ό
μεν άσ&ενη η έν φυλακv καί ij'λ&ομεν πρός Ο'ε; Καί άποκρι&είς
βασιλεύς έρει αύτοις, 'Αμήν λέγω ύμιν, έφ'δσον έποιήσατε
έ ί
τούτων των άδελφων μου των ελαχίστων, έμοί έποιήσατε 11 •
( Ματ& •. κε • 34-40) •
Τ ί tλπ ίδα; 'Όλοι λοιπόν 8σοι & 'αν ακαλύφουνε πώς ό δι;:λα• ό;
τους'·ε τ ν'.ό ϊ διος δ 'Ιησους άνήκουνε. στό πλη&ος εΥ,ει ων ϊ:Ο;J -:o-J:
εΤν'&γνωστος δ Χριστός η πού ξε_χάσανε τ' /Sνομά του� Κι δι.1ι:, :ι�
τοί ε'ίνα ι. οι πολυαγαπ1)μένοι. Δέν ϊίναι c1τό χέρι y.αμ ια o·J Ξc-:ό

- 48 κείνους πού fχουνε ctτ,jν καρδιά τους άγάπη νιχ μήν ύπηρετήσ'ουνε
τό Χριστό. ιο τάδε, π.ού νομίζε ι πώς τόν μισεί του εχει άφιερώ
σει τή ζωή του. Γιατί b 'Ιησοϋς βρίσκεται άνιχι.:εσα στούς &ν&ρώ που ς φορώντας μάσκες. Βρίe1κεται κρυμένος άνάμεο-α στούς φτωχούς,
στούς άρρώστους, στούς φυλακισμένους·. Πολλοί πού τόν ύ τη ρετοϋν
tπίG'ημα δε μά&ανε ποτέ ποιός είναι. λίά πολλοί πού τ 'δνομά του
δέν τό ξέρουνε &' άκούe1ουνε τή μέρα τή στερνή τά λόγια πού τ ί c
�Jλες �ης. χαρrlς &ci τούς άνοίξο υνε. "Έγώ ημουνα κε-Τν� τ;;.παtδι�,
-έγώ ημουνα κε{νη ή άργατιά. 'Έ'Ι(λαφα σέ κεϊνο τό κρεββάτι του νο,
,
,
ς
,
,,
,
_
,
Ο'οκομειου. Hr ,:,να κεινος ο φονιας μες στο κελλι της 9υλακη;;την
ωρα πού τόν παρηγοροϊίσες".
Φ�αν σουd. Μωριάκ (Fran�ois Mauriac- ),βραβεϊο Νόμπελ 1953. Άπό
τη "Ζωή τοϊί Ί 11 σου" (άπό τό κεφ.,ΚΔ').
Μετάφρ. Μαρ. Οικον ομ.ου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ

-

Η "Βι βλι ο&ηκη Νεας Εποχης" κυκλοφορησε ,,τώρα τελευταϊα
, .. ενα
ctξιόλογο βιβλ{ο χριe1τιανικης 9ιλοσc9ίας, τό ε�γο ,τ�υ π�ριφ'!} μ ου
{ ρλανδου συγγρ_α9έα. "Εμμετ Φόξ ( Enπnet Fox ) " Η επι του
ορους
�μιλία. κα.ί η Κυρι ακή ΠQΟσε υχή".
ς

,

,

,
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ΊΙ Θ. ΕΝ. αiσ&&νεται μεγάλη χαρά γιά τήν έκδοση α'Clτο υ του ώ
ραίου βιβλίου πού μέ πνευμα πλατύ καί άδογμάτιe1το,μέ βα&ιά κα τανόηση καί &ερμή &γάπη έρμηνεύει κείνες τίς ύπέροχες ε'όαγγελι
δ
κές σελίδες. Κι άκόμα μεγαλύτερη γίνεται ή χαρά της έπειδή
με'rαφραcrτής του εργου είναι ένα διαλεχτό μέλος της, d &ξέχαστος
Καλων
άδελφός μας Κώστας Πάγκαλος :, .ζωγρ&φος, ΠQώην δ ι ευ &υντής
Τεχνων στό Ύπουργειο Παιδείας, πού έδωκα( τQία χρόνια �φυγε rι...:.
1
πό τό γήινο κόσμο. - Η μετάφραση αύτή '1έ γλαφυρή καί ζωντανή δη
μοτική δείχνει πώς δ άλη&ινός έκείνος καλλιτέχνης του πινέλου η
τανε καί της πέννας καλλιτέχνης άλη&ινός.
'Όταν ηταν άκόμα άνέκδοτη δημοσίευσε ό Πελεκάν δυό ώραϊα της
άποσπάσματα. Τό ένα βρίσκεται στ ό 80 τευχος του Δελτίου μας
{Φ&ινόπωρο 1960 σελ. 14) μέ τόν τίτλο "Κατά τ6 μέτρο πού μετα χειριζόσαe1τε", τό αλλ.ο στό 110 τ ευχος (Καλοκαίρι 1961 σελ. 15 )
μέ τόν τ ίτλο "'Επιούσιος &ρτος 111 . 'Αργότερα &ά δημοσιευτοvν καί
αλλα άποσπάσματα.
Στίς καλοκαιρινές διακοπές τά γραφεια της Θ.ΕΝ. &ά είναι ά-
νοιχτά κά&ε Τρίτη 7 .30.':�9 μ .μ.

----------- ______________
,

1. 'Έχει δημοσ 1ίευτει καί ενα μικρό �πόσπασμα &πό μ ιά &λλη ση μαντικ';j μεταφqαctτική έργασία του Κώο-τα Πάγκαλου, &πό τή μετά φραση τη� τ ετ,ράτομης "Παγκόσμ ιας Ίστορ ίας της Τέχνης" του ΛονΤ
Ρεώ (Lou1s Reau ) , μέ τόν τίτ_λο 11 ·� Βισνού και ό Σίβας στήν τέ-

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ

ΕΝΩΣΙΣ

Χαρ. Τρικούπη :26

Είναι πνευματικο σωματείο ανεγνωρισμένα με αποφαση τοi
Α-θηνών αρ. 18684/1959 και καταχωρημένο στο βιβλίο ανεγνωρισμέ ·ω
στlς 2.1 60 με αϋξοντα αρι-θμο 3054.
ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ

�Αρ-θρον 4ον Τό εν γένει πνεϋμα καί τάς εργασίας της θ. 'Cν. z ο :ε
άκόλου-θος διακήρυξις :
«Ή Θ. UΕν. �ίναι αφοσιωμένη εις τιiς Θεοσοφικιiς αρχίι� zω9i.; νu έ;α
από καμμίαν f.Jεοσοφικήν οργάνωσιν.
• Ακολουθεί τά; -θεοσοφικάς διδασκαλίας τάς διατυπωι'}είσας ύ.1ό τη; έκ ίδρuτών της θεοσοφικης χινήσεως είς τόν κόσμον, μεγciλης Διδασχαλi σσιις των εr -c.
φικών αρχών "Ι<:λενας Πετρόβνας Μπλαβάτσχυ καi. τών διαδόχων αυηϊ, συyγ ,J
θεοσόφων, εκπαιδευτών παγκοσμίου φήμης, δέν ·&σχολεiτ_<ιι διιως ούτε μέ τός ά ο ,
διχογνωμίας οϋτε μέ τιiς μ,ταtύ όι,μiΙΊων διαστασεις.
'Η έργασία t�]V όποίαν εχει νι'ι επιτελέσ,ti καί οί σχοιίΌ.i. τούς ό,1οίuυς έ:
εlναι τόσον ύφηλοί χαί τόσον ερyώδεΖϊ ώ�τέ" ρ υi:έ' χριJνος διαΟέο,μος οuτε και
ύπάρχει διά νά άpχοληθii αϋτη με οίασδήποτ/ §ιχογνωuίας 1'\ Ωωοοφιχάς t_έσει;.
Ή εργασία καί οί σκοποί της Θ. Έv': ·α;τοβλέπουοιν εις τi1 ν έξά:τί.ωσιν τώ ·
λιωδών αρχών τη; θεοσοφίας. πuοπάντων δε 'ι:lποβλέπει ιιϋτη εJ: τi1 να τί ε .-:
πρακτικην iφαρμογην αί θεοσοφιχαί ,;διδασκαλίαι, ώστε νιί κο:ταστii κατο
συνταύτισις μcΞ τό �Α ΥΊΌ, ή όποία 1J6'v0v δύνατcμ νά δώση την f1,,.θυτι.ίτη
θησιν επί τήν παγκόσμιον άδελφότητά.
Ή Θ "Εν. διακηρύσσει οτι άσt�':λευ.τοv θεμέλιον nϊς ενότητος ϋλων τών
άνεξαvτήτως τούτου διαμονής καί ιδιαιτ-έόιις -έν γένει καταστάΩεω; εκιίσι:ου
ταυτότης τοϋ σκοποϋ, τών τάσεων και τών διδασκαλιών καί δτι ή f:Jάσι; α τ ,
δέει μεταξύ των αδιασπάστως
Ή Θ uΕν. θεωρεί πραγματικού� Οεοσόφους ϋλους εκείνους oi ό.τοίοι αφιεοώσει την ζωήν των εl; τ(]ν πραγμαιιχήν ύπηρεσίαν της άνθρωπότη οι;,
όποίαν δεν παοαδέχεται διαwρίσεις πίσιεω;. φυλής, φύλου, τιiίΞεω;, χρώ;.ιαrο.;,
αξίας η συμμετοχής εlς οίονδήποτε όργ'άνωσιν
'Η Θ. uΕν. δέχεται εις τού; κόλπους της δλους τούς συμφω
δοους της παρούσης διακηρύξεω; χαί επιί}υμουντας είλιχρινώ ς ο;τως ι
και παντό; αλλου μέσου καταστώσιν ίκανότεροι νά βοηθοίιν καί να διδcίσ·αι·
Ε._
λους 'Η Θ. u�ν. Οεωρεί πριιγματικούς {)εοσόφους, εκείνους σ'ί ό.-τοίοι
κεκολλημένοι εις καμμίαν λατρείαν· καί είς καμμίαν αιρεσιν, και δμως ά ,ή·ι.ο�
έξ αύτών και εlς πάσας.
• Αρf.Jρον Ίον.- Οί επιθυμοϋ ντες νά γίνωσι μέλη τη; Θ. 'Εν ύ:-ο·r�ι,:;.:��;ι
άκόλου-θον δήλωσιν :
Συμφωνών με τού; σκοπούς της Θ. ·Εν, ϋπως διατυποϋνται ο{ τοι Ε': •
. • (αvαγράq:ετ
ρυξιν αύτης,' επι-θυμώ νά γίνω μέλος της Στοάς .
Στοάς) με τήν ΠQΟϋπό-Οεσιν δtι η έγγραφή μου δεν συνεπά ετα
χρέωσιν έκτος εκείνης την όποίαν όρίζω κατωτέρω».
Για περισσότερες πληροφορίες απευιΊυνθητε : Χdρ Τρικο.
Τρίτη καl Παρασκευή ωρα 7 30'-9 μ. μ,
0

