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'ι "ΠΕΛΕΚΑΝ" είJχεται στούς άγnπητούς του άναγνωστες
ανοιξη στήν ψυχή, άνάσταση ψυχης,
.Α Ν Ο Ι Ξ Η
Πέρασαν πιά τά παλιά.
Γιά δέστε πως 8λα καινούργια γινήκαν.
Αύτό ναναι τό κέρδος σου άπ'τή γιορτή, ν'άλλάξη ς μέ τήν πα
νώρια τ ήν άλλαγή •
καί'
Ή ρ ήγισσα των έποχων τήν άφέντρα των ήμερων στολίζει
,-Jνοδεύει μέ ο,τι πιό 8μορφο καί χαρούμενο κρατεϊ.
' ι··
Ξαστέρωσε όλου&ε πιά ό ούρανός.
Καί τώρα πιά μέ τον Θεου τό &έλημα δίνονται ol
προσταγές
καί τό καράβ ι άπ'τό λιμάνι ξεγλυστρα κι άνοίγει τά πανιά του σά
::;τερά.
Στό άφρόκυμα δελφίνι γύρω σκιρτα, άναι.ρυσώντας εtιτυχισμένο- ��
καί μπρός πίσω άναπηδα καί χαρούμενο τά πλεούμενα συντροφεύει',
καί προσπερνα.
Κι ό ζευγολάτης τ'άλέτρι σκαρώνει,φηλά κοιτώντας
κι άπ'
-:όν καρποδότη β οή&ε ια καρτερεϊ κι όδηγάε ι κάτω lχπ' τό ζυγό τό
3όδι τό καματερό, μαλακό α,',λάκι νό: χαράξη καί μέ έλπίδες τ.ρέ ::::εται.
Ό βοϊδοβοσκός καί ό πιστικός τίς φλογέρες τους συνταιριά ;ουν καί μέ β ουκολικό σκοπό στούς β ράχους καί στά λειβάδια τήν
άνοιξη ξ υπνουν.
Ι<αί γνοιάζεται τό φυτό ό φυτευτής
Κι δ πουλολόγος καλάμια στήνει καί μέσ'άπ'τά κλαριά πουλιων
φτερά παραμονεύει.
:,
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• Κι. d qιαρας τά β�ά{}ι_�.._::n_ράει, τά�_§_{.χτυ�__ κα{)-�ρίζει καί
.
βρά χ.όυ C ξ'ατt--οστα rν ει •
_ -··

στούς

Ό ξακουστός ο Μάμας, βοσκός καί μάρτυρας, πού πρωτα tλαφί
νες &ρμεγε, άνάμεσά τους στριμωχνόταν γ.ιά νά {}ραφη μέ άλλοιό τικο γάλα d δίκαιος, τώρα βόσκει λαό στή μητρόπολη καί σήμερα
γιορτάζει μέ μύριους άπ'όλου{}ε πιστούς.
Πως πιό σύντομα νά τό πω; Τώρα &νοιξη στη
&νοιξη στόν
ούQανό, &νοιξ η στ ίς φυχές, &νοιξη στό σωμα, &νοιξη όρατή, & νο ιξη άόρατη.

γη,

Γρηγόριος Ναζιανζηνός
Μετάφρ. Χρυσης Καφαλοπούλου

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Φωνάζει ή εύωδιά του μπουμπουκιου: 11 'Άχ ή φτωχιά κι ή δύσ
μοιρη έγώ, της ανοιξης ή μέρα φεύγει κι έγώ φυλακισμένη βρίσκο
μαι μέσα στ 'άν{}όφυλλα άκόμα".
"Δειλή, μή χάνεις τό κουράγιο σου , γοργά {}ά σπάσουν τά δε
σμά σου. Σ έ λούλουδο &'άνοίξει τό μπουμπούκι κι οταν έσύ {}ά χεις γεράσει καί πε{}άνει πιά, άκόμα ή &νοιξη {}ά ζεί 11•
Μές στό μπουμπούκι ή εύωδ ίά φτεροκοπάει κι ό'λη τήν ωρα κλα�
γοντας άπ'τ' άναφυλλητά τ ης λαχανιάζει. 11 "Αχ τί τραβω, περνουν
οι ιΙιρες μου κι tγώ δέν ξέρω tχκόμα που πηγαίνω η τ ί ζητω".
"Μή τήν καρδούλα σου χαλας, τρελή μου φοβιτσιάρα. Της άνοι
ξης τ'άγέρι σ'ακουσε -v.ι ή άπο{}υμιά σου {}ά γενεί. Προτου τελειώ
σει- ή μέρα {}άχε ις τήν ύ'παρξή σου έκπληρώσει".
Στήν ευωδιά τό μέλ λον μαυρο μοιάζει κι άπελπισμένη λέει.
""Αχ, λά{}η ποιου πληρώνω έγώ καί δίχως νόημα ζωή περνω; Ποιός
άπό σας μπορεί νά μου έξηγήσει κα{}αρά γιcr.. ί νά ύπάρχω;"
11Μή χάνεις τό κουράγιο σου,
τρελή παραπονιάρα.
Ή τέλεια
χαραυγή κοντοζύγώνε ι καί τότες τή ι;:ωή σου μ' ολη τή 'Ζιωή {}ά μπλέ
ξεις κι έτσι {}ά νιώσεις τελικά ποιός ό σκοπός της ύ'παρξής σου 11 •
Ρ •. Ταγκόρ. 'Από τό "Φρουτομάζωμα�'
Λεύτερη άπόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδ η

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΉ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ
Γιατί καρδιά καί τώρα πιά σκιαγμός νά σέ κρατάη
πού καί τ'άγκά&ι δροσερό τριαντάφυλλο πετάει;
1812
Λούντβιχ Ο�λαντ ( Ludwic Ulιland, 1787-18G2)
γερμανός λυρικός ποιητής. Μετάφρ . Δημ. Ι. Λάμφα 1903.
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ΣΑΝ ΤΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ

Σάν τό μπουμπούκι πού ξετ.ετιέται πρός τα πάνω στούς διάφα νους τούς ούρανούς άπ'τή σκλαβιά uτή λεφτεριά, �τσι κ' ή φυχή
πρέπει νά σπάσει τίς άλυσίδες της σκλαβιας της. Γιατί μέσα στή
σκλαβιά βρίσκεται ή λύπη καί στήν πληρότητα ή εύτυχία. Αύτό εί
ναι τό πρωτο πραγμα πού είναι άνάγκη νά τό βάλετε στό νου σας,
πώς όταν ή ζωή, πού είναι σκέψη καί συναίσ&ημα, δέν είναι πια σμένη μέσα στά δεσμά της, τότε ϊ'ιπάρχει ή δημιουργική εύτυχία καί
πώς δταν ί>πάρχει ό περιορισμός της ζωης, τότε τίποτα &λλο · δέν
είναι παρά &λίφη, μιζέρ"ια, φ&ορά. Δειτε τό μπουμπούκι του τριάν
τάφυλλου. ΕΤναt· σκλαβωμένο κι άγωνίζεται νά έκφραστει γιά . 'νά
φτάσει στήν πληρότητά του,πού εΊναι τj όμορφιά του τριαντάφυλλου.
Ό σκοπός μας ε1ναι νά κάνουμε τή ζωή νά έπαναστατήσει, πού σημαίνει νά σπάσουμε τίς άλυσίδες πού τή βαραίνουν. Δειτε
μέσα
στόν κόσμ ο πως ό κα:&ένας· Ι.ιρχινα νά γκρεμίζε t τήν παληά παράδοση
καί τήν κα&ιερωμένη τάξη, 'Όποιος έ!χει τόν πό&ο γιά τήν πείρα
της ζωης καί δέν &έλει νάναι σκλαβωμένος άπ'τήν παράδοση η νά ναι πιασμένος μές στόν δεσποτισμό της αύ&εντίας, μά &έλει πείρα
νά κερδίσει, αύτός μονάχα τήν κατανόηση &ά βρει.
Κρισναμούρτι. 'Από μιά όμιλία στίς γυναίκες της 'Ινδίας
Μετάφρ. 'Αγλ, Ζάννου.

ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΡΙΟΥ Η ΛΕΠΙΔΑ
"Καί σου δέ αύτης τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία".
Προφητεία Συμεών
Λουκας κ εφ. Β' έδ. 35
WΩ σύ μικρή λεπί δα δίκοπη του χορταριου,
εισαι σπα&ί μικρό, ρομφαία,
πού άπό τή βιάση σου νά ρ�εις
τρύπησες τήν καρδιά της μάνας σου.
'Ώ σύ·μικρή λεπίδα δίκοπη του χορταριου,
είσαι μικρή της φλόγας γλώσσα
πού -άλοίμονο- χαϊδεύοντας κ�άκαφες
τή δόλια τήν καρδιά της μάνας σου.
·Ω σύ μικρή, γυμνή λεπίδα δίχοπη του �ορταριου,
ρομφαία καί λόγχη διάπυρη
γιά νά κερδίσεις του Πατέρα σου τόν κόσμο
κομμάτια πρέπει τήν καρδιά της μάνας σου νά κάνεις.
Ντόρα Γκρήνουελ ( Dora $τcan,νell,
άyyλίδα ποιήτρια
Λεύτερη &τcόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδη

1821 - 1882),
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ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟΝ ΕΑΡ
Έ ένόρασις εΊναι διά τήν φuχήν �ς εΊδος &uρ(δος τ ινός, έκ
της όπο(ας άκροαται τ ου Νυμφίου καί άπό τήν όποίαν Τόν &εωρει
κατερχόμενον άπό τάς vφίστας κορuφάς του Πν εύματος, πρός τήν
γηϊνην κοιλάδα των δακρύων.
'Π ένόρασις αύ'τη εΊναι η' έπαγγελία του μuστικιατ ικου έαρος'
ή χιών, vπό τό προκάλυμμα της όποίας αί φυτ ικαί σποραί έκαρπο
φόρησαν, εχει έξαφανισ&η. Αί βροχαί έπεράτωσαν τό έργον της γο
νιμότητος. Al έσωτερικαί ίκανότητες του άν&ρώποu έξέβαλον ρί ζας καί ην&ησαν. Οι' &γγελοι, οί όποιοι διατηρουν τήν ,εταξύ η:ιϋ
y
Οvρανου καί της γης έπικοινωνίαν, έμφανίζοντα: λευκοι ώς περι
στεραί. ΊΙ συκη, εtκών της έργασίας του άν&ρώπου .καί της άμοι
βης των έργων του καί της όποίας τά φύλλα χρησ"tμεύοuν πρός κά
λυφιν της πνευματικης γυμνότητός του, φέ ρει τούς πρώτους αύτης
καρπούς. Αί όδύναι έκάστης ήμέρας &έλουσι μετουσιω&η ε[ς άγαλ
λίασι·ν, οπως άκριβως καί τό όζωδες κλημα τό bπο1ον παράγε1 με
&uuτικόν τινα καρπόν.
Σεντ(ρ {Sedir,)τό πραγματικό του δνομα ε_.Ιναι Yvon le Ioup)
γάλλος �νστικιστής (1871-1926). 'Από τό 11 Ασμα άαμάτων ".
Μετάφρ. Υβόννης Μ .• Ρημαντώνη.
7

ΨΥΧΗΣ ΦΤΕΡΑ
ΊΙ κάμπια βλέποντας τήν· πεταλούδα
μές στό χρυσό τό φως
άνάλαφρη κι όλόχαρη
νά πεταρίζε ι δω&ε κεϊ
στά πεταχτά
στό κά&ε λούλουδο φιλιά σκορπώντας,
σταμ άτησε νά τρώει γιά μιά στιγμή
τό πράσινο τό φύ4λο τό γυαλιστερό
καί ρώτησε μέ &αμασμό:
1 1 Πές μ ου καλ ή μου
πως μπόρεσες φτερά νά βγάλεις;"
Κι ή πεταλούδα άπάντησε:
1 1 Γιά τήν παλιά μου φύΟ'ΤJ
,
τήν κάμπια τ ή σερνάμενη,
έπλεξα τό κιβούρι μόνη μ ου
καί σιωπηλά σιγά σιγά
στόν άργαλιό μου 'τοίμασα
φu-χη ς φτερά'1 •
Δη μήτρης Θεοδωρίδης
1
'Από τούς 1λίύ&οuς 11 της συλλογης" 'Αντίλαλοι"
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Στης γης τά dπλάχνα -&ηdαυρός &αμμένος- λ η&αργει
ό dπόρος' d'άτελεύτητους προdμένοντας χειμωνες
τή μυdτική της βλάdτησης νά λάβη προdταγή.
Τονέ ξυπνουνε, άόρατες, του ήλιου οί χρυdές βελόνες
καί της λεπτης μεμβράνης του τά dπάργανα, ό βλαστός
&ραύοντας βγαίνει άπ'τίς dτενές πού έφώλιαζε λαγόνες.
Τό χωμα του προdφέρεται, πλούσιος dέ τροφή μαdτός
πού βρέφους dτό μα ή ρίζα του βυζαίνοντας &εριέβει
καί τό έδαφος άδιάκοπα τρυπάει, κα&ώς λοdτός.

ι

Μέ του χυμ ου τή ν ω&ηση dκληρά μ οχ&ε ν' άνέβη
τό στέλεχός του καί λογχίζει πρός τό φως νά β-yη
κι ·� ρίζα του έτdι άνάdτροφο: βυ&ίζεται στά tρέβη.
Καί μ'έλιγμούς φιδιου, σοφά, ή δρμή του τ'όδηγει.
Κι' ολο άπ'τά σκότη πρός τό φως &ριαμβικά τό 1Jφώνε ι
καί ξεπηδάει στό ξέφωτο ξάφνου χλωρή πηγή.
Τετράκλωστο των έποχων τό νημα ξεδιπλώνει
του χρόνου ό κύκλος στης γοργης του άνέμης τή φορά
κι'άπό στημένες ένεδρες κά&ε στιγμή ώς γλυτώνει
Τό νέο τό σπέρμα -πρίν γενη των πετεινων βοράγιά νά ταφεί μές στό σκοτάδι έκούσια κ�τεβαίνει
καί &νήσκει γιά ν'άναστη&ει βλαστός κά&ε φορά.
Στή χοάνη του πυρήνα του 6vει ρεύuvται κλειcη..ιένο ι
άμέτρητων &νοίξεων ol απλαστοι ό:κόμα άν&οί
πού ύφαίνε ι ό ή'λιος άργαλειός μέ τό χρυσό του χτένι.
11Κι Ίfν μή άπο&άνυ μές στή γη ό κόκκος δέν lχν&ε
.
άμήν &μήν λέγω ύμιν έκεινος μόνος μένει ...• 11

Μελιdσάν-&η
'Από τίς

II

Προφητείες

11

ι-
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Ο ΣΥΜΕΟΛΙΠΊΟΣ ΤΟΥ ΣΤ.ΛΥΡΟΥ
' '
' δ
• •. 'ο σταυρο' ς ετινα t συμ,
' Β ολ ον το' οποιον ·1υπο ι αφο ρους μ ορφάς συνανταται εις ολα σχεδόν τά μέρη της γης καί μάλιστα
&πό
&ρχαιότάτας έποχάς, έξ otl προκύπτει · 8τι δέν είναι τι τ ό &νη,κον
άποκλειστικως καί μόνον εlς τόν Χριστιανισμόν κα&ώς &ά έπειρά ζοντο μερικοί νά πιστεύσουν' μάλιστα πρέπει νά ε'lπωμ εν ό'τt ό
Χριστιανισμός ύπό τήν έξωτερικήν καί τήν κοινως γνωστήν το�λά χιστον έμcράνισιν αύτου, έν μέρει έ'χει παύσει νά βλέπ1; τόν συμ
βολικόν χαρακτηρα του σταυρου καί βλέπει αύτόν μόνον ώς σημεϊον
ένός lστορικου γεγονότος. Εις τήν τ.ραγματικότητα αί δύο αΖiται �
πόφεις δέν άποκλείουν � μία τήν αλλην καί μάλιστα �πό τινα έν τρόπον
νοιαν ή δευτέρα είναι συνέπεια της πρώτης. 'Η κατά τόν
τουτον ένατένισις των πραγμάτων εΊναι τόσον ξένη εις τήν πλειο
νότητα των συγχρόνων μας ωστε κατ'&νάγκην &ά ένδιατρίφωμεν έπ'
ο:ύτης έπ'όλίγον διά ν' b:ποcρευχ&� πασα παρεξήγησι.ς •. Πράγματι,
πολλάκις έχομεν τήν τάσιν νά νομίζωμεν Jτ ι ή παραδοχή μιας συμ
βολικης έννοίας συνεπάγεται τήν άπόρριφtν της κατά γράμμα� ί
στορικης έννοίας· μία τοιαύτη γνώμη προέρχεται· μόνον λόγψ &γνο(
ας του νόμου της άνταποκρί-σεως, ό dποιος &ποτελεί ο:ύτό τουτο τά
&εμέλιον παντός συμβολtσμου' έξ αιτίας του νόμου τούτ ου, παν
πραγμα προερχόμενον κατ'ούσίαν άπό μίαν μεταcρυσικήν άρχήν, εις
τήν όπο ίαν όφε ίλε t τήν Uπαρκτότητά του, μ ετο:φράζει rf έκcρ ράζει
τήν άρχήν ταύτην κατά τόν ιδικόν του τρόπον έντός της τάξεως εtς
τήν δποίο:ν εuρίσκεται, εις τρόπον ώστε άπό τήν μίαν εις τήν αλ
λην τάξιν ;λα τά πράγματα νά εΊναι συνδεδεμένα καί ν'άνταποκρί
νωνται πρός &λληλα διά νά συμβάλλουν εtς τήν παγκόσμιον όλοκλη
ρωτικήν d:ρμον ίο:ν, � όπο ία έντός της πολλο:πλότητός της έκδηλώσε
ως είναι, τρόπον τινά, μία b:ντανάκλασις α�της το:ύτης της πρω ταρχικης ένότητος. Αύτός είναι ό λόγος δtά τόν όποιον ο! νόμοι
ένός κατωτέρου πεδίου πάντοτε εΊναι δυνατόν νά χρησιμοποιη &ουν
διά τόν συμβολισμόν πραγματικοτήτων μιας άνωτέρας τάξεως έντός
της bποίο:ς εύρίσκεται τό βα&ύτερον αϊτιον της ύπάρξεώς των, τό
όποίον εΊναι συγχρόνως ή άρχή κο:ί τό τέλος αύτων· έπί τ� ε�και
ρί� δυνάμε&α νά Jπομνήσωμ εν, τοσουτον μαλλον κα&'ό'σον &ά εύ'ρω μ εν ένταυ&α καί παραδείγματα, τό πεπλανημένον των νεωτέρων cρ υ σιολογικων έρμηνειων των άρχαίων παραδοσιακων διδασκw..ιων; έρ μ·,1νειων αι όποιαι d:πλως κο:ί μόνον <Χναστρέcρουν τήν lεραρχίο:ν των
άντο:ποκρίσεων μεταξύ των διαφόρων τάξεων της πραγματικότητος.
Ού'τω ποτέ τά σύμβολο: καί ο/ μύ&οι δέν &πεσκόπουν εις τήν παρά στο:σιν της κινήσεως των άστέρων κα&ώς διατείνεται μία &εωρίο: λί
αν διαδεδομένη έπ( των ήμερων τjμων. άλη&ές ομως είναι ό'τ t έν τός αuτων των μύ&ων καί των συμβόλων εύρίσκονταt συχνάκις εικό-

- 7 νες αl lποίαι έλήφ&τ)Ο'αν από τήν κίνησιν των 1:ι.Ο'τέρων, αί-όποιαι
, να, έ κφρα:Ο'ουν
�ι
,
J,
λ οyιαν
,
'
' -,, ._
ο
ι,,.
ν.ατ 'ιJ.να
1::.ν-ιε.,.ι,
�:;χουν
πιοοριΟ'μον
,,;y Jl,(vν
-;τραγμα, διότι οι' νόμοι της κινήΟ'εως ταύτης μεταφέρουν επ� του
ΦVΟ'ικου ;τεδίο υ τάς μετα-ψυσικό:ς άρχό:ς έκ των όποίων προέρχονται,
Α.ύτό τό όποίcν λέγομεν περί των άστρονομικων φαινομένων δυνά με{}-a: νά t'ό ε'lπωμεν καί δι'ό'λα τά άλλα φυΟ'tκά φαινόμενα· ·,,ράγμα'
ι
ι
,
ι
,
L , e,:• νωτερας
-:ι, τα Ci•ttνομενα ταυτα, έπειδ η προερχονται απο
·,1περ Βατικάς άρχάς, γίνονται άλη&ϊJ Ο'ύ μβολc: αύτω'J, είναι δέ πρcφανές
δτ ι τό ϊ ραγμα τουτο κατ Όύδένα τρόπον επηρ1::.ιiζε. ι ,ί, ;·,�v:yμ.V:• L κότητα -.rfν dποίαν fχουν ταυτα ώς φαινόμενα έπί του πεδίου εις
τό όποί(·J έκδηλουνται • άπεναντίας μάλιστα ή πραγματικότηι; α-6 των βασίζετ�ι ώς επί &εμελίου έπί του πράγματος τούτου δ.ότι 8Ί.α
τά
πl.ά γμ ατα: έcί.ν δέν &ά η σαν έξηρτημένα από άρχάς &ά η rαν εν
ι
δ
,
i
,
ι
,
ο. ,
l!. λ
ι.tr:λουν /Jη ενικον. yπer:ρχουν ιστορι-v.α, γεγονοτα
καvως
και,
αλ
α
;:ιχσης ψίσεως, τά όποια κατ'άνάγκη ν ύπό;ιεινται εις τόν νόιον της
:.ινταποκ('tΟ'εως 1 τον οποιον ανεψεραμεν ανωτερω και κατα Ο'υ· 1 επει,
, tδ ικον
, των τροπον
,
'1.
,
�ν ·1εταq.ραζουν
κατα, τ-ον
τας
ανωτερας
Π?αγμα-:ικότητcι.ς, των όποίων ο\ίτως είπείν ε'ίvαι άv&ρωπίvη έ!κφρα;ις.
'Πμείς ε. ι ς τουτο &ά ΠQΟΟ'&έΟ'ωμεν cτ ι' κα&ώς είναι ε'όνόητο '' λό
γω της αtτίας ταύτης, αότά τά γεγονότα άποκτουv άπό της ημετέ
�ας άπόψεως ένδιαφέροv έvτελως διάφορον Ι:ι.πό έκειvο τό όποιον έ!'
'
χ
' 01;1τος
, e ε,η
e 'λ ους ,ιΟ'τορι�ι,
ους., 'ο συμ,e ολ,ικος
χαqα ϊΟ�ν δ :α' το�ς
;,.-:ηρ, &ν και εΊvαι κοιvος εtς ολα τα ίΟ'τορικα γεγοvοτα, πρεπει
.ά είναι πολύ πλέον €κδηλος είς τά παρουσιαζόμενα εlς έκ ειvο
1
1
'
'
έ '
'
'
'
ο.
δυ vαμεvα
-:ο'd ποιον
πι το' Ο'αψεστεροv
να το 6 νομcχΟ'ωμεν
II ι ερcχν
,
,
,
, οποιοv
'r
ι
• αντος ειvαι
ι
.....
,
�
ο λογος δ ια, τον
τον
ευρισκομεv
:στοριαv"
,
,
λ
λ
,
,
έ
�Jγκεκριμεvως και μα ιΟ'τα με που ντυπωΟ'ιcχκον τροπον ε ί ς υλα
:-ά έπεισόδια της ζωης του Χριστου. 'Εάν κατενοή&ησαν κcχλως τά
h-ω,έ ρω έκτε&έντcχ, βλέπομεν άμέΟ'ως ό'τι ή b:νταπόκρισις cχ1Υτη 5χι
�νον δέv άποτελεί λόγον διά ν'άρνούμε&α τήv πραγματικότητα α-6-:�-. των γεγονότων καί νά τά &εωρωμεν ώς άπλους "μύ&ους" άλλ'ά-::ναντία:ς ό'τι είναι λόγος διά ν'Ι:ι.ντιληφ&ωμεν οτι ταυτcχ έ!πρεπε
·: μόνον vά γίνουν ού'τω άλλά καί ό'τι δέν ,)το δυνατόν νά γίνονν
· ί.iως. Πως έξ cχλλου &ά �το δυνατόν vά έ!χv tερόν χcχρακτηρα
-:r.,.t!CX έΟ'τερημένον πάσης ύπερβατικης ένvοίας; 'Εάν δ Χρισ'τός t.t-;: :r,;εν !πί του Ο'τcχυρου, δυνάμ ε&α νά εrπωμεν οτι τουτο Ο'ννέβη
�•
της ι'χξίcχς τήv όποίαν ι'χπό συμβολικης άπόφεως έ!χει κα&'έcχυ1
,,
'
(
'
'
1.
'
Ρ
-:-ο-.
οι crταυρος,
την οποιcχν
παντοτε
ανεγνωριΟ'αν
υλαι αι< παραδο' -:::;' -:ουτο χωρίς ο'όδ' έπ' έλάχιστον νά έλcχττω&v ή ι'στορική Ι:ι.�'Ξ:Σ!Χ τον γεγ ονότος της Ο'ταυρώσεως, δυνάμε&α νά εϊπωμεν
ό'τι
- .i3.., μόνον κcχί μόνον λόγψ των κατά τ'άνωτέρω .Jπό του ο-τcχυρου
- _3ολ ι ζομένων.
•37tρα συνέπε,α του νόμου της άνταποκρίΟ'εως είναι αl πολλα•
,
,,
' β ολον
ι-.νοιαι τcχς οποιcχς �χει παν Ο'ν�
πραγμcχτι, εν οιον :: ::ραγμ cχ είναι δυνcrt'όv νά &εωρη&� ότι παριΟ'τάνει δχι μό.1....-..•
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- 8 νον τάις μετσ.φυuικάς αρ"Χ,άς αλλά καί τάς πραγματικότητας ολων των
πεδίων τά όποϊα ύπέρκεινται έκείνου έπί του δποίου εύρίσκεται
τουτο &ν καί είναι άκόμη σχετικαί, διότι α! πρ αγ ματικότητες αυ
ται διά των ό;:οίων Υ.ατά τό μαλλον ή ηττον κα&ορίζεται τό πεδί
ον τουτο, κατ'αμεσον τρόπον παίζουν έν σχέσει πρός αύτό ρόλον
δευτερευόντων αιτίων· έπίσης τό άποτέλ εσμα δ ύναται πάντοτε νά
&εωρη-&1) ότι συμβολίζει τήν αtτίαν προκειμένου περί οιουδήποτε
πεδίου διότι παν τό -όπάρχον εΊναι έκφρασις πράγματος τό όποϊον
είναι έγγενές ε!ς τήν φύσιν της γενεσιουργου αiιτου αιτίας. Αι
συμβολικαί α�ται έννοιαι, αl όποϊαι εΊναι πολ λαπλαϊ, -όπ ερτι&έ 
μεναι ίεραρχικως ούδόλως άποκλείουν ή μία τήν &λ λην καί έπί
πλέον δέν άποκλείουν καί τήν κατά γράμμα έννοιαν·άπ'έναντίας
μάλιστα συμφωνονν πλήρως μεταξύ των, διότι πράγματι έ κφ ράζουν
τάς έφαρμογάς της ιδίας άρχης ε!ς τά διάφορα πεδία· ού'τω
πως
άλληλοσυμπλη ρουνται καί συγκρατουνται μεταξύ των όλοκλη ρούμε ναι έντός της όλικης συν&έσεως. Αύτό άκριβως τό πρίχγμα είναι έ
κεινο τό όποίον κάμνει τόν συμβολισμόν γλωσσαν κατά πολύ bλι γώτερον π εριωρισμένην άπό έκείνην μέ τήν όποίαν όμιλουν οί αν
&ρωποι καί μοναδικήν διά τήν έκφρασιν καί τήν άνακοίνωσιν με ρικων κεκρυ μμένων άλη &ειων' δι'αύτήν άκριβως τήν αiτίαν ό συμ
βολισμός άνοίγε ι δυνατότητας συλλήφεως πραγματικως άπεριορί
στους καί άποτελεί τήν κατ'έξοχήν γλωσσαν της μυήσεως καί τόν
άπαραίτητον φορέα πάσης παραδοσιακης διδασκαλίας.
ο' σταυρος,
κα"ως
'Επομενως
'
'
" ' και' παν
- α"λλο συμ,
' Β ολον, ι:.;χει πολ λάς έννοίας· δέν είναι 8μως δυνατόν νά τάς άναπτύξωμεν ολας έξ
'{σου εις τό παρόν έ!.ργον· ύπάρχουν μάλιστα καί μερικαί τάς όποί
ας &ά άναφέρωμεν παρεμπιπτόντως. Έκεϊνο τό όποίον έ!.χομεν ού σιαστικως ύπ'6φtν είναι ή μεταφυσική έννοια, ή dποία είναι έξ
&λλου καί ή πλέον ένδιαφέρουσα άπό Βλας τάς &λλας, διότι είναι
ή πρωταρχική, ένψ αl λοιπαί είναι έφαρμογαί αύτης έντός της
σχετικότητος καί κατά τό μαλλον ,'j ηττον δευτερεύουσαι. 'Εάν &ά
έξετάσωμεν εις ώρισμένας περιστάσεις μερικάς έκ των έφαρμογων
τούτων, τό πραγμα α-ότ6 πάντοτε κατά βά&ος &ά bφείλεται εις τό
tτι &έλομεν νά τάς έπανασυνδέσωμεν μέ τήν μεταφυσικήν τάξιν
διότι κα�'ήμας αύτή προσδίδει άξίαν εις αύτάς καί τάς κα&ιστα
νομίμους συμφώνως πρός τήν σύλλη φ ιν των έκ παραδόσεως έπ ιστη μων τάς όποίας έχει λησμονήσει έντελως ό νεώτερος κόσμος.
Jl

Ρενέ Γκενόν ( Rene Guenon ) • 'Από τόν πρόλογον του βι βλ ί
ου του "Ό συμβολισμός του σταuρου", Μετάφρ. Α. Δεληγιάννη
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Ούκ εστ ι ν ώδε
'Ακαδημία Φλωρεντίας

Η ΓΟΗΤΕΙΑ �ΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

Αύτόν τόν Κεντυρίωνα, πού είναι άξιωματικός
καί μάλισ'τα έκατόνταρχο ς ρωμαιος,
πως τόν μπε ρδεύουv μέ τό κέντ ημα της λόγχης·
�τυχε vάχουv λόγχες κι οι άξιωματικο ί
κι ή κακή γνώ σ'Τ) των λατινικων μαζί
φέρνει τήv παρεξήγηΟ'Τ). 'Όπως ό Άπρίλης,
πού είναι ή &νοιξη των λουλουδιων καί των τάφων,
ποιου πάει ό νους Ο'τό ρημα τό "ltπερίρε",
' '
'
1.
'
11
τ
που, ειναι
το' 11 ανοιγω
το' ι" δ ιο, και το κραζε ι
μέ χριψατα καί μέ άν&οσ'μίες του' d 'Απρίλης
δέν είναι Ο'άν τούς &λλους μηνες &εός,

.. · . ..·· .
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κι ομως cι. ος ο μηνας, ο εξ ω του παν-&εου,
είναι ό πιό πλήρης άπό τή -&εία παρουσ(α.
Γιά μας, όσοι lχπομείναμε στά ίερά,
κατέχεται όλος άπο τίς γραμμές της Ν(κης.
1
1 Σέ -&αυμαστό κονταροπαλα ιμα
μονομαχήσαν 7.ωή καί Θάνατος• τό σκοτάδι
πάλαιφε μέ τό φως, κι δ Δούκας της 7,ωης,
νεκρός καί κατακείμενος, βασιλεύει
ό'λος ζωντάνια κ αί παλμό • - Γ ιά πές μας ,
Μαρία, πές μας τό τί ετδες σ'έκεινον
τον περίπατο, ακραχτη α-όγή, της &γωνίας σου.
-Τ ί νά σας πρωτοπω, πού ε1δα &αμπώματα .,
κατάλευκα, κι είδα σπα&ιές τίς άσ,ραπές,
κι εiδα μαρτύρους, μέ ό:νοιχτές φτε-2οϋγες,
άγγελικές μορφές, σεντόνια lχπορριγμένα,
πεταγμένο τόν κε�αλόδεσμο, τό λάκκον
&δειο,τούς βράχους (καί τί βράχους) κυλtσ'μένους,
νά μου μιλάει παρηγορητικά τον Κηπουρό
του παραδείσου μέ όλα τά πρωινά του
τά σύνεργα, κι είδα τόν Κύριό μου:
Τόν είδα φανερά, τόν εiδα άλλοίμονο
καί δέ μi άφηκε νά του άγγίξω τά ποδάρια,
μου τό άπαγορεφε μ' ενα του 11:Μή μου απτου 11
έμένα πού προχτές άκόμα του τά ετχα
σφουγγίσει μέ τά ξέπλεχα μαλλιά μου.
"

ύτ'

(

,

(

-

,

"Ενα ρημα τό λοιπόν, λατινικό
εί,;ιαι δ 'Απρίλης· άλλά τό ρημα αύτό
είναι τό Verl>ιυn, είναι ό Λόγος,
κι ό Λόγος, λέει τό Εύαγγέλιο, είναι ό Θεός,
κι ό Λόγος σάρκα έγένετο Ο'άν τή δική μας:
αύτή πού σήμερα εσε ισε τή γης,
αύτή πού ανοιξε σήμερα τά καταχ-&όνια,
αύτή πού τρύπησε τά μνήματα, καί πετρώσαν
c
,
,
,
,
α ,
οι κεντυριωνες, τους πεσαν τα σπα�ια
καί σβολω&ήκαν μέ τά χέρια του τρόμου
στά κεφάλια τους, σηκωμένα γιά νά μή βλέπουν,
γιατί εγινε τό Πάσχα έπί τέλους
κα&ώς τύ διόριζε η Τάξη κι ή Στορ γή,
καί τά στρατιωτικά τους όλα διαλυ-&ήκαν,
άτμίδα της νυχτός μπροστά στόν τj'λιο,
μπροστά Ο'τά τρόπαια ντροπιασμένη φυγή.
Τ. Κ. Παπατζώνης
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στίς 17 του Γενάρη fγινε ή πέμπτη ταχτική Γενική Συνέλευσ'η
Θ.
ΈΝ. Ή Διαχειρ. Ι:ι.δ. Άγλ. Ζάννου fκανε τό διοικητικό καί
-:ης
ο!κονομικό cχπολογισμό του 1963. 'Άρχιcrε μέ τήν παρακάτω όμιλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Σήμερα fχομε τήν πέμπτη μας Γενική Συνέλευση. Έcπαστήκαμε
κι αύτό τό χρόνο μ'άγάπη γιά τό σ'κοπό μας, γιά νά μπορέσουμε νά
:..:εταδώσουμε τίς &εοcrοφικές άλή&ειες. Τίς άλή&ειες αύτές πού πη
•rχζουν &it'τήν '(δια τήν Πραγματικότητα της Ζωης. λfαζευόμασ'τε έδω
ολοι μας καί γιά νά μά&ουμε, νά σκεφ&ουμε, νά έρευνήσ'ουμε
καί
. .,ι ιχ νά δώο-ουμε αυτά πού μά&αμε, αύτά πού σκεφ&ήκαμε, αuτά
πού
:rνακαλύφαμε. Νά ο-κορπίσ'ουμε όλόγυρά μας τούς καρπούς της πνευ _::.r.ικης μας πείρας. Ό άλη&ινός έρευνητής διφάει νά καταλάβει
G!�άει νά λύο-ει τό &πέραντυ μυστήριο της 7,ωης. Είμαι βέβαιη π�ς
;,οι οe1οι έρχόμαο-τε έδω τ.όν Υδιο πό&ο fχομε μές σ'τήν καρδιά μας
, ι u.Ι.λ οενα
,
l,
,
"·
,λ
,
: οt νους
μας φαχνε
ν ' ανακαλυφε
ι τ ' ιJ.γνωσ'τα
αυτu
μυστικα,
,
,
,
,
,
-�t' β �ισ'κοντ�ι
'
και γυQω μ�ς και μεσα μας βα&εια,
.,Οπως ειπαμε,
ιι
J�
,
ι.
λ υπτει
,
,
,
κι ό μετα γινεται
κατι
που, ανακα
αντος
κρατήσει μο
αν&ρωπο
πού
&έλει
νά
στό
άλοίμονο
tc-:ης του. Γιατί
"
:ί;: α γιά τόν έαυτό του τίς φωτεινές &χτίδες πού έ:ρχονται σάν �εϊ
έμπνεύσεις μέσα στήν φυχή του. Κι οσο ό αν&ρωπος σκορπα γύ, ιες αντες
1.λη'\]'ε
,
,
τοqο
κ' οιι α
τον
-:ου τις 1,αλη\]'ειες που δ εχεται,
_ -:(rουν ολο καί πιό πολύ, Ή Ζωή κυλάει συνέχεια δίχως ποτέ νά
;-;-::.ι:...�άει. Κυλα σfι.ν τό άστέρευτο Ποτάμι πού παίρνει τά νερά του
- �ν Παγκόσμια τήν Πηγή καί τά σ'κορπα γιά νά ποτί ο-ει τή φλογι
_i ν1j γη. "Ας γίνει ό &ν3-ρωπος.έ'να ζωντ�νό κανάλι κι &ς άνοίγει
t·.� -:ήν καρδιά του γιά νά δέχεται της 7ωης τ'ά&άνατο νερό,ο
: -:ό λένε καί τά παραμύ&ισ. μέ τή συμβολική τους €ννοια.
-�:; γίνουμε αύτό τό ζωντανό κανάλι κι &ς έρχόμαστε σέ στενή
,
·
-:-::=- �ε του c σ'υναν&ρωπους μας, με τους α1 δελ φους μας.
�"&ρι�πινη έπαφή, ;ι.αί ή tυχική καί ή πνευματική .z δίνουν δύ
. 1αρά, κι άνοίγουν τίς πορτες της έο-ωτερικης ζωης.'Έτσι έ
ιν ·1�ί ό lνας μέ τόν &λλο κ'έτσι τj άγάπη ζωντανεύει ολο καί
,

1

1

C\.

, C\.

1

.J.

,

,

,

1

,

1

i-:οuονωμένος αν&ρωπος, έκεινος πού είναι κλεισμένος
μές
�:χ·r.ό του, βάζει φραγμού ς, cχπομακρύνεται, χωρίζεται &1t'τούς
:. Γολλοί νομίζουν πώς μέσ"α σ'τήν άπομόνωση μπορουν καλύτε
τόν
: �<�Jνε τήν Άλή&εια, μπορουν καλύτερα ν'Ι:ι.νακαλύφουν
:-ι:k.ό έαυτό τους. Μά οπως μας λέγει δ Κρισναμούρτι, μέ τήν
'
'
'
' έ αυτο, μας, τις
' ιvδιο τον
- ,.- t::αφη βλεπομε πιο κα&αρα' τον
'
-- ι�tς μας άντιδράσ"εις, τίς σ'Uμπά&ειες η τίς Ι:ι.ντ ιπά{}ειές
μας
'

- 12 κ'ετσι μονάχα μτ.ορουμε vά τίς καταλάβουμε. Καί μόνο τότε ό,τι
εΊvαι άλη&ιvό &'άv&ίσει κα ί &ά καρποφορήσει, κι 8,τι είναι ψεύ
τικο &ά μαρα&ει καί &ά χα&ει.
Άv&ρώπιvη έπαcρή ετvαι κ'ή bμαδική συνεργασία, ή bμαδική
'
'ο.
προσπα&εια
προσπαvεια.
για' ε''vα σκοπο.
'
' 'Η ομα
ι δικη' δ qyαvωμεvη
Πολλοί νομίζουν ότι� 'Οργάvωσ'Τ) είναι ενα έμπόδιο γιά τήν έ
λεv&ερη δημιουργική έργασία. Κ'έπειδή ό Κρισναμού ρτ ι είχε πει πώς
11 τj
όργαvωμiνη 'Αλή &εια δέv είναι 'Αλή&εια" καί γενικά μίλησε έ.ι.
,
ι δοι, του τα'vι δια λ'
,
ναντια
στις
γι , αντο
κ , οιι οπα
ενε.
'
, όργαvωσεις,
'Αλλά όταν d Κρισναμούρτι λέγει πώς -ή 'Οργάνωση εΊναι ενα έμπό
διο στήν έλεύ&ερη έρευνα, μιλα γιά έκείνους πού πιστεύουν τυφλά
σ'αύτά πού &κουνε, δίχως μόνοι τους νά σκεφ&οννε έλεύ&ερα. λfιλα
γι ά έκε ίνους πού άκολου&ουν κιχ ί παπαγαλίζουν τά λόγιατωv αλλωv δί
χως νά ξυπνανε τή δική τους έλεύ&ερη γνώμη. Μιλα γιά τούς δογμα
τισμούς πού μονάχα� σκλαβωμένη σκέψη τούς δημιουργεί, γ ιά τίς
κα&ιερωμένες πίστεις, γιά τήν προσκόλληση σέ μιά αύ&εvτία
καί
γενικά γιά όλες αύτές τ(ς προκαταλήψεις πού προκαλουv τούς φα '
l, λουvουνε τυ" οι< u;νιrρι,Jποι το κανουν αντο, αν υ;κο
νατισμους. J(ι αν
φλά κα{ δέν ξυπνουνε τήν έσωτερική το11ς έλευ&ερία ...-.ότε καί βέ
βαια δ Κρισvαιιούρτι έχει δίκηο. l'ιατί ό &ν& ρωπος πρέπει νά σκέ
πτεται μέ τό δικό του τό μ•1rχλό καί μόνος του ύπεύ&υνα ν'αποφα ' τ�υ.'",.
' εμ' τον
c, ( (. ε ι Ί<r,ιι' να.
:-,α �"' �οtΚΟ' τοη το' δ ρομο
' , ' Αλλα' αυ'το' δεν
ποδίζει β έβαια άπ'τήν dμαδική σ,ινεργάσία. Κι όπως ε!παμε, όργά
νωση αυτό &ά πει.
Μ ά &.ς σκεφ&ο,Ίμε Μtλ1'>τε QO: γιά νά μπυQέσυ•φε νf.ι. καταλάβουμε
αiηό πού τόσοι τό παρε�,γruυνε. Τί -&ά πει 'Οργάνωστι·, Γιά
-&έμα
τό ,
,
' σκοπο, Jlι:;χει; Σ κοπος
,
,
γιvεται; Τι
ποιο λογο
της δεν
,
ε Ί ναι 8πως
εΥπcψ.ε πάρα πάνω, νά διαδώσει, δηλαδή vά δώσει σ'έκείνους' πού
τό έπι-&υμουν, τίς π νευματικές ιδέες; 'Αλλά πως &ά τίς δώσει
αν
δέν ύπάρχει lνας χωρος 8που &ά μο:ζευτουν αύτοί πού &έλουν �'ά κούσουν, αν δέν tlπάeχουν βιβλία γι'αύτούς πού &έλουv vά διαβά
σουν, αν δέν �πάρχει κάποιος πού &ά μιλήσει, πού &ά γράφει, πού
-&ά σώσει ό,τι α-&τ ός tχε ι -ίjδη πάρει; Κιχί πως &ά μαζευτ συν τά χρf
ματα πού χρειάζονται γιά τόν χωρο, γιά τά έπιπλα γιά τά Βιβλία
,
,
,
,
,
, υ.
,
'
, .
και τις tκδοσεις και γ εvικα για ολα τα αλλα tξοδα; 'Όλα αύτ ά
χρειάζονται μιά όργανωμένη π�οσ πά&ε ια, Ταμειο, συνδρομές δωρε
ές κ.λ.π. Πως -&ά μπορέσουν νά γίνουν 8λα αύτά αν δέν ύπά�χε ι ή
bργανωμένη αύτή προσπά-&εια πού βάζει τάξη καί ρυ&μό στήν έργα σία, πού σκοπό tχει νά δείξει στ6ν αν-8-ρωπο πως ν'άνοίγει μονα χός του νέους δρόμους, πως νά πλατύνει πιό πολύ τούς.πvευματι κούς του όρίζοντες; Πως &ά γίνει η ε παφή μέ τούς &λλους Πως &'
ανταλλάξουμε τίς σκέψεις μας έάν δέν ύπάρχει αύτή ή δργ�νωμένη
συνεργασία κι αν ό κα&έvας μας έργαζόταν κλεισμένος μέσα στά �
πομονωτικά του τείχη; 'Εδω είναι σάν μιά φωλιά σάv μιά κυ,ι.έλη
Ι
,
,
ο"λ ο t μας για, να, μπορεσουμε
που μαζευομαστε
να, β) οη&ησουμε
& ψ έ'νας)
11,

,

l\

'

'

.J.

'

"

Ο.

-
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:•ι::' ·

τηr- ;.._
-:-όν &λλο .. α( νά μπορέσουμε επειτα: '-'� σ1,ωQπίσου;1ε -ό
γά ;:η ς μας καί της σκέφ-ιJς μας στόν 1�όσμο.
'Όπως ·όσες φορές τό έχομε πεϊ, Θεοσοφία δέν είναι μονάχα ή
Ε:a::οσc:οική διδασκαλία, Σfvco ό'λη ή άπέραvτη &εϊκιά Σοφία
πού
'
'
' '
;
��ρισκεται
'
- Ε"
• ιπαμε και το' δ ια.Β'
ασcι.τε κc,ι στην αρχη του
παντου.
�&ινοπωρι ··τικου περιοδικου μας JΤελcκάν πώς ολες οί πvευματ ικές
:::;�ολές μο-; cΊvαι τό Υδιο ά:ycι.πητές ,�ι ολες, Cσες μπορουμε, τίς
::λcτουμε., ΊΙ Άλ1ί&ε ια είναι μία. Τί σημα:σ:"' f. y_.-. 11f. Π'11. n τι:?n
-:ο έκφράζ .ται; Κι ό σκοπός μc;;ς έδω είvcι.ι, οτ:ως ε ί'παμε, νά με ··.ετουμε' ' ά έ�,:υνουμε 1ια ί νά σκεπτόμαστε ό'σο μπορουμε π ιό πολύ.
�� πάνω ά:'ολα νά σ'κορπcυμε γύρω μας τή &έρμη της χαρδι ας ,.ιας.
·Ας νιώσο,με βα&ειά μέσα μας τήν άγάπη γιά τόv συνάν&ρωπό :.ιας,
-:-όv (.(δερφ1 μας, πού διφel κι αυτός vά μcί.&ει, νά βγει μέσ'άr.' τό
χάος της �ωης του,
"Ας &υ1 •.η&ουμε τά λόγια του Εόαγγελιστη 'Ιωάννη; 11'Άν δέ,; ά 
γαπήσε ις ··όv αv&ρωπο ό:δερφό σου πού γvωρίζει ς , πως &' αγαπr,σε ις
-:-όv uεό π)ύ δέv γνωρίζεις; 11
"Ας vι :�σουμε βα&ε ιά μέσα μας τήν &γάπη γ ιά τό F!.ρyo μας, πού
:;zοπό f.χε ι vά δώσε, τήν αγάπη αuτή, τήv 'Λλή&εια καί τ6 Φως
:;-: ού ς &δε �..φού ς μας.
Κι cι.uτή ή Προσφορά, ή όμαδική συντονισμένη Ρροσφορ� π�ς &ά
'
•
'"
'
'
' ' δα ε 1 δ ικη' 6ργανωμενη προσπαυ"ε ια; 'Η ομα
"(!νε ι JlC
e,;'='ω 1.
u.π ' την
ομα
\i:ιt δύναμη. ΕΤvαι τό α{J.ροισμα των ατόμων. ΕΤvαι ή ενωση των χω:-.-ivων 6:τόμωv. Έ:Τvαι ή συντον ιuμέvη τους έκδήλωση. Καί
γιά
•
,
ι
,
,
t
'
ι II α
'
:: ·.!: �τουργησε ι αρμον ικα μια: ομα'δ α, πρεπει ο ανvρωπος να uφυ � r.ήσε, τόν έαυτό του καί vά καταλάβει καί vά b:ποβάλε ι
τ ίς
-ρc:1ωπικές του άδυvαμίες, τούς εγωισμούς του,καί vά &ελήσει νά
-Q�:ιπεϊ & π ρ ό σ ω π α γιά τήv έπιτυχία του κοι vου σκοπου.
ομάδα δίνει τήv εύχαιρία στόv αν&ρωπο νcι. �.ατCΥλάβc::, βα&,5τε
r.: -:-όν έαυτό τ cυ κα ί vά τόv δώσει Προσφορά στό έ' ργο πού έχ ει ά
u :ί3ε ι.
r.•ετσι ή 'Οργάνωση δέv είναι σκλαβιά, οπως νο μίζουν μερι f. 'Ίσcχ Ίσα ,j δική μας 1) 'Οργάνωση πάνω kπ' Ολα βάζει γ ιά σκο
-:- ς τή διάδοση της πραγματικης'Ελευ&ερίας .
. .\:; δουμε λοιπόν τώρα πως έργαστήκαμε αυτόν τόv χρόνο.
λλλά πρωτα &π'ολα &6: ξαναπουμε καί πάλι γιά τή βα�ειά μας
�ού χάσα μ ε τή γήινη παρουσία τοU &γαπημένου μας Τ{ μου Β ρα
--.:.ο·J. �τό Θεοσοφικό Μνημόσυνο πού του κάναμε στίς 15 Όκτω 'ο�. -ού τό διαβάσατε στό χειμωνιάτικο Περιο δικό μας, ε'(παμε
ζωή του, γιά τήν τόσο δημιουργική έργασία του καί
στή
: ::-ο=ική 'Εταιρ ία καί οταv έφυγε &πό κει uτή Θεοσοφική 'Ένωση
:-:-; -:ώρα δέν &ά έπαvαλάβω τά rδια.
Αλλά αύτό πού &ά ξαvαπω εΊναι τό πόσο b:ξέχαστη &ά μας μ εί
- γ,ά i:άvτα ή ζωντανή του παρουσία, ή &έρμη της καρδιας του

- -:-r
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καί πόσο &ά τόν εύγνωμονουμε γιά τήν τόσο μεγάλη καί γόνιμη
πνευματική του προσφορά.
Φέτος χάσαμε καί δυό &λλους άγαπητούς άδελφούς μας. Τήν ά
δελφή μας Ματίνα Σπορίδου, πού γϊά ΧQόν'ια ή άρρώcπε'ια τήν έκα�
τή
νε νά μήν μπορεϊ νά ε�ε ι έδω στήν αί&οvσά μας' μά π•ού μέ
&ε ρμή άγάπη τη ς καί τό ζωντανό ένδ ιαφέ ρον της tρχόταν στ'άλή &ε ια κοντά μας. Καί τώρα τελευταια μας lψυγε Κt ό αγαπητός Κερ
κvραίος άδελφός μας Σπύρος Γλυκιώτης, πού εΊχε τόσο άλη&'ινά &ε
οσοφικό ζηλο καί πραγματική άγάπη γιά τή Θεοσοφική μας 'Ένωση·.
Στο6ς τρεϊς άδελφούς μας πού αύτή τή χρονιά fφυγαν iπ' τόν
γήινο κόσμο μας ας στείλομε όλοι μας τή βα&ειά μας άγάπη
καί
&ς τούς εύχη&ουμε ν 'lχνεβαίνουν όλο καί π ιό ψηλά στούς φωτισμέ
νους κόσμους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ

Καί τώρα ας πουμε γιά τίς έργασίες των Στοων.
Στή Στοά Πλάτων ό JΤρόεδρος της Στοας b.δ·. Κώστας Ξύνδας f καμε μιά όμιλία γιά τίς πνευματικές &εραπειες, δύο άπό τό β ι
βλίο του Κάρνετζυ 11 "F.ξω στενοχώρια" κα ί αλλες δύό μέ &έ μα "Μι
το&ε ραπεύεσ&ε". Ό άδ. Τάσος Β αλαδωρος έ!καμε δύο δμ'tλίες "Περί
προσεvχης", ό άδ. Ά&αν.�fπάϊτ μίλησε γιά τά έπτά
πεδία άπό
τήν Κοσμογονfα της 'Ινδικης φιλοσοφΊας καί fκ��ε καί
&λλες
τρεϊς όμιλίες γιά τή Γκόγκα καί τόν Διαλογισμό. Ή άδ. Τερέζα
Σε t ραδάκη έ:καμε άκόμη μ ιά όμιλ ία: i, Ό δάσκαλός μου ό πόνος".
Καί έγώ έ:καμα μι-ά ομιλία γιά τόν Κόγκ-Τσέ (Κομφούκιο) καί tύο
γι ά τόν Λάο-:σέ.
Στή Στοά 'Άρ αντεϊλ ό άδ. Τάσος Βαλα�ωρος fκαμε σειρά όμι λιων ''Περί προσευχης11 καί τώρα fχει άρχίσε1 αλλη σειρά όμιλιων
μέ &έμα "Μεταφυσιχές άπόφεις της Θείας Λειτουργίας".
Στή Στοά Μπέ ζαντ τέλειωσα τή σειρά των όμ ιλ ιων μ ov γιά τή
Θεοσοφική διδασκαλία. Ή άρχή της σειρας αύτης εΊχε γίνεt τόν
προηγούμενο χρόνο. Κα ί σ' αύτόν ε Ί πο: τίς όμιλίες 11 Τό Κάρμα",
"Πρός τήν 'Ατραπό", "Ή 'Ατραπός των Μυήσεων" καί " 1Η Λευκή'Α
δελφότης", Κά&ε όμιλία κράτησε δυό-τρεις Σvνεδριάσεις γιά νά γί
νεται έλεύ&ερη άνταλλαγή σκέ<j,εων. Φέτος, στήν άρχή των έργασι
ων μας έ:πειτα άπ'τίς καλοκαιρ_ιάτ ικες διακοπές, έ:καμα μιά όμι (
λ ία γ ιά τήν_ Αύτογνωσία καί μ·ιτχ -" ιά τή ζωή καί τό εργο του Κρισ
ναμού qτ ι. 'Ύστερ α άρχfσαμε νά μελετουμε τό παλαιότερο
βιβλίο
τοv 11 Τό Βασίλειο τη-ς Εύδαιμο
� νία ς " κα ί &ά καταλήξουμε στίς τε λευταϊες του όμιλίες .. Κι ό &δ·. Κώστας Στεφανίδης Ε!καμε μιά ό μ ιλία γιά τόν Κόμητα του 'Αt{ου }'ερμανου.
Στή Στοά Δημόκριτος ό πρόεορυς της b.δ. Λεωνίδας Πολυμερό-

- 15 πουλος lκαμε σειρά όμιλιων άπ'τό ΓνωστικιΟ'τικό βι βλίο "ΠίΟ'τις Σοφία" μέ tρμηνεία της έσωτερ�κης φιλοσοφίας του, κα&ώς καί α:λ
λες όμιλίες μέ &έμα "Αί !σημε�ίαι", 11 Αί τροπαί του ήλίου", 11 Ή
1
'Ανάστασις", " Π 'Ανάληφις τοϋ Χριστου" καί τώρα α:ρχισε μιά νέα
σειρά μέ tρμηνεία της Μπαγκαβάντ Γκιτά: 11 Η Υ.οσμογονία κατά τήν
Βενταντ ικήν φιλοσοφίαν", 11 Τά κέντρα δυνάμεως" "Ή δημιουργ(α
,
των
των διαφόρων πεδίων", "�Η κιχ&οδος της φυχης". Στίς iορτές
Χριστουγέννων μίλησε γιιχ τή Σφαγή των Νηπίων καί τή
συμβολική
της ι!:ννοια.
Αύτές εΤναι οί έργασίες των Στοων.
1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
'Από τό Δ ιοικητικό Συμβούλιο παραιτή&ηκαν ή άδ. Μαρία Οtκο νόμου καί ό άδ. Δημήτρης Θεοδωρίδης καί e1τή &έση τους ,Ίρ&αν
ή
άδ. Χρυση Καφαλοπούλου καί d &δ� Νικόλαος Νομικός !
Γραμματεύς έ!γινε ή &δ. Χρυσ'Τ) Καφαλοπούλου.

οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ "θΥΡΣΟΣ"

οι Έ�δόσεις "Θύρσος" φέτος πλουτίστηκαν μέ τό τ όσο ώραϊο
βι βλίο του άξέχαστου άδελφου μας Δημητρίου Νομικοϋ "Θεοσοφικαί
Μελέτα� 11•
Ο ΠΕΛΕΚΑΝ
Καί τό περιοδικό μας Πελεκάν προσπα&ει νά έκπληρώσει
ό'σο
μπορει καλύτερα τόν προορισμό του. Κι α:λλοτε ε'lπαμε καί τό ξα ναλέγω καί τώρα πώς σκοπός του περιοδικου μας εΤναι νά διαδίδει
τίς &εοσοφικές !δέες, πού δέν βρίσκονται μόνο στή Θεοσοφική δι
δασκαλία, άλλά είναι διάχυτες στόν κόσμο κ'έκφράζονται καί μέσα
στά εργα μεγάλων λογοτεχνων καί γενικά σ'ό'λες τίς έκδηλώσεις
�ου πνεύματος. Ot &εοσοφικές Ιδέες εΤναι πρωτα άπ'ολα ή Παγκό cη.ιια 'Αδελφότητα, δηλαδή ή άγάπη γιά όλους τούς άν&ρώπους δίχως
καμμιά διάκριση. ΕΤναι ή κατάργηση κά&ε άδικίας. Καί άδικία ε'ί
ναι καί οί φυλετικές διακρίσεις, πού γι'αύτές εδωσε τή ζωή του
κι ό μεγάλος Πρόεδρος της Άμερικης Τζών Κέννεντυ, κα&ώς κι Ιi.λ
λοι άγωνιστές της !δέας αύτης. 'Αδικία εΤναι καί κά:&ε εΥδους
όιά:κριση, κά:&ε καταπίεση, κά&ε άνισότητα άνάμεσα στούς άν&ρώ
�ους. 'Αδικία εΤναι καί ή ποινή του &ανάτου, πού άφαιρει άπ'τόν
:ιν&ρωπο τήν εύκαιρία της μετάνοιας, δηλαδή τό νά καταλάβει καί
·,ά αtσ-3-αν-3-ει τό σφάλμα του. uΟλοι ό'σοι μελετουμε τή Θεοσοιρία ξέ
�υμε πώς ή πραγματική έξέλ ιξη του άν-3-ρώπου γίνεται έδω στή γη
-,.:ιί πώς ή μετα&ανάτια ζωή εΤναι ή άφομοίωση της γήινης π είρας.
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ΠQέπει �λοι οι &ν&ρωποι νά καταλάβουμε τί τεράστια σημασία€ χει ή γήινη ζωή καί πώς μόνον ή &γνοια μας κάνει νά &έλουμε μέ
τή βία νά τήν άφαιρουμε.
'Έτσι λοιπόν μέ τό περιοδικό μας , 8πως καί μέ τίς ό μιλίες
μας καί τά βιβλία μας,σκοπός μας είναι νά διαδώσουμε τίς παναν
&ρώπινες άλή&ειες καί νά δώσουμε στόν &ν&ρωπο εόκαιρίες νά σκε
φ&ει πιό πολύ καί νά προσπα&ήσει νά βρει τό Μονοπάτι πού όδηγει
στήν Άλή&εια, στήν Έλευ&ερία, δηλαδή στή Λύτρωση.
ΤΑ οι κ ΟΝQν1 f ΚΑ ΜΑΣ

Καί τώρα &ά πουμε γιά τόν οικονομικό μας άπολογισμό καί προ
υπολογισμό.
ύΟπως κά&ε χρόνο &ά ξαναπω πώς χάρη στίς προσπά&ειες της ά γαπητης μας Ταμίου άδ. Άντέλας Παλαμάρα, κα&ώς καί όλων των με
λων μας καί φίλων μας μέ τήν καταβολή των συνδρομων καί δωρεων
'
'
' '
'
τους, η1 ο ι κονομικη μας καταcrταση ε τ ναι σχετικα ικανοποιητικη .
Βέβαια δέν είναι άν&ηρή, άλλά dπωσδήποτε τά βγάζομε πέρα.
"Ας διαβάσω τώρα τήν έ!κ&εση των δύο έλεγκτων, του άδ. Κώστα
Ξύνδα καί του άδ. Νίκου Dουρόπουλου.

ΤΑ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 8 ΕΝ
Στίς 3 του Φλεβάρη γιορτάσαμε τά πεντάχρονα άπό τήν l'δρυση
της Θ. ΕΝ. μέ όμ ιλία της άδ. Διαχειρ. 'Αγλ. Ζάννου καί μέ άνα γνώση άποσπασμάτων άπό έμπνευσμένα έ!ργα.
Δημοσιεύουμε παρακάτω όλο τό πρόγραμμα της γιορτης μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γ I ΟΡΤΗΣ

1. 'Ομιλία άδ, 'Αγλ. 7.άννου
2. 'Απόσπασμα άπό αρ&ρο του Κρισναμού ρτ ι
Διάβασε τj άδ. Χρυση Κσψαλοπούλου
3. 'Απόσπασμα άπό τήν 11 'Ελλάδα" του Σέλλεϋ
Διάβασε ή άδ. ΜαρΕα οικονόμου
4. 'Απόσπασμα άπό τή "�άντανα" του Ταγκόρ
Διάβασε ό άδ. Νίκος Παναγόπουλος
5. "' Ωδή στή Χαρά" του Σ ίλλερ
Διάβασε ή άδ. Μαρία Βαλαδώρου
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1.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

Πέρασαν κιόλας πέντε χρόνια πού lδρύσ'αμε τή Θεοσοφική μας:/':
'Ένωση. Πέντε δλόκληρα χρόνια. 'Ένας Ο'τα&μός μέΟ'α O"tTJ ζωή. "Ας ·, ··"
στα&ουμε λοιπόν τώρα καί μεις κι ας άναλογιστουμε τί κάναμε σ"t<Χ
χρόνια αύτά. ΞεπληρώΟ'αμε δΟ'ο &άπρεπε τόν προορισμό μας, τήν ά ποστολή μας; Δισ:δώσαμε οσ'ο &άπρεπε τή Θεοσοφική 'Ιδέα καί πάνω
άπ' δλ α μπορέσαμε νά τή ζήσουμε; Νιώσ"σ:με τί &ά πεί Παγκόσμια'Α�
δελφότητα, νtώΟ'σ:με μές στήν καρδιά μας τή ζωντανή φλόγα της 'Αγάπη ς γιά τούς άν&ρώπους-άδελφούς μας; Καταλάβαμε πώς ό'λοι
οl
πιό
άπόμερες
γωνιές
της
Γης,
μέσα
ι:χν&ρωποι καί στίς
στά βά&η καί
,ης πιό άπρόσ"ιτης ζούγκλας εfμαστε παιδιά του 'Ένα κσ:ί μόνου
Πατέρα:, Τί σημασία: tχει ποιό ονομσ: εχει δ Πατέρας α1'ιτός
σ"tίς
διάφορες γωνιές της Γης κι αν άλλοιως τόν όνομάζουνε έδω κι άλλοιίiις έκει; Ό Υδιος Πατέρας, ή Υδια Θεϊκιά Ούσία βρ ίσκεται μέσα
στό κά&ε τ ί πού ζει' σέ κά&ε ζωο' uέ κά&ε φυτό, σέ κά&ε δρυκτό.
'Ό r: ως ε1πε ό μ εγάλος Ο'οφός Κρισναμούρτι lSταν τόν ρωτήσανε
ποv
εi ν α ι ό Πολυαγαπημένος του: ''Δέν &ά τόν καταλάβετε τόν Πολυαγατημένο μου παρά μονάχα οταν τόν δειτε μέΟ'α σέ κά&ε χορταράκι,
στό κά&ε ζωο, στόν κά&ε αν&ρωπο πού πονει, σ"tό κά&ε τ ί πού ζει"
, Ποιός cρέρε ι τήν 'Αλή&ε ια, Πελεκάν άρ. 14 Ο'ελ, 13).
μα ς
'Έτσι λοιπόν νιώσαμε αύτή τήν ΠαγκόΟ'μια Θε'ίκιά Ζωή νά
διαπερνα μέσα άπ'τά βά&η του είναι μας καί νά μας δέν ει Ο'φιχτά
:;.έ τό κά:&ε πλάσμα πού ζεί.; Α-ίιτή τήν απέραντη 'Αδελφότ1ιτα πού ή
eεοσοφική 'Ιδέα τή,ν εχει σάν πρωταρχικό σκοπό; Καί τή βάλαμε
Jt
, , υ.!'λ α ε Ί:ιναι, υπως
,
, πανω
Γιατι, η< Θ"εοσοφ ια
' ι=
, πρα-<>η;
απ
ε Τιπε
ηι
J.ην
lf-::λαβάτσκv, έφαρμογή, πράξη. Τί μας ώφελουν ol ώραιες
μεγάλες
!δέες οταν δέν τίς ζουμε, 8ταν δέν τίς vλοποιουμε μέσα Ο'τήν κα
'-'tJμερινή μας ζωή; Πι αναλογιστήκαμε πώς tχοvμε πολύ πιό μεγάλη
ε�&ύ�η έμεις πού κάτι ξέρομε άπ'έκείνους πού δέν ξέρουν τίποτα;
Ό κα&ένας μόνος του ας σκύψει σ'τόν έαvτό του κι &ς σκεφ&εί αν
��όρεσε τή Θεοσοφία πού tμα&ε νά τή βάλει στήν πράξη, Αύτή εΊ <Χτομική 1)πό&εση του κα&ένα. Μά έμεις τι�ρα σάν μιά όργανω-.αι
'
1 '
'
' v
' Θ•εοσοφικες
-�, νη ομα
που' ο.
vε'λ ομε να' διαδ ωσ'οvμε τις
δ α που ε,μαστε,
:δέες' ας δουμε πως έργασ'τήκαμε στά πέντε αύτά χρόνια.•
Πρωτα μέ τίς δμιλίες των Στοων μας πού προσπα&ουν νά διδά .;ουν μ ερικές άπ'τίς μ εγάλες &ρησκsιες, τόν έσωτερικό Χριστιανι
�ό, 'Ινδουϊσμό, Βο υδδισμό, 'Ισ'λαμισ'μό, Ταο'ίσμό. Γενικά τόν 'Β
��ρισμό, πού βρίσκεται κα ί μέσ'α στίς &ρησκειες, καί μέσα στίς
= Ω.οσοφίες, Υ,αί μέσα στά λiυσ"tήρια, καί στήν άπόκρυφη Μαγεία καί
μέ
�όν άνώτερο Πνευματισμό, πού είναι μιά βα{}ει-ά έπικοι.νωνία
7
ι,
Ί.:
, ειναι
'Ε σωτεριΟ'μος
,
της
,..\1 μυστικη, ενωση
, 'Α'ορατους Ι\.οσμους.
::ους
::·. ορατικης 'Αγάπης μέ τή βα&ύτατη Γνώση.. Ε1ναι ή Υδια ή Θ εία
°Ξ:)Ι.δήλωση κ'� t'νωσή μας μέ τήν Πη γή της Ζωης.

- 18 Στίς -όμιλ ίες μας καί εξω άπ'τίς &ρησκείες καί τ(ς έσωτερι
κές σχολές όπως εΤναι ή Γιόγκα, ή διδασκαλία των Γνωστικων κα(
γενικά ό'λη ή Θεοσοφική διδασκαλία, εrπαμε καί γιά τίς &λλες δι
δασκαλίες των μεγάλων στοχαστων καί σοφων, του Πυ&αγόρα,. του
Πλάτωνα, τοϋ Κόγκ-τσέ (Κομφούκιου), του Λάο-τσέ κα( του σύγχρο
νού μας Κρισναμούρτι. 'Εσωτερισμός είναι καί τό νά προσπα&ουμε
άνώτερα
νά συντονιστοϋμε μέ τούς άνώτερους κραδασμ ούς, μέ τά
ρεύματα:, 8πως ε1ίναι π.χ. τά &εραπευτικά ρεύματα:, πού γι'α'ότά
μας μιλε'ι ό άδελφός μας Πρόεδρος της Στοας Πλάτων Κώστ�ς Ξύνδας.
Μά καί έξω άπ'τfς dμιλίες των Στοων, μέ τίς έκδόσεις, τίς
έκδόσεις Θύρσος, δηλαδή μέ τά βιβλία μας καί μέ τό περιοδικ�
μας Πελεκάν,τίς '{διες !δέες προσπα&ουμε -νά διαδώσουμε. Τά βι
βλία μας 11 0l Βασικοf Νόμοι της Θεοσοφίας" της 'Άννη Μπέζαντ,
ή "Φωνή άπό μακριά" της λ[έϊμπελ Κόλλινς, τό "Στούς πονεμένους"
της 11 Αtμέ Μπλέκ ,. οί "Θεοσοφικές όμιλίες" τόμ. Α' καί Β'της ά
1
δελφης μας Καλλιόπη ς Κουτσογιάννη κ'οι "Θεοσοφικές μελέτες"του
Νc�ικοϋ, τόν Υδιο σκοπό lχουν' τή διάδο0'1')
άδελφου
μας Δημητρίου
,
της Θεοσοφικης tδεας.
Καί μέ τό περιοδικό μας Πελεκάν, πού πρωτάρχισε μέ τέσσε ρις μικρές σελιδουλες κ 'εφτο:σε σχεδόν στ ίς tξήντα μεγάλες σε λίδες, προσπα&ουμε πιό πλατειά νά σκορπίσουμε τίς &εοσοφικές &
λή&ειες. Τίς άλή&ειες αύτές, πού βρίσκονται παντου, δχι
μόνο
στίς &ρησκε'ιες καί φιλοσοφίες άλλά κα ί μέ'σα στή λογσrεχνία 8λων των λαων του κό σμ ου μας. 'Έχομε δημοσιεύσει ποιήματα, &ρ
&ρα καί γενικά σκέψεις καί Ε-l>ρωπαίων καί Άμερικανων καί 'Ερυ
&ροδέ ρμ ων καί Νέγρων, Κινέζων, Ίαπωνέζων, Περσων, Αιγυπτίων,
ό'πως τόν "Ψαλμό στόν 'ΊΙλιο" του Φαραώ Άκχενατόν (Πελ εκάν άρ.9
σελ. 5) καί μελέτες γιά στοχαστές άρχαίους καί νεώτερους, ό'πως
γιά τόν Πασκάλ, τΙΝ Ρουσώ, τ οvλ{αίτερλ ινγκ, μελέτες στο·,αστων 8�
πως του Βtβεκανάντα, τοϋ Ταγκόρ, του Στάϊνερ, του Gufnon, του
Schuon� του μεγάλου πνευματιστη Leon Dcnis ,:αί αλλων, κα{}ώς καί
των δι'ΧΜΙ μαςΠαλαμα,JCαζαντζάκη, Σικελιανοϋ καί αλλων λογοτεχνων.
Δημοσιεύσαμε καί lχποσπάσματα άπό όμιλίες του Κρισναμούρτι. Έ
πί 0'1') ς άποσπάσματα άπό βιβλία μεγάλων &εοσόφων, της Μπλαβάτσκυ,
της Μπέζαντ, του 'Άραντεηλ, του Jinarajadι.ιi::1:1, του Vι.ιn der Leemv�
τj
Δημοσιεύουμε λογοτεχνικά έ:.ργα γιατί 8πως γ,ι &λλοτε εχω πε'ι
όμορφιά πού βρίσκεται μέσα στή Λογοτεχνία καί γενικά μέσα στήν
Ίέχνη έχει δυνατότερη έπίδραση κι lχγγίζει πιό πολύ τή χορδή
�ης καρδιας μας καί του νοt μας.
στ6
ΕΤναι πολλά καί διάφορα τά �έματα πού άναπτύσσονται
περιοδικό μας. °Ένα άπ'τά κυριώτερα εΤναι τί πραγματικά εΤναι
ή Θεοσοφία. Θά σας &υμίσω μερικά άπ'8σα έ!χομε δημοσιεύσει. 11 'Η
Άλή&εια ύπάρχει μέσα στόν κα&ένα μας. 'Εάν δέν τή γνωρίζουμε
α-ότό συμβαίνει γιατ ( δέν έ!χουμε άκόμα βρει τόν δρόμο πρός τόν
έσώτερο έαυτό μας. ΊΙ θεοσοφία μας διδάσκει αύτόν τόν δρόμο καί

- 19 :::-:α&εϊ νά μ ας όδηγήσε ι πρ6ς τή Γνώση του �Εαυτου μας"
-I.narajadasa,) JΤελεκάν &ρ. 14 σελ. 27). Υι &λλου ξαναγράφει:
θεοσοφία είναι έπ ίστήμη , &ρησκε ία, φιλοσοφία, τέχνη, πραγ :; ική δράση καί δδός πρός τήν ά'γάπη" (Πελεκάν &ρ. 19 σελ. 43).
Αλλά νά μή φανταστουμε ποτέ πώς ή Θεοσοφία είναι α<>&ε ντία i1
_ατισμός. ΊΙ Θεοσοφ(α είναι ή Ι:ι.πόλυτη έλευ&ερία. 'Όπως tγρα
- ο Ar\\ndale: 11 'Π Θεοσοφία δέ λέει: αilτό &ά κάνεις, 1Π Θεοσο _ α λέγει: "Σκέφου . Ζύγισε. 'Αποφάσισε'' (1Ίελεκό:ν άρ. 18 σελ ,15).
ο &δελφός μας Δημήτριος Νομικός προ σ&έτε ι στό βι βλίο πού έκ
=::ιμ:: 11 Θεοσοφικαί μελέται": "Ί-Ι Θεοσοφία Ι:ι.ποτελεϊ τό &παύγασμα
�ωτεινοτέρων &ναλαμπων του άν&ρωπίνου πνεύματος, τήν ένσάρ
των ε1)γενεστέρων συναισ&ημάτων της &ν&ρωπίνης καρδίας,των
ο-:έρων έμπνεύσεων της tχν&ρωπίνης φυχης" (J7ελεκάν &ρ. 18 σελ.

=·ν

Η Θεοσοφ(α μελετάει όλες τίς &ρησκειες. Κ'ή 'Άννη Μπέζαντ
:::ί:ει στήν "'Αρχαία Σ οφία": "'Αφοϋ ή Θεοσοφία είναι ή
κοινή
-::""' ολων των &ρησκειων δέν μπορεί ν' &yταγωνίζεται καμμιά. Τίς
�αρίζε ι φανερώνοντας τήν 1)φηλή έσ;ωτερική σημασία τους" ( Πε ::-..:χν &ρ. 17 σελ. 35).
Άλλου, σέ μιά διάλεξή της,είχε
πει:
�.ά μας τούς &εοσό φους 8λες ol &ρησκειες εΤναι &λη&ινές.
Γιά
,,..; .; 1'>πάρχει ή & ρ η σ κ ε ί α κι δχι μιά &ρησκεία" (Πελεκάν
:. 8 σελ. 31). Καί στούς "Βασικούς Νόμους της Θεοσοφίας" tγρα==· 11 0! διάφορες �-ρψ:fκεϊες εΤναι μέ&οδοι πού μέ τή βοή&ειά τους
αν&ρωπος &ναζητει τό Θεό καί τουτ ο δικαιολογει τήν &νάγκη νά
-:χρχουν οί διάφορες &ρησκεϊες. 1fιά μέ&οδος ταιριάζει σέ έ!να
-�::tωπο καί μιά αλλη σέ &λλο. 'Υπάρχουν πάρα πολλές ιδιοσυγκρα,
,
.:ι::;
α
πνευματα δ ιαφο , η μια Ι:ι.π > την
,
"λ'"η, .!υπαρχουνε
•
διαφορετικες
.:--:ικά, γι'αύτό κ'lχουνε διαφορετικές πνευματικές &νάγκες.
'Η
·.:&tια είναι τ.αντου � Υδια, υπάρχουν ό'μως έκατοντάδες
τρόποι
- '-:ήν έκφράζουνε κι 8μως τό σύνολο της δέν έκφράζεται τέλεια
1
'
' δινε
' ι στην
1.
'
'
- -:::' .... JΓ�α&ε
&ρησκε ια
αν&ρωποτητα
το' δικο' της μη• _:ι κ'tχει πάντα κάτι νά δώσει" (Πελεκάν &ρ. 11 σελ. 17).
Τό ιδανικό του με γάλου tvδου στοχαστη Βιβεκαvάντα ηταν νά
είναι πιά χωρισμένες� μιά &ρησκεία άπ' τ_ήν αλλη tτσι πού vά
__ ονται άκόμα � μ ιά τήν αλλη , μά νά έvω&ουνε όλες καί vά γί \ μιά παγκόσμια &ρησκεία. Τό ιδανικό του αύτό τό tγραφε στό
Όιαράκι του πού Ι:ι.ρχίσαμε vά τό δημοσιεύ ομ ε άπ' τόv τελευταιο
Πελεκάvα 11 Τό ιδανικό μιας παγκόσμιας &ρησκε ίας". Κι ό'πως
==�ι ή 'Ελένη Σαμίου στήv ε!σαγωγή της μετάφρασής της του β ι
.ο"J
αύtου: ' "Στήν καρδιά κά&ε &ρησκείας άγωνίζεται μιά πανα.ν•
1
1
"
ο. \Τ '
1
" α
-:ινη λ αχταρα για' το' ·νπερπεραν,
.. α ενωv-ουv
ολοι οιι ανv-Qωποι,
\ίtωσουν
πως
011.
v-ρησκειες
ταυτι, ζονται, πως
οιΙ "εοι
,
,
ιι ες οι
ι ο.
...,
, ολοι
ι,
Θ '
• αι ενας Θεός. Πως 'Ανατολή καί Δύ ση είναι �δερφές καί μονά = lι-:' τή συνεννόηση ,ι.αί τή συνεργασία τους έξαρταται τ\ ctωτηρία
:;" (Πελεκάν &ρ. 13 σελ. 37) . Τό Ίδιο γράφει κι ό iνδός ΚοομαΙ

'\

,

- 20 ρασβάμυ στό 11 Χο:2ό του Σ ί�α", πού εχουμε δημο_σιεύσει έ'να μικρό
του άπόσπασμα (ΠελεΥ.άν t.<ρ. 19 σελ. 18) •
"Ή συνένωση των &ρ ησκειων &ά συντελέσει (Jέ μιά πραγματική
,
,
,
_,
'
Α,
/
,
στους αν'-'ρωπους
κιχι/ την
πραγματικη, π_αγκοσμια
συνεννοηση
αναμεσα
'Αδελφότητα." 'Αλλά ό'πως γράφει ό Βιβο.ανάντα στό βιβλιαράκ ι του
"Ή Βεντάντα στήν πράξη" γιά τ(ς &ρησκεϊες: "Πρέπει ή πλάνη νά
έξαφανιστει γιά νά φανερUh<tε', ή ., Αλή&εια 11 • Τό Υδιο t.χε ι πει τό'
'
,
7
'
'
'
11 J\.αταλ'Β
α, ετε τον εαυτο
σας
'f'":::"'ι::
n'Τ( Qtναr·ουρτι:
σες ΧC!l, ,σσι:-;
t.τσι ό'πως είναι, δεϊτε τό φεύτ ικο καί τότε τό φεύτικο &ά tξαφα
ν ιστεϊ κ' ή 'Αλή&εια &ά φανc.:ρω&ει 11 -:. Γιατί ή 'Αλή&εια, ό Θεός,
βρfσκεται παντο�.
1 1 :Μέσα σ' Έκεινον ό λα ζουν
κ' 'Εκε·:νος μέσα σ' ολα ζεϊ 11
έγραφε ό Τζαμί, ό πέρσης πο .ητής σουφί (Πελεκάν άρ. 10 σελ ,32).
Κα ί τότε, λέγει η "Βεντάντα στή ν πράξη": "'Όταν άπλώσεις b Qftά ,
,
, Ί'.ο, C'μο όλόκληρο, τότε
τον
(Jοιχτα τα/ χερια
cJυ για, ν ,,α 1καλ ιασεις
νιώ&εις τόν Θεό".
Μόνο μέ τήν b-yάπη φτάνε: κανείς στήν ύπέρτατη 'Έvωυη γιατί:
11 Α-ύτοί πού γνωρί[)υν δέ γvω !ίζουv τίποtα α.ν δέv
tχοι;·/ μcο·ο: του;;
έκεινος
τή δύναμη της άγάtης, γιατί d ό:λη&ινcί. σοφός δέv είναι
πού βλέπiι, εί�αι tκε1νος πaύ βλέποντας πιό μακ:2ι� άγαπtει π:6
βα&ειά τούς tι.ν&.ρά:πους. Τό ν� βλέπεις δίχως ν' άγα,.c:ς ε:Τναι vά
κοιτάζεις μέσα σ τά σκοτάδια' (Μαίτ�ρλιγκ 11 '0 σοφός 1tαί ή εί
μαρμi-νη 11 Πελεκάν άρ. 16 σελ. 20). Κι <ίπως είπε 1:ι δ λ·iιι.;ρίς λfάγ1tρ:
"Δυό δρόμοι όδηγc.υν στή Θεία Σοφία. Ή Γνώση κ' η 'Αγάπη ..•.• 'Η
όμορφιά ξυπνα τ ήν άγάπη ό'πω-; κ' ή άγάτ.ί) μετc.:μορφώνε ι σέ ό μ.ορφ ιά
τό κά&ε τί πού&" άγκαλιάσε:" (Πελεκάν άρ. 7 σελ. 19)
" Κά&ε στιγμή μπορει ή άγάπη σου
lrv1tό νά βγάλε t"
έγραφε ό άδελφός μας Δη μήτρης Θεοδωρίδης στό ποίημά του " Του
χρυσάν&εμου τά φι&υρίσματα" (Πελεκάν άρ. 8 σελ. 22). Κι ό ισπα
νός Φεντερίκο Γκαρ&-ία Λόρκα έγραφε: "'Άν δέν άγαπήσετε βα&ιά τήν
πέτρα καί τό σκουλήκ ι δέ &ά μπεϊτε στή Βασιλεία των
Οi.ιρανων••
(, Πελεκάν lχρ. 8 σελ. 29).
Θ� μπορουσα τόσα καί τόσα τώρα νά πω γιά τά &έματα της ά
στό
γάπης, της &υσίας, της συμπόνιας, πού είναι γραμμένα μέι1α
περιοδικό μας, 8πως οι δυό αύτοί στίχοι, τό κεντρικό μοτίβο του
11 Πάρσ ιφαλ 11 :
•ι 'ΙΙ· συμπονια,
,
, κανει
,
τον
σοφο,
τόν άγνό τόν Τρελλό"
άλλά δυστυχως ό χρόνος δέν μας φτάνει. Θά είχα νά πω πολλά καί
γιά τ ήν έλευ&ερία, γιατί όπως γράφει καί πάλι ή 11Β εντάντα στήν
πράξη": "'ΙΙ άγάπη δέν μπορεί ποτέ νάρ&ει μέ τόν τρόμο άλλά μέ
τήν ελευ&ερία 11 (Πελεκάν lχρ. 7 σελ. 11). Κι ό'πως είπε κι ό Θουκυ
δίδης : 11 Εύτυχία &ά πει λευτεριά. Λευτεριά &ά πεϊ φυχή δυνατή"
Ι

- 21 Πελεκάν &ρ. 1 Ο σελ. 40) • 'Αλλά έπει δή &έλω νά πψ "(..�ά.α.λλα. τέσ:;� ρα βασικά &έματα �ού [χουν δημοσιευ-&εί στό περιοδιικ{μ_�ς ,._ μέ
_εγάλη μου λύπη &ά παραλείφω τόσα αlλα,·δπως,εiναι Όd π_όvος�
ή
_ς_�ιτ__ναι ;,.α�αρα, &εο, δ v.
;.,,,1ωνας,
,
, που, στην
, ονσι.
.ι.
,.α.τ-ρ'ιi,
ηι χαρα,
:;κλαβια,
,
:-οφ ικα •.
.
··: - .
Τό εvα lχπ'τά τέσσερα &έματα είναι ό μυητικός ρόλος της Τέ ·,:νης. Ή Τέχνη ζωντανεύει τίς βα&ειές μυητικές σκέφεις. καί τ(ς
ας καί της Ιι.γάπης. Για�ίνει προσφορά μ έ τήν fκφραση της όμορφι
ο. ,
, 1,
,
1. ο. ,
1.ι
-: ι uπου δονιουνται τ σ:ν\J'ρωπινα συναtQ'\J'ηματα, υπ
.ου- ε ναι ο πονος
1. ,
J.Λ
,
1'
,Ι.
λι..,_
, γει η WΙ.ην'ινη
έκε.ι κ ι η σ:γαπη
uπου
ι;εχει
σ:νν'ρωπια,
κ ' ηΙ χαρα,
3ρίσκεται. Καί είπαμε π�ς ή βα�ειά σΥ,έψη μέ τήν lχγάπη καi
τήv
όμορφιά μαζt φτάνει στήv Άλή&εια.
Γ ράφαμε λοιπόν
γιά τό Θέατρο, πρωτα γιά τό ·ί3ουδδικό &έατρο,
'
' 1 1 ) , για' τα' γιαπωνε..,.ι'γ
'
'ι " 'Ο Τσριμεκουνταν
' Θι,β ετανικο δραμα
για' το•
1
1 0 'Ατσουμόρι") Υ,αί γιά τά βο:&ειά μυητικά
εργα
κα δράματα Νό ( 1
του ΒάγΥ.νερ II Ό ίπτάμενος 'Ολλανδός" (τj 11 Τό Χαράβι-φάντασμα 11 ) ,
ό 11 Ταvχόϊζερ 11 , ό 11Λόεγκρ-ιν", d 1 1 Πάρσιφο:λ 11 •
'Έπειτα εtπαμε γιά τή Ηυητική Τέχνη στή ζωγραφική μέ τήν πα
ράσταση της ε tκόνας του Γκρέκο 11 'Η ταφή του κόμητος Όργκά& 11καί
μέ τήv tρμηνεία του lχδελφου μας Τάσου Βαλαδώρου. Ό άδελφός μας
Τάσος εγqαφε Υ,αί γιά τή μυητική ζωγραφική της 'Αναγέννησης, καί
γιά τά γοτ&ικά βιτρώ. "Εγραφε καί γιά τή μυητική άρχιτεκτονική
της γ οτ3-ικης μητρό πολης της Σάρτρ.
Δημοσιεύσαμε καί συμβολικές παραβολές καί μύ&ους, ό'πως II Ή
πλατωνική παραβολή της σπηλιας 11, 11 Τό χελιδόνι καί τό φάρι", τό
,
,
,
i1
'
, σκοινι
λ ωστη' 11 , Τ' α"λ οyα
και, το, ποταμι
, i1 'Η αραχvοκ
"φωμι 1 1, i,Tο
1
11
του Πό Λό , 1 Ή παραβολή του Λέ(Jινγκ γιά τά τρία δαχτυλίδια" ,τό
ταοϊκό παραμύ&ι 11 'Η άρπα", d μύ&ος του Ταγκόρ 1 1 '0 Ούπαγκούπτα 11,
11 'Ο κα&ρέφτης της Άλή&ειας" του Φλορι άv κι ." Ό tλέφαντας" του
Τζαλαλουντίν Ρούμι . Οί μύ&οι έκφράζουv βα�ύτατες εννοιες. Δέν
εΊvαι άπλά παραμύ$ια γιά παιδιά, όπως νομίζουν μερικοί. ΕΊvαι
κρυμέvος συμβο λισμός, εΤναι ίερές lννοιες πού παρουσιάζονται μέ
τόσο άπλή εκφραση στούς άμύητους άν�ρώπους. Πολλές φορές είναι
ή βα3ειά πείρα όλόκληρων αιώνων.
1

t

τ

Ο.

,

Ο.

,

, ,

t

Τό δεύτερο &έμα πού &έλω νά μιλήσω ε Ίναι τό πόσο ή Θεοσοφ ι
_ 
κή μας 'Ένωση εΊναι ένάvτια στή �ανατική ποινή, σ'αύτή τή βάρβα
ρη έφαρμογή της δη&εν δικαιοσύνης. Γράφαμε πολλά αρ&ρο: καί όμι
λίες στό περιοδικό μας, πού τά κυριώτερα είναι ol έμπνευσμέvες
dμιλίες του Β ικτόρ Ο�γκό &πάνω σ'αύτό τό lχποτρόπαιο �έμα, πού τό
τή
παρουσιάζει τόσο ζωντανά μέ τή ρεαλιστική του πέννα�" Αύτή
στιγ μή πού μιλουμε καί χαμογελουμε ύπάρχει μέσα στό μπουντρούμι
lνας δυστυχισμέ"Jος αν&ρωπος πού άτεv {ζει lχδιάκοπα τή μέρα πού
vα
ι:;Κτελ'
εσουν, ι;;να
Δ' τον
,
1.
1'
,
,
,
ψασμα
που, μεγαλωνει,
που, πλησιαζει,
.....
Θά σκοτώσετε ε"vαν αν&ρωπο γιά ν' lχκρωτηριάσετε τήν μοίρα του 1,.
φαιρώντας τήv εύκαιρία γιά μετάνοια. Τό εγκλημα έξαγοράζεται μέ
τίς τύφεις. Κι δχι μέ μιά &ηλιά η τό τσεκούρι. Τό α1μα πλένεται

- 22 μέ δάκρυα κι δχ·ι μέ αΊμα 11 • Καί παρακάτω περιγράφε t: τήν άνατρt χιαστ ική σκηνή της, έκτέλεσης στήν άγχόνη. 'Επίσης δημοσι-εύομ ε ά
ποσπάσματα άπό τήν όμιλία του άδελcρου μας Τίμου Βρατσάνου,_ πού
ηταν πρόεδρος του Συνδέσμου γιά τήν κατά νν ηση της &ανατικης ποι
νης καί πού tκανε τήν όμιλία αiJτή στόν Παρνασσό τό 1956. Σας &υ
μίζω καί τό lχρ&ρο του άδελcροϋ μας Δημήτρη Θ εοδωρίδη 11 0<, φονεύ σε ις t1 (Πελεκάν άρ. 1 7 σελ. 42 ) .
Τό τρίτο &έμα είναι ol φυλετικές διακρίσεις. Δέν
νοεϊται
Παγκόσμια 'Αδελφότητα αν ξεχωρίζομε τούς άν&ρώπους άνάλογα μέ
τό χρωμα πού έ!χει τό πετσί τους. Ό ά-δελφός μας Τίμ-ος Βρατσανος
tγραφε έ'να ώραιότατο αρ&ρο μέ τόν τίτλο "'Άσπροι, μαυροι, κοκ κινοι, κίτρινοι". 'Έχουν γραφτεί κι αλλα &ρ&ρα καί ε!δ;ι;ι.ά η Στοά
λίπέζα:ντ πρίν ίιπό τρία χρόνια άσχολή.{}ηκε μέ τό ζήτημα αύτό
καί
τόνισε τήν άδικία πού γίνεται στούς μαύρους άδελφούς μας.
Καί τό τέταρτο &έμα: η συμπόνια, ή f.ιγάπη πού χρωστουμε στά
ζωα. Τά cρ&ινοπωριάτικα δελτία μας εΤναι άcρι ερωμένα στούς μικρό
τερους αύτούς άδελcρούς μ·ας κα&ώς καί στούς μεγάλους μας άδελ ,
,
,
,
"Λ
'
,
"Αγιο φραγτους
προστατες
τους, τον
1-ιγιο 'Ι ερο\]"εο
και, τον
φους,
κ(σκο, τόν "Φτωχούλη του Θεου. Κήρυξε στά πουλιά καί στά φάρια,
σ' 8λα τά ζωντανά τά πλάσματα, πού νιώ&αν τήν kγάπη του καί tρ χονταv κοντά του, ΕΥδαμε πόσο η' άγάπη του έξημέ ρωσε · καί τόv λύ
κο άκόμα καί τούς τρεις αγριους ληστές πού μπηκαv tπειτα μονά'
'
'
χεροπιαστα' ο·"λη την
'
' α"
χοι τους στο μοvαστηρι του. "Ε•τσι βλεπομε
πέραντη ' τή �αυματουργή δύvσ.μη της άγάπης πού ημερεύει καί τά
,
,
,
,
,
πιό &γρια εvστιχτα. ΕΥδαμε και το� Αγιn Σε9αφειu,πqυ rουσε μες
cι

..

τίς άρκονδες κι ολα τ'αγρια &ηρία, πού"κάστά δάση μέ
&ε νύχτα δίπλα του ξαπλωμένα τ&υ κάναν συντροφιά-. Γράφαμε γιά
τά πουλι.ά, τόv σπ[νο καί τά σπουργίτια, γιά τό σαλιγκάρι καί τό
μυρμήγκι-. 11Μή βασι,:νίζεις τό μυρμήγκι πού σέρνει τό σπυρί τό στά
ρι, γιατί τό μυρμήγκι ζε'ι κ'εΊν'τj ζωή & αυμα<1τή 11 (Φ ιρvτουσ ί, πέ er
σης ποιηηfς, Πελεκάν άρ. 8 σελ. 22). Καί εΥδαμε κα.ί τό μικρό τό
καβουράκι πού 11 tχr: ι μ ιά καρδούλα vά χαίρεται καί νά πονεϊ 11 (Μυ
ριβήλης, Πελ ε,:.άv άρ. 12 σελ. 7) •
Αύτά οσο πιό σύντομα μπορουσα vά πω, είναι τu. κυριώτερα �έ
ματα πού έ'χομε πραγματευ &εϊ στό περιοδικό μας. 'Επίσης ό άδελ
φός μας Βαλαδωρος έ!χει γράφει ώς τώρα τέσσερα ένδιαφiρ�vτα αρ &ρα γι� τήv έρμηvεία του ΘεοΟ"οφικου μας 'Ε:--ιβλήμ�τος καί {),ά έπα
κολου&ησουν κι &λλα.
Πρίvτελε ιώσ:.ιι &έλω νά ε-όχαριστήcrω &ερμά έκ μέρους της Θεοσο
φ ικης Ένώσzως ολους έκε ίvov,:: πού βοή{)·ησαv κα ί βοη&ουv τόσο πο
λύ στίς έργασίες της μέ τίς όμιλίες τσυς στίς Στοές μας
κα,9-ώς
κα� yιά κά&ε πνευματική καί ύλι��� τους πρσe1φορά στά βιβλία καί
e1:;o πε �ιοδικ?. 'Επίσης καί γιά τήv οικονομική τους προσφοe::χι δ-;;
,
λαδη τις πολυτιμες δωρεές τους,πού μας βοη&ουv τόσο πολύ -yιά τό
� QYO μας. Εύχαρι στουμε πολύ οι.ους ·,ι�ί γ;u τ5 &ερμό σας ένδιο:φc ρ:>v ,:.:.Δ
τήv άγάπη σας, πού συντελουν -.:όσο cπήv έπ ιτυχί α του σκ:>που μας •.
'Αγλ. Ζάννου
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2.

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ

Ή μόνη λύση πού μπορει νά δο&ει στά προβλήματα του κόσμου,
τό μόνο βάλσαμο πού &ά γιατρέφει ό'λες τίς πληγές καί τίς λύπες
εΊναι ή Άλή&εια, πού εΤναι άπελευ&έρωση καί ε�τυχία. Δέν εΊναι
μυστικιστική ό'πως άρέσει σέ πολ λούς νά φαντάζονται. 'Υπάρχει σ'
αuτή, ό'πως σέ ό'λα, καί μυστικιστική πλευρά καί πραχτική. Κι άπό
τό ατομο &ά έξαρτη&ει &ν &ά τή διαστρεβλώσει γιά νά τήν ταιριά
ξει μέ τό δικό του τό ταμπεραμέντο τό ιδιαίτερο. Σάν τή νιώσεις
καί μέ τήν καρδιά καί μέ τό νου, &ά σέ όδηγήσει στήν έσωτερική
ειρήνη, στήν έσωτερική γαλήνη .
Λύνοντας τό άτομικό σου πρόβλημα &ά λύσεις τό πρόβλημα του
κόσμου. Τόν κόσμο τόν άποτελουνε τά ατομα. Κ' f!τσι αν τό ατομο
fχει μέσα του ε!ρήνη, &ά μπορέσει νά δημιουργήσει γύρω του ει ρήνη καί γαλήνη καί κατανόηση της 'Α.λή&ειο:ς. Αύτή ή ε!ρήνη, αύ
τή ή ικανότητα νά κατανοεις τά παλέματα καί τίς μάταιες τίς λα
χτάρες καί τίς πε&υμιές του κόσμου, αύτή ή άπέραντη βε βαιότητα
γεννιέται αμα μπορέσεις νά συλλάβει ς τό νόημα της ζωης' αμα δεις
κο:ι, καταλα, βεις το, σκοπο.
,
Σάν τό ποτάμι πού ξεκινάει στήν l ρη μο κ'ύ'στερα στριφογυρνά
ει καί πλανιέται στούς &μμους ε1ίναι τά δημιουργήματα των &ν&ρώ
r.ων πού σκοπό στα&ερό δέν tχουνε στή ζωή, των άν&ρι.uπων πού βου
λιάξανε στή σκιά του τωρινου καιρου. 0σοι &έλουνε νά δημιουρ
γήσουνε κάτω άπό τή σκέπη τοϋ Αtώνιου, πρέπει βα&ιά τό
σκοπό
τους νά νιώσουνε, τή &έα της 'Αλή&ειας. Δίχως αύτή τή &έα κι αύ
τή τήν κατανόηση τίποτα δέ &' άπομείνει άπ'οσα δημιουργήσουνε.
Θάναι τά δημιουργήματά τους ώσάv του λούλουδου τήν εύωδιά
πού
ξε&υμαίνει, χάνεται. Ένω αv δημιουργήσουν tχοντας κατανόηση μές
στήν καρδιά τους καί μές στό νου τους, &ά ύπάρχει στό δημιούρ
γημά τους ή σφραγίδα της αίωνιότητας.
'Π 'Αλή&εια δέ μπορει νά κατανοη&ει μονάχα: διανοη τικά.
Ή
διάνοια: σέ κανέναν δέν κυριαρχεt άπόλυτα. Κα:ί κανένας δέν δδη γει τή ζωή του μόνο μέ τό συναίσ&ημα. Δέ μπορεις νά χωρίζεις τά
Ο'Uναισ&ήματα άπό τή διάνοια καί νά έλπ(ζεις πώς &ιχ καταλάβεις
τή ζωή lχπό τή μιά μονάχα ά:πό τουτες τίς δυό τίς στενές, τίς πε
ριορισμένες τίς πλευρές. Ή έκπλήρωση της ζωης εΊναι &ποτέλεσμα
ϊ.ού βγαίνει άπό τό άρμονικό τό σμίξιμο της διάνοιας μέ τά συναι
Ο'&ήματα.
,
Τ ι, δια:φορα, ι:.χει ο α:γριος α:πο τον πο,1. ιτισμενο; to αγριος
-τη
,,
λέξη α:ύτή τήν παίρνω μ έ τήν κατά γράμμα σημασ'ία της- βάφει
τό
κορμί του καί τό στολίζει μέ φτερά καί μέ χάντρες καί μεταχε ι ρίζετα:ι κι αλ λους μπελαλίτικους τρόπους .έξωτερικου στολισμου.'Ο
φαινομενικά πολιτισμένος lχει τά μπερδέματα της έσωτερικης bμορ
Φtας. 'Έχει τά διανοητιΥ.ά του τά φτερά, τά συναισ&ηματι,ι.ά του τά
βα:φ ίματα, τίς άμέτρητες τίς δογμ ατικές του χάντρες. Ό πολιτι41

.Jl
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,

,

,
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<1μένος αν&ρωπος του κόuμου μπορεϊ νά μή στολίζει τό κορμί του μέ
του αγριου τό βάρβαρο τρόπο. 00μως έχει πολλές φορές διάνοια καί
<1υναισ{}ήματα αγριου. 'Εσωτερικά δέν ε'ίvαι καί πολύ άλλιώτικος ά,
,
"
Η,
έ,-ςωτερικα.
, 1n·α
, δ ειχvει
,
f, οι α> λη"ινα
αγριο.
1ηονο που, δ,εν το
ποQ
πο, τον
λιτισμένος έχει ξεπεράσει ολα τά πλουμίδια, γλες τίς μπερδεψιές.
Κ'ή bμορφιά του δέν κρέμεται άπό πράματα έξωτερικά. Γιατί μπόρε
σ'ε κ'fφτασ'ε στήν άπλότητα της ζωης.
Ή tξέλιξη, πού λειτουργεϊ σάν άνοδική σπείρα, διευ&ύνεται
πάντα πρός ό'λο καί μεγαλύτερη άπλότητα ζωης. Πολλοί.αtσ&άνοντ α ι
τόν πό&ο νά δείξουνε τό δρόμο πρός τήν κατανόηση της ζωης. 'Όμως
αν δέν έχουν άπλότητα μέσα τους, &ά δΤJΊ1ιουργήσουνε καινούργιους
φΡάχτες, καινούργιες παρανοή<1εις, καινούργια πέπλα άνάμεσ'α σ'τόν
κοσ'μο και σ'το σ'Κοπο του.
'Όπως d έλέφαντας άνο ίγει δρόμο μέ ς στό δάσος κι αυτός d δρόατομο
μος ε'ίναι γιά νά τόν άκολου&ήuουνε κι αλλοι, έτσ'ι καί τό
πού έχει ν ιώ<1ει τήν 'Λλή &ε ια άνω ίγει δρόμο σ'του κόσμου τ' αγρ ια
τά δα<1οτόπια, σ'τά μπ ερδεμένα του τά <1ύλλογγα.· Δέ μπορεϊς πραγμα
τικά νά βοη&ή<1εις τούς άν&ρώπους, 8σο καί νά λαχταρας νά βοη&ή σεις,&ν δέν tχεις βρει έσύ ό ϊδιος τήν Άλή&εια τήν παντοτινή.
'Όλοι σας πο&ειτε ν' άνο ίξετε τά μάτια τά τυφλά, νά βγάλετε
τούς φυλακισμένους οξω άπ' τή φυλακή τους καί νά δώσετε φως <1'αύ
τούς πού μένουν ε μές σ'τή σκοτεινιά πού δημιουργήσανε μόνοι τους.,
Μά δέ μπορειτε νά όδηγή<1ετε τούς τυφλούς η ν'lχνοίξετε τά μάτια
τους νά δουνε τό φως 1 νά βγάλετε τούς φυλακι<1μένους άπ'τή φυλα
κή τους αν δέν έχετε κατανοήσει τήν 'Λλή&εια πραγματικά, αν δέν
έχετε φτάσ'ει πραγματικά στή λεφτεριά καί στήν εύτυχiα. "Λν δημι
ουργεϊτε μονάχα πράματα πού ξεφτανε, πράματα πQύ χάνονται
ώ<1cf:.ν
του λουλουδιου τή μ οσκοβολιά, τί άξία &έ νάχουνε γιά τόν κό<1μο;
Τόσοι καί τόσ'οι δημιουργουνε κάτω άπ'τή σκιά του τωρινου καιροϋ.
"Ο<1οι κατανοουν πρέπει νά δημιουργοϋν κάτω &πό τή <1κέπη της αtω ν ιότητας. Ώς κ'ενα διαβατάρικο λαμπύρισμα vάχει πάρει τό μάτι
τους μέσ'α σέ μ ιάν τj'συχη στιγμή, δέ &ά ξαναγυρίσουνε ποτέ στό
κλουβί του περιορισμου τους.
'Όποιος φτάσει στή λεφτεριά -&ά -&ελήσει νά γίνει λέ cρτερος όλος
d -κόσμ ος. Ό μόνος πού μπορεϊ στ'&λή&εια νά dδηγήσει η νά βοη&ή
σ'ε ι είναι κεινος πού βρηκε μέσα του τήν ειρήνη καί πού εΤναι σίστή
γου�ος πώς ενιωσ'ε τή λεφτεριά της ζωης. 'Όχι ό'ποιος μένει
σκια πού δημιούργησε μονάχος του η βρίσκεται φυλακισμένος μές <nό
κλουβί της παράδοσης.
Πολλο{ βαδ(ζουν ε πρός τήν πύλη του Αtώνιου. Μερικοί Jμως τή
διαβήκανε κ'ετσι της εχουνε γυρισμένη τή ράχη. Ποτέ δέ ρίχνουvε
e1κιά: σ'τό μονοπάτι α-ότονων πού άκόμα βαδ{ζουνε πρός έτούτ η τήν πv
λη. Γιατί γίναν ενα μέ τό αιώνιο τ6 φως.
Κρισναμούρτι
Μετάφρ. Μαρ. 01κονόμου
]
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3. Ο .ΑΝ.ΑΡΧΟΣ
Γιά σένα καί γιά μένανε,
για τά μελλούμενα καί γιά τά περασμένα
σταμάτ σ: πι ά νά μου μ ιλας
καί λίγο κοίτα πιό καλά
σ'αύτό πού δέ μπορει ν'άλλάζει
-Αύτόν τόν �νανε, πού δέ γεννή&ηκε κ αί δέν πε&αίνει.
Ι{οιτα
'
- και, τον
, ωκεανο,
'
,
τ η, γης
τό διάστη μα κα ( τά νη Ο'ιά της ζωη ς,
πού όλόφωτα σά- διαμαντόπετρες
μέαα στά ζαφειρέν�α ξέχειλα ποτάμια
του διάστερου του αι&έρα στέκουν,
σ'έτουτο τό στερέωμα πού'ναι σκεπή στό χάος,
στά μύρια τά φανά_ρ ια του,
πού ή φλόγα τους ή ά&άνατη
εΊναι &σβηστη γιά πάντα,
α'έτουτο τό στερ_έωμα, ναί'
πού π υργωμένο στέκει άπόρ&ητο
ατή σκέφη τή ν άπόκοτη
καί π ί σω τή γυρ ί ζε ι,
ό'πως τά σύγνεφα του 'Ατλαντ ιΜυ ό άγέρας
Κο ίτα σ'αύτό τό Σύνολο
άπό ή'λιους, κόσμους, αν&ρωπους, &ν&ούς καί ζωα
μ' ολη μαζί τή σιγαλή
� βροντερή δουλειά πού &έλουνε γιά νά φκιαχτουν,
νά ζουν καί νά πε&αίνουν. ,
Τ'αχατες να, ) ναι μια, 6 πτασια;
'Όλα 8αα φκιάχτηκαν
κ'έ:χουν μερίδιο ατήν κληρονομιά
νά 'ναι ματιου βλαμμένου άνύπαρχτα μυγάκια,
δvειρα καί νερόφουσκες;
Αύτ όν ή <1κέc\Π), κούνια της καί τάφον έ:χε ι
κι δχι πιό λίγο, κά&ε μελλούμενο καί κά&ε περα<1μέvο
αχρη στ ο ς ή'σκ ι ο ς ε τ να ι
της σκέφης της γοργόφτερης.
Αύτά -μελλούμενα καί περασμέvα
καμμιά δέν [χουν �παρξη,
'Υπάρχει κεινο μοναχά
πού τό Υδιο νοιώ&ει πώς ύπάρχει •

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

Τά πάντα βρίσκονται κλειαμέvα
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μέσα στό κά&ε τ ί.
Ολάκερο τό δάαος τ�ς Δ ωδώνης
κλειαμένο βρίακετα:ι ατό κύπελλο κά&ε βελα:νιδιου,
είναι άνύπαρχτοείναι -κι &ς
,
-.:τα:, , να:ι,
τι, ,Jl.1τα:νε κα:ποτες, τι, α
8πως καί τί είναι τώρα.
:Μονάχα ή ακέφη
καί τά συν&ετικά γοργόφτ ερα κομμ�ια της,
Θέληση Πά&ος, Λογική καί Φαντα:αία,
,
'
,
,
α.'
δεν είναι μπορετο, ποτε τους να πε-.:τανουν,
αύτό 'ναι πού πραγματικά φαίνονται νά 'ναι,
της άλλαγης της αστατη-ς τό ,Jφάδι,
πάνω α'αύτό γιά νά μπορεί νά όφαίνει
8λα οαα αφεντεύουνε
κόσμους σκουλή�ια, σουλτανάτα, πρόληφες:
Τι σημασια: ο χρονος, ,1 περιστα:ση κι ο τοπος
έ!χει ατή ακέφη πάνω;
Χτύπα τήν πόρτα: της καί διάπλατα &ά σου άνο ιχτεί.
Κοίτα: καί νά: 'Όλοι ο! αϊωνες οί μελλούμενοι
πάνω ατούς περασμένους κα:&ρεφτίζοντα:ι
αά μέαα ατό γυαλί.
,

,

,

t

,

-"

,

(

,

Τά· πε ρα:σμένα τώρα: ατέκοντα: ι μπροστά σου
σάν πλέρια: ένσάρκωση α:ύτονων πού &ά 'ρ&ουν.
τημα
ς τό συναπάν
όσο άπο&υμα
Κι ώστ
,
,
...,
t
,
ι
κομματ
το
σου
αυτου
με κεινο του ε
ις
ξεκινήσε
νά
έαύ
πού ύπηρχε πρίν
γιά τουτον τό μικρόν άγώνα: δρόμου
, ατεφοcνων
, ει δ χαρος.
,
που, στα:, ατερνα, τον
Π. λfπ. Σέλλευ Percy !3yssl1e Sbclley, 1792-1822)
'Αποσπάαματα άπό τήν 11 'Ελλάδα", λυρικό δράμα έμπνευσμένο άπ'
τήν 'Ελληνική 'Επανάσταση κι άφιερωμένο στόν 'Αλέξανδρο Μα:υ
ροκορδάτο. Λεύτερη άπόδ. Δη μήτρη Θεοδωρίδη.
01 παραπάνω στίχοι περιέχουν ένα μέρος άπ' τή βα&υστόχα: ατό
ατη άπάντηση πού εδωσε ενας tβρα:ίος μύστης κα:ί έρημίτης
έvαγώvιο �ώτημα του σουλτάνου γιά τήν τύχη πού περίμ ενε
τήν
'Ο&ωμανικη Αύτοκρατορία: ijστερα άπό τόv ξεσηκωμό των ρα:y ιάδων.
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4.

Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΝΙΟΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τό βλέπουμε παντου τό παιχνίδι της ζωης καί του &ανάτου-α'ύ
τή τή μεταστοιχείωσ η του παλιου στό καινούργιο. ·π μέρα μας [ρ
χεται κά& ε πρωί όλόγυμν η κι όλόασπρη, δροσάτη ώσάν τό λουλούδι.
Μά ξέρου με πώς είναι παλιcχ. Elv'd rδιος δ χρόνος. Εlν'ή Υδια ή
πανάρχαια κείνη μέρα πού πηρε στήν άγκαλιά της τή σφαί ρα μας τή
φωτο�φαντο
νιογέννητη, τ�ν τύλιξε στόν &σπρο τό μαντύα της τό
zαί τήν ξαπόστειλε γιά τό προσκύνημα, γιά τήν πορεία άνάμεσα στ'
άστέρια.
'Όμως εlναι ξεκούραστη ,j περπατησιά της, τά μάτια της ξάστε
ρα. 'Έχει άπάνω της τό χρυσό τό cρυλαχτό της άγέραστης αιωνιότη
. υ σβήνει τήν κά&ε ζάρα άπό τό μέτωπο τ ης
τας.• Καί τ'αγγισμά το
CΙ.'
,
,
,
Πλασης. . Τα γερατ-ια Υ,ι ο '\]'ανατος διαβ ατικες μοναχα ριχνουνε σκιές στή &ωρίά της. 'Αχνάρια δέν άφήνουν οι βηματισιές τους. Κ' ή
άλή&ε ια μένει δροσερή καί νιά .•
Α'ύτή ή παλιά, ή πολύ παλίά της γης μας μέρα ξαναγεννιέται
zά&ε πουρνό. Ξαναγυρίζει στό άρχικό μοτίβο της μουσικ ης της. '.k
νίσως κ ι άκλου&ουσε ό δρόμος της μιάν άτέλειωτη Υσια γραμμή, ά νίσως καί δέν ητανε κείνο τό σ-tαμάτ ημα τό τρομαχτικό πού κάνει
άwου βουλιάξει μές στήν αβυσσο της σκοτεινιας ωσαμε πού νά ξα ν�γενν η&ει κά&ε φορά στή ζωή όπού τ'άρχινίσματα γίνονται τ'άμέ
τρητα .t &ά μόλευε λίγο λίγο τήν άλή&ε ια, στή σκόνη -&ά τήν f-&αβε.
Καί της π ερπατησιας της τό σφυροκόπημα πόνο &έ νά σκορπουσε ά
διάκοπο στή γής. Καί τά γεράματα δίχως άντ ίζηλο -&ά βασιλεύανε
καί &άταν ό &ρόνος τους καμωμένος άπό παντοτινά σκουπίδια στι βαγμένα.
λ[ά κά&ε πουρνό ξαναγεννιέται ή μέρα &νάμεσα σ� λούλουδα cρρε
βε βαιώνει
Ο'"ι{.ανοι γμένα. Ξαναφέρνει τό μήνυμά: της. 'Όλο καί μας
hώς αιώνια πε-&αίνει ό &άνατος. Πώς είναι στήν έπιφάνεια τά κύ
ματα της ταραχης, πώς της γαλήνης ό ώκεανός εχει βά&ος απατο.
'Π α'ύλαία της νύχτας άνοίγει κ'ή αλή&εια ξεπετιέται χωρίς μήτε
uιά σκονίτσα νά λεκιάζει τό ρουχο της, χωρίς ο�τε μιά ζάρα νά
γεράζε t τήν οφη της.
Α-bτός πού ύπηρχε πρίν άπ'ολα βλέπουμ ε πώς rδιος εΊναι σήμεόλοκαίνουργη
ρα. Ή κά{}ε νότα του τραγουδιου της δημιουργίας
3γαίνει άπ'τή φωνή Του. Τό σύμπαν δέν είναι άντίλαλος μονάχα πού
:χντι,Β ουι
., ζ ει α:πο ουρανο σε ον ρανο σαν αστεγος στρατοκοπος, ο α:ντραγουδή&ηκε μές
-:ίλαλος παλιοϋ τραγουδιου πού μιά γιά πάντα
:1-:ό -&ολό τ'άρχίνισμα της πλάσης κ'ύ'στερα άπόμεινε όρφανό. Κά&ε
:1-:ιγμή βγαίνει άπ'τήν καρδιά του Κυρίου, πνέει μέ τήν πνοή Του.
Νά γιατί άπλώνεται σ'8λο τόν ο'ύρανό καταπως παίρνει μορφή
..-ιά ιδέα μέσα σ'ενα ποίημα. Νά γιατί ποτέ δέν κοματιάζεται, πο
�έ δέν τό τσακίζει τό β&ρος του δσο κι &ν γίνει μεγάλο.
,
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- 28 'Από κεί γεννιέται ή κατάπληξη γιά τίς &τέλειωτες τίς άλ λα
γές, άπό κεί ξεκινάει του 'Αξήγητου ό ερχομός, ή άδιάκοπη λιτα νεία πού σχηματίζουνε τά άτομα δίχως κανένα τους νάχει τ' ό'μοιο
του σ'8λη τήν πλά ση . Κcχί στό ξεκίνημα καί στό τέρμα δέν tχει τέ
λος τ'άρχίνισμα- ό κόσμος εΤναι πάντα παλιός καί πάντα νέος.
Δουλειά του έγώ μας είναι νά μά&ει πώς πρέπει νά ξαναγεννιέ
ται τήν κά&ε στιγ μή της .ζωης του. �ά σπάσει πρέπει ό'λες τίς α'ό ταπάτες πού μές στό τσόφλι τους τό κλείνουνε γιά νά τό κάνουνε
γερικο να φαινεται, του vανατου να σηκωνει το φορτιο,
Γιατί ή ζωή εΊναι νιότη ά&άνατη καί μισεί τά γερατιά, πού γ�
ρεύουνε νά πεδουκλώσουνε τά β ήματά της. Τά γερατιά πού δέν άνή κουνε στή ζωή πραγματικά, μά τήνε παίρνουνε ξοπίσω κα�απως παίρ
νει ό fσκιος τό λυχνάρι άπό κοντά.
ΊΙ ζωή μας JJσάν ποτάμι χτυπάει τίς άκροποταμιές της. 'Όχι γιά
νά αtσ&αν&εί πώς τήνε κλε ίνουνε, παt?ά γιά νά νιώ&ει τήν Υ.ά�ε στ ι
γμή πώς της είναι μπορετό νά πάρει έ'ναν &:τέλε�ωτοδρόμο, ένα δρό
στό κά&ε
μο πού τραβ άει κατά τή &άλασσα. ΕΤναι σάν ποίημα πού
βημα ξαναβρίσκει τό ρυ&μ ό του, δχι γ ιά νά τό κάνουνε νά σωπάσει
οι κανόνες του οι αλύγιστοι, παρά γιά νά έκφράζει όλοένα τήν έ
σώτερη τή λεφτεριά της ιχρμον ίας του.
Ol τοίχοι πού τήν &τομικότητά μας κλείνουνε μας ρίχνουν άπ '
τή μιά μεριά πίσω, στά ό'ριά μας μέσα, κ'ετσι �πό τήν αλλη τή με
ριά μας όδηγουνε στ' άπεριόριστο. Μόνο σά δοκιμάζουμε άπέραντα
κι
νά κάνουμε αύτά τά όρια, βουλ ιάζουμε σέ άντ ίφαση αξεδιάλυτη
&ποτ υχία έλεe ινή μας περιμένει.
Α'ότό φέρνει τίς μεγάλες τίς έπαναστάσεις στήν ι1 στορία της άν
&ρωπότητcχς. Κά&ε φορά πού τό μέρος περιφρονώντας τήν όλότητcχ γυ
ρεύει νά τραβ ήξει ξ έχωρο δρόμο δικό του, ή dρμή τ ης όλότητας του
' 1· '
'
'
'
'
"
δ ινει
'
σκουντια' δ υνατη, α:ποτομα
το σταματαει, το ποδοπαταει. Ο σες
φορές γυρέφε ι τό &τομο νά φράξει τό ρευμα τό άσταμάτητο της παγ
κόσμιας δύναμης, νά τό φυλακίσει γιά προσωπικούς σκοπούς του,
φέρνει τήν καταστροφή. 'Όση έξουσία κι αν �χει ό βασιλιάς δέ μπο
ρει τή δικιά του τήν πcχντιέρcχ της άνταρσίας νά σηκώσει ένάντ ια
στήν άστέρευτη της δύναμης πηγή, ένάντια στήν ένότητα, καί νά
κρατήσει ώστόσο τήν έξουσ ία του.
Ε r πανε • Μ έ τ ή ν ά δ ι κ { α π ρ ο κ ό β ο υ ν ο ! & ν& ρ ω � ο ι,
κ α:
τ ι π ο & ο υ ν ε τ' ά π ο χ τ α ν ε
ν ι κ rt. ν ε τ ο ύ ς έ χ τ ρ ο ύ ς τ ο υ ς, μ ά σ τ ό τ έ λ ο ς ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι, ξ ε π α σ τ ρ ε ύ ο ν τ cx ι11• •
"Αν &έλουμε νά φτάσουμε στό μεγαλείο της προσωπικότητας, πρέπει
νά βυ&ιστουν οι ρίζες μας βα&ιά μές στό παγκόσμιο.
1
0 προορισμός του έγώ μας εΤναι νά τήν έπιζητεί αΏτή τήν ένω
ση. Πρέπει τό έγώ μας νά σκύφει τό κεφάλι f σcχμε κάτω μ έ άγάττη κιχ.ί
τcχπε ίνωση. Καί τή &έ ση του νά πάρει έκεί πού μικροί κάf ,μεγάλοι
σμίγουνε. 'Έχει νά κερδίσει μέ ό',τι χάνει, έχει ν'lχνυφω&εί μέ
,-
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- 29 �ήν ύποταγή. Φρ ίκη &ά τόπιανε τό παιδί γι� τά παιχνίδια του ά
ν ίσ'ως καί Ο'τό τέλος τους δέ μπορουσε νά ξαναπάει κοντά Ο'τή μά
να του. Κ'ή περηφάνεια πού νιώ&ο υμε γιά τήν προσ'ωπικότητά μας
κατάρα &ά γινότανε αν δέ μπορούσ'αμε άπ6 άγάπη νά τήν άπαρνη&οϋ
με. Πρέπει νά τό ξέρουμε πώς μόνο τ) lχποκάλυφη της άπεραντοσύ νης είναι μέσ'α μας άτέλε ιωτα καινούργια καί παντοτινή κι ώραία.
Καί πώς δίνει Ο'τό έγώ μας τό μοναδικό του νόημα .
Ραμπι ντρανά& Ταγκόρ. 'Από τή "Σάντανα"
(lχπό τό κεφ. Δ:: Τό πρόβλημα του έγώ)
Μετάφρ. Μαρ. οικονόμου

5.

ΣΤΗ ΧΑΡΑ

Κόρη έσ'ύ των 'Πλυσ'ίων,
ω Χαρά, σπί&α πανέμορφη, &εική
έ'να πύρινο με&ύσ't
ιπό δικό O'OU τό ναό μας όδηγει •
'Η κακιά �,τι σκόρπισ'ε Ο'υνή&�ια
νά, τά μάγια O'OU τό δένουνε ξανά,
ολοι ol αν&ρωποι, ω &εά, άδερφώνονται
όπου
t
,
t
t
λ,
η φτερουγα η απα ΊJ σου τριγυρνα.
υΟλα τά ε&νη ά γκαλιαστείτ ε.. Σέ ολον, ό'λο
Ο'τέλνω έγώ τόν κόσμο τουτο τό φιλί.
'Έναν t χουμε π ατ έρ α, άδέρφ ια , έκει
άπ'των ασ'τρων πιό φηλά τό &ρόνο.
λ

Οποιος ενος φιλου ο φι ος ε ναι,
οποιος πέτυχε τέτοια �ξοχη ζαριά,
ό'ποιος βρηκε μιά καλή γυναίκα, lχς Ο'μίξει
τή φωνή του ατά χαρού μενα βουητά.
Φτάνει μόνο μ ι ά ψυχή Ο'τόν κόσ'μο τουτον
νά μπορεί κανείς δικιά του νά τήν πει.
'Αλλ'α�τός πού δέν τό πέτυχε ποτέ του,
κλαίοντας εξω από τόν κύκλο &ς τραβηχτεί.
Τή Ο'Uμπά&εια νά τιμα καί νά λατρεύει
ό'ποιος ζει (1 α'ότ ή τή γη.
Πρός τ' άσ'τέρια αύτή όδηγει
όπου του 'Άγνωστου εΊν' ό &ρόνος κι άφεντεύει,
,,

(

,

,

t

,

τ

1

'Όλα τά όντα άπό τά στή&ια της μ εγάλης
Φύ ση ς τή χαρά ρουφουν
καί καλο[ μά καί κακοί· τά ρόδινά της
Ύχνη πάvτ'άκολου&ουν.
αυτή μας
δίνει,
Τά
φιλιά
καί τά
στα
υ
,
t
,
,
Ι
;ύλια
ενα φιλο, κι ως το α1ι.1ατο πιστο.

- 30 'Η δονη' και' το' ακου λ'ηκι άκομα
'
'ο.
νιωvει,
ατέκει όρ&ό τό Χερουβείμ μπρός στό Θεό
"Ε&νη, έαεΊς χάμω &ά πέσετε; έαεΊς μόνο;
Πές, τόν Jlλάατη τόν μαντεύεις, κόαμε έαύ;
Θά τόν βρεΊς πάνω Ιχπ'των αστρων τή ακηνή.
Πάνω Ιχπ'τ'αστρα τό μεγάλο του _έ:χει &ρόνο.
Ή φτερούγα ή δυνατή aτήν αιών ϊα φύση
όνομάζεται χαρά.
Τούς τροχούς μές στό τρανό ρολό'ί τοϋ κόσμου
η χαρα τους απρωχνει παντοτε μπροατα.
Άπ'τά ούράνια στης χαρας τό κάλεαμα ή�ιοι
ξεπετιουνται κι Ιχπ'τά σπέρματα οι άν&οί'
ή χαρcχ μέσα στό χάος γυρ(ζει σφαΊρες
πού άατρονόμου δέν τίς γνώρισε γυαλί.
'Όπως οί ή'λιοι Ιχναγαλλιάζοντας πετανε
στήν ο�ράνια, τήν ύπέρλαμπρη άπλωσιά,
μπρός: παιδιά, μέ χαρούμενη καρδιά,
όμοιοι μέ �ρωες πού γραμμή ατή νίκη πανε.
C.

,

,

,

,

,

Άπ'τόν πύρινο καθρέφτη της Ιχλή&ειας
στόν έρευνητή χαμογελα.
Στήν τραχιά της /χρετης κορφή Ιχνεβάζει
τόν πού σκώνει ένα φοqτιό καί δέ βογκα.
Ο l οη μαιες της κυ ματί ζουνε στης π ί στης
, Β ουνο, το/ φωτερο,.
το,
σπάει τό φέρετρο κα{ μέσ'&π'τίς ραγάδες
λάμπει έκεί νη στων άγγέλων τό χορό.
Λαοί, &άρρος: ΊΙ &ντοχή νά μή σας λε ίφει,
καί γιά Ιχνώτερο Ι!.ναν κόσμο ύπομονή:
Πάνω· έκεΊ, πέρ' άπ'των &στρων τή σκηνή,
ενας &εός στέκει τρανός καί &'Ιχνταμείφει.
λίέ τούς &εούς πως νά τά βcχλεις; ΕΊν'ώραΊο
νά τούς μοιάσεις . τουτο άρχει.
ο ι φτωχοι, κι οι' πονεμενοι
"Ας σιμωσουν
,
,
νά χαρουν μ έ τούς χαρούμενους κι αύτοί.
'Όχι έκδίκη αη καί μί αη , ας ξεχαστουνε'
στό &ανάσιμον όχτρό συ γγνώμη πιιχ·
&ς μήΎ πιέζουνε τά μάτια σου τά δάκρυα
κι cχλλο ή τύψη &ς μήν ο-ου τρώει τήν καρδιά.
Μας χρωστουν; υΟλ' ας σκιστουνε τά τεφτέρια:
Συμφιλίω αη γενική:
υΟπως κρίναμε, άδερφοί,
έ!τσ·ι κρίνει κι δ Θεός φηλά στ'αστέρια.

- 31 Ή χαρά σπι&οβολάε ι μές στά ποτήρια
μέσα στό αΤμα τό χρυσό του σταφυλιοϋ
ή ρω ισμου ρουφqυν δρμή οι άπελπισμένοι,
κι ot κανίβώ.qι. γαλήνe:μα του νου.
Τό ποτήρι στα� τό γύρο του &ά κάνει,
άπ'τίς &έσεις σας, αδέρφια μου, όλοι &ρ&οί.:
Ώς φηλά, τόν ουρανό ol άφρο( ας ραντ{σqyν'
πρός τό πνενμα του 'Αγα&ον τούτ 'ή σπονδή:
Πού γι'αuτόν χορός άγγέλων ϋμνους φάλλει
κα{ των ασ'τρων τόν δοξάζουν οι' χορο(:
Πρός τό πνευμα του 'Αγα&ου τούτ'ή σπονδή
πέρ'άπ'τ'αστρα, μές στου άπε{ρου τήν άγκάλη.
'Αντοχη, στα, πικρα,
, Β,αc1ανα, ,β οηvεια
' ο.

Ό'που ενας ά&ωος &ρηνει'
στα&ε ρότ ητα στόν όρκο, τήν άλή&ε ια
καί σ' όχτρούς μά καί σέ φ{λους άντικρύ"
μπρός c1έ &ρόνους ρηγικούς άντρίκεια σ'τάση
κι αν, άδέρφια μου, στοιχίσει� αΤμα η βιός,
τό βραβειο νά πάει ·σ, @τόν πού δούλεφ ε αξια,
καί c1τίς γέννες της φευτιας ξολο&ρεμός.
Πιό σφιχτά στόν άγιο κύκλο αύτόν πιαστειτε,
ορκο δωστε στό σπι&άτο α1'ιτό κρασί
πώς &ά μείνετε στό τάξιμο πισ'τοί.
Στόν ουράνιο δικαστή μας δρκιστειτε.

Φρ. Σίλλερ ( .Friedrίc11 Scl1i1ler1759-1805). Μετάφρ. Θρασ. Σ ταύρου
Ή "'Ωδή στή χαρά" του Σlλλερ μελ?ποιή&ηκε άπό τό Μπ ετόβεν
�-:ό τελευται ο μέρος της Έννάτης συμφωνίας).

ΟΧΙ .ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ ΤΩΡΑ ΠΙΑ
'Όχι δέν κλαίω τώρα πιά τή μο:ύ Q'Τ) μου τή μοίρα
μές ο·της φυχης μου τό βυ&ό,
Έ·_·,έρεφ ε των ύστερνων δακρύων ή πλημμύqα.
'Άλλο σ(Α ι τί · νά φοβ ηΌ-ω;
Ό πόνος μιάν .:χτίμητη Jφαίνει μου πορφύ Qα
κ'ενα στεφάνι μου φορει.
,
Ι�rι ο ι π ( nρες που, με, λ ιωνανε
,
,
τωρα
γ�νηκαν μυρο:
�:u( μου μυρώνου•; τi ζα:ή'
Μυρτιώτ ισcrα,. 'Α-:rό τίς

11

.ίCίτρινες φλ6yες 11
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ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
Ή &:γάπη γεννα τόν πόνο κι' ό πόνος τήν &:γάπη.
υ ο που, κ-αιγεται
σταχτη,
μα/ και, cρλογα.
Τ,ο ξ'λ
,
δ'ε δ'tνει μοναχα
,
/
,,
Πώλ Κλωντέλ ( Paul Claudel, 1868-1955), γάλλος λογοτέχνης
'Από τό &εατρικό του lργο "Ό Εύαγγέλισμός της Θεοτόκου"
( "L' Annonce faite ιl Marie ).
Μετάφρ. Μυρτ ιώτ ισσας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
"Οργονε, πόνε, δργονε μf νύχια σιδερένια
Τό στη&ος μου καί &νοιγε βα&ιά, βα&ιά πληγή.
"Οργονε, πόνε, ή καρδιά κι' !ν ε1ναι χωματένια
Ε1ν' δμως &:κατάσ'τ ρεφτη καί καρπερή σάν

γη.'

'Όσο τ'άλέτρι σου βα&ιά, βα&ύτερα π ηγαίνει
Τόσο κ-ι '&:πό τά σπλάχνα μου τά μαυρα φλογερά
Νοιώ&ω νά βγαίνη δύναμη κρυφή κ'εύλογη-μένη
Καί νά μέ παίρν� άπό τή γη σέ πύρινα φτερά.
'�μπρός μου τότε &νο ίγονται άγνώστου κόσμου πλάτη,
Του πόνου ή άτέλειωτη καί στοιχειωμένη γη,
'Εκει όνους έλεύ&ερος, όλόφωτο τό μάτι
Σέ νέας λούεται ζωης τή μ υστική πηγή.
Γιατί &λή&εια έλεύ&ερος έκείνος είναι μόνο,
Πού νοιώ&ει μέσ'στά σπλάχνα του του πόνου τή cρωτιά 1
Πού δέν έλπίζει τίποτε, πού δέν φοβαται πόνο
νά χά<ηJ πιά.
Καί πού δέν tχει τίποτε στή

γη

Στή μυστική του πόνου γη έκεί 'νε κ'η' &λή&εια.
Γι'α6τό κι'8σα μας μάγευ αν στόν κόσμο μιά φορά
Τά βλέπουμε σάν ψεύτικα, ώραία παραμύ&ια,
Καί σάν καπνό, σάν δνειρο του κόσμ ου τή χαρά.
Στόν πόνο πρωτονοιώ&ουμε· καί τήν α&ανασία.
"Αν lνας χρόνος της χαρ�ς σάν μιά στιγμή πετ�,
Του πόνου του λλη&ινου στιγμή μονάχα μία
Α!ωνιότ ης φαίνεται Ο"tό νου μας έμπροστά.
'Όργονε, πόνε ; η' φυχή πετάει κα&αρισμένη
Μέσ'b.πό τό καμίνι σου σάν φως στόν ο-όρανό.
'Έτσι κ'ή φλόγα χύνεται καί λάμπει κι'cινεβαίνει
Μέσ'άπ'τό κυμα του καπνοu τό μαυρο, σκοτεινό.
'Αριστομένης Προβελέγγιος
'Από τήν ποιητική συλλογή "Φ&ινοπωρινα ί
άρμονίαι"
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
πιό βλογημένο
Δέν �πάρχει πιό βλογημένη &ύμηση καί τίποτα
;:ού ν'cιξίζει νά &υμόμαστε άπό τόν πόνο πού ξεπεράσαμε νιώ&οντας
,
-:ως lχσυ,.ιε άλληλέγγυο τό Θεό, Αύτό 'ναι τό μυστήρtο τοϋ πόν�υ ..
Σέρεν Κί,?κεγκωρ (S8renKirl�egaard, 1813-1855), δανός φιλόσοφος
, ομι
ι
λ,ιες 11
ι
ι Απα-τις
ι
ι
ΙΙΧριστιανι;,.ες
-ι.α:, &εολ.)γος.
hlετάφ ρ, Δημήτρη Θ εοδω ρ ί δη

Ο ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ

ι

Ό άν�ρώπινος πόνος, τό σύνολο του πόνου πού άπλώνετοιι κά&ε
:1-.:ιγμή σ δλη τή γη, τί άπέραvτος ώκεανός: Μά &πό τί νά σyηματί0'":ηκε τά t, α αύτός 1 σωρός; 'Από μαυρ;λα, ά.πό χαλάσματα, αr.5 σκου'
1• '
-:ι, δ ια; • . • "Ο χι, ας
" το' ξ αναποvμε, σχηματιστηκε α:πο
δυνατοτητες
'
J.
!
έ
t:'
\f,
,
'
'3
"' ν ε ρ Ί" ε ι α ς. ι,εσα στον τ.ο' ο γ_ρυ,ετα: μ ε "'αιρετικη ι:.;νταc--:� &νοδι1t·j δύναμη του Κόσμοt·. 'Όλο τc ζήτημι;ι ιs:ναι vά ·,ή ,,εφτξ:δ'
,
Jl
,
έ ,
,
··ση της
ριι•σουμε ·Όυτη τη υναμ1 χαν-J',τr:'ς ,η ν ι··.:cχτη()'ε · την π ιγν
Ο'Τ)μαΟ'ίας της, νά συνειδητοποιήσι::, τc τί μποQεt. 'Ώ τί πήδημα &�
ΚCι,.VΙ:: ό Κ:,Ο'μος πρός τό Ε'ε/ lί:ι ό'λοι ot ϋ:ρ r ·,1στοι μαζί κάνανε τά βάr1ανc:. του.; να γινουν ενας κο:-.•ος πο"c;; c πο"ος να ωριμασει γοργά ή Βασ:λ1:: (α του Θεcυ μi τήν κατάχτηση καί τήν 6�γ�νωση του Κό
σμου, αν ολοι ο! πονεμένοι της γης tνά.νσ:νc τούς πόνους τους γιά
,
ι
,
,
ι
ο\ πονος
του- J(.οσμου
μια κα, μcναδ ικη, πρα'ξ η συνει'δησης,
να, γινει
έξύφωσης καί έ'νωuης, Δέ &ά ,jτc:ν αύτό μιά άπ'τίς ά.νώτερες μορφές
-:ού &ά μπορουσε μπρός στά μάτια μας νά πάρει τό μυστικό έργο της
Δημιουργίας;
1

1

,

Ι

,

1

.![

Ι

Ι

,

Ι

Ι

ι,

#

Ι

(

α_

/

Ι

t

,

Q.

Πιέρ Τεγ ιάρ ντέ Σαρντέν ( Pie1·reTeilha1·d de Chardin), σύγ
1ρονός μας γάλλος Ο'τοχαστής καί κα&ολικός κληρικός
1
Από τό βιβλίο του 11 0 ύμνος του Σύμπαντος"
Μετάφ ρ. Μαρ. Ο ίκονόμου

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
'Όποιος άλυσοδένεται σέ μιά χαρά
τή λευτεριά της φτερωτης ζωης χαλα.
Μά ιχ<>τός πού τή χαρά στά π εταχτά φιλε
ζει πάντα στης Αtωνιότητας τή χαρcχυ-yή.

ι

�ίλλιαμ Μπλέηκ (ltTill iam Blalce
-οιητής καί ζωγράφος.

, 1757-1827}, &γγλος μυστικιστής.

Λεύτε ρη άπό δοση Δημήτρη Θεοδωρίδη
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ΛΕΥΤΕΡ\Α ΚΑΙ AΔEΛffiOTHTA
ΣΚΕΨΕΙΣ
α') bt δέ τό πνευμα Κνρίου, έκει ελεν&ερ(α
Άπό<1τολος Παυλος, Β'Κορ. γ' 17
β ') Πν ευμα &ά πει λευτεριά. 'Π φύστι της βρίσκ εται στήν ακρη τήν
άντί&ετη άπ'της πα-&ητικότητας καί της άνάγκης.
Νικολάϊ Μπερντιάγεφ, ρωσος φιλόσοφος καί &εολόγος (1874-1948)
'Από τό "Λεντεριά καί πνευμα". Μετάφρ. Δημήτρη Θεοδωρίδη
γ') 'Π πιό έ<1ωτερική έστία της άv-&ρώπινης άτομικότητας είναι η\
σννείδηση, δπου τό πλά<1μα τό προσωπικό, άκούγοvτας τήν Υδια τή
φωνή του Θεου β ρί<1κ ει <1έ τούτη τήv έπαφή μέ τήν -όπέρτcχτη Προσω
πικότητα τήv άλη&ιvή τον τήv άξία καί τήν ά<1φάλειά τον. Μέ τήν
άποφασιστική 1ηv ύπακοή στό �α&ηκον ό αν&ρωπος &σφαλίζεται σά
ι:,
,
1
,
t:
με<1α σε κα<1τρο J!υπου νιω'7ει τον εαυτο του δυνατο. AJ,ντη ηι έ<:,ctρτηΟ'η ή &ελημcχτ ική τόν κάνει έ λ ε ύ & ε ρ ο, του δίνει τήv άvώ 
τε ρη άπ' δλες τίς έλευ&ερίες. 'Έτ<1ι άπό τότες πιά άνήκε ι
στόν
έαυτό του. Γιατί στόν έαυτό σου άvήκεις καί είσαι άλη&ιvά άvε ξάρτητος άπό τίς τυρανv(ες τ(ς �ξωτερικές μονάχα τό<10 Gσο άvή κεις στή Ο'Uνεί δησή σου.
Ό Θεός τόν &ν&ρωπο θέλησε νά τ6ν κάνει όπεύ&υνο. Κα( δέ μπο
ρου<1ε νά τόν κάνει ύπεύ&υνο χωρίς νά τόν κάνει ά�ομικό.
Φ. λfπριντέλ ( Ph. Dridel). Μετάφρ. Μαρ. οικονόμου
'

1

1

1

I

'Όποιος δειλιάζει σήμερα
&υσίας vά κάμει προσφορά
του άξ ίζουν τά δεσμά του.
Γκαιτε Wolfgαmg Gtethe, 1740-1832 ) . 'Από τό ποίημα
Βαλπούργεια νύχτα". Μετάφρ. Θρ. Σταύρου

1

1

δ')

11

'Η πρώτη

ε ') Ή άνώτατη άρετή δέν ε'ίναι νάσαι λεύτερος, μά vά μάχε<1αι γιά
λευ τεριά.
Ν. Καζαντζάκης. 'Από τήν '' 'Ασκητική 11
') ΊΙ έλευ&ερία εΊvαι κάτεργο δσο μένει κ' ενας αν&ρωπος σκλαβωμένος στή γη.
'Αλμπέρ Καμύ ( 1..lbert CW!lus, 1913-196.0), γάλλος λογοτέχνης
Μετάφρ. Δημήτρη Μυράτ
ζ') 'Όσο πολλά κι αν είναι τά αισ& η<1ιακά τά πλάσματα, όρχιίζομαι
όλα νά τι:ί σώσω.
Βουδδικός όρκος. λf ετάφρ. Δημήτρη Θεοδωρίδη
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Ο ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
Τί φοβερό, μέ πο"ιό φανατισ-μό τυφλό, μεσ''Τ)μ εριάτικα στό ήλιό
λουσ-το τό Τέξας χτήν'Τ) μέ lχν&ρώπιν'Τ) μορφή ξεφτίσ-ανε τό λάβαρο
της Λευτεριας τό ιερό κα( της Δημοκρατίας τήν παντιέρα.
Τί άγριότητα, μέ ποιά μανία κολασ-μένη τό καύκαλο &ρυμμάτισ-αν
κεινου του �γνου του χριστιανο�, του Jπλου, πού πίσ-τευε κα( πά σ-κιζε καί φώναζε 11 'Ισ-ότ'Τ)τα ατούς μαύρους, ασ-πρους, κίτρινους κι
έρυ&ρόδερμους. 'Όλοι μας ας δου 1λέφουμε σ-κλη ρά γιά τήν παγκόσ-μια:
ι σ-ότητ α Κι ει QT) νη ΙΙ •
'Ακόμα σ-τόν lχγέρα στέκει ό lχπόηχος_άπό τούς γρυλισμούς &εριω·;
άν-&ρώπινων κι άπ'τίς βρϊχ-tνές φωνές πού γιόρταζαν: 11Νίκ'Τ) στή βία.
Αύτά πα-&αίνουνε οσ-οι όνειρεύονται τό "έπί γης είρήνη'' καί δίχως
φόβο άποκοτουν νά ρ&οϋνε στά λημέρια μας". ol μαϋροι άκούγονταc
1ων ντ9υφεκιWν τούς ctμπά Qους, χάμω e1τή
Qιχτήκιχνε ζητώντιχς �-�
·ϊρυφτ-ουν� σάν ηταν μπορετό, βα&ιά στήν άγκαλ ιά τ'Τ)ς μέσcχ-.·:::·ερο-ϋ:ν-_.:
πώς ή -γης, δίχως ξεχώρισμα κανένα, μ'άγάπη δέχεται ο-λα τά παιδιά
της.
Σάν τό cολουρί κιτρίνισε ό ποt'Τ)τής σάν &κουσε τίς ντουφεκ"ιcς
κι tνοιωσ-ε ξάφνου τίς �ορδές της λύρας του νά ξετανυουνται
μή
&έλοντας νά παίξουν πια.
ι ,
Τό αγαλμα τό τρανό της Λευτερ ιας στή Νέα 'Υ'ορκ 'Τ) ολοσωμο τρuν
τάχτ'Τ)κε καί κόντεφε νά πέσει, μύρια κομμάτια νά γενει άπό τή φρί
Κ'Τ) του.
'Αλοίμονο. Τί τρομερό: Στήν τιμημένη χώρα τήν τρανή του Ούcχ ·
σ-ινγκτον, του Λίνκολν, τώρα παιδιά δεκάχρονα, πού πανε άκόμα στf
-:1κολειό, νά 'χουν σκοτάδια στήν φυχή τηχτά, μίσος νά νοιώ&ουν
r;τήν καρδιά γι'αότούς πού πολεμουν άντρίκια γιά τό δίκιο. Νά'χο·,
τό βλέμμα άγριωπό, νά μοιάζουν γερασ-μένα, κολασμένα. Νά τριγυ�
νουν στούς δρόμους ασκοπα ξοδιάζοντας τή δύναμη της νιότης τους
στό πε (ραγμα του άδύναμου, στή βία, στήν άδικία.
Στων σ-μπάρων τ'&κουσμα πηρε ό πολιτισμός μας δρόμο άνάστροφ�
γοργά πάλι νά φτάσ-ει ό άν-&ρωπος κι lνα μέ κείνα τά φαντάσ-ματα τ,
κολασμένα νά γενει πού ζησ-αν κάποτες παλιά, στίς πιό σκλ'Τ)ρές κα:
μαvρες έποχές της lστορίας του. Τό αΤμα τό κόκκινο του Κέννεντυ
δέ χύ-&ηκε μονάχα σ-τό φουστάνι καί στίς κάλτσ-ες της γυναίκας του
Όλόκ λ'Τ) QΤ) τή σ-φαίρα ράντισε της γης, ζητώντας μέ τή δύναμη τηc
&υσίας του &ροφή νά δώσ-ει λίγ η στό πιό λεπτό καί λιγοζώ'Τ) το λου
λούδι της -ν.αρδιας του κόσμου, σ-τόν &γιο άν&ό της Λευτεριας.

yη _

Δημ ήτ QT) ς Θεοδωρίδ'Τ)ς
22-11-63
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Παναγία των ι�αγενων της Αύστραλίας
'Από τή Μητρόπολη του Ντάρουιν

Η ΛΙΤΑΝΈΙΑ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ
Ή σάρκα μας, πού κάποτε ηταν πεδίο μάχης,
μας κάνει τώρα νά !δουμε τή χαραυγή'
ol άρχαιες &εότητες είναι πεσμένες χάμω,
γιά αtώνια δική Σου χάρη.
Τώρα πού τό παρελ-&όν tμεινε πίσω,
άπλωσε πλατιά τό κράσπεδο του χιτώνα Σου,
lvα στή σκέψη μας νά γίνουμε μ''Εσέ,
Χριστέ της Βη&λεέμ.

Τ ό άκάν&ινο στεφάνι ν'α�λακώσει μπορει τό μέτωπό μας,
ή λόγχη νά πληγώσει τό πλευρό μας,
καί σέ &σπρο ξύλο άπό κλωνο ευωδερό
Υσως νά σταυρω&ουμε ·
ώστόσο δέν όρμουν οι παλιοf &εοί
στήν άγωνία μας
νά ξεστρατίσουνε τά βήματά μας άπό τά χνάρια τά δικά Σου
κα&ώς άνηφορίζουν πρός τό Γολγο&ά.

Κι αν τώρα πεινουμε καί δtφουμε,
δωσε οι άδικητές μας
�ήν ωρα πού άνοίγουν τά έπουράνια,

- 37 τήν ή μέρα της &πο&έωσής Σου, νά τραφουν άπό μας καί ν'άξιω&ουν νά ίδοϋν
τό ελεός Σου μέσα στά δικά μας μάτια,
όταν ή Βη&λεέμ καί d Γολγο&άς
&ά ένω&οϋνε στόν �αράδεισο.
r�ονντη Κάλλεν ( Countee Cullen), νέγρος ποιητής. 1'εννή&ηκε στά
·QO). Σπουδαστής άκόμα στό Παν=-:πιστήμιο της Νέας 'Υόρκης κέρδι
;� τό βραβειο Witte r Binιner της ποίησης.
λf ετ άφρ. Δημήτρη Σταύρου

Ο ΓΚΑΝΤΙ ΚΑΙ Η ΙΝΔΙΚΉ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

1
-Ο I Εiιρωπαιοι lχονν &λ ιμμένα μάτια, Καστουρμπάϊ , εΊπε ό
:χάντι. Πιστεύουν πώς δέν fχουν παρά μιά μονάχα ζωή. Μιά μονάχα
::ιυή γιά μιάν α!ωνιότητα &νταμοιβης τf τιμωρίας. Δέν πιστεύουν πώς
�ά ξαναγεννη&οϋν. Τρ έχουν, λαχανιάζουν, προσπα&ουν νά προψτάσουν
�ίς μέρες πού περνουν •.•
-'Έχουν &λιμμένα μάτια, λέει � Καστονρμπάϊ, έπει δή εχουν
�ράγματα κι'άντικείμενα πού φοΒοϋνταt μήπως τά χάσουν στό &άνατο.
-Τότε νο ιώ&ουν τό πόσο άξιο{).ρήνητη εΊναι ή &έση τους. Γ ίνον�α ι νευρικοί, κακοί, μοχ&ηροί. 'Αλλά ή αρνηση της βίας
f.ιπαιτει
--:ήν άπουσία φόβου καί προσηλώσεως στόν έαυτό μας. "Αν lνας Ιί.ν
-ρωπος κατέχει άντικείμενα πού φοβαται νά τά χάση, τότε τ'άντ ι χ�ίμενα εiναι έκεινα πού κατέχουν τόv αν&ρωπο. Γι'αύτό κι' έμείς
ά χτίσουμε ένα "άσράμ", lνα καταφύγιο� όπου &ά δουλεύουμε έν ε�
<17 ντ;ι , δίχως άvάγκες •.•
Σ'δ'λη του τήν πορεία ετσι μιλα ό Γκάντι σ'έκείνους πού τόν
y_ιtιρετοϋν καί του δίνουν τροφή. Καμμιά φορά ενας 'Ινδός κόβει ά
�ό τό πλη&ος καί τόv ρωτίχ.
-Νάρ&ω κι'έγώ έκεί δπου πηγαίνεις;
Κι'ό Γκάντι άποκρίνεται:
-"Ελα.
Ηιλα. Τόv &κουvε. Νοιώ&ει τό πόσο τόν σιμώνει ,t &λή&εια.
Ίά άλή&εια πού μ'αύτήv &ά πρέπει vά γίvη ενα, γιά v?χναι ζωντανό
-αράδειγμα.
-'Π άκτημοσύνη κι'ή άπλότητα &ά σώσουν τήν 'Ινδία, λέει ι¾πα. :ί. Συλλογιστητε τό Dούδδα. Τούς μηνες της βροχης τούς περνουσε
---:ήν Οuρουβιβλα. Τόν &κολου&ουσαν χίλιοι άν&ρωποι. ΕΊχαν άvάφει
. ιά μεγάλη φωτιά κι' ό Βούδδας κα&ισμένος μπροστά στή φλόγα ηεγε:
Ή προσήλωση του ι!<ν&ρώπου στά πράγματα κα( στόν έαυτό του, εΊ χι ή άλυσίδα πού κρατα τ ό σκυλί δεμένο. Ζο�με &πό έλεημοσύνες.
Ας ζητήσουμε λοιπόν άπ'έκείvους πού lχουν νά δώσουν. Σ'έκείνους
-ού δέν lχουν τίποτα ας δώσουμε ό,τι εχουμε έμεις. uΟλα τά μέσα

-..-1τ-rυναίκα-του-rκαντϊ-

Σημ. Συν't. !(οινό βιο έ ρ ημηττf ριο γι'tΧν� ρώπους πού ζο\Jvε ζωή
άφιερωμένη στόν εύλαβικό στοχασμό.

- 38 8μως πού χρησ'ιμοποιει κανένας γιά ν'άποχτήση άξ ίιχ σ'έ τουτο τόν
κόσ"μο δέν φτάνουν οtτε ώς τά πόδια της &γάπης πού εΊνιχι V λύτρω
ση της καρδ ιας.
Ό Γκάντι κι 'ή Κασ'τουρ μπάϊ προχωρουν κατά τή χώρα των Γκού τζιχρτι. Πάνω σ'τίς άν&ισμένες ροδιές κά&ονται άηδόνιιχ μέ κοιλιά
, J:
, , τους
,
γκριζιχ και κοκκ ινη. "Εχουν πετιχ�ει
απο
ναους, οπου τσ'ιμπη σ'αν τό ρύζι των προσ'φορων. Κcχί τ' άηδόνια μές σ'τίς ροδιές αφιναν
τό τραγούδι τους νά πνίγεται άπ'τ[ς κραυγές των παπαγάλων.
-'Όλη ή 'Ινδία &έλει τή λευτεριά της, λέει άκόμα cl Γκάντι.
Αύτό τό νοιώ&ει κανείς στά cπαυροδρόμια, στίς πολιτείες καί σ'τά
χωριά. 'Αλλά οί Εύρωπαιο ι δέν καταλαβαίνουν πώς σ'τή Μάννα 'Ινδία
ή άγάπη της πατρίδας εΊναι υποταγμένη σ'τήν άγάπη της άν&ρωπότη
τας, πού εΤναι γι'αύτήν ενα μεγάλο &εϊκό όραμα. Γιατί γιά νά σώ
σουν τήν άν&ρωπότητα οί 'Ινδοί &ά &υσι'αζαν οχι μονάχα τή ζωή τους,
άλλά τήν 'Ινδία όλόκληρη. Κ'η' πραγματική μας λευτεριά εΤναι ν'ά
νακαλύφουμε τήν πνευματική πραγματικότητα πού βρίσ"κεται μέσα μας.
Κο:ί γιά τό σκοπό αύτό η πολιτ ική έλευ&ερ(ιχ δέν &ά εΊναι παρά ενα
μέσον. Γ ιατί ιδανικό της 'Ινδίας cπά&ηκε άνέκα&εν τό νά μήν κάνη
τίποτα άκόμιχ καί γιά νά έλευ&ερω&η πού νά εΤναι άντί&ετο πρός
τίς ύφηλότερες άρχές της ή&ικης. Κ' ο! άρχές αύτές εΊναι ν'άντι
κρύζη κανείς μέ σεβασμό τή ζωή του κά&ε πλά σμ ατος καί νά β λέπη
8λα τά πλάσματά μέ μάτι φιλικό.
Ι

,

,

Ι

,,

Ι

Πιέρ Μπουρταμπούρ (Pierre Bourtenιbourg). 'Από τό ·" Μαχάτ μα
Γκάντι, ό 'Άγιος των Ίνδιων. Μετάφρ. Γ.Σ.Α. Άναδημοσ'ιεύεται ά
πό τήν έφημερίδα Κα&ημερινή.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙ ΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
συνέχεια άπό τό προηγούμενο τευχος

l.δερφοσυνη
,
,
C
"Ο°",.οι μας ι:.χουμε ακουστα για παγκοσ"μ ια α
ικαι, πως
δρύονται διάφοροι σ'ύλλογοι μόνο καί μόνο γιά νά τήν διακηρύξουν.
Αύτό μου &υμίζει μιά παλιά ίσ"τορία: Στίς 'Ινδίες νά πfνεις κρασί
&εωρείται πολύ ΚC("ι<.ό πράμα. λfιά φορά εΊταν δυό άδέρφια πού πε&ύ μησαν νά πιουν μιά νύχτα κρυφά κρασί. Κι ο &είος τους, πού εΊταν
πολv 6ρ&όδοξος, κοιμόταν cπό διπλανό δωμάτιο. Πρίν λοιπόν άρχί
σουν νά πίνουν, εΊπε δ ενας σ'τόν αλλον.- Δέν πρέπει νά
κάνομε
κα&όλου &όρυpο γιατί &ά ξυπνήσει ό &είος". Κι δσο Ε!πιναν έξακο
λου&ουσ'αν νά λένε ό ενας στόν &λλον: -"Σιωπή: Ό &είος &ά ξυπνή
σει". Κι r/σο πήγαινε τόσο καί φώναζαν περισσότερο. Κι ώς μεγάλω
ναν οι φωνές ξύπνησε ό &είος, μπηκε στό δωμ άτιο κι άνακάλυφε τά
'
Τ ωρα
'
'
' κι αυτους
J.
'
'
'
παντα.
φωναζομε
ο"λοι σαν
τους
με&νσ"μενους:
"Παγ κόσμια &δερφοσύνη: Εfμασ'τε ολοι rσοι, ας κάνομε λοιπόν μιάν αfρε
ση". Μ ά μέ τό νά κάνομε μιάν αΥρεση καταργουμε τήν iσότητα, ίσό,J[

'

,

,

,

- 39 -: ητα δεν υπαρχει πια •
Μωαμε&ανοί μιλουν γιά παγκόσμια άδερφοσύνη μά τί βγαίνει
i-:'αύτό πραγματικά; uΟτι ό'ποιος δέν εΊναι Μωαμε&ανός δέ γίνεται
�εκτός στήν ό:δερφοσύνη καί μάλιστα κιντυνεύει νά του κόψουν τό
�.:χιμό. Ol Χ ριστιανοί μιλουν γιό: πατ,ι.όσμια άδερφοσύνη. Μά ό'ποιος
�έν εΊναι Χριστιανός & ά πάει έκεί δπου &ά τόν φήνουν αtωνίως.
Μέ αύτόν τόν τρόπο άγωνιζόμαστε στόν κόσμο τουτο νά βρουμε
-:ήν παγκόσμια tσότητα καί τήν παγκόσμια άδερφοσύνη. uΟταν άκοντε
-� μιλουν ετσι ) σας συμβουλεύω νά μένετε κάπως σκεπτικοί,νά προ,
,
'Β εται ο1 πιο μεγάλος
,
,
.1� , αuτα τα λ ογια
,
απ
συχνα, κρυ,
=εχετ
ε, για.τι, πισω
�γωισμός. 11 Τό χειμωνα κάποτε -bφώνεται lνα μαυρο σύννεφο· βροντά
�ι, ξαναβροντάει, μά δέ βρe:χει. Μά στήν έποχή των βροχων τά σύν'.L
, κοσμο
,
, νερα, 11 • "Τ.1, ϊ.ι·ιλσκαταποντι'ζ συν τον
με
·,::φα δε
�..σι κ�υν • ομως
"
π
-..είνο'ι - ού έργάζο·υνται άλη&ινά, έκε'ίνοι πού νοιώ&ουν στήν καρδιά
i λ η & ι ν ά τήν παγκόσμια άδερφότητα δέ μιλουν πολύ, δέν κά "ουν μϊκρές αι'ρέσεις γιά παγκόσμια άδερφότητα. \ίά οι πράξεις τους,
ο! κ'tνήσε·ις τους, όλόκληρη ή ζωή τους δείχνουν κα&αρά πώς α!σ&ιχοντα·ι �η&ϊνή άδερφοσύνη γιά τούς άν&ρώπους, πώς lχγαποϋν καί συμ
-:ονουν ·&'?.,ους-. Δέ μιλουν, έ ρ γ ά ζ ο υ ν τ α ι καί ζ ο ϋ ν. Ό
�όσμος μας παριχ είναι γεμάτος άπό κούψια λόγια. Χρ ειαζόμαστε λί
Υο περισσότερη σοβαρή έργασία καί λιγ ότερες κουβέντες.
"Οσο κι &ν έξετάζομε βλέπομε πώς εΊναι δύσκολο νά βρουμε παγ
ν.όσμια στοιχεια γιά τή &ρησκεία κι ·ομως ξέρομε πώς ύπάρχουν.
:rμαστε ολοι άν&ρώπινα πλάσματα, μά εfμαστε όλοι rσοι; Σίγουρα δ
_!. Ποιός λέει πώς εfμαστε rσοι; Μόνο ο! τρελλοί. Εfμαστε
όλοι
r::οι στό μυαλό., στίς δυνάμεις, στό σωμα.; Τουτος εΊναι πιό δυνα
-ός άπό κείνον , έκεινος fχει πιό γερό μυαλό άπο τον αλλ-ον..
"Αν
� .μαστε rσοι γιατί -{}πάρχει α-ότή ή lχν·ισότητα; Πο·ι·ός τήν �.κανε; "Ε
ς; Άψου fχομε λιγότερο τj περισσότερο μυαλό., λ-ιγότερες ή πε ,
,
•
,
, ρες J/,
�ισσοτερες ικανοτητες, λιγοτε
,1 περισσοτερε ς σωματ·ικε' ς δυνα' ξερο_::ις, πρεπει να uπαρχει μεται;,υ μας καποια δ·ιαφορα, .•κι ομως
ι,
,
_:: πώς ή &εωρία της ισότητας μιλάει Ο'τήν καρδιά μας.. ΕΥ.μ:αστε ό
- κες, αλλος
Όι άν&ρώπινα 6ντα, μά αλλοι εΤναι αντρες., &λλες γυ.να ί
r:ϊρος, αλλος λευκός. Μά ό'λοι εrμαστε αν&ρωποι, δλοιι lχνηκομε σέ
n
'
Τ α' προσωπα
'
' μας eιαφερουν.
�
'
'
"
--�ν αν'\J'ρωποτητα.
, δ'ε ,Βλ επω
ποτε' δ'
υο οια κι 8μως ό'λοι εfμαστε άν&ρώπινα οντα. Που εΊναι αύτή ή ένι :�� άν&ρωπότητα; Βρίσκω έναν άντρα τj μιά γυναίκα, ξαν&ούς ή με Τ(ρινούς. Ξέ ρω πώς ύπάρχει μιά αφηρημένη �ννοια της άν&ρωπότ η -:χ.ς πού εΊναι κοινή σέ όλους. Μπορεί νά μήν
βρίσκω όταν προσνά τήν ό:δράξω, νά τήν αισ&αν�ω, νά της δώσω συγκε�ριμένη
,.. �ή, κι όμως είμαι βέβαιος πώς vπάρχει. "Αν εΤμαι γιιχ κάτι βέ
�ιος εΤναι γιά τήν άν&ρωποσύνη α-ότή πού εΤναι κοινή gt ό'λους μας.
'Από αύτή τή γενικεμένη
ένότητα σας βλέπω σά γυν�ίκες � σάν
--=�ς. Τό rδιι� συμβαίν ει μ'αύτή τήν παγκόσμια &ρησκε(α πού ξα
�ρίσκομε σέ ολες τίς &ρησκείες του κόσμου μέ τή μοqφή του Θεου
Ι
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πρεπε,
,

να, υπcΟ'την
" E-rιμαι η' rιλωστη'
.. ,:'<χc: ·:u.ι, υτ.αρχει
, ,
' α ! uνιοτητc-:.
'
πού διαπερ.να &λα τά μαργαριτάρια" καί κ ά& ε μαργαριτάρι είναι μιά
3QηΟ'κε{α � μιά αrρε<1η. Αύτiς εΊvαι τά δι&φοQΟ: μαQγα�ιτάρια κι δ
Θεός είναι ή 1ιλωστή πού τά ε ,απερνα CJλα. 1ίόvο πού οί περι<10'ότε Q(,i &ν&ρωποι δέν τό νοιώ&ΟU\' έντελως ο·υνειδτ; -.ά.
Ενοτητα Ο'την ποικι).ιc�, ο.11τος ειναϊ ο νομος του συμπαvτος.
,
,
ι,
1. , τον
ν
1.:,ιμσ:στε
ο ενας
u:πο
αΛ λ cv.
ολοι αν\J'r,ωποι ,ιι nμυ,ς, ο"λοι διc:φ�ρομε
' (\
c,
,
,
1. ,
1'
ι Ως ενα
α
ι
u:πυ την ανvρω11οτητο:,ει; .: ενο: μα ζι, σc:ς και, ως
κυμερος
ι
ριος τάδε είμαι διαφορετ ικόc_, απu σας. Ώς άντρας ξεχωρ:ζετε ά:πό
τή γυναίκα, 'Ως ά:ν&ρώπινο
ό'ν είστε ενα μέ τή γυναί,.α. 'Ως &ν&ρω'
'
Υ ..., • ι
ζ
' α
πcς c�εχωριζετε απο το 1.:,ωο ως ωνταν� ομως Jl.υν-ιι Χ αντρcι.ς 1 yυνc:ι;�,:,
- και, φυτο, ει-r ναι ουλα ενα.
,,
'Ως υπαρ�η
,,
ι: ε τιΟ'αι ενα
,,
,
ζωο
με, το,
<1υμπαν.
Αύτή ή παγκό<1μια .:'παρξη εΤνα: ό Θεός, τj τελική ένότητα. Μέσα σ·
αυτόν ολοι ε ί'μα<1τε έ'να.
Συνάμα <1τήν έr.δήλωσ,f τους αυτές οι' διαφορές πρέπ ει ν6: ύπάρ χουν πάντα. Στή διιυλειά μας, στ ί ς έvέργε ιέ ς μας, ό'πως έκδηλώ,)ουν'
'
'
J.
'
να νπαρχουν παντα. Β'ι-εαυτες
ο, δ ιαφrρες
ται έ i::-�ωτερικα,
' πρεπει
πομε τότε πώς &ν λέγοντας "πrtγκόσμια 8-ρησκε ία" έννοουμε πώς ό'λη
ή άν&ρωπότητα πρέτ,ε ι νά παρο.δεχτε τ {ς ί' διες b:παράλλαχτες &εωρ ί ' εΤναι δυνατον, ποτε' δ ε'
'
ες, αυτο
' ' ε Ί ναι εντε
'
λ-ως α' δυvατο.
Ποτε' δ εν
'
&αρ&η ή μέρα πού ολα τά πρόσωπα &ά είναι τά: ί'δια. 'Επί ση ς &ν έλ
πίζομε πώς &ά ύπάρξει κάποτε παγκόσμια μυ&ολο γία, κι αύτό εiναι
άδύνατο 1 κι α'ότό δέv μπορεϊ νά γίνει. 'Επί ση ς ποτέ δέ &ά ύπάρξει
ενα παγ κόσμιο τυπικό. Αυτά τά πράματα δέν μπορει ποτέ νά γίνουν'
,,
,
,
t
α'
,
,
Κι αν γινοvταν ποτε, ο κοσμος
vα κατασ-ιρεφουνταν,
γιατι' .-'-,1 ποικιλία είναι ό πρωτος ό'ρος της ζωης.
m '
'
'
'
' 1•
"
J!
'
ι ι μας κανει 'Ι'. ειμαστε ένοργαvα
uντα; 'Η διαφοροποιηση. Η �πόλυτη ισορροπία &ά ε '{ταν ή καταΟ'τ ροφή μας. "Ας υπο&έσομε πώς η'
& ερμότητα πού βρίuκεται σ'αύτή τήν αΥ&ουσα κα�ΟQ&ώvει νά διαμοι
ρα<1τει κανονικG., τέλεια· yιά κά&ε τότε πρακτικό <1κοπό ή & ερμότη
τα α'ότή παύει Ι.φέuως vά ύπάρχε ι. Σέ τί χρωστουμε τήν κίνη ση Ο'τό
σύμπαν; Στην ελλειφη της ισορροπίας. ΊΙ ένότητα πού προέρχεται ά-
π ό τήv ταυτότητα δέν μπορει νά πραγμcι.τοποιη&ει παρά δτα.ν ό κό<1μος
&ά
μας κατα<1τραφει' άλλιως εΊvαι αδύνατον. 'Όχι μόνο αδύνατον,
ε'(ταν κ'έπικίντυνο. Δέν πρέπει vά &έλομε νά σκεπτόμαστε ό'λοι lS μοια γιατί τότε δέ &ά ύπηρχε τίποτα γιά vά <1κεφτουμε, Θά εfμαc1τε
δλοι ό'μοιοι, σάν τ{ς αίγυπτιακές μούμιες στό μου<1ειο, κοιτάζον τας ή μιά τήν αλλη, δίχως καμμιά σκέφη. Αύτή τj διαφορά, αύτή
ή
διαψοροποίηση, αύτό τό σπά<1ιμο της Ισορροπίας μεταξύ μας είναι ή
άλη&ινή φυχή της προόδου μας, ή φυχή ό'λων μας των <1κέφεωv. Κ'ετ<1ι
&ά εΤναι πάντα (Συνεχίζεται).
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Σβάμι Βιβεκανάντα. 1Ιετάφρ.
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Ελεvης Σαμιου.

'
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ΤΩΝ ΣΦΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΝΙΩΝ Η "ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ
Μέ τό φώς της αύγης της χρυσης ή χλωμή βοσκοπούλα
τήν πλαγιά του βουνοϋ κατεβαίνει.
'Έχει έμπρός της καμιά δεκαριά προβατάκια,
μέ μαλλί μεταξένιο, κα-&άριο.
Γ ιά: τήν πόλη πηγα(νε ι πού άκόμα κο ιμαται.
Κι όδηγός τό μ εγάλο ;ι.ριάρι,
πού �χει κέρατα μαυρα στqιφτά,
Στό χασάπη τραβουνε γιά πούλημα:.
Γιά κοιτάχτε τα: λίγο τά δόλια:
Δίχως φόβο νά νοιώ-&ουν κανένα,
u
ιι
, ,
1.C\ ενα ενα ανυποπτο, σ.vωο,
μπαίνουν μές στήν αΌλή του χασάπη,
πού'ναι καί μακελλιό.
Κεί στριμώχνονται στ(βα σέ κάποια γωνιά.
Δίχως λέξη νά πουνε �αμιά,
του χασάπη οί μικροί μακελλάρηδες
σάν τούς λύκους τ'άρπάζουν.
Κα ί κανένα άπ' αΌτά ζωντανό
πλιό δέν τό 'δαν ξανά τά χορτάρια τά πQάσινα.
ΕΊναι μέρα γιορτης 1
τό φαγί πρέπει νά 'ναι καλό.
λΙ' ά σπλαχνιά τά ξαπλώνουν στά χώματα.
Τά σκληρά τους τά χέρια τά σφάζουν.
Κάτω cιπό τό βαριό του χαqάπη τό γ6vα-το,
/μέ κομμένο λαιμό, τό χαμό τους άμάχητα t>i·,{οντιtι.
Δέκα άμνάδες σφαγμένες
στά τσιγκέλια κρεμιουνται.
"Εχουν μάτια: σβησμένα: 1
τίς προβιές ματωμένες,
τά
ποδάρια σπασμένα:.
1
Η χλωμή βοσκοπούλα
στό μαντρί της πηγαίνοντας πίσω,
πώς cικούγει -&αρει
κάποιο κλάμα βουβό, μακρινό, λυπημένο,
τή μπαλλάντα των δέκα σφαγμένων άμνάδων.
Μέσα στου ή'λιου τό φως τό λαμπρό
τά λειβάδια τά dλόδροσα: λάμπουν •
,

• ·τ ραγκο υτίν Ταντιγιάνοβιτ ς, σύγχρονος γιουγκοσλάβος ποιητης
ι γεννή&ηκε τό_ 1905 στό Ραστουσγε της Σλα:βονίας)
Λεύτερη l�πόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδη
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Μ Υ Η Τ
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1 .. θΕΑΤΡΟ
Ο "ΠΑΡΣΙΦΑΛ" ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕΡ
συνέχεια άπό τό προηγ ούμενο

Δελτίο

E�HNEIA ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στήν Τρίτη Πράξη βλέπομε τόν Πάρσιφαλ, α:ντρα πιά, νά ξ α
- ναγυ 
ρίζει στόν lερό τόν τόπο, στό βουνό τό λfονσαλβάτ. ΕΊχε φύγει μα
�ριμdς
κριά νά πάρει τήν πε(ρα κα{ τή δύναμη, γιά vά ξανάρ&ει,
πιά, έ'τοιμος γιά τήν άποστολή του. Μά τόσα χρόνια, μέσα στίς πλα
νερές βα&ύσκιωτες πεδιάδες τό δρόμ, ο τον είχε χάσει, τό δρόμο πού
όδηγεϊ άπάνω στό Βουνό. Τόσα καί τόσα χρόνια μές στης ζωης τόν
σκοτεινό λαβύριν&ο tφαχνε γιά νά τό !!Jρε ϊ. 11 Οί δρόμοι μέ ξεγέλα σαν. Πόσες παγίδες βρηκα ... Μόλις &αρρουσα πώς έβρισκα της σωτη
Στά
ρίας τό δρόμο, πόνοι, άγωνες, πόλεμοι μέ πήγαιναν μακριά.
ι
φάχνε
πού
φυχης
της
άγώνας
Ό
πλανερά τά μονοπάτια ετχα χα&ει".
νά βρεί "της σωτηρίας τό δρόμο", μά "πόνοι, άγωνες, πόλεμοι" τήν
τά
κάνουν vά τόν χάσει, τήν κάνουν νά π εριπλανιέται στά πλανερά
μονοπάτια πού που&εvά δέν dδηγουν. Ο! δρόμοι τόv ξεγέλασαν, καί
τώρα τρέμει άκόμα μή μέσα στης άπάτης τίς παγίδες καί πάλι ξ εγε
λιέται ..•. Μά τώοα μές στά χέρια του τή Λόγχη τήv κρατα κα{ ξέ ,
, , για) τη, -σωτηρια
,
,
,
,
ρει πως
αυτος
διαλεχτηκε.
Δε, &ελει
με, του
πολεμο-υ
τό αΙμα τή Λόγχη vά μολύvε ι κι αύτόν ας τόν χτυπήσουνε. Καί τήv
κρατα σάv αγιο φυλαχτό τήν &για τή Λόγχη πού κάποτε βαφτίστηκε
στό αΙμα του Χριστου καί τώρα μέσα της φυλάγει του Γκράαλ τή φωτεινή 'Αχτίδα, τή Δύναμη τή &εϊκιά.
Κι ό Γκούρvεμαvτζ του διηγεϊται πως ό 'Αμφόρτας στά&ηκε άνά
ξιος τό Γκράαλ vά κρατήσει καί τότε ό Κλι'νγκσορ -τό πνευμα
του
Κακου- του &ρπαξε τήν ίερή τη Λόγχη, πως άπό τότε d'λο καί βογγα
μέσα στης τύφης του τήν άγωνία κι όλο τό &άνατο ζητα.
Εrπαμε πώς ό Άμφόρτας εΊναι ό τύπος του άδύνατου άν&ρώπου,
πού δέ μπόρεσε νά στα&εϊ στό ίfφος της άποστολης του κι d'ταν σκλα-
βώ&ηκε στό JΤά&ος του τή Δύναμή του έχασε. Κα.ί τώρα τό -8στατο κα
κό: "Μ έσ'lχπό τ' &γιο τό Κιβώτιο χά&ηκε τό Κύπελλο, κι ολοι έδω
τουΓκράαλ οί γιοί, δίχως καμμιά βοή&εια τή δύναμή τους χάνουνε
κι αύτοί. ΤόΓκράαλ, πού μέσα του κρατουσε τό &εί'κό τό αΤμα, τή

- 43 _ .. :� Ζωή- τόν άγιασμένο tχρτο καί τόν οΤνο, καί του Χριστοί, τό
� -:άνω άπ'τό Σταυρό- μονάχα τ'&ξια χέρια επρεπε νά τό φυλά .• Μά ό 'Αμφόρτας lπειτα άπ'τή Λόγχη τόχασε κι αύτό, 11 'Εσύ'·σα:ι
_ ··'ϊ μας έλπίδα". Κι ό Πάρσιφαλ πονει γιατί &ργησε τόσο πολύ.
: ' εΊμαι αύτός πού φταίω. 'Εγώ, πού γιά τή σωτηρία δια:λέχτη
• �cί σ�ρνομαι στά πλανερά τά μονοπάτια, νά μήν μπορω τ'άλη&ι• :t β,ρω" .
'Η κραυγή της τύφης του άν&ρώπου πού γιά τόσα χρόνια άφέ&ηκε
=; c1τή νω&ρότητα καίστήν άδια:φορία, στης γήινης σκλαβ ιας την
-::ι.;ία, ένω μ π u ρ ο υ ,; ε μέσα <1ττjς &έλησης τή φλόγα, στης
-:-:ι:;ης τό φως, στό lερό τό Ξύπνημα πιό γρήγορα τή Λύτρωση νά
�:. Καί τότε καί τούς άλλους νά τούς σώσει.
&.έπομε καί τήν Κούντ ρυ, τόσο lχλλαγμένη τώρα, έξαγνισ-μένη
- -:-όν πόνο της &γάπης της καί τήν προσφορά της .Jπηρε<1ίας, σάν
=-:χ λ{αγδαληνή, νά του πλένει τά πόδια μέ τό νερό της ιερης Πη -; κα:ί νά χ ύνει Ιχπάνω του τό μύρο. Καί μέ τό μύρο αύτό ό Γκού ρ:_:ιντζ τόν χρίζει. Γίνεται μιά μικρή hfυσταγωγία, τf Βάπτιση, κι ό
,
,Β ασι λ ια.
- ιι ' Εσυ, οι αγνος,
ι
,
,
· �νεμαντζ τον
που, πονεσες
με,
, κηρυττει
,
- :"Jμπόν ια καί γνώρισες τούς ι'ερούς άγωνες,&.ν του Σωτήρα τούς
:>:ις πηρες, πάρε καί τόν στερνό Του πόνο καί σω<1ε μας έσύ 11
Κ'ή πρώτη τελετουργική πράξη του Νέου Μύστη ηταν νά χύσει
.�ρό νερό
κεφάλι της γονατισμένης Κούντρυ γιά νά τήν έξα.,_ σ-τό
, '
,
, ,
,
i.
,
,
,
�� ι κ t αντη. Π J(ουντ ρυ, που τοσο τον
ε Ί χε fλγα:πησε ι, μα στ ην
� μέ μιά άγάπη σκλαβωμένη άπ'τόν πό&ο, τώρα έξα:γνισ-μένη,
..; . ...:: τήν lχλη&ινή, έλεύ-&ερη 'Αγάπη . Τότε. ό Πάρσιφαλ τήν εΊχε fJ.,,...: �ει, γιατί δέν -fj&ελε νά σκλα:βω-&ει κι α-ότός, δέν �-&ελε νά νι
�: σάν τόν '.Αμφόρτα, μά τώρα ό fδtος τή βαφτίζει.
:''ή φύ ση όλόκληρη λάμπει καί χαίρεται κι αύτή καί ζει μαζί
t
ολα
;; -:-ην ιερη στιγμη. n'lεσα στην c:;κσταση, μεσα στην ενωση,
-=Ό�ν καί χαίρονται μαζί. 11 'Από τίς συντριμέν ες τίς καρδιές τά
:-Jα κυλανε, μά μές στά δάσ-η, στά λειβ�δια, δροσ'οσ'ταλίδες πt:-:
•.1: σάν της -&υσία:ς τήν εύλογία, καί τότε δλα ζωντα:νεύουνε κα:ί
- - :ιρά δίνουν τόν έαυτό τους προσφορά στόν Σωτήρα πού
μπρός
; -:ερνα. λΙ 'Αυτόν δέν μποροvν νά τόν δουν στό Σταυρό. Τόν λυ
tνον &ν&ρωπο μονάχα βλέπουν, πού τό αΤμα του Θεου της 'Αγά
--. -:ου Θεου της Συμπόνιας τόν σώζει. Κι δλα: γελουν καί χαίρον
φ ύση lχναγαλλιάζει". Τά μάτια τά φ-&αρτά δέν μπορουν τόν
πόνο
.:--:ό νά τόν δουνε κ'ή καρδιά δέν μπορει νά νιώσει τόν
-..:ι.ί ν' άντικρύσε ι τήν t>πέρτατη Θυσία πάνω στό Σταυρό, μά βλέ-:όν λ υτρωμένο αν-&ρωπο πού του Χρισ-του τj Θυe1ία τόν έ:χει σώνά στέκει τώρα ζωντανός μπροσ-τά τους. Αύ.ός έ:χεt τή μεγάλη
-:ολή νά σώσει καί τονς αλλους. Καί μέσα στήν παγκόσμια άλ
.. �ηύη 11 ολα γελουν καί χαίρονται κ'η' φύση lχναγαλλtάζεt 11 ,
.,. Κούντρυ κοιτα τόν Πάρσιφαλ μέ μιά βου βή lερή παράκληση κ ι
- ; της λέγ ει: 11Τά λούλουδα δι φουνε τόσο ..-ό νερό 8πως έσύ της
,

•.'τi

,

,

\Ι Ι

Ι

.Jf

Ι

1

11

11

χ���; -:Τ) δ ροσιά, Τά δάκ ρ.υά σου ώc1άν τίς άγια:σμένες τίς δ ροσοστα
λίδες -{3λέπεις1 ... κλαις καί στά λειβάδια τ' lxyQ ()λούλουδaγελουν1!
Ό πόνος λυτρώνει. 'ΙΙ Σταύρωση δίνει τήν 'Ανάσταση. K',j Φύ σ'Τ) ,
'
'
'
'
'
--� ' απ
1• '
'
που' ,Β αφτ ιστηκε κι α:ντη
τα' ιερα
τα δακρυα, ι.tΠ τα δακρυα
που' κυλήσαν άπ'τόν πό&ο γιά τή Λύτρωση, γιά τή Θεϊκιά τή Χά ρη , ν ιώ&ει
τή χαρά της 'Ανάστασης.
Χτυπήσαν οι καμπάνες. Μ εσημέρι. 'Π ωρα πού μεσουρανεί τό Φως.
Ξεκίνησαν κ'οί τρεις γιά τό Ναό. Φτάσαν στήv ωρ α της Μυσταγωγί 
ας, τήν ωρα πού ό Άμφόρτας γιά στερνή φορά &ά έ:κανε τή Λειτου γία κα( &ρηvουσε γιά τή μεγάλη του ντροπή πού στά&ηκε &vάξιος φύ
λακας του Γκράαλ . Του κάκου καλουσε τό &άνατο. Του κάκου παρακα 
λουσε τούς ίππότες μέ τά σπα&ιά τους νά τρυπήσουν τήν καρδιά του.
Κα( τώρα ό Πάρσιφαλ τόν πλησιάζει καί μέ τή· Λόγχη τήv πληγή του
άγγίζοντας, του λέγει: 11 Τό σίδερο πού τήν πληγή σου άνοιξε, μο νάχα αύ τ ό μ π ορεί νά τή γ ιατρέ φει 11 •
Ίl Λόγχη ήταν ή αιτία πού ανοιξε ή πληγή του, γιατί άκόμα δέν
ηταν &ξιος νά τήν κρατήσει μές σ-cά χέρια του, μά τώρα μέ τόν πό
νο ηρ &ε τό πλήρωμα του χρόνου, ηρ&ε ή ωρα της γιατρειας. Ή αι
μιά
τία γίνεται άποτέλεσμα ,ι.αί τό άποτέλεσμα γίνεται κι αύτ6
1
καινούργια αιτία μές στάv άπέραντο τόν κύγ.λο της ζωης
Ό Πάρσιφαλ προχωρεϊ κρατώντας όλό��ια τή Λόγχη, τή Λόγχη πού
συμβολίζει τήν 'Αχτίδα, δηλαδή τό Φως ,,,.αί τή Δύναμη. 'Όλοι μέ ι
ερή συγκίνηση κοιτανε . 'Έφτασε τέλος δ Σωτήρας, ό αξιος τή Λόγχη
vά κρατάει, d αξιος τούς &λ λους νά σώζει. Ό Πάρσιφαλ βλέπει τήν
&κ ρη του σίδερου, τήν κόψη πού άνοίγει μά καί πού κλείνει τήν
πληγ ή, καί λέγει: 11Βλέπω Ο'του σ ίδερου τήν ακρη, πού τήν πληγή τήν
κλ είνει, τό &εϊκό τό αίμα νά κυλα γιά ναύρει πάλι τήν Πηγή του.
Αfές στήν Πηγή πού βγαίνει άπό τό Γκράαλ. 'Λvοίξτε τό Κιβώτιο 11 •
Ή Λόγχη εiχε βαφτεί μέ τό αlμα του Χριστου. Τό α!μα πού χω ρίστηκε άπ' Α�τόv κ'έ!πειτα άπ'τή μεγάλη περιπλάνηση στά "πλανερά
τά μονοπάτια", στης ζωης τόν σκοτεινό λαβύριv&ο, ξαναγυρίζει τώ
ρα dγνό κι άμόλυvτο γιά vαύρει τήν άρχική του τήv Πηγή, πού βγα�
vει άπ'τό Γκράαλ, τή &εϊκιά θυσία.
στά
Κι άvοίξαν τό Κιβώτιο. Ό Πάρσιφαλ παί -ρνει τό κύπελλο
χέρια, στά γόνατά του πέφτει καί προσεύχεται. Πόση σωτήρια δύνα
μη εχει τ1 προσευχή του λυτρωμένου άv&ρώπου. Τό Γκ ράαλ, πού είχε
χάσει τό φως του μέσα στ'άνάξια τά χέρια, τώρα άγάλια άγάλια άρ
χίζει νά φωτίζεται. Νά φωτίζεται πιό πολύ κι άπό πρίν. Κι άπ'τόν
&όλο του Ναου πέφτει μιά δυνατή λάμψη, τό ασπρο περιστέρι κατε βαίνει- τό 'Άγιο Πνευμα- καί στέκεται πάνω άπ'τόν γονατισμένο
ΤΤάρσιφαλ. Κι ολοι φέλνουνε μαζί: "Λύτρωση στόν Λυτρωτή".
1..,

'

'

1. Σημ. Συντ. Α�τό κατά τή Θεοσοφική διδασκαλία είναι ό
του Κάρμα.

-

-

- -

νόμος

- 45 'Εκείνος πού fχει τό Φως κ�ί τήν 'Αγάπη στήν καρδιά του καί
&έλει τούς &λλους νά λυτρώσει v λυτρώνεται κι c:ύτός.
'Η κεντρική ιδέα του fργου 1-αtτή εΊναι. λ!έ τήν άγάπη, μέ τή
μπόνια
συ
ό αν&ρωπος βρίσκει τή Λύτρωση. 'Εκείνος πού νιώS-ει τόν
πόνο του &λλου, πού τόν νιώ&ει σάν δικό τ ο υ πόνο,
γίνεται
"Ένα μέ τόν αλλο. Χάνει τό μικρό του έγώ, τή στενή του προσωπι
κότητα, καί ζει τόν πόνο, τή χαρά, τόν παλμό ό'λου του κόσμου.
,, ο.
,
, ιsχει ακομα πειρα "Ετσι ο\ αν\J'ρωπος
με, την
απειρη -αυτη που δεν
μά ciγνή καρδιά- 11Πάρσι φάλ, άγνός ,ι,ι άπλός" - μέσ' άπ' τόν χωρισμό
καί τή μοναξιά, άφου πρωτα χα&ει 11 στά πλανερά τά μονοπάτια" μά
ψάχνοντας πάντιχ νά βρει" της Σωτηρίας τό δρόμο" τέλος φτάνει
στό Ναό καί παίρνει τό Γκράαλ στά δυνατά του χέρια.
,..
'
' κανει
'
' αγνο
( ' τον
' Τ ρελλο".
τον
σQφο' τον
" 'Η συμπονια
Καί πονώντας τόν πόνο του αλλου, μέ τήν αγάπη του πο&ώντας
,
,
,
,
J,
να τον σωσει,.β ρισκει
κ ι αuτος
τη -ωτηρια.
"Λύτρωση στwΛυτ ρωτή"
(Τέλος)
,

Η

,

,

Jl.

'

,

,

,

,

,

�

'Αγλ. Ζάννου

11. ΠΑΡΑΜ�θl
Α'

Η ΝΕΡΑ:CΔΑ

Μές στό μεγάλο δάσος τό βα&ύσκιωτο, κει πού στή λίμνη άδειά
ζει τά νερά του τό ποτάμι, λένε πώς ζουν πολλές νεράϊδες, ξωτικά
μασκαρεμ ένα σέ κορίτσια ομορφα καί δροσερά σάν τό κρουστάλλινο
νερό. Μονάχα σάν πετάξουν καί χα&ουν γιά πάντα, τότες καταλαβαί
νεις κι εΊσαι σίγουρος πώς ητανε πραγματικές νεράϊδες κι δχι κο(_r
μ ιά άν&ρώπινα •
'Ένα πουρνό απριλιάτικο χλιαρό, του βασιλια δ γιός, lνας. λε βεντονιός πανώριος εiκοσάχρονος, στό δάσος κείνο πηγε γιά
νά
κυνηγήσει κι fτσι στήν τύχη βρέ&ηκε έδακε'ι πού τό ποτάμι μέ τή
λίμνη συναντιέται.
Πάνω στά χόρτα τά χλωρά της άκροποταμιας είδε μέ &αμασμό τό
βασιλόπουλο νά κά&εται μιά όλόδροση χωριατοπούλα, γιομάτη νι�τα
κι όμορφιά.
Μέ τό νερό παιχνίδιζε, κύματα κάνοντας μικρά μέ τ' &σπρο πό
δι της, γιά νά χορεύουνε τά γύρα της νεροκρινάκια. Κοντά της πά
ει τότες καί της λέει φι&υριστά) 11 Πές μου πανώρια μου λεβέντ ισ σα, ποιας γάργαρης πη-yης, ποιανου νερου τρεχούμενου νεράϊδα εΊ σαι σύ;" Στό ρώτημά του κείνη γέλασε χαρούμενα κι οι γύρα οι' λό
φοι α.ναγαλλιάσανε, μ ύριες φορές αντιλαλώντας χαρωπά τίς νότες τίς
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Ι
,.
,
,
l, • μεαα
,
οτε ��ο
του ειπε
ο< πριγκιπας
μελωδικ�ς τ�u γ&�;ου �ης. Τ'
πως
αιγουριά του κοντινου του 1ιαταράκτη -&ά ταν ε ή ν εράϊδc:.

Στ'α-ύτ ιά του βααιλ ια δέν αργηααν νά φτάαουν τά μαντ�τα.
Ό
πρίγκιπας κ αί διάδοχος του ·�·ρόνου τρελλός άπό �ρωτα παντρεύτηκε
κάποια νεράιδα δροuερή, ομcρφη αάν τ11ν ανοιξη. ΤSτες c βααιλιάς
πομπή μεγάλη μ'cί.λογα κι άν-0.,{Jπους εατειλε νά αυνοδέφουνε τιμη αι:ο, μαρμαρ-::, νιο του παλατ
τικα, το, νιυ1cαvτρv
,
ζευ-y αQ,
,
, ι.
Ό βααιλιάς ζεατά τούς Μχτηκε, ατου παλατιου τήν πόρτα τή μέ-γάλη περιμ ένοντας ν� τούς c?ιχτάγ11..αλιάσει.
'
' ,ι......
' Β ασιλιασα,
'
\Ι
n1α το "δ
� ιο δε' συνε,'Β η;tε ΧΟ:t' �ε' την
ψ,1λομυτα
τη,
που' ααν
'
τή νύφη της ξαντίκρυαε μέ μιας ξυνίστηκε, στραβ ομουταούνιασε καί
Υ.ρύα κρύα έ:δωαε τίς τυπικές ε-ίικές της. Μά 'Υ.αί � άδερφή του πρ:γ
κιπα χαρούμενη δέ•ι εδειχνε. Δίχως νά ξέρει τό γιατ (, ό:μέσως ό:νακι �:;ν;ωσε καποι� στην καρ δια' της αφι�;ιμο.
φοκο,αινιαε
'
',.
"Αν πεις
πολλή
γιά τίς κυράδες -ιης Αύλης τίς αλλες, α-ίιτές μέ περιέργεια
κο ιτάζαν τή vεράϊδα ν-',_;η 1�α[ ξεακο υντώντας στά )t Qυψά ή μιά τήν
Ιχλλη ρωτουσαν κο�οϊδευτικά αν �ται ντύνονται οί vερcϊίδες. Ό
πρίγκιπας ατεναχωρέ&ηκε πολύ καί νά αωπάαουνε τίς παρακάλεσε λε
πτά, ξηγώντας πώς στό σπίτι του ε'ίχε ρ&ει ή νερα'ίδα του μασκαρε
μένη αέ χωριατοπούλα.
'Όταν αέ λίγο ή μέρα της ' μεγάλης της γιορτης του χρόνου εφ,:α
σε, λέει ή βααίλιααα ατό γιό της: 11 Πές της γυναίκας αου πώς 8-έ-
λεις νά τή δεις ντυμένη ταιριαατά αάν πριγκιπέσαα κα{ νεράϊδα
πού 'ναι τώρα. Τό σόϊ μας lρχεται νά τή γνωρίσει σήμερα καί κοί
ταξε μή μας ντροπιάαει". Πάει τότε d πρ{γκιπας καί λέει ατήν 5μορφη γυναίκα του. 11 Γιά χάρη της &γάπης μας, καλή μου, νά δεί ξεις &έλω αήμερα τόν έαυτό αου τόν πραγματικό α' ό'λους τούς αυγ
γενεις μας". Γιά ωρα πολλή κείνη δέ μίληαε κα&όλου. 41Υατεοα ύ πόσχεση κουνώντας τό κεφάλι τούδωαε κα&ώς καυτά τά δάκρυα της
κυλούαανε ατά δροαερά της μάγουλα.
"Ητανε τό φεγγάρι όλόγιομο' κεινο της ανοιξης τό μυροβόλο βρά
δυ. Ό πρίγκιπας γαμπριάτικα ντυμένος μπηκε ατήν κάμαρα της νύ φης. Ψυχή δέν ηταν μέσα. Μονάχα πά ατά πανωαέντονα του κρεββατ ι,
ι,
,
Ι
,
Ι
,
,
ου λαμπυριζε ενα χρυαο δεματι φεγγαραχτ.ιδες,
που ό:π' το μιαανοιχτο παρά&υ ρο χυνόταν.
'Όλοι ρωτούσανε: "Που πηγε ή νεράϊδα νύφη'; Κι ό πρίγκιπας,
πού 'ταν κι αύτός κατάχλωμος αάν τό wεγγάρι, μέ κόπο μπόρεσε νά
φι&υρίαε ι.:
lτσι πιά ξέρετε καλά
11Φεγγαραχτ ίδα γίνηκε 8πως β λέπ ετ ε κι
πώς �τανε πραγματικιά νερά'ίδα".
'

'

Jl

'

'

Ραμπιντρανά& Ταγκόρ. 'Από τό 11Φυγάδα11
Διαακευή Δημήτqη Θεοδωρίδη

ΜΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
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'Γό παραμύ&ι ο-τή ΔύΟ'Τ) πάει πολύ καιρός πούyινε λογο-:εχ,,ία
διαο-κεδαο-τική (γιά τά παιδιά καί γιά τούς χωριάτες) ij λογο-:εz,,&.
φυγης γι,ά τούς άν.&ρώπους της πόλης, ·�στόσο τό παραμύ&ι, τό γι�.
μάτο στοιχεϊα &αυματικά, παί�ει τήν δφη περιπέτειας έξαιρε-::ιzά
Ο'οβαρης καί ύπ εύ&υνης. Γιατί άνάγεται τελικά σέ μυητικό σενάριο.
Βρίσκουμe πάντα τίς μυητικές δο κιμασίες ( άγωvες ένάντ ια cπό -::έ
ρα,ς,,._ έμπόδια πού μοιάζουν άξεπέραστα, αινίγματα πού πρέπει
νά
,
,
'
β
δη
,
το
κατε,
ασμα
ο-τον
1
και
το
ανεβ
ασμα
στον
ούραλυ&ο υνε κλπ)
, "\
,
' ,
,
νό η τό &άνατο καί τήν άνάσταο-η (πράμα πού είν 'αλλωστε τό Υδιο),
; ο.
lt
,
,
, β ασ'ιλοπου'λ α. 'ΙΤ- α'ληvεια
εί ναι, υπως
το, γαμο
με, τη',
πολυ, σωστα, ,ο'
,
,
,
ι
J
1
U
.
1
,
,
'
an
αe
ries
νισε ο
, πως το παραμυ..,. ι τελειωνει παντα με κα ;:ο,ιο happy end2 . Μά τό κα&ευα:τό περι εχόμεvό μου άvαφέ ρετα ι
ο-έ
μιά πραγματικότητο: τροι,ιαχτικ. ά σοβαρή: ο-τή μύηση, δηλαδή στό πέ
ρα:ο-μα άπό τήv άγvωο-ί.-α κα:ί τήv άνωριμότητα στήv ωριμη τήν πvευ ματ ική ήλ ικία μέο-α άπό εvα ο-υμβολ ικό &άvατο κι άπό μιά συμβολ t
κή άvάσταο-η •. Δύο-κολο είναι vά πουμε πότε τό παρα:μύ�ι άρχίζε ι την
καριέρα του, τήν καριέρα άπλτj ς φαvταο-τικη ς i στο ρ ίας άποξενωμέ vης άπό· κά&ε' μυητική tiπευ&υvότητα, Δaν πρέπει v'άποκλείσουμε,
τουλάχιστ.ο γιά όρι. σμέvους πολιτισμούς, πώς αύτό έγινε τή στιγμή
πού η ιδεολογία: τ-ης μύησης καί οι τελετές της ο/ παραδοσιακές
κοvτεύανε νά πέσουvε σέ άχρηστία καί πού μπορουσε κανένας χωρίς
τό cοόβο της τιμωρίαςν' 11 άvιο-τορήσει 11 κειvο πού αλλον καιρό, lχr:αι
τουσε τήv πιό άπόλυτη μυστικότητα:. λfά δέv εΊvαι κα&όλου σίγουρο
πώς έτούτη ή διαδικασία στά&ηκε γενική. Σέ κάμποσους πρωτόγονους
'
υ
' ε Ί ν' ακομα
ι. '
t_ωνταvες,
'
διη πολιτισμους, οπου οι μυητι11.ες τελετες
ι
�
,
ι
ι
,
,λ
ι
,
� τ ι
Ύ,ιου.v α και ι
γιvεται
. ο-τοριες πουχουvε καταο-κευη μυητικη κ ι αντο
έδω καί πολύν καιρό.
Μπορουμε λοιπόν νά πουμε πώς τό παραμύ&ι ξαvαφτιάχν ει ο-'άλ
ύποδειγματικό.
λο πλάνο καί μ'αλλα μέσα τό μυητ ικό ο-ενάριο τό
Τό παραμύ&ι στό έπ ίπεδο του φανταστικου άνιστορει τή μύηση ξανά:
καί τήv έπεκτείvει. Διαο-κέδαe1'1) η φυγή μπορεϊ v'άποτελει μονάχα
γιιχ τή συvείδηΟ'Τ) τήv κοινοτυποποιημέvη καί μάλιστα γιά τή Ο"Jνεt
δ'Ι)ση του ο-ύγχροvου άv&ρώπου. Μά στή βα& ιά φυχή τά μυητικά σενά
Qια κρατανε τή σο βαρότητά τους κ'έξακολου&ουνε νά μεταδίνουvε
τό μήνυμά τους, vά φέρνουνε μεταλλαγές. Δίχως vά τό παίρνει εf
δηΟ'Τ) καί νομίζοντας πώς διασκεδάζει η πώς ξεφεύγει άπ'τήν ;:ραγ
ματικότητα ό αν&ρωπος της νεώτερης κοινωνίας δέχεται 6:κόμα -:'v
εύεργετική έπίδραση αύτης της φανταστικης μύ'Ι) σης πού δίνουνε -::ά
παρα:μύ&ια. λfπορουμε λοιπόν ν'άναρωτη&ουμε μήπως τό παραμύ&ι f
γινε πολύ νω�ίς μιά ε�κολη λαϊκή δεύτερη tκφραο-η του μύ&ου καf
της μυητικης τελετης, μήπως ό ρόλος του παραμυ&ιου ο-τά&ηκε
νά
ο.

1

'

1, Σημ. μετ: Σύγχρονός μας όλλανδός γερμανολόγος καί
2. Σημ. μετ. ΕύχάQιΟ'το τέλος.

λαογQάσος
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παρ ουσιάσ'ει ξανά τίς "μυητικές δοκιp;ασίες" στό πλάνο του φαντα στικου κ αί του όνειρικου. Αύτή ή αποφη &ά παραξενέψει μονάχα κεί
τ ου
νους πού &αρρουνε πώς ή μύηση ε1iναι φαινόμενο άποκλε ιστικό
άy&ρώπου της παραδοσιακης κοινωνίας.1 'Αρχίζουμε
σήμερα νά κατα '
'
'
'
l.
'
' αυτο
' ; που' ό νομα'ζ ουμε 'μυηση" Ο'Uνυπαqχει με την
λα�αινουμε
πως
ι.tVάδιάκοπη σειρά
&ρώπινη κατάσταση, πώς τήν κά&ε ζωή τήν άποτελει
'
"
11
ι,
'
ιι
1..
11
ι,
'
11 ο.
'
1
'
κι
ά πο' δ οκιμασιες , απο '\]'ανατους κι ι.tΠΟ αναστασεις ιι ,. οποιοι
αν ε1ν'&λλωστε οι' ό'ροι πού μεταχειρίζεται .ή νεψτερη γλώσσα
γιά
ν' b:ποδώσε ι τουτα τά βιώματα, πού στήν άρχή ήτανε &ρησκευτικά,
I

Μί ρτ σεα Έλιάντ ( Mircea. Eliaqe, σύτχρονός μας ρουμάνος καfu)
γητής του Παν επιστημίου του Σικάγου. 'Από τό 11 'Όφεις του μύ&ου".
Μετάφρ. Μαρ. Ο!κονόμου

ΑΙ ΠΝΕΥΜ.ΑΤΙΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ
συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο καί τέλος
'Όταν βλέπωμεν κάτι τό δυσάρεστον, πρέπει νά λέγωμεν: Αυτό δέν
fχει δύναμιν, διότι �έν εΊναι έντός του Θε[ου Σχεδίου, τό όποίον
,
' ,
,
"
ι ς του. Jr-.ατ ' αυτον τον
"
,
έ κ δ ηλωσε
,
τας
ε Ί ναι τελε ιον εις ολα, ε ι ς ολας
τρόπον οtκοδομονμεν σκέψεις ύγιεις καί [να νέον κ όσμον μέ νέα συ
σ�ήματα σκέψεως έκριζώνοντες παλαιάς συνη&είας,
έγκα&ιστωντες
εις τό εΊναι μας άρχάς καί δυνάμεις έποικοδο μητικάς διά τό σωμα
μας κα ί διά τό πε Qιβάλλον μας.
τήν
'Όταν βλέπωμεν κάποιον άσ&ενη η &κούωμεν νά δ ι ηγουντ α ι
'
' '
ο.
- ' δ'
'
τραγωδ'ιαν ενος 1.
ι.tσ\J'ενουςr
πρεπει
να λεγωμ εν: Α 1υ�ο
εν c;χει δυνα'
' 'Εκδη'λωσις κατα' νο' ' 'uκ
'
τ
Θεια
121
'
'Η Θ'εια
' ειναι
δ η'λωσις.
δεν
μιν, δ ιοτι
μον εΊναι πάντοτε τελειότης. Οθτως άποφεύγομεν μορφήν - σκέφιν ή
όποία '(σως άποβ,j δύναμις μικρά η μεγάλη καί δυνη&η νά δώ στ,J τήν
χαριστικήν βολήν ε!ς τόν αρρωστον καί σώζομεν τόν έαυτόν μας άπό
τόν κίνδυνον νά t>ποσ'τ�- τά συμπτώματα του &σ&ενους. Διότι λόγψ ηύξημένης δεκτικότητος δυνατόν νά δεχ&v τήν κακοποιόν
έπίδρασιν
της μορφης -σκέψεως .
Πρέπει νά τονισ&� ό'τι διά νά γίνv τις ι'κανός διά τούς άνω 
τέρους διαλογισμούς χρειάζεται ασκησις.
'Εάν κατορ&ώσωμ εν νά άποκτήσωμεν τοιουτοv σύστημα σκέψεως &ά
γίνωμεν λειτουργοί της άποπερατώσεως του Θείου Σχεδίου, &ά συν εργασ&ωμεν μέ τήν άόρατον άδελφότητ α 1) dποία προσπα&ει νά έλατ τώ στ,J τ 6v lχν&ρωπ ίνην δυστυχ ί αν, �-.ά έλιχ9ρύνο μ εν τήν άτ μ.όσφαι ραν lχπό
τά στοιχεια τά φ&οροποιά τά έργαζόμενα διά τήν δυσαρμονίαν,
τά
&πό
άντιστρατευόμενα τό f-ργον της Θείας'Αρμονίας καί Εlρήνης,
τά στοιχεία έκεινα τά όποία δέν έπεικονίζουv τήν τελειότητα του
Θεοϋ.
ΙΙ''Εσεσ&ε ΟVν ΚC(ί tιμεtς τέλειοι, ωσπ ερ Καί ό ΠαΤ1')Q ύμωV ό έν
τοίς ούραvοις τέλειός έστιν", εtπεν ό γλυκύς Ίησους,
J/,

- 49 'Υπάρχουν περιπτώσεις πού ό αν&ρωπος άσ&ενει καί γενικως ύ
ποωέρει μολονότι έφαρμόζει 8σα έξε&έσαμεν άνωτέ ρω . Καί διερω τώμε&α διατί νά ύποφέρv τόσον αν&ρωπος καλός. JΗς α:tτάς τάς πεο.
,
'
'
{δ ητα ο1 ''ι δ ιος. Οιι \Τεοσο
πταιει
ασυνε
-:ον
ρtπτωσεις
cρ οι γνωρι'ζ ουν
νόμον του ΚΑΡΜΑ. Έπειδή εΊναι πολύ εύρύ τό &έμα α<ιτό &ά
μό
νο λίγες λέξεις. Κάρμα: είναι λέξις σανσκριτι;ι.ή κα:ί &ά Π] πρ�ις.
Εις τάς περιπτώσεις αύτάς έ!γιναν εις προηγουμένα:ς ζωάς πράξεις
δημιουργήσασα:ι χρέη τά όποια πρέπει νά έξοφλη&ουν διά νά δυνη&p
ή φυχή νά λάβ17 καί νά άφομοtώσ'Ι] πειραν καί οf5τω νά έξελιχ&� ;ι..αί
νά άνυφω&�.
Κα:ί ε!ς αύτάς τάς περιπτώσεις, πού &εωρουνται α:ι βαρύτεραι
διά τάς ασ&ενείας του σώματος, έπιτυγχάνομεν τήν άνακού cρ ισιν του
άσ&ενους διά της πνευματικης &εραπείας 1) καί τήν Υα:σιν Ιχκόμη ,
έάν ό άσ&ενής εΊνα:ι λίαν δεκτικός. 'Η άποτοξίνωσις του φυχι·ι.ου
όργανισμου άπό τά διά cρ ορα κακά συναισ&ήματα, ή κα&ημερινή
καί
διαρκής προσευχή π((ός τό 'Υπέρτατον "Ον μέ πραγματικήν _πίστιν
καί μέ αϊτησιν συγγνώμης διά τά έκούσια καί τά άκούσια σφάλματe.:
των Τiερασμένων ζωων μα,� καί τη� παροvσης, δ•ευκολύνουν τόν πνευ
ματικόν �εραπευτήν ει� τήν πραγματοποίησιν της -&εραπείας. Π ρο ϋ
πό&εσις της &εραπε[ας εΤναι καί ή άπόλυτος ήρεμία, ή άπόλυτος
γαλήνη του άσ&ενοϋς. Θά μου πητε: Πως εΤναι δυνατόν μέσα ε !ς τήν
βιοπάλψ.ι, μέσα ε!ς τόν άγωνα της ζωης, νά μή συναντήσωμεν CJ.ντι ξοότητας καί ·δυσαρμονικάς καταστάσεις; 'Ασφαλως &ά συναντήσωμεν,
μέσα
άλλά ή διεκδίκησις των δικαιωμάτων μας πρέπει νά γίνεται
ε l ς τά πλαίσια της άγάπης. "Ας μή βλέπωμεν τό κακόν. λ!έ τήν ά γάπην δέν βλέπομεν τό σφάλμα, τό αδικον. Διεκδικουμεν τά δικαι
ώματά μας, άλλά τά διεκδικουμεν άγαπωντες τόν άδικουντα.
πολύ νά
Διά τουτο έπαναλαμβάνομεν 8τι έκεινο πού πρέπει
προσπα&ήσωμεν νά έπιτύχωμεν είναι η' κυριαρχία έπί των συνα:ισ&η
μάτων μας. Ό καταστροφεύς έγωισμός εΊνα:ι φ&ορά. Χαλα τό κά&ε
&εάρεστον έ!ργον καί τό μεταβάλλει εις καταστρεπτικόν. 'Π άποβο
λτί του έγωισμου άπό τήν καρδιά έξασφαλίζει διαρκη ύγείαν. υΟταν
άπό ήρεμίαν καί άγά τό έπιτύχωμεν, αύτομάτως &ά πλημμυρίσωμεν
/
λα προβληπην. ΙCαι με αuτα τα έ φο' δια λ'υονται και τα πλεον δυσκο
'
ματα. 'Π άγαλλίασις πού προσφέρει ή &εία άγάπη εΤναι -όγεία, εΤ
ναι &εραπε(α, εΤνα:ι άνάτασις φυχης, έν άντι&έσει τ<ρός τήν άγω
νίαν καί τήν προσκόλλησιν, πού άποτελουν άσ&ένεια:ν.
'Η πραγματική άγάπη καρπούς άφ&ονία:ς καί ύγείας προσφέρει.
Δωρον &α:υμάσιον, δωρον μεγίστης σπουδαιότητος εΤναι ή άγά;:η , η
πηγάζουσα άπό τό κέντρον της καρδιας σας, ή άνα:βλύζουσα άr.ό κάο.
'
1
1
'
'
'
'
'
υε καρδια. ΕΤ
' ναι η ωρα:ιοτης των ωραιοτητων, το κάλλος της r.αγ ;,.αλου
φ υσεως
της
,
,
- .υ'Φ,ιστης Θ"εοτητος.
,
'
' 1.
ο. '
' εια,
'Π αρμονια
.\
' εΤναι δια' τον
' αν
" ο.
Δ ια:'
χαρα,
αφ.ι-eνια.
vρωπον υγ
ς
ι¼ρμονίας
καί
της
ήρεμίας
&άνομεν
ε!ς τήν κατανόησ-ιν, ε1ρί
�
cρ
=κομεν τήν άλή&ειαν.
Εις τήν έποχήν μας δ πνευματι;ι,ός &ησαυρός έ!..χε ι ξετrέσε ι. Ή
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' ο.
vομι'ζ ει Ρ
uτι μονον κατασκευα'ζ ων πυραυ'λ ους αvερ
ύλιστικη α.μcχvεια
' , χε-ι:αι ό αν&ρωπος -v.αί έτοιμάζων ταξίδια. εtς τό διάστ ημα., ό'τι μό , , συνισ'ταται
'
..1
' δος, οτ
" ι ο• νους
- φvανε
ο.' ι ε ι ς το' α.
" vov ε ι ς αυτο
,1 προο
γvωστον &είοv. Είς αύτήν τήv λεγομέvηv πρόοδοv ό καρκίνος πολλα
πλασιάζετα'ς μέ αποτέλεσμα εvας εί.ς τούς τρεις vά πε&αίvη b:πό
έ' έ ,
καρκιvον. Θα ησαv &εαρεστα ολα αύτα τα. εργα, α.v γιvοντο ταπεινά κα{ πράς πραγματικήv έξύφωσιv του αν&ρωπίvου γένους κα.( οχι
μέ έ γωιστικήν &μιλλαv ποιός &ά καταστρέΦτ) τόv ω...λοv πρωτος.
Όνου� των uλικωv &v&ρώπωv δέv τροφοδοτειται από τάς δυvά
μεις του Υ.αλου, τροφοδοτειται από δυνάμεις μεγάλας μέν, άλλ'άν
τιδρώσας εις τό καλόν. 'Η πρόοδος ή σχετική μέ έξωτερικά. φαινό
μενα δέν ώφελεί ποσως τήv ψυχήν. Τουναντίον ή γvωσις του νου γί
νεται τροχοπέδη διά τήν λογικήν καί έμποδίζει τήv αποβολήv της
τέφρας ή όποίcχ καλύπτει τήν φυ-χήv κα( κρατει αύτήν εις τά στάσι
μα , τά λι μvάζοvτα νερά της άπωλει'ας, Ό νους πρέπει νά συμβcχ δίζη μέ τήv καρδιά ήρέμως, ωστε τό φως τό διδόμεvοv διά τήν πρό
οδοv να φωτίζn τόν νΌυν πρός πραγματοποίησιν έ!ργων, αλλά καί τήv
ψυχήν πρός άvάτασιv cχ-ότης.
Τότε ή πρόοδος &ά εΤvαι αποτέλεσμα b:λτρουϊστικων καί ανι�ι οτελωv έπιδιώξεων. Καί τότε ό &ν&ρωπος �ά δυν η{}η νά άπολ·ιχύ σΤ} τά
άγα&ά των &είωv έμπνεύσεων. (Τέλος).
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Κώστας Ξύνδας

ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ
'Από τίς έφτά αιτήσεις του Πάτερ τjμων τό 11 Τόν &ρτον ήμων τόν
έπιούσιον δός ήμίv σήμερον" εΊναι ισως ή αιτηση ή πιό άπελπισμένα
&ν&ρώπιvη. Καί σ'α-ότό τό "σήμερον", πού μόλις καί τό μουρμουρί ζουμε, τρέμει ολη μας τj σάρκα ή αδύναμη, δέεται γιά τ ίς uλικές τηζ
άvάγκες. ..,Ωρ ες ωρες μάλιστα &να.ρωτιόμαστε τρομαγμένοι γιατί
νά
μένει ό ουρανός βουβός μπροστά σέ τόση cυστυχία. "Επειτα σκύβουμε
τό κεφάλι. Γιατί αύτή στά&ηκε ή πρώτη καταδίκη του 'Αδάμ. Βέβαια
αν έβρισκε ,j αν&ρωπότητα τό ζεστό φωμί έ'τοιμο κοντά στίς γάργαρε:ς
π ηγές, αύτό.ς &ά ηταv ό δρόμος πρός τό χαμένο Παράδεισο. Μά όσο δέν
.fι
(' ..., την
/ �ξιοJ.�
υπαρχει για τον καvενα ενα �μι και δουλεια/ για/ ΟΛονων
·
,
,
,
'
1
,
,
'
,
πρεπεια, πρεπει να φροντιζουv οι κοιvωνιες να δινουνε στους πειvασμενους να τρωνε. ΙΤ,αι, το, να ι:'
�ερουν πως καποιος δ'
ε χορτασε γι vεται β άρος γιά τή συνείδηση α-ύτονων πού τό πετανε τό φωμί.
'Έτσι ΠQίν vά γίνει ή πείνα έπανάσταση, Jρπαγή η άδελφοκτο vία, αν κάποιος φωμί μας γυρέψει, &ς του δώσουμε χωρίς νά τό συ
ζητήσουμε μέ τήν κοιλιά μας η μέ τήv τσέπη μας,
'Η τέταρτη αfτηση πρός τόv 0-όράvιο Πατέρα &ς μή γίν ει κατηγό
ρια γιά τά παιδιά της Γης.
Νίνο Σαλβανέσ-κι ( Hino Salvanescl1i ) , !ταλός rwγγραφέας
'Από 11 Τό βιβλίο της φυχης 11 • Μετάφρ. Νίτσας Ξύνδα
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-ΕΛΕΟΣ-· ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
,,Ω vίέ του cΝ&ρώποv: 'Άν άποβλέ 7t1] ς ε!ς τ6 'Έλεος, μήv έπι διώκης lκείvο τό όποίον &ά ώφελήσ'!) εσέ, άλλά έπίμενε ε!ς iκεϊ
νο πού .:tά ώcρελήΟi) τούς dμοίοvς σοv. "Αν άποβλέΠΙJ ς εlς τήv Δ ι καιοσύvην., εκλεξε διά τούς αλλοvς έκειvο πού έξέλεξες διά τόν
,
.
εαυτον σοv.
Μπαχά' ού λλάχ, πέ ρση ς &ρησκεvτ·ικό ς ήγέτη ς
'Από τούς "Λόγους του Παραδείσου''
λίετάφρ. Δ. Σ. Δεβάρη (άπό τό βι βλίο του J, Ε. Eαslcmont
"Μπαχα' ού'λλάχ καί ή νέα έποχή"

.ΚΑΊ1.ΑΔΙΚΟΣ
συνέχεια άπό τ6 προηγούμενο Δελτίο
Πέφτουν ol πάγοι &ρύφαλα,
βροντουν τ'lχuτροπ ελέκια,
,
• l.
, μ' ο
'λ,
ανοιχτα φτερα
κ'οι αητοι
στόν ανεμο παλεύουν.
1Ιηνες περvουν.
Τώρα οί πλαγιές αν&ίσανε
κ'έγώ στούς ησκιοvς ξαπλωμένος
μέ τά πουλάκια τραγοvδω:
11 :χώρcι δικιά μcις τό βουνό μcις
κcιί του βουνου μcις τά χωριά,
κcιί σπfτι μcις μονάκριβο
οι άπάτητες κορψές του".

Κ'εγιvα tγώ d 'Εκδικητής.
"Ερχονται γύρω μου οί φτωχοί �έ τ'αδειcι χέρια
καί φεύγουν φορτωμένοι μέ χρυσάφι
κcιί μπρός μου οί πλούuιοι προσκυvουν.
Θεός γιά μένα δέν ύπάρχει,
μ'εχουνε διώξει ol έκκλησιές,
,,Ω λίισος, λΠσος σέ λατρεύω ••.
Ι( 'ετναι � φvχή μου άτσάλι.
Κοιτάξετε πουλάκια τό μαχαίρι μου
πού στήν καρδιά των αδικων
τόν πcινικό σκορπα •••
Ηά έσει ς πού με&υσμένα μέ ς στ6 φως
τόν ερωτα καί τή χαρά uας τραγουδίχτε,
κλάψτε με, κλάψτε μέ ποvλιά,
Βρ οχή καί μούχλα στάζει η· cρvλακή μου,

- 52 Ot άράχνες, μαυρες σκιές, d'αλεύουν ε στούς τοίχους
καί στίς γωνιές κόκκινες φλόγες βγαίνουν
καί ξωτικά πηδουν.
( Συvεχ ί ζεται)
'
' Απο' τα' "Ποιηματα"
'
'Αγλ • Ζαvvου.

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ Μ.ΑΡΤΥΡΟΣ
"Μακάριοί έστε δταν όvειδίσωσιν t!μα:ς καί διώξωσι καί εfπωσι
παν πονηρόν ρημα κα&'ύμων φευδόμενοι' ενεκεv έμου".
:!Ίασα προσπά&εια ύπέρ κινδυνευόντων καί διωκομένων ε!ς τό δ
νομα Έ κ ε ί ν ο υ γίνεται, του μεγίστου μάρτυρος, του διωχ&έν
μετά
τος καί όνειδισ&έντος κα[ βασανισ&έντος, του ταυτισ&έντος
του έν ημιν πασι ζωντος Λόγου.
δ
δ
δ/
ΤΓ"
HCXV ο,τ t γινεται
ι οιον ηποτε ιωκομενον γινεται ε ς το ονομα του Μεγάλου Διωχ&έντος.
Έv τφ προσώπψ παντός διωκομένου fδετε τόν Έσταυρωμένον Λό γον.
Εις πασαν ποινήν &ανάτου, ε!ς πάντα βασανισμόv καί προπηλα κισμόν ας '(δωμεν τόν Πάσχοντα: Θεόν.
'Ενώπιον παντός μαρτυρίου, πάσης &υσίας χάριν οι'ουδήποτε tδα:
νικου στωμεν εύλαβως, άνακράζοvτες έ:σω&εv: "Σήμερον κρεμα:ται έπ ί
ξύλου ό εν t!δασι τήv -γην κρεμάσας".
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Ι. Μ. Σ.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ffiEYΓOYN
ΣΠΥΡΟΣ ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ
Κι αλλος άγαπητός μας άδελφός έ:φυγε άπ' τόν γήινο κόσμο μας.
Ό Κερ κυραίος γιατρός Σπύρος Γλυκιώτης. "'Πταv μέλος μας ό:π' τόν
πρωτο καιρό πού lδρύ&ηκε ή Θεοσοφική μας 'Ένωση. Καί ήταν έ!να ό:π'
τά πιό &ερμά κα! ζωντανά μας μέλη. "Αν καί ζοϋσε μακριά μ�ς, μέ
τή
τήν τακτική του άλληλογραφία, μέ τό έ:ντονο ένδιαφέρον του1
Πά\.'
μας.
κοντά
έδω
ζουσε
νά
σάν
ηταv
σκέψη του καί τήν άγάπη του
τα fιταν πρό&υμος νά προσφέρει τή βοή&ειά του καί πάντα στά&ηκε
ενας ό:λη&ιvός ό:δελcρός, ενας ό:λη&ινός &εόσοφος-.
Ή Θεοσοφική "Ενωση του εiSχε-ται φωτεινή πρόοδο, ιi:ντονη δράση
καί γ οργή ανοδο μέσα στούς άραιούς κόσμους 8που τώρα ζεί.

ΊΙΘ. ΕΝ.

Π Ε Ρ

Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

( σuνέχε ιι:χ)
ΜΥΗΤΙΙΠΙ ΤΕΧΝΗ
Ό 11 Πά σιφαλ" του Βάγκνερ
9
� νεραiδ� (παραμύθι)
Μύηση κάί παραμύ& ι

'..\γλ. Ζcχννου
ό
Ρ. Ταγκ ρ
' � τ- :=-:: α Έλ ι άντ
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42
45
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f)ΝΕΥΜΑΤΠCΒΣ ΘΕΡΑΠΒΙΕΣ
Al πνε υματ ικαί θεραπεία,

48

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ
� ί νο � ::ύ.3 α•, i ::ιχ ι

Τόν αρτον ήμων τόν έπιούσιον
50
·Ελεος καί δικαιοσdνη
51
Κατάδικος (ποίημα)
51
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ΑΙ παχιχ' ov 'ί ;_ �Χ
J

Αγ"-. Z:tHO'J

Ι .Μ .Σ,

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΙΌΥΝ
Θ. FιΝ.

Σπύρος Γλυκιώτης
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ΒΥΡΣΟΣ

ΕΚtΟΣΕ Ι Σ

ΑΥΤΟSΟλ.10Σ
"Αν. Μπέζαντ
Α!μέ Μπλέκ
Μέ'ι'μπελ Κόλλινς
Τ ( μου Βρατ σάνο"
Καλ. Κουτ σογ ιάννη
"Αν • Μπέ ζcχντ
Καλ, Κουτσογ ιάννη
Δημ, Νομικου

ol βασικοί νόμόt της θεοσοφίας
Στούς πονε μένους
Φωνή άπό μακριά
'Ο έπτασύνθετος &ν&ρωπος
ι
ι λ'ιcχι το,, μ, 11'
Θ εοσοφικαι, ομι
1
Π άρχαία σοφία
ι
,
,
Β'
τομ.
Θεοσοφικαι, ομιλιαι
Θεοσοφικαί μελέται
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λε ωνίδα Πολυμερόπουλου
'Έμμετ Φόξ
l!έϊμπελ Κόλλινς

ΊΙ ροδοσταυρική θεραπε: ία
1
'
0 μιλια
καf � Κυρι�κή Προσε υχή
Φως έπί της 'Ατραπου
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