
nΩσπερ Πελεκάν, τετρωμένος την πλεv

ράν Σοv, Λόyε, σovs θανόνταs παίδας έ

ζώωσας, έπιστάξας ζωτικοvς αότοiς κροvνοvς. 

'Από τόν όρθρο τοv Μ. Σαββάτοv. 
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ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟVΠΗ 26 ( ΙΣΟΓΕΙΟΝ) ΑΘΗΝΑΙ 

Διεvθvvεται vπό Έπιτροπης 

Ύπεvθvvος Συντάξεως Άyλ. Ζάvvου Χαρ. Τρικούπη 26 

Ύπεvθvvος Τvποyραφεlοv Ν. Παvαyόποvλος Άy. Κωνσταντίνου 14 
Διανέμεται Δωρεάν - ΈκδίδΞται άvά τρψηνίαv 

Άριθ. Δελ 24 - Φθινόπωρο 1964 

Ή παyκόσμια άδελφότητα δέν εΤναι Ιδανικό, εΤναι πραyματικότητα. 'Ιδανικό εΤναι 

ή έπlyνωση αύτής τής πραyματικότητας. 

Ο ΠΕΑΕΚΑΝ 

'Ομιλίες στά yραφεία της Θ. ΕΝ. (Χαρ. Τρικοvπη 26) κάθε Τρίτη καl Παρα
σκευή 8 μ μ. Τά γραφεία άνοιχτά 7-9 μ. μ. 

illθlNOΠQPIATIKA ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Ρ. 1f. Ρίλκε 
ποιητής 

Α'ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΔΔΑ 

Πέφτουν τά φύλλα. 
, , 

1.
' , 

Πεφτουν σαν απο μακρια 
νά μαραίνονται στόν ούρανό 
κηπο ι άλαργ ι νο ί. 

Πέφτ ουν σέ άπλαστες μορφές 
, , Ι , ' Θ  , και τις νυχτες πεφτει η , αρεια γη 

μ' ό'λα τ' &<rr ρα στή μοναξιά. 

"Ο 
, , λοι μας πεφτουμε. 

�ί'' �--' δ' , , , i· α. αυ. ο α το χε ρ ι πεφτε ι 
καί γιά Υ.ύτα τ'&λλο •.• 

'Έτσ-ι ε'!ν' όλα. 

Kt ό'μως ε'!ν' 'Ένας πού 
α�τό τό πέσιμο άτέλειωτα 
άπαλά στά χέρια: του κρατα. 

(Rainec Maria RiH:e , 1875-1926), α:ΙJστριακός 

1Ιετάφρ . Χρυ.ση ς Ι. Καφαλοπούλου 
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'Από 

Β' Ο ΚΟΣΜΟΣ 

Δέν ε-C,να ι ό κόσ'μος 
παρά μιά δροσοσταλίδα 

πού lχναριγεί κά&ε 'ctt ιγμή 
πάνω στό μίctχο άν�ου, 

κι ομως ... 
κα ί .μ' 8λο α<rt ό •..

'Ίσα,1 γιαπωνέζος δραμο:tικός ποιητής του Π:'α!ώνα 
'Από τό δράμα ν .ό1 11 Τό χινοπωριάτικο τριζόνι" 
..-Άπό'δοση Δημήτ QT) Θ�ο δωρί δη 

f' _Κ Λ Α Μ Α . 

Τί σ'ι�ιασ'ε καρδιά μόυ σήμερα; 
Γιατί νά τραγουδήσεις &έλεις; 
των νικημένων τό ctτριγγιό τραγούδι, 
μαζί μέ τούς φτωχούς, τούς άποτυχημένους, 
μαζί μέ τούς �μαρτωλοvς, της γης τούς v.ολασμiνους; 

1t�ϊος �νεμος �πδκοσμος φυσ'ομανά�ι 
-1tου�' i ρχεται -
καί μουρμουράει 
μέσα cttά φυλλοκάρδι� σου, 
λόγια συμπόνιας γιά τούς πικραμέ�δυς, 
λόγια μοιρολογιου 

t ,}. , , , , , γι αντους που φυγαν κουρασμενοι, πονεμενοι; 
Γιατί νά τ·ραγουδήσεις �έλεις σήμερα 
των νικημένων τό τραγούδι 
πά στό σκοπό πού'χει τό κλάμα κι ό λυγμός; 

, ,,ΔημήτQΤ)c; Θεqδωρ.fδης _ 
τό "Στοϋ e1υ&αμπου τη σιγcχλιcχ" της σνλλογης " ) Αντίλαλοι" 

Δ' ΛΥΓΜΟΣ 

Γιατί fτσι κρυώνω; λfή ό'λη ή γη δέν εΤναι μιά &γκαλιά 
πού καί τόν πλούσιον α.ρχοντα καί τό φτωχό ζητιάνο 
μέ fδια λαχτά�α τούς κρατα στόν κόρφο της έπάνω; 
Γιατί νά κρυώνω, lτσι σ'της γης πάνω τήν άγκαλιά; 
Κι' αν μόνα χάδια έγνώρισα του 'Ιούδα τά φιλιά 

' "  � , λ , , , υ ' 'ι: , κι αν ,1 χαρα κ εινει την πορτα οταν απο�ω φταvω 
γιατί νά κ-ρυώνω 'άφου ε'fναι ,j γη μιf άπέραντη άγκαλιά 
κι'tχω &δε�φούς μου τό σκυλί καί τό ζητιάνο; 

Αίελισσάν&η. 'Από τή <1υλλογή 11 ΊΙ φλεγομένη βάτος" 

1. Σημ. συντ. Γιά τά δράματα ν ό βλ. :Μαρ. Οlχονόμου "Τά για
πωνέζικα δρ.άματα ν ό (Πελεκάν, τεtχ. 13:Χειμωνας 1961-1963)σελ,2
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ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟ 

Πcχντου γ ιορτάζοντcη φέτος μέ άσύγκρ ιτη λαμπρότητα τ ά τετ ρα
κόσι α χρόνια άπό τή γέvvηοη του Σαίξπηρ. Κανένας γιορτασμός δέ 
μπορει vά εΊvαι άvτάξιος της κορυφαίας αύτης δραματουργικης με
γαλοφυϊας, πού εΊναι καί ό Α!σχύλος καί ό 'Αρ ιστοφάνης της vει�ί
τε ρης σ-Υ.ηνη ς. Γιατί στά t ργα του Σαίξπηρ, ό'πως στή ζωή, τό τ ρα
γ ι κό συνυφαίνεται μέ τό κωμικό. Τό βλέμμα του �αίξπηρ, ό'πως λέ-_ 
ε ι ό Γι άvνη ς Χατ ζ ί νη ς, άγκαλ ι άζε ι ό'λη τή ζωή . 

Χρέος του -&εωρει καί ό ΠΕΛ.ΕΚΑΝ νά r.ροσ-&έσει τή μικρή του τή 
συμμετοχή στόv r.αγκόσμιο γιορτασμό, φόρο τιμης νά προσφέρει κι 
αύτός στό μεγάλο ίεροψάντη του μυητικου &εάτρου. 

Ίτ συμμετοχή άρχίζε ι σ'έτοντο τό τευχος. Γίνεται παρακάτω ,j 
διήγηοη της ρωμαντικης ίστορίας πού 6:ποτελε'ι τήν t>πό&εση του 
τελευταίου tργου του Σαίξπηρ, της "Τρικυμίας". Κ' lπειτα δημο
σιεύεται ενα χαραχτηqιστικό άπόσπασμα 6:π'αύτό τό tgγo της ωρι -
μης φιλοσοφημένης σκεψης του μεγαλουργου δραματ ικου ποιητη, άπ' 
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αύτή τήν άριστουργηματική τή �εατρική του σύν�εση τή φαντασμα-
γορική, πού τή σχηματίζουνε μορφiς καί ένέργειες του dρατου καί 
του άόρατου 11.όσμου. Καί πού τj �ποβλητική γοητεία της κεντρίζει 
τό στοχαστικό άναγνώστη νά φάξει νά βρεϊ άλ�ηγορικές ιννοιες, 
νά μπει στό βά�ος του μυητικου συμβολισμου τ.ης. 

Ο ΠΕΛΕΚΑΝ 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ" ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ 

Παραμυ&ένια είναι η άτμόσφαιρα της "Τρικυμίας" του Σαίξπηρ. 
'Π ύπό&ε(1'Τ) ξετυλίγεται σ'lνα φανταστικό έρημονήσι μαγεμένο άπό 

τά περίσσια τά ξόρκια πού τούριξε μιά κ�ι.ιά μάγισσα,ή Συκοράκα, 
πρίν νά πε{),άνει. Μελετητής της μαγείας εΤνα.ι ό κεντρικός ήρωας, 
d Πρόσπερος, πού ζει έκεί πέρα μαζί μέ τή δεκαπεντάχρονη τήν κ� 
ρη του, τήν άγγελόμορφη κι άγγελόφυχη Ηιράντ9=. Κάτοικος του μα
κ.ρινου αutου νησιου εΤναι κι ό Κ&λιμπαν, d γιός της Συκοράκας, 
ένα τερατόμορφο πλάσμα, μι<1ό &ν�·ρωπος καί μισό ζωο, μέ πηχτά 
σκ.οτάδια στό μυαλό καf στήν καρδιά. ΕΤναι καί τά καλόκαρδα τ'ά
γερικά, πού τά σφήνωσε ή μάγισσα μέσα σέ κορμούς δέντρων γιάνά 
τά έκδικη�ει έ7ζειδή άρνη&ή11.ανε νά ύπο:Υ.Ούσου\1ε τίς σκληρές τίς 
προσταγές της καί πού αρχηγό τους fχουνε τόν τρισχαριτωμένο τόν 
'Άριελ. 

'Άλλον καιρό �τανε δούκας του λΙ ιλcί.νο υ ό Πρόσ-περος. λΙά πιό πο
λύ άπό τό δουκάτο του άγαπουσε τά βιβλία. Τόν τραβουσε πάντα ή 
μελέτη, ή γνώ(1'Τ), Τόνε φλόγιζε ή λαχτάρα νά τελειοποιήσει τόν έ-

, Κ " ' ' δ ' ' 'Α ' ' Β ' .). αυτο του. ι αφηνε τον α ερφο του τον ντων ιο να κυ, ερναε ι ον-

σιαστ ικά τό δουκ.άτο. Ό δολερός αύτός άδερφός &ρπαξε τήν ευκαι 
ρία νά γίνε-ι. cιuόλυτος άφέντης του Μιλάνου. Αίέ τή βοή&εια του βα
σιλιίχ της Νάπολης, παλιου έχτρου του Πρόσπερου, κατάφερε νά μπά
σει κι αύτόνε κα[ τό κοριτσάκι του σ'!να χιλιοτρυπημένο καρά�ι 
δίχως αρμενα καί πανιά καί ξάρτια. Καί τό παράτησε στήν άνοιχτή 
&άλασσα. Τά κύματα τελικά φέρανε τό άκυβέρνητο σαπιοκάραβο στήν 
&ξενη τήν άκροπελαγιά κεινου του άπόμερου έρημόνησου, πού φέρ
νει στό νου μας τήν εικόνα του νησιου του Ροβινσώνα καί τήν ει
κόνα της Λήμνου ό'πως περιγράφεται ατό 1

1Φιλοχτήτη 11 του Σοφοκλη. 
Ό Πρόσπερος δέν είχε πληγιασμένο πόδι κι άρρωστημένο κορμί 

σάν τόν ήρωα του Σοφοκλη. Ο�τε ητανε αν&ρωπος της έξωτερικης δρ� 
(1'Τ)ς σάν τόν ή'ρωα του Ντέ Φόου. 'Ήτανε άν&ρωπος της 3·εωρητικ.ης 
σκέφης, της &εωρητικης ζωης. Βάδισε τή βασιλική όδό της μελέτης. 
Μελέτησε τά πολυαγαπημένα του τά βιβλία, πού κρυφά του τάφερε 
κε·ίνο τόν καιρό στό καράβι ένας πονόφυχος παλατιανός του, d Γον
ζάλος. Σπούδασε τά μυστιΎ.ά της μαγείας, τίς άπ6κρυφες δυνάμεις 
της φύ(1'Τ)ς, λΙέ τή μαγική του τέχνη λεφτέρωσε τόν 'Άριελ καί τ' 
αλλα τά &κακα πνεύματα του �ησ:ου. Κι αύτά άπό ευγνωμοσύνη πρό
&υμα τόν ύπηρετούσαyε. Καλλιέργησε τ ό  πνευμα της &υγατέρας του,
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του "Χερουβείμ πού τόv φύλαξε", της άγvης 
ιv.ιά της ή παρουσία τούδωσε τό κουράγιο νά

παι δούλας πού τj γλυ -' , , δ υποφερει τις οκιμα 
σίες του. Πού "στό χαμόγελό της στάλαξε ό οίιραvός τή δύναμη τουn. 
λfέ άτράvταχτη πίστη στό καλό γύρεψε καί του Κcχλιμr:αv τή σ;ι.οτα -

διασμένη τήν φυχή vά ψωτίσει. Τό μόνο πού πέτtlχε ηταvε vά τόνε 
μά&ει vά μιλάει. Καί γιά τό μόνο πού μεταχειρίστηκε τή μιλιά τήv 
ό:ν&ρώπινη της στρίγγ λας τό γέννημα τfτανε γιά νά ξεστομίζει κα -
τάρες φριχτές -καί γιά νά Υ.άvει έπικλήσεις στό Θεό της μάνας του 

' ' ' - - --1 'Ο I
r 

'' J! ' ' το Σετεβο, το πνευμα του καχου • \.α,.ιμπαν ι;;Υ.ανε μοvαχα για 
βαριές δουλειές σκλάβου. Καί μονάχα ό φόβος τόv δάμαζε. 

υΟλα τουτα τά περιστατι;ι.ά δέv παρασταίvοvται στίς σκηνές της 
"Τρικυμίας". Τ'άvιστορει ό Πρόστ:ερος στή Ηιράvτα. 'Όταν άρχίζει 
ή πρώτη πράξη, έχουνε περάσει δώδεκα χρόνια άπό τότες πού φτάσα
νε στό νησί της έξορίας. Σωστά παρατηρή&ηχε b:πό τόv 'Ιάκωβο Πολν
λα κι ό:πό &λλους οτ ι a'αύτό τό έ!ργο μέ τήν άξιο&αύμαστη τήv τε
χv ική ο!Υ.οvομία ή πλοκή δέv εΤναι όλόκληρη .Τό δέσιμό της γίνεται 
πρίν άπ'τήv άρχή της δράσης κ'έξω &πό τόv τόπο της. Καί μόνο τή 
λ�ση της πλοκης παρουσιάζει τό tργο. Καί τήv κ ά & α ρ σ η. 

υ'Βναικαράβι vαυαγει στ'&vοιχτά άπ'τή φουρτούνα πού ξέσπασε μέ 
του Πρόσπερου τά μάγια. Ό βαuιλιάς της Νάπολης 6' Αλόvσος,d γιός 
του ό ώραιος κ'εύγεvικός Φερδινάνδος, δ άδερφός του βασιλtα d 
Σεβαστιανός ό άδερφός του Πρόσπερου ό 'Αντώνιος κ'ή άκολου&ία 
τους &αλασσ�δαρμέvοι ξεπέφτ ουνε στό νησί του ό:δι;ι.ημέvου. Τούς 
σκορπίζει μιά &γνωστή τους δύναμη, ή δύναμη του ά�·ώρητου"Αριελ. 
Κι ό κα&έvας τους &αρρει πώς μόνο αύτός γλίτωσε. Βασανίζονται 
άπ'τήν άγωνία, άπ'τήv έρημιά τους, άπ'τά σιχαμερά τά βαλτονέρια 

, n , 'δ ,, δ' και τ'άγκα�ερα χαμο εvτρα οπου παρα ερvουvε. 
Τό σχέδιο του Π�όσπεqου εΤvαι νά πάρει πίσω τό χαμένο του 

δουκάτο, vά γίνει της λfιράντας του ταίρι τό ρηγόπουλο της Νάπο-
λ ' t 11 , ., ., ., , , Πε ' ης κ οι ι;;νοχοι να μεταvιωσουv για τα κριματα τους. τυχαινει 
τό σχέδιο. Πλέκεται τό ά&ωο ε!δύλλιο κ.αί παίρνει εύτυχισμένο τέ
λος. Οί δοκιμασίες όδηγοϋvε τόν κά&ε ένοχο σέ κάποιο βα&μό με  -
τάvοιας άvάλογο μέ τήv πνευματική του στά&μη. Ηά καί πέρα άπ'αύ
τό τό σχέδιο δούλεψε ή δο;ι. ι μασ ία. Ό Πρόσπε ρο ς, δ σπουδαστής της 
σοφίας, σάν έχει στήv έξουσία του άvυπεράσπιστους τούς καραβο -

1 
1·λ λ , έ , t , , τσακισμεvους κ.ι ι;: α ιασμεvους χτρους του, υφωvεται στο μεγα 

λεΊο της συχώρεο'Τ)ς. Φούντωσε μέσα του της e1υμπόvιας ή φλόγα,πού 
τή &ρακιά της τ-ή συδαυλίσαvε τά σπλαχvιΥ.ά α!Ο'{)·ήματα της κόρης 
του της μυριάκριβης. Ύστερα χαρίζει στόv 'Άριελ καί στ'&.λλα τά 
γελαστά ξωτικά τήv πο&ητή λεφτεριά. Παρατάει τή μαγεία Υ.αί της 
δοκιμασίας τό νησί τό μαγικό. 

Κι &μα ξαναπαίρνει τό δουκάτο του, εΤvαι πιά ό σοφός κυβερ
νήτης του, δ &ξιος ήγέτης του λαου του. 

Αfαρία Ο!κοvόμου 
1. �ΙΙ σχέση-Ίου Κάλ1.μπαv ,μέ τό Σέτ�βΌ �αυμάσ'ι α πε, ρι γράcρε�ιχ ι e1τό
πολυστιχο ποιημα του Μπραουνινγκ" Ό Κάλιμπαν για το Σετεβο11

• 
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ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ 

ΠΡΟ�ΠΕΡΟΣ 

ΑΡΙΕΛ 
ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ 

Η ΨΥΧΟΠΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΕΡΟΥ 

Uές μου, Πνέμα, τί κάνει ό βασιλέας 
ΚΌ 1 σύντροφοί του, 

ΕΤναt μαζύ κλεισμένοι 
ιΩς πρόσταξες, έκεί πού δ ϊδιος, J{ύριε, 
Τούς άφησες, στό λόγγο άπό φλαμούρια, 
Πού τό κελλί σου άπό καιρούς φυλάει. 
Φυλακωμένοt εiνε ολοι· δέ μπορουν 
Χ.ωρί ς τό  λύσιμό σου νά σαλέψουν. 
'9 qήγας, ό άδερφός του κι δ δικός σου 
'Αλαλιασμένοι εΤνε κ' οί τρείς, 
K'ol έπίλοιποι τούς v.λαίν γιομάτοι λύπη 
Καί τρόμο, μά πλιό άπ'όλους, Κύριε, έκείνος 
Ό γέροντας πού έσύ άγα&ό Γονζάλο 
Τόν εΤπες' άπ'τά μάτια του τά δάκρυα 

'Έσταξαν χάμου, r:ιάv άπ 'τ ί ς ρονιές 
Τίς καλαμένιες του χειμώνα οί r:ιτάλες. 
Τόσο πολύ έvεργουν τά μαγικά σου 
Πού iv τώρα τούς &ωρουσες &ά γενόταv 
Πλιό μαλακή ή καρδιά σου. . 

"Ε λ' Π ' τ r:ι ι ες , .. ν εμα; 
Βέβαια� δική μου αν ηταν άπό κρέας. 
Καί τό χρωστα ή δική μου· έσύ δέv εΤσαι 
π ι J.. ι ι t ' , αρα υ.γερας κι ωστοσο φυχοπονια 
Καί σπλάχνος γιά τή &λίψη τους σέ γγίζει · 
Κ'έγώ πουμαι ενας 8μοιος τους καί πώχω 
Τά Υδια τους τά άνίκητα τά πά.S-η 
Δέν πρέπει φυσικώτερα άπό σένα 
Νά συμπονέσω; Τ'άδικήματά τους 
Μ'έπλήγωσαν κατάκαρδα, μά όνους μου 
πλ ' J. 

, 
έ '  ' ό , ιο ενγεv ικος, ναντια στην ργη μου, 

Πηγαίνει μέ τό μέρος τους. Πλιό ώραία 
Άπ'τήν έΥ.δίκησ"η εΤνε ή καλωr:ιύνη· 
'Αφου τό μετανοιωσαv ό σκοπός μου 
Δέv fχει τέλος ίχϊ.λο' ο�τε ματιά 
Στραβή δέ &ά τούς ρίξω· πήγαινε "Αριελ, 
Λευτ tt ρωΟ'' τους· τά μάγια μου .S-ά Ο'πάσω, 
Τά φρένα &ά τούς γιάνω κα( &ά γύρουν 
Στόν έαυτό τους .•• 

. Ο'όϊλλ ι αμ Σαίξπηρ (1'lil liam Shalces1)eare) 
, , Τ 

, 
{ ι. , ι. , , , , ,'Απο την " ρικυμια" υ.ποσ'πα<1μα απο τη <1κηνη α 

Ηετάφ_ραση Κ. Θεοτόκη 
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Ο ΟΡ(!)ΕΑΣ 

AffilEPQMA ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ TQN ZQQN 

'Αφιερώνει Υ.αί φέτος ό ΠΕ!\.ΒΚΑΝ μερικές του c1ελίδες c1τήν ήμέ
ρα των ζώων. Στίς 4 του'Οχτώβρη, τ.ού γιορτάζεται η1 μνήμη δυό 
μεγάλων άγίων τηςχρισ'τιανοσύνης, του &γιουΊερό&εου άπό τήνΆ
νατολική'ΕΥ.κλησiα,του άγιου ΦρcΧJΥ.ίσ'Υ.ου·της'Ασ'ίζης άπό τή Δυτική. 
Δυό αγίων πού εtναι προσ'τάτες των ζώων. 

Α 'Α Γ Ι ΟΙ ΚΑΙ Ζ Ω.Α 

"Ας πάει d νους μας σ'έ αυναξάρια καC αέ &ρύλους. Στούς &ρύ -
λους τό ίατορικό στοιχειο μπλέκεται άξεχώρισ'τα μέ τό μυ-&ικό. Μά 
μέσα σ'τούς μύ&ους καί ατούς &ρύλους ύπάρχουν άλή &ε ιες βα&ύτερες, 
μεγαλύτερες lχπό τήν "tσ'τορική cχλή&εια". ΊΙ ίστορία ξέρουμε "πως
γράφεται" πολλές φορές. "Ομως ή πη γή της b.λή&ειας του μύ&ου βρί
σ'κεται αέ βά&η φυχης έσ'ώτερα, σέ βά&η ύπερορ$·ολογικά, ύπεeπρο -

' L ' , , c λ ., , ,  , ,  , σ'ω�ικα, (.ψ:αντα απο υπό ογιαμους , ανο&ευτα απο έ;:ικαιροτητες 
και σ'Κοπιμοτητες. 



- 8 -

Οί μύ&ο� κ'οl &ρύλοι μέ τή δικιά τους τή γλώσσα τή συμβολική
μιλανε συχνα στή διαίσ&ησή μας γιά τήν bλληλεγγύη τήν παγΥ..όσ'μια. 
Γιά τήν άπόκρυφη τήν ένότητα της Πλάσ"ης, γιά τήν άσύλληπτη άπό 
τό νου μας άκεραιότητά της .. Κα: γιά του άν&ρώπου τή &αυμαστή τή 
δυνατότητα νά συμπράξει στό άναγωγι11.ό έ!ργο του Θεου άνεβάζοντας 
τίς όρμές του στίς ψηλότερες κορφές του πνεύματος. Γιά τήν ει ρη 
νευτική ένέργ_εια της γαλήνη-;; των μεγάλων άσκητων, της γεννημένης 
ά ;  ' ό  , ι ,  - .1  ,_ , " , πο την ργαν ι ;,.η ενοτητα του ι:.σ'ωτερι κου τους κοσμου, οπου φτασ"ιχ-
νε μέ τή συγκέντρωe1η. Γιά τή μυστιzή δύναμη πούχει της iiγιοσ'ύνης 
ή άχτινοβολία νά μετατρέψει τό t.tρνητι;-.ό σέ &ετιΥ.ό Χαί τή δυνητι
κότητα σέ έντελέχεια. Νά μετιχστοιχειώσει τό κατώτερο σ"έ άνώτερο, 
τ'&γριιχ καί ��οτεινά όρμέμφυτα e1έ φωτεινές γλυκυ&υμίες. 

11ας τή δείχνει ή άρχαία έλλην ική τέχνη τή &αυματουργή τή δρα
σ'τικότητα αύτης της ωιλοσοφικης λί&ου, αύτή τή &εουργική άλχη 
μεία. 'Από τό μυητικό μύ&ο έμπνευσ"μένη δημιουργει τήν ύπέροχη τή 
σ'Uμβολική παράσ"τασ"η ,ου'Ορψέα, του μύστη πού μέ της λύρας του τίς 
&εόπνευστες μελωδίες τjμερc:ύει τ'άγρίμια, έναρμον,ίζει τά cttοιχει α, 
κάνει πλατύτερη Υ.αί φωτεινότερη τή ζώνη της συνειδητότητας. Καί 
μ'έτούτη τήν ε!κόνα ή παλαιοχριστιανική τέχνη, ή τέχνη των κατα
κομβων, παρασ"ταίνε ι τό Ναζωραίο, πού μέ τή γλυκιά του τή διδασ'Υ.ct.
λία, μέ τό &εϊκό του λόγο, ήμερεύει τ'&γρια πά&η, λύνει άπ' του 
φόβου_τά δεσμά, γλιτώνει τήν φυχή άπό τό "ζοφερό ύ'πνο της dμαρ -. 
τίαςΥΙ . 

Γιά όρ ωικές λύρες μας μ-ιλανε παραδόσ"εtς διάφορων Υ.αιρων Υ,αί 
λαων. Γιά �ήν ε! ρηνοφόρα κ'έξαν&ρωπιστtί'.ΤJ μελωδία της :αγι�σμένης 
καρδ ιας . 

. 'Ιερούς &ρύλους γιά τή ζωή καί τό tργο του Dούδδα άνιcttορώντας 
ό"Εντουϊν'Άρνολντ Ο'tό "Φως της'Ασίας 11 1 μας λέει πώς δταν κήρυξε ό
Βούδδας, μαζωχτήκανε άντ.άμα μέ τούς άν&ρώπους νά τόν ά;-.ούσουν ε κά
&ε λογης ζωα,ή'μερα κι &γρια-τετράποδα, πετούμενα, σερπετά. Καί 
πώς νιώσανε κι αύτά τήν άπέραντη τήν &γάπη του τήν άπελευ&ερωτική 
κ'έ'tσι Όί φυ)-.ακισμένες οι' ζωές τους "cρτάe1ανεό'λες -Ιfμερu. aέ άδερ -
φοσvνη ς σύνορα" 2. 

'Από τά πιό γνωστά έπeισόδια της ζωης του &γιου ΦραγΥ.ίσκου της 
Άσ'ίζης, του μεγάλου ά-θ-λητη της ασ'ΧΤ)σ'ης, πού μας τ'άνιστορο·ϋvε τά 
περίφημα τά 11Φιορέττι", εΊναι καί τό μέρωμα του λύκον του ΓΧού -

μπιο3 11.αί τό κήρυγμα Ο"tά πουλιά4 • Τ'ltνήμερο {);εριό, ό φόβος κι ό 
τρόμος όλάκερου χωριου έ!cρταctε κι α-ότό "σέ άδερcροctύνης σύνορα". 
Τή νίκησ"ε τήν άγριότητα τήν καταctτροφική ή δνναμι11.ή γαλήνη της 
πίctτης. Της πίσ"της στό θεό, στόν &ν-3-ρωπο, στό λύκο. Στόν ΙΙλάctτη 
καί ctτά πλάctματα, απόρροιες του Πλάστη. Καί τήν ώρα πού μίλαγε 

, , t ( , - , , -<;!_τα πουλια:_ο_υμνητης των πλαctματων, γουργουριctματα περιστεριων 
1. Βλ. με�άφραση Τίμου Βρατσ'άνου, Θεοσ'οωιΥ.ές έκδόσεις, Ά-&ήνα.
2. Βλ. τενχος 20 σελ. 6.
3. Βλ; τ ευχος· 12 σελ � 28 καί τευχος 20 σελ. 3 ,
4. Βλ. τευχος 8 σελ. 28 Χα( τευχος 20 ctελ. 3.
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χαϊδευτιΥ.ά, σπουργττι.�ν Y.ct.ί χελιδονιων όλόχαροι Υ.ελαϊδισμο( ά 
παντούσανε άντιφωνιΥ.ά στή γλυκόφωνη τή μονωδία της στοργης του. 

Γν , Τ , , , , J! , , ' 11 
'Α ψστο ε ναι και το κηρυγμα που ιsκανε (ftα φαρια ο αγιος ν-

τώνιος, ό μα&ητής του "Φτωχούλη τηςΆσίζης'',άΥ.ολου-&ώντας τ'άχνά
ρια του�Σάν εΥ.α:νε τό σταυρό του, γιόμισε ή -&άλασσα,γιόμισε κα:ί 
τό πλα'ίνό ποτάμι άπό λογης λογης φtχρια: .• Καί σά.ν αρχίνησε τ6 κήρυ
γμα,τά φά.ρια σηΥ.ώσανε τά κεφάλια: τους,μερικά τά βγάλανε 6ξω ά�ό 
τό ύγρό στοιχειο τους.Πήρανε (ftάση δρ-θ-ια σfι.ν &ν&ρωποι, στάση 
προσευχη ς2. 3 Στό &ιβετάνικο τό &ρησκευτιΥ.ό δράμα ό Τσριμεκουντάν ", έργο 
του καλόγερου ποιητη Ταλέ-λάμα: έμπνευσμένο από &ρύλους βουδδι -
κούς, βλέπουμε τή  &αυμcχτουρ.yή τη δύναμη του όμώνυμου ήρωα, του 
dγιασμένου &ιβετα:νου βασιλόπουλου, νά ήμερεύει τ'άγρίμια: του φυ
σιΥ.ου καί του ύπερcρυσικου κόσμου- τά &εριά Υ.α:ί τά δcχιμον ικά του 
&ξενου τόπου της έξο Q ί ας του. 

"Ας �υμη&ουμε κ'lνα:ν ύστερότερο χριστ ια:νό &γιο, τόν &γιο Σε
ραφείμ του Σαρόβ της Ρωσία:ς 4, πού άσκητεύον·τας στά. δάση άγάπη σε 
σά:ν άδέQφtα του &ρκο ϋδες καί λύκους, άλεπουδες ., �αινες κα:_ί :rσα
κάλ ια καί μέ τήν έξαyνισμένη τήν άγάπη του έξά.γνισε τήν α!σ&cι� � 
τικότητά τους, τά λεφτέρωσε &π' τό φόβο κι άπ'τήν άγριότητα,μπό
ρεσε άγα&ότητα νά τούς μεταδώσει. 

"Ας άναφέρουμε κ'έναν αλλο βουδδιστή &γιο, τό γιαπωνέζο τόν 
1. , , Φ' , , Ι , , Jl 

, , ι, u.σκητη το α:-γιουν, που τοση συγγενε ια φυχιΧη ι:.χε ι με τον αγιο 
Φραγκίσκο. Πού σάν τόν άγιο Φραγκίσκο απλωσε τήν άγάπη του σ'ό
λα τά πλάσματα. Κα: ί πού τά πουλάκια: άνταποκρ ι &ήκcι.νε (ftή στο ρyή 
του Χαί του έΧδηλώνανε τήν ά&ώα τους τήν τρυcρερότητtι πηγαίνον -
τάς του λουλούδια:, σύμβολα της μυστιΧης &ν&ισης πούcρερνε (ftT)V 
καρδιά της ,rπαρξής τους � παρουσία: του η' έΥ.στο:τ ική. 

υΟλες έτουτες κι &λλες ι'στορίες, πού διδάσκουνε (ftόν &ν&ρωπο 
τήν άν&ρωπιά τήν άλη&ινή, τή συναίσ&ηση της lνωσ,fς του μ'ό'λη τψ 
π�άση καί το� λυ;ρω;ιΥ.ου του �ροοΕισμου,_έκφgάζου�ε τό κάλεσμα 
το προδρομικο για την έτοιμασια της "όδου του Κυριου". 

Ό Λεντμπητερ λέει πώς ό κα-&ένας μας άνεβαίνει τή σκάλα της 
έξέλ.ιξης μέ τό lνα χέρι πρός τ'άπάνω Υ.αί 1-1έ τ'αλλο ποός τ& κάτω. 
λίέ τό ενα χέ9ι πιάνεται στό χέρι πού άπ'τό παραπάνω ;ό σκαλί τοϋ 
άπλώνεται για ν& τόν βοη�-ήσει ν'άνέβει. Μέ τ'αλλο πιάνει τό χέ
ρι πού lαι'τό σκαλί τό παραΥ.άτω βοή&εια γυρεύει γιά τ'άνέβασμα. 

Στό &ν&ρώπινο δίνεται ή δυνατότητα -v.αί του ύπεραν&ρώπινου 
τήν έξυφωτική έπίδραση νά δεχτει καί τό ύπαν&ρώπινο νά έξυφώσει. 

Μαρία Ο!κονόμου 

1. Βλ. τευχ. 20 σελ. 5.
2 .νΕτσι τά παράστησε τά φάρια ό διαλεχτός μας ζωγράΦος ό r. Γου

ναρόπουλος σ'έναν ιiιραϊο του πίνακα,τήν "Προσευχή.τω� φαριων". 
3. Βλ. τευχ. 1 2 Ο'ελ. 14.
4 • Βλ • τ ευχ • 16 σελ • 2 •
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Β' ΤΟ ΠΑΡΑΔΥΤΟ ΜΟΣΚΑΡΙ 

'Π ίctτοQία της Κατιούσας πού έγινε βουκόλισσ'α δέν ηταν συνη
&ισμένη. "Όταν ξανάφερναν τά κοπάδια στή λευτερωμένη Οilκραν ία, 
κάτι περαστικοί βουκόλοι εΊχαν φέρει ctτό όποστατικό ένα νεογέν-
νητ ο β ο ϊ δάκ ι . 

-Πάρτ ε το. ΕΊναι παράλυτο, δέ μπο ρεί νά στα&ει στά μπροctτι
νά του πόδια. Τί νάν τό κάνουμε; 

Αύτό τό μοσ'ν.αράκι μέ τήν κατάμαυρη τρίχα του, μέ τήν &σπρη 
μουσουδίτσα του καί μέ τά ροδαλόχρωμα ρου&ούνια του, tμενε πλα
γιασμένο, κρι:ttώντας διπλωμένα τά μπροστινά του πόδια, πού ήταν 

, '). ι , , �Ί u Q..,. , ') , ' ' παρα.υτα ως τα γονατα. � χε υφος ""-ιμενο, uυ.Λογισμενο Χαι ;,.αρ-
τε ρι κό. 

-Δέ &άητανε καλύτερα vάν τό σφάξουμε; b:ναρωτ ιόταν ή' Αβντότια.
-!Ιαμά, δόσ'το μου εμένα, &άν τό μεγαλώσω. Δόσ'το μου έμέvα:

παρακαλουσε ή Κατιούσα. Θάν του κόβω μονάχη μου τό χορτάρι του 
καί &άν του βάνω vά πίνει. Δόσ'το μου έμέvα: 

, , , \ , ξ' " , 'δ , , Άπο κειvη την ημερα εχασε ολα τα παιγνι ια και τις διασΧε-
δά:σεις της. Έγr.ατάctτησε τό βοϊδάΥ..ι της σέ μιά γωνιά του κ11;:ου, 
του tφτιασε μέ τά χέρια της ένα σκέπασμα zοvτά στό φράχτη, ττηγε 
ή rδια καί τούκοφε τριφύλλι στό παρατημένο τριφυλλοχώραφο, πού 
τώχαν πνίξει οί πευκοπουλες, tπλυνε καί φάσκιωνε ή_ fδια τό Ιι.να
&ρεφτό της. ΤοΜενε ενα μαντήλι στό κεφάλι, τοi5φτ'ιανε στεφάνια 
μέ λουλούδια, τό κανάv�υε σάν παιδί, του μίλαγε σά σέ φίλο καί 
τό πονουσε σάν &ρρωστο. 

-Μικρό μου Όρφαvούλι: 'Αγαπημένο μου 'Cρφανούλι: Καϋμένο
μου Βοϊδιχκι. 

ΌΌρφανός τήν ξεπλέρωνε μέ μιά cχφοσίωσry έξαιρετ ική. -rπταν 
άν ίκανος νιχ σηκω&εί καί νά περπατήσει. Μονάχος μέσα στή γωνιά 
του, δέν εΊχε καμιά έπαφή μέ τ'&λλα βώδια καί δέv έβλεπε crχεδόν 
κανέναν. ΊΙ Κατιούσα ηταν ή μοναδική crχεδόν πηγή των έντυπώσεώv 
του, των άπλων του χαρων. Τή ζητουσε μ'lναv τρόπο crχεδόν άν&ρώ
πινο. Μόλις τήv fβλεπε, βαλνόταν vά σέρνεται &δέξια γιά vάν τήν 
προαπαvτήσει, tγλυφε τά πόδια, τά χέρια, τά μαλλιά της πα ιδού -
λας, μ ισοδάγκωνε άπαλά τήν &κQΤ) της ρόμπας της. 'Όταν tφευγε, t
βγ«"ε; μουγκαν ί σματ α βραχνά κα ί σπαραχτ ι -v.ά, σμάλευε τό χωμα μέ 
τά μικρά του κέρατα πού μόλις ξεμύτιζαν καί πάλευε μέ τό καπί -
cιτ ρ ι του. 

κ -'\ , 
D 

Ο. , u J(λ t Τ,. , ατ�α:Jαινε \J"αvμασια ο,τ ι τον εγε η �•.ατιουσα. 
-Τραβήξου, 'Ορφανέ, γιά νά σου e1ιάξω τό στρωμα σου, τοi5λεγε ή

Κάτια, καί τό βοϊδάκι σερνόταν ,Jπό:κουcχ πρός τό πλάϊ.-Χό: λερώ&η
κε ς , ctτ Q ί φε ν ά σέ κα-&α ρ ί σω.

Ό 'Οqφανός lστqιβε άπό τ'&λλο πλευρό. 
ΊΙ Πρασκόβ ια &άμαζε: Τήρα τό βό"ϊδι μας πού γίνεται όμοιος 

χqιcπιαvός, καταλαβάίvει κά&ετι πού του λές, καί μάλιστα σέ τη
ράει τόσο άστεια. 
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Μιά μέρcι ή Κ�τtα έ:τρεξε σ'τό σ'πίτι ξεχειλίζοντας άπό χαρά. 
4-fαμά, γιαγιά, ό'Ορφανός κουνάει τά τ.όδια του. Στήν άρχή r/.

πλωctε τό άρισ-τερό του πόδι, 'ΙΥctτερα τό μάζωξε Υ.αί ύ'e1τερα τό_ δεξί 
του. Είναι πλαγιαaμένος Υ.αί κουνάει τίς πατοi:ίe1ες: 

λ!έ τίς σ'υμβουλές του ·.ιτηνίατρου η Κάτια αρχισε νά tτοιμάζει 
ζεσ'τά ποδόλουτρα ctτόν'Ορφανό καί νάν του τρίβει τίς πατουσ'ες. 

, , Jιδ , λ� U J. Ι , Ι Το ζωντανο r. ειχνε πως Υ.ατα υ.;Jο:ινε οτι αντα τα γιατροctοφια 
,!/ , 

, " , V δ , Ι' , , , -
τονκαναν καλο, Υ. αι απλωνε το ι ι ο σ'την \.ctr ια τις Υ.οντε ς πατου -
ctε ς του μέ τ ί ς χοντρές όπλέ ς. Σέ λίγο μπό ρεσ'ε νά ctτα�·ε ί ό ρ�ό, 

' ' ' ' ' Ι' ' J<β λ " ί δ Β 'cι "Ο μα κουραζοταν γρηγορα, Χαι η .ατ ια τον, α ε ενα ε ος , α-σ-ρο. -
� , , ,;ι_ , , '\ , , ταν έ:νοιω&ε έ-,, αντλημενο πηγαινε χ.ι ο:.πεqπε με την τραχη,,ια πανω 

του καί κρατιόταν έκεί μtσ'ΟΥ.ρεμάμενο μιctοπλαγ ια<1μένο. 
'Ύe1τερ'άπό lξη μηνες τά πόδια του aτερεώνανε καί δλοι ξαφνιιχ

στηΥ.αν πού ό 'Ορcρανός έ:γ ινε έΎας &αυμάe1ιος ταυρος μέ μ ιά χ.ορμο
δεσ'ιά έξαι ρετ ικά δυνατή. 

'Υllταν &ποτ έλε<1μα ράτσ'ας � των cρροντίδων της Κάτιας; "Οπως 
καί ναναι, ολα τ'&λλα βόϊδια της ήλικίας του φαίνονταν μικρά καί 
άχαμνά δίπλα του. 

'Π δυνατή του τραχηλιά διπλωνόταν e1έ χοντρές μπροσ'τέλες ποij
πεφταν σ'Χεδόν ώς τή γη. Τά πόδια του, &νοιγμένα cραρδειά, τύπω -
ναν βαρε ιά Ο'τό χωμα τό &χνάρι των χοντρων του νυχιων. !(ρατουσ'ε 

' ' ' δ' ' ... Β ' Τ' ' ' το βαρειο του κεφαλι σ'Χε ον παντα Χατε, α<1μενο. α χοντρα του κε-
ρατα ξεμύτιζαν άπειλητικά. Είχε χαρακτήρα αγριο, σ'Υ.οτεινό, &λλά 
διατηρουσε γιά τήν Ι·:άτια τfν Υδια έξαιρετ ική άφοc1{ωση. 

-Ηικρέ μ_ου Όρφανάκο: Ι'::αϋμένο μικρό μου βοϊδάκι:
Ό φοβερός ταυρος σ'τεκόταν ή'συχος μπροσ'τά της, τρίβοντας τή 

μουσούδα του ctτά γόνατα της παιδούλας Υ.αί ή ματιά του είχε μιά
Jl 

t , 'λ , , , , ' ., r.Χcρραctη υποταχτικη Y..O:t υπητερη που ταιριαζε πραγματικα σ ενα
11Υ..αυμένο μtΥ..Qό11

1 ct'έ'να 11 όρψανούλt 11 , 

Της &.πο:ντουσ'ε μ'έΎα μουγ;ι.ανητό πού πολέμαγε μέ τόν τρόπο του 
νά.ν του δώc1ει έ'ναν τόνο στοργιΧό.'ΎΟ'τερα αύτό τό μουγΥ.ανητό γύ
ριζε &ξαφνα ct'eνα βρούχισμα &παίσιο Χαί σ''lνα φοβερό μούγκρισ'μα 
πού tβανε ctέ τρόμο τίς χηνες του όρνι-0-ώνα. Άψου t:δινε_ διέξοδο 
στά μανιασμένα του παράπονα, όΌρφανός ξανάπεφτε στή χαύνωση Υ..αί 
στή σ'ιωπή, &ναγνωρίζοντας τήν &δυναμία του νά έκφράctε ι τό αΥΟ'�η
μα πού τόν <1υγκλόνιζε τόσο τρικυμισμένα. Τά δμορφα σ'κουρογ&λαζα 
μιχτ ια του tπα ι ρναν μ ιά έ:�φραctη παρ?χ;ενα �-λ ι μένη. "ΕΥ.ο:νε πονε -
μένη προσ'Πά�ε ια, tλεγες, γιά νά ξεφυyε ι άπό τό �οϊδίσ'ιο του πε
QιΥ.άλυμμα Υ..αί νά χω&εί σ'lναν κόσμο rι..νέφταγο γιά τή νοημοσύνη

'ΙΙ , • , ' 1. , δ , , του. ματια του η συγκεντρωμενη, η αγωνιω ικη και,τ.ονεμενη γι-
νόταν σ'Χεδόν &ν&ρωπ ινή. 'Αποφασι σ'μένος νά σ'κύφε ι ctτή μοίρα του 
�σ'κυβε τ ό  κεφάλι Υ.α.ί μποQουσε νά μείνει ωQες ό:κίνητος lτσ'ι, κά
τω άπό τό χάδι των μιΧρων χεριων της Πctτιας. 

Γκαλίνα Νικολάγεβα, ctύγχρονή μας ρωσίδα μυ&ιctτοριογράφος'Απ' ' (\ ' "'Ο (\' 'f ' Γ ' Σ ; ο το μυvισ'τορημc: -σ-ερος". ι, εταφρ. ιαννη κουριωτη
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Γ' ΤΑ ΖΩ.Α 

Θαρρω πώς &cί. μ;:ορουσ'α πίσω νά γυρίσω 
καί μέ τά ζωα παρέα νά ζήσω, 

εΤναι τόσο γαλήνια, 
τόση πληρότητα μέσα τους νοιώ�·ουν� 

Νά τά κοιτάζω στέκομαι ωρες πολλές. 
Γιά τήν κατάστασή τους δέ βαρυγκομουν, δέ χολοσκάνουνε, 
δέν κλαινε γιά τά κρ(ματά τους, 

δέ μ'άρρωσταίνουνε μ'&ντιγνωμιές 
, ι ο' ,, , Θ ,  

-για τα χαvηΥ.οντα που στο •εο χρωστανε, 
ο�τ' ένα τους βαρύ&υμο δέν εΤναι, 

ξε μυαλ ι σμέ νο άπ 'τή μανία της άπόχτη ση ς ,
χανένα τους δέ γονατίζει στ\ αλλο, 

τό τελευταίο &ς lζησε 
πρίν άπ'αύτό χιλιάδες χρόνια. 

Πάνω στή γη μας τούτη που&ενά 
κανένα τους δέν έχτιμιέται άπ'τ'αλλο πιό πολύ, 

δέ νοιώ�ει τί &ά πεϊ χαχομοιριά. 

ΟΏώλτ Οt)ϊτμαν ( Walt Whitma.n, 1819-1892), άμερικανός ποιητής 
'Από "Τραγούδι του έαυτου μου" .'Απόδοσ'Τ) Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Δ' Σ .Α Θ Ε Ο 

Λέν πώς τά ζωα βλέπουνε 
τόν &ν-&ρωr:ο σά &εό. 

'Ά: τί ντροπή γιά μας 
σάν εΤναι άι.ή-&εια. 

Δημήτρης Θεοδωρίδης . 'Από τίς 1 1Πνοές 11 (άρ. 50)

Ε' ΙΝΔΙΚΕΣ Π.ΑΡΟΙΜΙΕΣ 

1. 'Όπως άγαπας έσύ τή ζωή σου, tτσι άγαπανε τή διχιά τους
ολα τά οντα. οι καλοί δλα τά ζωντανά τά πλάσματα τά συμπονανε, 
γιατί τούς μοιάζουν δλα. 

2. Καλοδεχούμενος πρέπει νάναι 8ποιος χαί νάρτει e1πfτι μας,
&ς εΊναι κι bχτρός μας . Τό δέντρο δέν άποτραβάε ι τόν r·σκιο του 
άπ'τόν ξυλοκόπο πού e1τέκεται πλάϊ του. 

3. Ο ί καΧο ί ώς καί τ 'άσήμαντα τά πλάσματα τά e1υμπονανε. Τό
φεγγάρι δέν άρν ιέτα ι τό φως του άπό τον άπόκλη ρου τό χαμόσπιτο. 

4. "'Από τή ·ράτσα μας τάχα νάν'αύτός; Μήν εΊναι ξένος;".
Έτουτα κά&εται καί λογα�ιάζε t d στενόμυαλος. Μά γιά τό μεγα -
λόκαρδο μιά φαμελιά εΤνΌ κόσμος όλος . 

'Από τή "Χιτοπαντάσα" ( ινδική συλλογή άπό παροιμίες) 
Μετάφραση 1Ιαρ. οικονόμου 
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ς' Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΑΓΡΙΟΥ 

Ηέ τό ξύπνημα της Ο'κέφης ίΟ'ως d αν{)-ρωπος νά αiΟ'-0-άν&ηκε ,και. 
τήν άνάγκη της π ροΟ'ευχη ς. , 

'Αμέτρητες εΤναι οι προσευχέ� 
δέν tφτασε τ6ν τόνο του ινδιάνου 

στόν 'Ύφιστο, 1:ι.λλά ίσως καμιι(. 
άρχηγου των Σιού1 r:ίτρινου Κο.-

ρυδαλου. 
Τήν προΟ'ευχή αύτή διάλεξαν 

καί χιλιάδες Ο'ήμερα 'Εκκλησίες 
·ΙΟ'ως α�τή ή προσευχri γίνει

γιά τήν ΠαγκόΟ'μια μέρα 
στήν Άμε ρ ι κή τή λένε. 
Υ.α ί δική σας. 

προσευχης 

ΠΡΟ.ΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑ. 
, 'Ώ μεγάλο πνευμα: πού τή φωνή Ο'ου ατούς &νέμους γροικω 

πού ή άνάσα Ο'ου ζωή δίνει Ο''ολο τόν κόΟ'μο, ακουΟ'έ με: 
1!προστά σου ερχομαι, ενας άπ'τά τόσα σου παιδιά: 

και 

Ε1μαι μικρός καί άδύναμος. 
'Από τή δ-�ναμή Ο'ου καί τή_ σοφία Ο'ου εχω &νάγκη. 
'Άr1ε με άνάμεr1α στίς όμορcριές Ο'ου νά περπατω κσ.ί τά μάτια 

μου τήν πύρινη πορφυρένια δύση σου νά 3-αυμάζουν. 
ττ ' ' ' J! JJ. ' )"' ' Β - ' .,_\_ανε τα χερια μου u,τι ,:,;χεις φτια,;ει να Ο'ε, αr1τουν και 

άφτιά μου πρό&υμα τή φωνή σου ν' &κουνε. 
τ'

Κάνε με σοφ6, έΥ.εινα πού στό λαό μου fμα&ες νά γνωρίr1ω, τά 
μα-&ήματα πού σέ κά&ε φύλλο tκρυφες καί βράχο. 

Γυρεύω δύναμη οχι τ'ό:δέλ<0ια μου νά ξε;,;ερνω, άλλά γιά νά
μπορω τόν πιό μεγάλο έχ&ρό μου νά πολεμω, τόν tαυτό μου. ' Ω , , .J.f , , Ι , Ι , 

α. , , ' κανε με παντα ιa:τ οιμο Ο'ε Ο'ε να cρτασω με χερια καvαρα και 
rΟ'ια μάτια, €τσι πού 8ταν ή ζωή Ο'βύΟ'ε ι σάν τό φως Ο'τή δύση , νά
μϊ.ορέσει τό πνευμα μου σέ σέ ναρ-0-ει. 

Κίτρινος :(ορυδαλός 
'Από τό περιοδικό 11Θεοσο9ία11 (11 Theosophy•), Λός 'Άντζελες, 

l!άίΌς 19 56. Μετάφραση ΧρυΟ'ης Ι. Κο:φαλοπούλου 

Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η 

Α' Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΥ 

'Έφτασε ή στιγμή πού στόν dμαρτωλό -&4πρεπε νά δουμε έκεινον 
-:ού πρέπει νά βοη�}ήσουμε, -v.' ή ό:νάμνηση ό:π'τά περασμένα του λά-
1') &ά μπορέσει νά <?έρει αύτή τή βοή&εια. 'Αλλά εΤναι &δύνατο 

·.-χ βο-q&ήσουμε τούς αλλους όσο βρισκόμαστε έμείς στόν κίνδυνο
·.ά ::έσουμε. Γιά έκείνους πού μέ τ(ς άμαρτίες άγωνίζονται -&άπρε-

•• Σημ. μετ. Πνευματικά έξελιγμένης έρυ&ρόδερμης φυλης.της Β •
. .:ί,�-ερικης



� .: .1� ·, ttNαμs ο<Jτε έ'λξη ο-στε &πώ&ησ'Τ), &λλά μονάχα τήν ταυτό-
, t__,;._ ' 

J
T ' � α. ' , t ι , - , --::χ -�ς _ u;,ιτοvς, _αι τοτε vυμομαuτε πως η αμαρτια του κοσμο-u 

- t. ,  ( ,  ., ' ή , , τ , :: .:χ: ι,t;�ια μας αμαρτια, και πως βα&εια μας άλη&εια ε ναι πως 
�χ,tν�ς αν&ρωπος δέν μπορει νά φτάσει στήν τέλεια &γνότητα όσο 
γ_ιr::οιος ω.λος εΊναι άκόμα κηλιδωμένος. ΊΙ ζωή της άν&ρωπότητας, 
όσο βρισκόμαστε άνάμεσά της, εΊναι δικιά μας. 'Αλλιώτικα &άπρε
π_ε νά έγκαταλείφουμε τήν άν-Β-ρωπότητα. Oi κακίες του άν&ρώπου, 
όσο δέν τίς tχει άΥ.όμα σβύσ'ει, εΊναι ή διΥ.ιά μας τj Χακ.ία. ΊΙ σω
τηρία του κόσμου έξαρτιέται άπ'αuτή τήν &λή&εια. 

ΤΟ'άρλς Λεντμπητερ (Charles Leadbeater� 
'Από τόν "Δρόμο τον άποκρυψιστη 11• λ!ετάφραση'Αγλ, Ζάννο.

Β' ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΗΝ ΑΝΎΨΩΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ 

Κανένας &ν&ρωπος δέν άνυφώνεται άπάνω άπό τίς προΟ'ωπιΥ.ές του 
άτέι.ειες χωρίς νά ύφώσ'ει, tσ'τω καί μόνο λίγο, όλόκληρη τήν όμά
δα όπου άνήκει. Μέ τόν Υδιο τρόπο ;,.ανένας δέν &μαρτάνει μόνος 
του ο15τε κάί ύποφέρει μόνος του τίς συνέrcειες της clμαρτίας του. 
Στήν πραγματιΥ.ότητα δέν tfπάρχει έκεϊνο πού λέγεται "χωρισμός.". 

Ε. Π.λfπλαβάτσ'κυ (ll. P.Blavatzky)
'Από 11 Τό κλειδί της Θεοσ'οφ ίας". Ηετάψραση Τ ί μου Βρατσ'άνου 

Γ' ΕΙΜΑΙ ΣΥ 

ΕΊμαι Ο'ύ, 8ταν έγ�, έγώ είμαι. 
Πάουλ Σέλαν ( Paul Celan), γερμανοεβραίος ποιητής σύγχρονός 
μας (γεννημένος ctτά 1920). λlετάψρασ'η Σοφίας Έμμ. Χατζιδάκη 

Δ' ΕΝ Ο Τ Η  ΤΑ 

Μιά μέρα έ'νας μα&ητής &ργησε νά 'ναι στήν ταχτική του ώρα 
στό σπίτι του Γκουρού του. Στό δάσκαλό του δικαιολογή&ηκε λέγον
τας πώς άποξεχάσ'τηκε κοιτόντας κάποιο παιγνίδι πόλο. Ό Γκουρού 

, , , ΣΙ , , 'δ J{ ' Β , τοτε ς τον ρωτησε. 11 αν τελε tωσ'ε το πα ι γν ι ι, ,1 τανε οι κα αλλα -
ρηδε.ς κουρασp-ένοι," 11Ναί δάσκαλε" b:πάντησε ό μα&ητής. 1

1 Ε1χαν καί 
τ'tίλογα κουραστεί;" 11Ναί δάe1καλε11 • 11Καί τά δοκάρια Ο'τό τέρμα τj-
τανε κουρασμένα;" Ό μα&ητής κόμπιασε, δέν '{j�ερε τί ν'άπαντή -

κ I Ι Ι δέ , , , , , Ι Ι;:' έ σει. εινη τη νυχτια μπορεσε να κλειΟ'ει ι,ι.ατι
,ι 

μα μολις <c>TJμ -
ρωσε tτρεξε στό σπίτι του Γκουρού του. 1Ηχε βρει τήν &.πcχντηση. 
Παρακάλεσε τόν Γκουρού του νά τόν ξαναρωτήσει κι ό'ταν κείνος τ� 
κανε, lχμέο-ως t.ιπάντηο-ε χωρίς δισταγμό 11Ναί δάσκαλε". Καί τότες 
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-:-ό r.ρόΟ'ωπο του ΓΥ.ουρού tλαμφε άπό χαρά. 'Αργότερα Υ.άποιος "ρίσχι" 
�, , έ' ' ' δ ,  δ' τ , , , � γησε πως αν κο:ι τα οκαρια εν ε χαν νοtωΟ'ει την fδια κουρα:-
::"ϊ, zούραση δέ μπορουΟ'ε νά ύπάρχει ποv&ενά. 

�τ • 'Γ. Σουt:ού κ t, γιαπωνέζο ς O'U γγ ραφέ ας βιβλίων μέ βου δδ ι σ'τ ι
.-:χ &έματα, 11.α-&ηγητής-στό Πανεπιστήμιο του Τόκιο 

'Από την 11 Ο<ισ'ί α του βουδδι Ο'μου tt , �Ι ετάφραση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Ε' ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο ΠΟΝΟΣ 

Τουτος των πραγμάτων ό πόνος πού πέφτει Χά-&εται 
Ο'�ή ν φυχή μας, 

της ζωης έτουτο τό κύμα ;εΟ'r.α %t �λή&εια στή μέΟίj 
, Q. ,, 

, , _ , _ Ο'ε ν:r.ει
.ι , το κερδtΟ'μα έτουτο Χά&ε Ο'τιγμη της φωνης των πλασ'ματων

πόΟ'ο κοντά Ο'τό πρωτο κα-&άριο ντύμα Ο'έ φέρνουν 
πού εΊχε κρυφτει πολύ τρομαγμένη ή ψυχή σου: 
ΠόΟ'ο κάνουν οι' σκοτε t νο ί σου πiπλο t lvας-lνας νά πέφ:ουν, 
ν'άντικρύζουν ξάφνου γυμνό τό πρωτο άμόλυντο φ�ς σου. 

'Όλγα ΒότΟί), 'Από τή συλλογή ttΓfρώτη ρίζα" 

Π Α Ρ Ο Υ Σ 1 Α 

Α' ΣΤΗ Σ9ΑΙΡΑ ΤΗ ΧΕΡΟΠΙΑΣΤΗ 

'Άς βάλουμε τά δυνατά μας vά νtώΟ'ουμε βα&ιά τούτη τήν άλή -
.Ξ:!α τή βασική άίΟ'που νά μας γίνει τόΟ'ο γνώqιμη 00'0 ή αί'Ο'&ηΟίJ της 
.αγλυφικότητας ·η τό διάβαΟ'μα των λέξεων. Ο Οεός σΌ,τι έχει 

, ,, , , , έ , δ' τ 
, δ' τ ·-_ο �ωντανο Χαι πιο νσαρκωμενο εν ε ναι μαΥ.ρtα μας, εν ε ν  

.;ω άτ:ό τή σωα ί ρα τή χε ροπ ι αστή. λΙας προσμένει κά&ε λεπτό στήν 
-:;i.;η, στό έργο της Q'-.;ιγμης. ΕΊναι μέ 11.άποιο τρόπο Ο'τήν &κρη της 
-.::·.ινας μου, του Ο'φυριου- μου, του πινέλου μου- της καρδιας μου! 
_,;ς σΧέφης μου. Τό Σκοπό τόν -τελικό όπου διευ-&ύνετ αι τό -&έλημά 
:ov -&ά τόν συλλάβω φέρνοντας Ο'τήν τελειότητα τή γραμμή, τή χτυ
-.7, τό σημάδι r.ούχω βαλ-&ει νά πετύχω. 'Ίδια μέ Υ.εινες τ ίς ένέ(ζ-

,v ,  ' � ' β , , ό '' Ο..  , , .:::.::ς της ωυσης τις �πιωο, ες που καταφερνει c.'Vvρωπος να τις 
Α. 

, 1 ,, , ., ,/ β 'ϊ 
, , fl , λ , -.::!\;αρχηΟ"ει,ωΟ'οψε που να τις. α,ει να κανουvε vαυμcnα επτοτη -

-:-:r-, ή τεράΟ'τια ή δύναμη της &εϊκης fλξης &πλώνεται πάνω Ο'τούς 
_:�ναμους πό&ους μας, Ο'τούς Ο'κοπούς μας τούς μικροσ"'�οτ.ικούς

t
τούς

, δ , , , , , , ty - ΙΓ' -:--,.�-:αζε ι ιχως να τους Ο'πασε ι την Χοφη. περζωογονε ι. _ τσι 
=.::�νει στήν πνευματική μας τή ζωή ένα άνΘJτερο στοιχειο ένότητας 
-cu τό ειδικό του τό αποτέλεΟ'μα άν άλογα μέ τήν &ποφη τ-:ού πο:Qαδε-

�1στε εΤναι νά έξαγιάσει τήν άν&ρώπινη προσπά&εια � νά έξαν -
�ίσει τή χριΟ'τιανική ζωή; 

JΤιέρ Τεγιάρ ντέ Σαρντέν ( ?ie1·re Teilhard de Cl1ardin),
σύγχρονός μας γάλλος στοχαστής Χαί κ α-&ολικός ΧληρtΥ.ός 

'Από τόν 11 'Ύμνο του Σύμπαντος". Μετ άφραΟίJ Ηαρ. Οικονόμου 
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Β' Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ 

1Π
Ά λή&εια δέν εΊναι μακριά, ή Άλή�εια εΊναι κοντά. ΕΊναι 

κάτω άπό κά&ε φύλλο, μέσα σέ κά&ε χαμόγελο, σέ κά&ε δάκρυ. ΕΊναι 
στά λόγια, στά συναισ&ήματα, στίς σκέι!,εις σας. 'Αλλά εΤνσ.ι τόσο 
σκεπασμeνη πού πρέπει νά τήν ξεσκεπάσουμε καί νά τήν κοιτάξουμε. 
Καί τό ξεσκέπασμα εΊναι τό ν'άνακαλύφουμε τό ψεύτικο. Kaf τή 
στιγμή πού &ά ξέρετε τί εΤναι τό ψεύτικο, τότε τό φεύτικο &ά χα
-3-ει. J{αί τότε ή 'Αλή-3-εια εΤναι έκεί. 

Κρισναμούρτι. 23 Ίουν ίου 1949. Μπεναρές, 'Ινδία 
Ηετάcρραση 'Αγλ. Ζάννου 

Γ' Η Α Λ Η Θ ΕΙ Α 

"Ω' Φ 'λ • ι ε , 
δέν εΊναι μπορετό νά κάνεις σκλάβα τήν 'Αλή&ε ια. 

ΕΤναι σάν τόνάγέρα λεύτερη, 
άμάντρωτη σάν τήν αλήτισσα, 
άπ'τή φ&ορά στά πλέρια αμόλευτη, 
γιά τό μυαλό μας άλογάριαστη. 

Στέκι δέν [χει που&ενά 
κι ο�τε βωμό κανένα. 

Δέν είναι χτημα &εου μοναδικου, 
d'ση τρανή λατρεία κανένας κι &ν του δείχνει. 

Μήπως μπορεις νά πεις 
ποιό τάχατες λουλούδι ξέχωρο 
τ ρύγη σε ή μέλ ι σσα 
τό μέλι τό γλυκό νά φκιάξε ι; 

"Ω' Φ 'λ • ι ε,
&σε τήν α {' ρεση στ όν κά&ε α ί ρετ ι κό 
καί στό &ρησκόληπτο τήν δποια του &ρησκεία, 
μά σύ άπ'τή σκόνη της δικιας σου πείρας 
μάζεφε τήν 'Αλή&εια. 

Κρίσναμού ρτ ι. 'Από τό "Τραγούδι της Ζωης" 
Λεύτερη άπόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Δ' ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΝΕΥΜΑ 

Ι{ , , 0 ι - , 

L , - , 1. , � ατα τον 19 α ωνα, παντοτε έξω ι.\ΠΟ μας, σε αποσταση, ι,;πρεπε· 
νά συλλαμβάνουμε τά πράγματα, αν &έλαμε νά τά συλλάβουμε στήν 
πραγματική τους ύπόσταση. ΊΙ φιλοσοφία είχε παύσει νά εΤναι έμ
πει9ία του φιλοσόφου γιά νά γίνη !σ�ορία της φιλοσοφίας, ή λο
γικη εΤχε παύσει νά εΊναι μία διανοητική (έγκεφαλική) α�τοανάλυ-
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ο'tς γιά νά γίνη ίστορία των έπιστημονικων &εωριων καί με&όδων, 
ή ή&ική εΤχε παύσει νά εΤναι προσωr.ική διάγνωσις των άξιων γιά 
νά γίνη ltνο:κάi.υφις των έξωτερικων άξιων ποv "άντικ.ειμενοποιή&η
καν ΙΙ ύπό τή .μ O ρα,ή &ε σμωv κα ί ή &ων • 

Καί τώρα βλ�πουμε έμβρόντητοι τή σύγχρονη σκέφη vά έγκΊχτα -
i.είπη α�τούς τούς γνώμονες. Dλeπουμε μιά γενιΧή ύποχώρηση της
!δέας της άντικειμενικότητος. Παντου βλέπουμε τόν έρευνητή βυ&�
�μένον μέσα στήν fδια του τήν f Qευνα καί τcι.υτ ιc1μένον μέ αότή. 
Τόv βλέπουμε vά τήv άποκαλύπτη καλύπτοvτάς την. Τό Φως της γνω
:;-εως δέν εΊναι πιά διαυγές καί άvαλλοίωτο φως πού φωτίζειτσcιν
-:ικ.είμενο χωρίς νά τό έγγίζη καί χωρίς νά έγγίζεται άπ'αότό.Εί-

,ι , , , , !. , -t 'ι '\ , ·ιαι ενας &ολος σϊ: ιν&ηρας που γενν ιεται (.{πο τnν εναγκαΛισμο τους,
τ ή .L , , , ' , , έ , , ιι 

,, rι ιΠ� ναι �στραπη που προερχεται απο μια παψη, μια κοινωνtα .. 
:;-J γχρονη έ1ηστήμη &έϊ.ε ι νά εΤναι έ μ π ε ι ρ ί α, ταυτότης της
·,νώσεως xri.ί του γνωστου ό'πως τήν ζη ό c,τοχαστή ς, ταυτότης του
'Ξιώματος καί της πραγματικότητος. Οι' έr.ιστημες του αv&ρώποu δ.rα:
:;-;έλλουν σ'ήμερα τnν έξήγηση άπό τήν Υ..ατανόησ'Τ): σύλληφις του vο
.-' .;ατος ένός άν&ρώπινου γεγονότος σημαίνει σύλληφη του F!αυτο\}

:χς μέσα σ'αυτό τό γεγονός καί σύλληφη του γεγονότος αότου μέσα 
:χς. 'ΙΙ ίστορία παύει νά: φαίνεται σάν άντικειμενιχή γνωσις. Ό 

c�-:ορικός άνακαλύπτει τό lστορικό γεγονός μόνο συμμετέχοντας ύ-
, J J.. , , ,, , t , (\ , l. , -οκειμενικα σ αντο και οχι παιρνοντας αντικειμενικη vεση απεναν-

-; ί -:ου. Συλλαμβάνουμε τ ό παρελ&όν σύμφωνα μέ τ ί ς σημερινές κλ ί -
, , , , , δ' , , ��ις μας, που συνιστανται στο νοημα που ινουμε στο μελλον μας ••.

Τό καταπληκτιΥ.ώτερο εΤναι ό'τι ή άντιΥ.ειμενικότη ς έγκαταλεί-
, ά , �- , , , t - , τ δ , -�-::χι και πο αντες τις φυσικες πιστημες, που ε χαν μετα ωσει

�-. !δέα της στίς έτ.ιστημες του άν&ρώπου. Δέν μπορει πιά: νά: χα
:;=rr_&η καμμιά γραμμή διαχωρισμου μεταξύ ύποκειμένου κα( &.ντικει-
:::·,ου, άνάλογη μέ τήν διαχωριστιΥ.ή γραμμή του Μπέρξον. Τό έρώ -

- μα πού τί&εται εΤναι: τό έξηγειν εΊναι &ραγε τόσο διαψορετικό 
-ό τό Υ.ατανοειν; •π νέο: γνωσις στόν τομέα της cpυο'tΚ1)ς δέν μπο-
:;7 τ.ιά νά προσδιορισ&η σέ συνά ρτ ηση μέ τίς -&εμελιώδεις άcοετη -

�:ες -:ης κλασσικης φυσικης, δηλαδή τήν μή συμμετοχή του π;ρατη
;--:ον στό παρατηρούμενο φαινόμενο, τήν μή έπέμβαση τ ης γνώσεως
.:--:� ;:ράγματα, τήν στα�·ερ.ότητα Υ.αί τήν διάκριση των βάσεων της
-::ι?:Χ-=1JQΤJο'εως. 'Π &εωρία της Σχετ ικότητος του'Αϊνστάϊv μας διδά-

., ' ' " ' 1 - δέ Ί ο. ' ' ο. l, πz ι οτ ι ο χρονος οσο και ο χωρος ν ε ναι στα\J'ερα μεγεvη, ι.ι -
ε;ά ρτ ητα τό ενα &πό τό αλλο καί άνεξάρτητα άπό τόν παρατηρητή. 

ό:;-ο ό χρόνος ό't10 Υ.αί δ χωρος παίζουν ρόλο στίς μετρήc,εις μας", 
�ει ό σχετικιστής του 'Έντι γκτον •.•• 

Ί' , , - J: ο. , , , !. , , , ο συγχρονο πνευμα ,1λvε πιο κοντα στο σ.ντικειμενο του και 
��:χ σ'αύτή τή μυωπιΥ..ή &έα, πού μοιάζει περισσότερο μέ φαύση π� 
� _έ &έα, διαλύονται οι' κα-&ο:ρές κο:ί στα&ερές μορcρές του παρελ-
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&όντος. 'Έτσι χανεται ενα αγαπημενο προσωπο uταν το κοιταζουμε 
άπό πολύ κοντά ••• 'ΙΙ ",ι.λασuική", ή έ;,. παραδόσεως γνωσι ς ηταν χιιr 
ρίς αλλο μία έργC(σία, μία πορεία. 'Αλλά ηταν ;ι.αί προσπά-&εια όρ
γανώσεως ένός κόσμου πού της φαινόταν κιόλας δημιουργημένος,Δέν 
χρειαζόταν νά ;έρουμε, ο-στε νά λέμε τίr:οτα γιά ό',τι προηγείτο 
της στιγμης κατά τήν όποία άναφαινόταν μπροστά στό πνευμα μιά νο
ητή πραγματικότης. ΊΙ όργανωτική καί διερευνητική προσπά&εια του 
πνεύματος &ρχιζε τήν στιγμή κατά τήν όr.οία ή λειτουργία της ρυ -
&μιστικης σκέψεως, οι' !δέες, τά έκ των προτέρων κα&ιερωμένα σχή
ματα καί ο l άλη�οφάνε ιες ( δηλαδή τά 3·εωρούμενα ώς προφανη) μας ά
πεκάλυπταν εναν κόσμο σχηματισμένο, lνα σύμπαν πού τό ό:ρχικό χά
ος δέν τό ένδιέφερε, δέν τό άφορουσε πιά. Dέβαια, γινόταν λόγ ος 
γιά τήν άπατηλότητα των φαινομένων v.αί γιά τόν "κονιορτό των α,t
σ-3-η μάτων 11 , άλλά σάν γ ι ά "Ι.άτ ι &δ ι ανόητο , ό:σή μαντ ο, &πό κο σμο. 'Ό, τ ι

'r::ι 
, , l, , � t λλ , δ, ;.. δ , , , συνε:.:;�αινε πριν να ανοι.,,ει η αν αια εν .. ν ιεφερε τον -&εατη. 'Ί-

δ, ' t J( ,-.J; 
' - - 11 ' ' :Χ  

t - t ' 

σως ε και η νπα�-:,ις αυτου του πριν" να ,1ταν απλαις υπο&ετικη. 
Γιά τήν κλασσική σκέψη τό.1 ζήτημα δέν ηταν ή ό:παγ;ι.ίστρωσις του
πνεύματος άπό τό δεδομένο , b.λλά ή όργάνωσις καί ή έξερεύνησις έ
νός κόσμου πού έ&εωρειτο έκ των προτέρων ώς d κόσμος του ό:παγκι
στρωμένου καί &νεπηρεάστου πνεύματος. 

Γιά έμας, Ο'Τ)μερα, τό ζήτημα εΤyαι νά ξct.ναβρουμε α'ότό τό σ'ΚΟ

τεινό δεδομένο πού προηγή&ηκε των &εαμάτων του πνεύματο) δηλαδή 
της &τενίσεως διαwόρων πτυχων της πραγματικότητος άπό το'πνευμα.
Αύτό τό δεδομένο δέν &εωρειται πιά σάν lνα χάος πού άνάγεται uτόν 
τομέα των 1)πο&έσεων, δέν εΤναι τό χρονικό όριο μιας άΧαταστασίας 
πού διαλύ�κε άμέσως μέ τήν άνατολή του πνεύματος στόν κόσμο ,. άλ
λά ή ρ ίζα ή άρχική προέλευσις, τό &εμέλιο. Τό δεδομένο δέν εΤ -, � , , ( _, ( δ- , ' - , , έ ναι πια το "κατι" που η σκεφις υπερr.η α ;,,αι αρνειται κατα την μ-

, , "R1 λ ' , α / ' ' , , , / t -φαν ι ση της. ι:ι ναι αντο που v-εμε. ιωνε ι τη σv.εφη και προς το οπο ι ο 
, , , Δ ,� C t , υ ή , αvτη στρεφεται τωρα. ημιουργηv,1Χε η υπονοια οτι τ;ραγματικοτης

μας παρουσ-ιάζεται μέ τό προσωπείο ιηαινομεν ι;,.ων μόνο έκδηλώσεων 
πού άποτελουν τά αμεσα νοητό καί ότι οι φαινομενικές αύτές έκδη
λώσεις πού πρέπει νά παραμερισ&ουν καλύπτουν δχι μόνο δ,τι εΊναι 
L..� , ι 

, δ , ,ι lΛ. "!, Ι , , , , 
Q ι.tΥ.ομη σκοτεινο v.αι ο-χε ον αγνωστο, =·'-α και σχηματα που τα "εω -

ροϋμε γνωστά t.ιπό καιρό. ΙCαί τό βλέμμα μας &ποσπαται Ι:ι.τό τόν κό
σμο πού άτένιζε, άπ'αύτό τόν κόσμο πΩύ συνεσ-τή� τήν στιγμή πού 
τόv ά.τέvισε τό πvευμα καί έκτείνεται άτέλεtώτα μπροστά του. Εαί 
τό πvευμα σ'τρέcρεται r:ρός ό',τι προηγή&ηκε των πρώτων c?τερουγισμά
των του, πρός 8,τι ηταν καί εΤναι �δη παρόν, πρίν άπό κά&ε παρο'!)
σία. Μπορεί νά πη κανείς ό'τ ι ή' προσπά3-ε ι α του σύγχρονου πνεύμα -

___ ..,;_ ________________________ 

1. Σημ. μετ. Έννοειται ή άνακάλυφις καί κατάλυσ-ις των άλ.ληλεπι
δράc1εων καί άλληλεξαρτήc1εων μεταξύ του πνεύματος καί των στοιχεί
ων του κόσμου, ό'που τό πνευμα υπάρχει καί δρα.
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-:ος άποβλέπει στό πέρασμα άπό τόν έπιφανειακό Υ.όσμο πού τόν άνtι-
λaμβανόμε&α, τόν συλλαμβάνουμε Υ.αί τόν φανταζ:όμε&α μέ φυσ'ικό 
-ρόπο, δηλαδή διά μέσ'ου των α!σ&Τ)σεων

.t. 
στά b.όρατα, άσύλληπτ<χ

'"1.cιί άf!)άνταστα &εμέλια του κόαμου ο:<>του -tiπό τά ΦΟ:tνόμενα crτό
�ιχντο πού τά ση)Qίζει Υ.αί τά {}εμελιώνει. 1fπορε7 νά πη κανείς
ο-:ι ή προσπά&εια του σύγχρονου πνεύματος fγκειται Ο'τήν άνατρο
::τ; των φαινομένων γιά νά γίνη δυνατή μιά κά&οδος στά &εμέλια.

Τ , • • , δ "λ _,.,. - ί t l. , λ ..ι. t ο πιο πειστικο παρα ειγμα ο ων αντων ε ναι η αναΧα υyις ε-
, - , 11 ( , - - , ,ο, πυρηνιΥ.ου κοσ'μου οπου οι νομοι του μακροσΧοπικου κοσμου 
• , ι , ,_ Α,. '\ , , ( J. 

, υ t � , - Γ -:χ..,ουν να σχυουν. �ι,..,_α Υ..αι ο ονρανο ς οπου υπαρχε ι φυγη των α-
. α;ιων εΤναι έ'νας &λλος ούρανός πού άνοίγεται πίσω άπ'αuτόν πού 

' Ι,... , ι - - ( ' ι. '  Ί ' δ ' �αινεται ., ·�αι ο ,χωρος του οποιου ο χρονος ε ναι μιςχ ιαστασις 
�τ-.αι έπίο'ης ένας &λλος χωρος πού κρύβεται πίσω από τόν cραινο
t1ικό χωρο πού ξέρουμε ••• 

1
� άνακάι.υφι ς του CΙ.Ο'Uνε ! δήτου κάτω άπό τήν συνε ίδηο-η, των

ι - έλ , , ' , , λ , , , ' :ι.ονομικων ατηριων κατω απο τους πο ιτισμους και τα πο,_ιτι-
� ::-χήματα, των πα&ων τ.ίσω άπό την ο-κέφη, των έκ των προτέρων 
-�έσεων Ο'τή βάση των άποδεδειγμένων, της β ιοτιΥ.ης μέριμνας

- � άϊ.ό τά πνευματ ι;ι.ά συστήματα, του lστορικου μέσα στήν lστο-
c. -:ης τ.αρουσίας του κόσμου πρίν άπό τήν σκέφ!) του κόσμου,

- - :;ώματος πρίν άπό τ,ή σΥ.έφη του σώματος καί ξένων έπιδράσεων
• , , , fi ί λ , έ , , L :-ο -:ιο μοναχιΥ.ο σκεπτε-σv-αι,. ε ναι το μηρα πιχειρηματα που αν-

- :::-;QέC!>OUV τήν έ�ωτεριΥ.ή οφη του 11Πρωτοψανους 11 διότι διέγνωσαν 
-'- t;αqτήσεις καί τά -Θ-εμέλιά· του, 

3i.έ:τουμε λοιτ.όν ό'τι ή σύγχρονη έπισ-τήμη καί τf σύγχρονη φι
� =ία ζουν σέ άρκετά ο-τενό σύνδεσμο ανάμεσά τους, σέ c-υνερ -

, 1., ' λ ,... , Δ , - 1. Β ' , " • , , ::.� zαι WΙ.,.η ει;cι.ρτηο-η. εν χωρει v.μψι, οr.ια οτι υπαρχει μια 
- r."-&οσις του σ\}γχρονου πνεύματος, Τό δείχνουν κο.&αρά τά όνό -

-� -:ου ''Εγέλου, του Κίρκεγκααρντ, του λfάρξ, του λfπέρ;ονι του
-:::ερλ, του Χάϊντεγκερ -,,,α( μερικων αλλων. Παρά τήν ύ'πσ:ρξη ou-

:; ... διαcρορων μεταξύ τους 11.αί την άν ισότητα Ο'τή συμμετοχή κα-
, J., ' .J. , , , .). , - ιν , C � ος -� αντους στον νεο αντο χο:ρακτηρα του πνευματος, οι στο-

.. J. , J,{ t , , , , , .;--;::ς αντοι ι:.χουν ως Υ..οινο ΧΟ:QΟ:Υ.τΤ)ριστιΥ.ο την &ελΤ)vΤJ Υ..αταργη-
: κά&ε άr.οστάσεως άνάμεσα Ο'τό ύποκείμενο Υ..αί στό άντικε(με
�= ς γνώσεως, άνάμεσα e1τό "γινωσκον" 11..αί στό "γνωστόν". Κοι
�ο:ις έπι-&υμία είναι νά παύσ,') ή σκέφις νά εΤναι σκέφι'ς έπ( ή 
ί -=�ν πραγμάτων, ω..λά νά ε1ναι αύτά τά fδια τά πριχγματα. •π 

' ' Τ ' ' - ' δ ' ' ' ' a.' :_.:: -:αυει να ε ναι η σκεφις του κοσμου ιο: να γινη το ριωμα 
- -.ό :1ι.!0υ, ή ταυτότης του λόγου κα ί του π ραγματ ι κου. Πρωτ ο ς
"':-.u.ος παρουσιάζει τήν σ;ι.έψη δχι πιι1. σάν r:ρόβλεφη τJ tΥ..φραο-η

- - ?.ό:1μου, rι.λλά σάν α'ύτό τόν r δ�ο τόν κόσμο, uάν τόν παλμό του
:τ.-οu. 'c λfάρξ διακηρύσσει οτι δέν τί&εται ζήτημα συλλήφεως

- - χο��ου, άλλά μεταβολης του κα( ότι η φιλοσοφία δέν είναι
, ' , , Β , , , ,... •ο Ν , -::ιρα ο παλμος που μετα, αλλε_ι την "πραι;η". ιτσε κατα -
κά&ε σκέφη πού διαχωρίζεται άπό τή ζωή καί &εωρει τήν 
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μετατροπή των άξιων καί την κίνηση πρός τό ύπεράν&ρωτ:ο ώς τήν ά
ποσ'τολή της νέας ι1κ.έφεως. 'Π φιλοσοφία του Κίρκεγκααρντ ·ταυτίζε
ται μέ τήv i>ποκειμενική έμπειρία. Ό λfπέρξον έγκαταλείπει τήν 
γλωι1σα κ.αί τήν iννοιcχ καί υίο&ετει τό βίωμα μέι1α στήν διάρκεια. 
'Ο Χουι1ι1ερλ περιμένει άπό τήν ι1κέ.ςιη νά ξαναβqη τήν ι1υνύπαρξή της 
μέ τά πράγματα. Ό Χάϊντεγκερ άνcχκαλύπτει τον αν&ρωπο καί τό δν 
11μέι10: σ'τήν ξάστερη νύχτα του χάους της άγων ί ας" •.. 'Όλοι άναζη 
τουν τήν σύμπτωσ"η της σκέφεως καί του όντος, σύμπτωση πού δέν 
μπορει vά έπιτευχ&η παρά μέσα στό βίωμα καί στήν έμπειρία, όπου 
τό "λεγόμενο" εΤναι ενα μέ τό 1-J.ντ ικε ίμενο το.υ λόγου, ό'που ή φι-
λοσοφία εΤναι ή rδια ή 1Υπαρξtς. Γιά όλους, ή uκέφις πρέπει νά 
λαμβάνεται μέσα στό b.ντικείμενό της, εί'τε τό lχντικείμενο αύτό 
λέyεται &τομο, εί'τε ι'σ'τορικό γεγονός, εrτε κα&αρή έ!ννοια, εί'τε 
δρασι ς ••• 

Κατά τόν Χουι1σ'ερλ, ό'λο τό πρόβλημα: εΤναι νά καλυcp&η τό χά -
ι1μα άνάμεdα σ'τό ctυνειδητό βίωμα -κ.αί στό άντικείμενο. 'Αλλά άπό 
τό χάσ'μα αύτ ό άκρ ι�ως ξε'Υ. ι ναμε ••• Πρέπει νά ξεπεράσου με α'ύτή τή 
ctτιγμή κατά τήv όποία εί'μα:ι1τε χαμένοι μέuα uτά πράγματα: ωστε νά
μήν μπορουμε νά τά δουμε, σάν νά εί'μαστε άντικείμενο έμείς οί 
Υδιόι, α:ύτή τή σ'τιγμή Χ.ατά τήv δποία 11 τό νά ζη κανείς είναι ι1ά.ν 
νά κρύ�εται r1άν άcρελής crονείδηctις μέσα στήv 1'ίπα:ρξη των πραγμά -
των". Πρέπει νά ξεπεράuουμε τή &ολούρα της πρώτης εtΥ.όνος. 'Αλ
λά τό "βλέπειν'' τά πράγματα δέν σημαίνει νά τοπο&ετούμε&α άπέ.. -
ναντί τους ctέ άπόctταctη καί νά παίρνουμε e1τάe1η ένατενίctεως δηλα
δή νά ξαναβρίσκουμε τήν ctυνη&ισμένη έννοιοκρατ ικ.ή ο"'t.έφη (τήν δι-

, ' δ '  ' χ  )11 , , )l επομενη άπο ιαφορες σ'χηματ ιγ,ες ι:.ννο ιες , uπου τα πραγματα �:.χουν 
άναχ&η ctτίς ctυvή{)-ειές μας, στίς λέξεις μας, r1τίς ctημαctίες μας •. 
�ημαίνε ι vά άποctυρ{)-ουμε στό βά&ος του ,)περβατ ικου 11 έγώ11 καί ά
σό κεί νά. δ ο υ  μ ε  τό νόημα των πραγμάτων, νά δουμε τό νό
ημα αύτό ctάν π α ρ ο υ ct ί α, vά φ�ό:Ο"ουμε Ο"τΤJ σ'τιγμή έκ είνη κα-

, , ι ,  t � , , , υ ' t έ ;  τα την οποια η κατανοηr1ις r1υμπιπτει με την ορα:σ'η και η νορα:r1ις 
μ έ  τό νόημα. Δέν μπορουμε λοιπόν νά ξανα:βρουμε τόν &λη&ινό κό -
σ'μο παρά μόνο άφου χάr1ουμε καί έγκατα:λείφουμε έκεινον πού μας 
δό&η'Υ.ε άρχικά ύπό τήν μορφή μιας αισ&ητης παρουσίας χωρίς νόημα 
ή ένός νοήματος χωρίς α!ι1{)-ητή παρουaία, 'Αλλά ό αλη&ινός αύτός 
κόσμος, cχύτός δ κόσμος της crυμπτώσεως, είναι ό κόσμος μιας πλη
ρότητος, σ'χεδόν άπί&αΎης - καί πάντοτε Υσ'ως &πομεμ,ακρυaμέvης ά
πό έμας. 

Γκαετάν ΠιΥ.όν. ( Gae'tan Picon� Γενικός Δι ευ&υvτής Γραμμάτων 
καί Τεχνων του Ύπουργε ί·ου Μορφωτ ικων Σχέσεων της Γαλλίας. 

'Αποσπάσματα άπό τό όμώνυμο &�ρο του. Ηετάφρο;σ'η Κ. Καλλιγα 
( βλ. όλόκλη ρο τό αρ&ρο στό "J:ανό ρcχμα των συγχρόνων ι δεων"). 
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- -ΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ το 8ΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ

1944-1964 

ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ 

,._, , 'Ι λ' , V , ά , , ι , -τ-ε-:ος Ο'τις 31 ου ιου κλειc1ανε εικοσι χρονια πο την ημε-
... �ou χιχS-ηκ� μαζ� μέ _τό ι!(εροπλ�νο του � άτρόμητ?ς γάλλος &ερο

- �� Άντουαν ντε Σαιν-'Εξυπερυ ( Λ11to1ne de S::nnt-Exupery),έ:-
-: ��ό τούς μεγαλύτερους πεζογράφους της έποχης μας, πού ή φή-

ι .'.ο.. , J.λ\ , , , \ , , ι , , t , Jl - -: ..... απλwv-ηκε σ υΛ.ο τον κοσμο. 1.πο την ημερα που ο κοσμος t.-
� i·ιαν πραγμcnικά ι:¼yνό ιδεολόγο κ'fναν καλλιτέχνη της πέννας 

:Ξα:Qετικά ρωμαλέο ταλέντο. 
:� "��υχτερινή πτήση 11

, στή 1
1 Γη των αν&ρώπων", Ο'τόν " Πιλότο 

t 09
11

, στό 1 1 Ταχυδρομειο του Νότου", uτό "}Jικρό πρίγκιπα" καί 
"Ι , α , , , έ , ζ , t !. ,.,.:ι. -:α ν-αυμασια πεζογραφηματ:α του κψρα εται κυριαρχη η αγα:-

- • γι.χ τόν αν&ρωπο καί γιά τή λεφτεριά του ιχνS-ς,χιίπου.Τό ήρωι-
-.::;;.ια σvνδυάζεται μέ βα& ιά πίστη στό {δανικό της ε{ρήνης καί

- ' άδ ' 10 Σ ' ' . ' Jl ' ' -- ; ::αναν&ρωπινης εριpοσυνης. αιντ- Εξυπερυ t.λεγε πως οι 
έ , ι , , , , Γ ' , ,  τ �·wρωποι πρ πει ναναι απλοι κ ευτυχισμενοι. ια τον πο�εμο ει -

, δ' Τ , , τ •1. , , , , -:: πως εν ε ναι περιπετεια, πως "ειν αρρωστια σαν τον τυφο11
• 

Τ , .IJ.. , , , δ , � , Ι ζ , ι λ ο ιιψος του το λιτο και υναμικο, ,1 φριχση τ ου η εστη,η ι-
··όλογη καί ΠUY.VTJ, πού ίfιρες αιρες μιχλιΟ'τα γίνεται ύποβλη.τικcχ έλ -
�.ειϊ.τι;,.ή, δίνουνε στήν πρόζα του άσύγκριτη πρωτοτυπία, ποιητι -
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κότητα καί έΥ.φραο'τ ικότητα. Κεί πού σου φαίνεται πώς κόβεται άπό
τομα � συνέχεια της περιγραφης ,'f της άφήγηcrης, ά'χνοφέγγει τό βά
&ος της εικόνας. :Κεί πού &αρρείς πώς δέν εΤναι καί τόσο ξεκά&α -

c , ' , ι , , Β ο. , 'λτ , � 
, ρος ο νοητικος ειρμος, υπαρχει συνσ.ρτηση , αvυτερη .. ηι.ω"εις πως 

, t , t , , λ , Τ λ' , ι , αnτη η ;:ροζα η -;ι.ρουσ'τη 'Υ.αι αμπεQΤJ ε ναι ογος μεο'το·ς, ωρκμαο'με-
νος άπ' της σιγης τή δημιουργικότητα, γεμάτος γνώσ'η βα&ιά,γνώση 
πού είναι- άπαύγασμα ζων,ανης πείρας, ζωντανης μέ&εξης. Γνώctη, λέ
ει ό Σο:ίντ-'Εξυπεού, πάει νά πει σ'Vμμετοχή .. . 

, , ) , J!δ C ι , έ , - -λ!ε την εnκαιρια που ι:; ωο'ε η ε ·Κοστη πετειος του τραγιΥ.ου του 
&ο:νάτου oi φιλολογικές έφημερίδες οι παριζιάνικες δημοσιέφανε lχρ
-8-ρα ό'που διάση μοι συγγραφείς, tπως d σύντρο(?ός του σ'τήν &εροπο -

' ' Ζ ' Ρ ' ' ' Α ' Σ ' ' Π ' '[ ' έ δ λ ' ' ρια ο υλ οvα, ο ντρε αμσον f ο ιερ ΔΠοστ, κ η ωνουνε τον
όλό&ερμο &αυμαctμό τους γιά τό λιγόζωο τό λογοτέχνη. 

Η' α-ότή τήν ε<ικαι ρία ό IIE!\EF\AN προσφέρνε ι Ο'τούς άναγνωστες τω 
άποσπάο'ματα από fργα του. 

Ηαρία Οικονόμου 

Α ,. ΣΚΌΡΠΙΑ ΦΩΤ.Α 

ΊΙ γη πιό πολλά μας μα&αίνει γιά μας άπ'8λα τά βι βλία. Γιατί 
μας ά�τ ι.στέκεται. Ό αν&ρωπος άνακαλύπτε ι τόν έαυτό του σάν &ν
τ ιμετριέται μέ τό έμπόδιο. λΙά γιά νά φτάσει r1ίσαμ'α'{)τό, του χρει
άζεται ctύνεργο. Του χρειάζεται ροκάνι η b:λέτρι. Ό χωριάτης όρ -
γώνοντας ξεριζώνει λίγο λίγο ά�ό τή φύση μερικά μvσ"τικά. Κ'η ά
λή&εια πού βγάνει ctτό φως είναι παγκόσ'μια. 'Έτctι καί τ'άεροπλάνο, 
τό ctύνεργο γιά τίς άεροπορικές γραμμές, άνακατώνει τόν &ν&ρωπο 

' "λ ' Β λ ' ' ... .,, ' μ ο α τα προ, ηματα τα ΠΙλΛια.
"Εχω πάντα μπροστά στά μάτια μου τήν ε fκόνα της πρώτης νύχτας 

πού πέταξα στήν 'Αργεντινή, μιας νύχτας σκοτει.νης. ο"που μονάχα τά 
φωτα τά σκόρτ.ια uτόν κάμπο σπι&οβολούσανε σάν άστέρια. 

Τό κα-8-ένα τους μέaα σ'αύτό τόν ωκεανό της ο'Κοτεινιας σημά-
δευε τό &αυμα μιας συνείδησ'Τ)ς. Μέσ-α ο'έ Υ..εtνο κεϊ τό uπιτικό δια
βάζανε, σ'Vλλογιόντανε, συνεχίζαν έκμυctτηρεύσεις. Σέ κείνο τ'lχλ
λο rο'ως νά γυρεύο:νε νά βυ&ομετρήσουνε τό διάο'τημα, rσως νά σκο -
τωνόντανε νά κάνουνε λογαριασμούς γιά τό νεφέλωμα της 'Ανδρομέ -
δας.'Εκεί άγαπούσανε.'ΑQιά καί που λαμπυρίζαvε κείνες ol φωτιές 
.Ο'τόν κάμπο πού άπαιτούσανε τήν τροιρή τους. Ώς κ'οl πιό διακρ ι -
τικές, του ποιητη, του δάσκαλοv, του μαQαγκου. λf11. άvάμεΟ'α ο''αύτά 
τ'άστέQtα τά ζωντανά πόο'α παρα&ύρια σ'(!Jαλιστά, πόο'α !.ιστέQtα σ'βη -
Ο'τά, πόο'οι &ν-8-Qωποι κοιμισμένοι. 

Είναι μεγάλη άvάγκη νά γυρέφουμε vά συναπαντ η&ουμε d ενας μέ 
τόν α:λλονε. ΕΊναι μεγάλη άνάγΧη νά δοκιμάο'ουμε νά έπικοινωνήο'ου
με μέ μερικές άπ'αύτές τίς φωτιές πού καίνε άριά καί που Ο'τόν 

, καμπο • , , , ι 17'!: ' , Α ' - rιr- - L ο. ' 11Άντουαν ντε Σαιντ- �νπεgυ •. πο τη η των α.νvρωπων 
λfετάcρραση λΙαQtCΧς Οικονόμου 
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Β' ΕΝΑ ΜΟΝΑΧΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ-

-Στόν κόσμο σας, εΊπε ό μικρός πρίγκιπας, καματεύουν τή γη
καί καλλιεργουν σ'lνα μονάχα κηπο πέντε χιλιάδες τριαντάφυλλα 
κι 8μως δέ βρίσκουν α'ύτό πού γυρεύουν. 

-'Έτσι εΊναι, εΊπα. 
- Κι 8μως α'ύτό πού γυρεύουν μπο ρε� νά β ρε&ει μέσα σ'lνα μο-

νάχα τριαντάφυλλο τf μέσα σέ μιά μονάχα δροσοσταλίδα. 
- Σωστά, παραδέχτηκ�.
Κι ό μικρός πρίγΥ.ιπας συνέχι<1ε.
4-fά τά μάτια εΊναι τυφλά, πρέπει νά κοιτας μέ τήν καρδιά.

'Αντουάν ντέ Σαίντ-Έξυπερύ. Άπό τό "1!ικρό πρίγ'>'.ιπα" 
λfετάφραση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Γ' ΠΥΚΝΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

'Π Υ.Ο:Υ.ή λογοτεχνία μας μίλησε γιcχ τήν άνάγκη της φυγης.Σίγου
=α ο,υγή εΤνο:ι τό ταξίδι, άναζήτηση �κτασης. λfά ,j lκταση δέ βρί
:nεται, φτιάχνεται. Καί η1 φυγή δέν όδηγει που&ενά. 

'Όταν ό &ν&ρωτ.ος, γιά νά αισ&αν-Θ-εί πώς εΤναι αν&qωπος,fχε ι � 
.άγκη νά πάρει μέρος σέ κουρσες -fj νά τραγουδήσει σέ χορωδία τf 

' ' J. ' "λ Ί δ ' ' β ' ' ' ' '-.:χ τ:ολεμησε ι .t αντα ο α ε ναι εσμα που . ανε ι στον εαυτο του για 
. -�' δ (.\ - , , "λ' , , , , , , , . �υσο εvει με τους ο: ΛΟ'Uς zαι με τον κοσμο. Μα τι φτωχα δε-

, "Α ' λ ' Jt δ ' ά ' ' ιt. ο. 
' -:�α. ν ο πο ιτισ-μος ι:.χε ι υναμη, κι σαλευτο τον υ.ν'\Ι'ρωπο τον 

ορταίνε ι. 
Σέ κάποια μικρή πόλη σιωπηλή, μιά σταχτιά βροχερή μέρα βλέ

-- μιάν άνάπηρη νά συλλογιέται κλεισμένη στό uπίτι της κι άκου
_-;ισμένη στό παρα&ύρι της. Ποιά νάναι; Τί νά τήν fχουνε κάνει; 
'3γώ τόν πολιτισμό της μιΥ.ρης πόλης τόν κρίνω άπ'τήν πυκνότη τα 
-ο·hη ς της παρουσίας. Τ ί άξ ί ζουμε τήν ωρο: πού μένουμε b:σάλευτοι;

Υ , δ , , , .\ , , , t -το ομηνιΥ.ανο που τ.ροσ'ευχεται νπαρχει παQουσια πυκνη. Ο
•. ρωτ.ος αύτός ποτέ δέν εΊνο:ι τόσο &ν&ρωπος όσο τώρα πού εϊναι 

, L LΛ Υ ' Π , 'β , ' L ' y::Ίατ ι στο ς κι ασUJ\.ευτο ς. -τον αστε ρ που , ασταε ι την σ.νaσα του 
.L , ' ' , ' ' ί ' 'ο π , -:.ι;·γω u.π το μικροσκοπιο του υπαρχει παρουσ α πυκνη. t.<στερ 

-07[ δέν είναι τόσο &ν&ρωπος όσο τήν ώρα πού παρατηρεί. Τότες
-�οοδεύε ι. Τότες προχωράει γοργά. Μ' ό'λο πού εΊν' άσάλευτος,

:..-..ει βημο:τισιές γίγαντα κι άνακαλύπτει τήν lκταση. 'Έτσι κι ό 
... , ά 'λ � 1• , ' , δ , τ -���ν σα ευτος κι αφωνος αντικρυ στο σχε ιο του ε ναι παρου -

-.α lχ.νεχτίμητη. Ποτέ δέν εΤναι τόσο &ν&ρωπος όσο τήν ώρα πού 
, 1:. , , , Τ' , Jι , -_-::χινει, ι;οκιμαζει και κρινει. οτες το ι;;ργο του γινεται πλο:-

-:·:--:ε ρο άπ' τή &άλασσα. 

'Αντουάν ντέ Σαίν"L'"''Εξν1tι:ρύ. 'Από τόν "Πιλότο 1tολέμον 11 

Μετάφραση Ηαρ(ας οικονόμου 
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θ Ρ Η Σ Κ Ε Ε Σ 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτ f ο 

"Ας ύποi1-έσομε πώς πηγαίνετε σέ μιάν αrρεση πού κηρύσσει άγάπη 
κ'α'{σ{}ημα. Τραγουδουν, κλαίν "ι!-αί διο:λαλουν άγάπη ._ 1Ιά μόλις τούς 
πείτε: 11Φίλε μου, καλά εΤναι ολα αύτά, μά &έλω κάτι σπουδαιότε -
ρο, λίγη λογική κ αί Φιλοσοφία, &έλω νά καταλάβω τά πράματα Βημα 
μέ βη μα καί π ιό σύμφωνα μέ τό λογικό, 11Φεύγα11 σου λέν Υ.ι οχ 1° μό
νο_ σου φωνάζουν νά φύγεις, μά &ά σ'tστελναν στήν κόλαση &ν μπο
ρουσαν. 

Τό άποτέλεσμα εΊναι πώς αυτή ή αί'ρεση μπορεί νά βοη�σε ι 1:ι.ν 
&ρώπους συναισ&ημcι.τικου τύπου. Οί 6παδοί της οχι μόνο δέ βοη&ουν 
αλλους παρά προσπα&ουν νά τούς καταστρέφουν. Κα( τό φριχτότερο : 
'Όχι μόνο δέ &έλουν νά βοη&ήuουν αλλους παρά κι οilτε πιστεύουν 
στήν ειλικρf.νειά τους. 

'Υπάρχουν πάλι φιλόσοφο� πού μιλουν γιά τή γνώση στίς 'Ινδίες 
, Ι 'Α λ ' ' ' ,. ,.,. λ , " και την νατο η και μεταχειρι�ουνται μεγαΛους φι οσοφικους ο-

ρους δεκαπεντασύλλαβους, μά αν !νας κοινός &ν&ρωπος σάν καί μένα 
πάει καί τούς πει:-11λίπορεις νά μου πεις τίποτα νά γίνω πνευματι
κός cί.ν&ρωπος; 11 τό πρωτο πράμα πού &ά κάνουν &ά εΊναι νά χαμογε -
λάσουν καί νά πουνε: -11Τό μυαλό σου άπέχε ι πολύ 1:ι.πό τό· δι,-.ό μας. 
Τί μπορεϊς νά 1tαταλάβεις έσύ άπό πνευματικότητα;'' 

Αύτοί εΊναι -δφηλοί φιλόσοφοι πού σου κλείνουν τ ήν πόρτα στά 
μουτρα. Ύπάρχ-ουν βέβαια οί μυο-ι-ικόπα&ες αίρέσεις πού λέν lνα σ� 
ρό λόγια γιά τά διάφορα έπίπεδα της ,';παρξης, τά διά<!)ορα σ'τάδια 
του πνεύματος, τί μπορεί νά κάνει τό πνευμα κλπ. Κι &ν εΤσαι κα-

, ' " ο. ' -
'' Δ - ξ 

' 
λ ' ' 'νενας κοινος αv"ρωπος και πεις: ει τε μου κατι κc< ο, που να 

μπορω νά τό κάμω, οι' άc?ηρημένες tννοιες δέ μου ταιριάζουν, μπο -
ρειτε νά μου δώσ'ετε κάτι πού νά μου ταιριάζει;" &ά χαμογελάσ'ουν 
καί &cx πουν: '''Ακούσετε αύτόν τόν τρελλό, δέν ξέρει τίποτα, ή -8-
παρξή του δέ χρησ'ιμεύε ι σέ τ ίποτα:: 11 Κι αύτό γίνεται παντου,σ'έ <f-
λ , , Θ' Jιιι λ ' JL  

' ' 1, 
, , ον τον κοσμο� ··α ,1"ε α να ζ;χω τους π·tο ι,ζντιπροσωτ,:ευτικους τυ -

πους άπο αύτές ό'λες τίς διάφορες α.ίρέσεις, νά τούς κλείσω σ'' f.να. 
δωμάτιο καί νά φωτογρα9ίσ'ω τά ώρα.Ία τους ε1ρωνικά χαμόγελα.. 

δ , , , ,  Β ' t o  , , , , Ί ου σε ποια. καταστα.ση, ρισκεταt. η vρησκεtα., σε ποια. κατα.σ'τα-
ση βρίσ'κονται τά πράματα. Αύτό πού &ά η&ελα. νά διαδώσω εΤνα-ι μίά 
&ρησκεία πού νά μτ.ορουν νά τήν πα.ραδεχτουν έξίσου δλα τά μυαλά. 
Πρέπει νcχ εiνάι όμοια φιλοσ'οφική, αισ&ηματική, μυσ'τική καί συνά
μα νά όδηγεϊ και' σ'τήν πράξη. 
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"Αν fρ&ουν κα&ηγητές του Πανεπιστημίου, έπιστή μονες Υ.αί φυσι
κοί; &ά ένδιαφερ&ουν ιδίως γιά τή λογική. "Ας πάρουν ό'ση λογική 
τούς χρειάζεται; Θά ύπάρξει lνα σημειο πού πέρα άπ'αύτό &ά νοιώ
σ'ουν πώς δέν μπορουν νά προχωρήσ'ουν χωρίς ν'άωήσουν τή λογι;ι.ή. 

Θά πουν: "Οι' ιδέες αύτές γιά τό Θεό καί γ;ά τή σωτηρία μας
είναι δεισιδαιμονίες, &ς τίς άφήσομε: 11 -"Κύριε Φιλόσοcοε άπαντ;1

, , .. 
1 

, ' , )  
tγω, το σωμιχ σ'ου ε ναι άκομιχ μεγαλύτερη δεισιδαιμονία.'Άφησέ το 
μήν πας σπίτι σου νά �ειπνήσεις, μήν πας στή φιλοσοφική σου !δρ� 
'Άφησ'ε τό σωμα σου κι &ν δέν μπορεις ζήτησε χάρη καί κάτσε κάτω 
Γιατί ή &ρησκεία πρlπει νά εΤναι ίκανή νά μας δείξει πως νά πρα
γματοποιήσαμε τή φιλοσοφ[α πού μας διδάσκει πώς αδτός ό .κόσμο 
τ " , , δ , .1 , , , , .lf ι: , , ε ναι ενα και πως εν νπαρχει παρα μια μοναχα νπαρ..,,η στο συμπαν.

"Ο " J/ α ό ' ' ' ' λ ' μοια, αν <-ρ'ΙJ'ει μυστιΥ.ιστης πρεπει να τον Ύ.α ωσορισομε,
πρέπει νά εfμαστε lτοιμοι νά του δώσομε τήν έπιστημη της πνευμα
τ ικη ς άνάλυCΠJ ς Χαί νά του τήν άποδε ίξομε πρακτ ι;ι.ά μπροσ'τά του. 

Κι αν lρ&ουν συναισ&ηματ ικοί αν&ρωποι πρέπει νά Υ.α&ίσομε νά 
Ύ.λάφομε Υ.α( νά γελάσομε μαζί ,ους στ'δνομα του Κυρίου. Πρέ;:ει νrχ 
πιουμε 11τό κύπελλο της άγάπη ς Υ.αί νά τρελλα&ουμε". Κι αν lρ&ει J 
&ν&Qωπος της Ι:ινέργειας, πρέπει νά έργαστουμε μαζί του μέ όλη τή·, 
ένεργητ ικότητα πού fχομε. 

Ό σ'υνδυαο-μός αΙJτός -3-ά εΥταν τό ιδεωδες πού πλησιάζει περισ -
, , , (\ , 'f , "λ ' !Ι. CI. , t' e1οτ�ρο μια παγκοσμια vρησΥ.εια. nακαρι ο οι οι u;νvρωποι να ε ταν 

fτσι καμωμένοι πού μέσα στό μυαλό τους νά ύπάρχουν 8 λ α:  αύτά 
τά σ'τοιχεια, του μυσ'τtΥ.tσ'μου, της σ'υγκίνησ'Τ)ς ">tαί της έ (Ιγασίας, 
Αδτό είναι τό lδανικό, τό !δανικό μου γιά lναν τέλειον αν&Qωπο. 

"Ο J/ 
, υ 

J< δ , L ' J, , , , , ποιος 1:..χει μοναχα ενα ,1 υο u;Π αντα τα χαραΎ.τηρισ'τικα τον 
&εωQW μονόπλευρο κι ό κόσ'μος αύτός εΤναι σ'χεδόν γεμάτος ό:πό τέ -

' λ l, CΙ '  ' r: ' , 'δ ' , τοιους μονοπ ευρους u;V'\Ι'ρωπους, που "'ερουν μονο το ρομο που περ-
πατουν καί κά&ε αλλος δρόμος τούς φαίνεται φριχτός κ'έπικίνδυνος, 

(Συνεχίζεται) 
Βιβεκανάντα� Μετάφραe11'} Έλένης εαμίο& 

ΟΧΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ 

Κεινος πού άρχfζει ν'άγαπάει τό Χρισ'τιανι-σ'μό π-ιό πολύ άπ' 
τήν άλή&εια σ'έ λιγά-v.ι -&'ά Qχίσει ν'άγαπάει τήν 'Ε1t:κ-,.:qσ'tα του Υ.αί 
τό δόγμα του τ:ιό πολύ άπ'τό Χρtσ'τιανισμό καί τελικά τόν έ-αυτό'τοίl 
πιό πολύ άπ'ολους. 

Σάμιουελ Το:ίηλορ Γ.:όλεριτζ ( Sam�el Taylor Coleridge, ·1Ί72-1G·,,_ 
&γγλος ποιητής καί Χριτικός 
ΑΙετάφρασ'Τ) Δημή-:qη Θεοδωρίδη 

.. ·_;,. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΕΛ1ΔΕΣ 

Α' Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ 

'Π lχναγνώρισ'η της δικιας μας της πνευματικης φτώχιcχ.ς εΤναι 
πνε�ματική κατάχτησ't) άποφασ'tσ'τική. 

Ού'ι'λλιαμλίπάρρετ ( Williω:.ι Ba.r:rctt), σ'ύγχρονός μας άμερικα
νός σ'υγγραφέας,κcχ&ηγητής της φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο της Νέ
ας Ύό QΥ.η ς. 'Από τό 11 Ό αλογος &ν&ρωπος11 

λfετάφρcχσ'η Ηαρ. Ο l κονόμου 

Β' ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ 

Μακάριοι oi πτωχοί τψ πνεύματι, 8τι αύτων εστιν ή βασιλεία 
των ο'όρaνων. 

Δέν πρέπει νά χάνουμε από τά μάτ ι. cχ μας ενα γεγονός πού ή 
πρακτική τον σημασία εΊνcχι πρωταρχική γιά τή μελέτη της R(βλου: 
8τι τj Βίβλος εΊναι γραμμένη σέ μιά γλώσdα ιδιάζουσα., ό'τι στή 
γλώσσα cχύτή μετα-χειρίζοντcχι μερικές έκφράσεις μέ διαφορετική 
σ'ημασίcχ άπό τή σημασία πού τούς δίνοvμε κα&ημερινά καί δτ ι ΙJ.πό 
τήν &λλη μεριά μερtΥ.ές λέξεις &λλαξαν νο.ημ·a: lχπ'τόν καιρό πού ή 
Βίβλος μετa:φράe1τηκε. 

Γ ιά νά μιλήσοvμε κvριολεκτ t')Ι.ά, ή Βίβλος εΤναι μεταφvσι-ν.ό 
κείμενο, πνευματικό έγχειρίδιο πού έ!χει τόν προορισμό νά ΧQηdι
μεύe1ει e1τήν άνάπτυξη της φvχης καί μ'αύτό τό πρίe1μa: έξετάζει 8-
λα τά πράγματα. Αύτό τό γεγονός πρέπει νά τό τονίσουμε ιfσο τό 
δvνa:τό περιdσ'ότερο: &ποιο κι'σ.ν εΊνa:ι τό &έμα πού άντιμετωπίζει 
ή Βίβλος, τό πραγματεύεται e1τό &νώτa:το έπίπεδο, δηλαδή στίς σχέ
e1εις του μέ τήν lχν&ρώπινη φυχή. ''Ετσ't lχπανταμε e1τίς Γραφές πολ
λές έκφράσεις πού πρέπει νά τούς δώσ'οvμε πολύ πλατύτερο νόημα 
ΙJ.πό τό νόημα πού τούς δίνουμε γενικά στήν κcχ&ημερινή ζωή. Άνα
φέ ρου με γι ά παράδειγμα ιfτ ι e1τή Γραφή ή λέξη σ. ρ τ ο ς ση μα ί -
νει όχι μόνο κό:&ε εΤδος ύλικης τροcρης- α'ότό βέβαια εΤνcχι τό γe
ν ικό -,,.αί τό e1υν1ι&ιe1μένο νόημα- ω.λά περιέχει κο:ί κά&ε τ ί πού ό 
,, Ο. Jl , L , , , , , ανvρωπQς ι;;χε ι την u.νa:γκη τον σ'το e1υγκεκριμενο τον ,κοσμο: τροcρη, 
ρουχα, στέγη , χρημα, lχνατροφή ,  σ'υντρόφους κ.λ.π. κcχί ά:κόμα πε -
ρισ'dότερο ι1f,τι έχει &νάγκη ό &ν&ρωπος γιά τήν πνεvματιΥ.ή άντ( -
ληφη, κατανόησ'η των πνεvματικων πραγμάτων καί πάνω άπ'δλα πρα -
γμcχτοποίησ't) dτό πνευματικό έπίπεδο. 11Τόν αρτον ήμων τόν έπιού 
σιον δός ήμί'ν σήμερον11• 11 'Εγώ εlμι ό &ρτος της ζωης 111. 

"Ας πάρουμε γι'&λλο παράδειγμα τή λέξη εύτυχία. Εύτυχίcχ καί 

1. Εύa:γyέλιον κατά 'Ιωάννην
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εuτυχω tχουν στίς Γραcρές σημασία πολύ. πιό πλατιά lχπό τή σημασfα 
του fχω στήν κατοχή μου if άποκτω όρισμένα πλούτη. Αύτοί ol δροι 
σημαίνουν πάνω &π'ολα ό'τι ή προ<1ευχή μας �γινε δεκτή. ΊΙ μόνη 
εύτυχία πού μπορεί' νά εύχη&ει ή άν&ρώπινη ψυχή είναι νά εtσα -
κου<1τουν οί προσευχές πού fκανε. uΟταν οί προσευχές μας γίνουν 
δεκτές1 

σά συνέπεια μας παραχωρουνται 8λα τά πράγματα πού χρει
αζόμαστε. Τά �λικά lχγα&ά σέ όρισμένη ποσότητα εΤναι στό γήινο 
έπ ί πε δο b;παρα ί τ ητα γι ά τή ζωή μας. Αύτό ε Ίνα ι άν cι.μφ ι σβήτητο, άι,

λά αύτου του εfδους ή &πόλcι.υση εΊν�ι τό πραγμα πού παρουσιάζει 
τό μικρότερο ένδιαφέρον. Αύτό &έλει νά πεί η' Βίβλος 8ταν δίνει 
<1τή λέξη εύτυχtα τήv πραγματική της �ννοια. 

Νά ε'tσαι πτωχός τψ πνεύματι δέ σημαίνει κα&όλου αύτό πού 
έννο�υμε 1 δηλαδή νά εΊσαι κουτός. hτωχός τψ πνεύματι είναι ό'
ποιος έ!χε� άποβάλει τήν έπι&υμία νά έξασκεί τήν άτομική του &έ
ληση καί Υ.άτι πού εΊναι άκόμα πtό σημαντικό, νά έ!χει έγκαταλεί
φει Υ.ά&ε γνώμη μέ προκατάληφη, ωστε τίποτα νά μή μπορεί νά γί
νει έμπόδιο στό δρόμο του γιά τήν άνaζήτηση του Θεου- της Άλή
&εια·ς. 'Όποιος είναι πτωχός τί;ί πνεύματι lχει παρατήσει τό συvη
Θι σμένο του τρόπο του <1κέπτεσ&αι, τίς προσωπικές του συνή&ει-, λ , , , 'λ ιι. τ 1, ' , ες, τις προκατα ηφεις του και μα ιστα, u;ν ε ναι ι.ιναγκη, το ση-
μερι_νό του τρόπο ζωης: μέ μιά λέξη ·ιχε ι άποβάλε ι κά&ε τί πού 
μπορεί νά τόν έμποδίe1ει νά βρει τό Θεό. 

"Ένα άπό τά πιό &λιβερά έπεισόδια ολης της λογοτεχνίας εί -
ναι ή i<1τορία του πλούσιου ν ε α ν ί σ κ ο υ πού έ!.χασε τήν 
ώραιότερη εύκαιρία της ζωης του καί 11 άπηλ�·ε λυπούμενος· �ν γάρ 
εχων κτήματα πολλά11 1. Αύτή � ιΟ'τορία ε1ναι γενικά ή Ιστορία ό
λόκλη ρης της άν&ρωπότητας. Άποπο ι ούμαστε τή Ο'ωτη ρία πού μας 
προΟ'φέρει ό 'Ιησους, όχι γιατί έ!χουμε πολλά χρήματα if Jλικά ά
yα&ά- οί πλούσιοι εΊναι μονάχα μιά μειονοφηφία- άλλά γιατί ε -
χουμε &λλου εΥδους μεγάλα άγα&ά, μιας αλλης φύσης: τίς προκα -
,αλής,ε ις μας, τήν πεποί&ηση στήν προσωπική μας κρίση, τήv vπε
ροφί.α μας, τή συναισ&ηματική � συμcρεροντολογική άφοσίωσή μας 
σέ όριe1μένα ίδρύματα if όργανώσε ι ς. "Εχουμε &κόμα καί e1υνή&ε ιες 
ζωης πού δέν έπι&υμουμε κα&όλου vά τ ίς &υσιάσουμε. λΙας άπασχο
λεί δ έγωιe1μός μας. Φοβόμαστε τό γελοίο καί τή γνώμη των ιχλλων, 
προσκολλόμαστε στά διΧαιώματα πού έ!χουμε άποχτήσει, στίς τιμές, 
στ ( ς ματαιότ ητες αύτου του κόσμου. Πι lSλα αύτά τά προσκτήματα 
μας κρατανε άλυσσοδεμένους Ο'τό βράχο του Πόνου, έξόριcttους άπ6 

' Σ ' έξ' ά ' ' Θ ' τη  οφια, οριστους πο το -εο.
( ο π λ ο ύ σ ι ο ς Ν ε CX ν ί σ κ ο ς ε τ να t �πό τ ά τ ραγ t -

κώτερα πρόσωπα πού ύπηρξαν ποτέ, δχι τόσο γιά τά πλούτη του
γιατί τά πλούτη αύτά κα&'έαυτά δέν είναι οi!,ε καλά οίlτε κακά,-
1:ιλλά &π' τό γεγονός δτι ή καρδιά του ηταν ύποδουλωμένη Ο'τή λα-

1. Εύαγγέλ'tον κατά λ!ατ&αιον ιΌ-' 22
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τρεία του χρυσου π�ύ, d'πως είπε ό 'Άγιος Παϋλος, είναι ή πηγή 

'Ι'Ι - Θ' ' J/ ' ' " � δ ' δ' κα\J'ε Κct'ι.ου. ·α μπορουσε να �:;χει εκατομμυρια, αν ,1 καρ ια του εν 
ifτανε σ-ιλαβωμένη σ'αuτά, &ά μπορουσε νά μπεί στή 3ασιλεία των Oi).. 
ρανων μέ τήν fδια ε'όκολία πού &ό:μπαινε δ φτωχότερος ζητιάνος.'Αλ
λά είχε τοπο&ετήσει την tμπιστοσύνη του στά πλούτη καί γι'α'ό-

τό ή πύλη β ρέ&η κε κλειστή γι' αύτ6ν . 
Γιατί λοιπόν ο1 Ίερεϊς της 'Ιερουσαλήμ δέχτ ηκαν τόσο &σχη

μα τό Ηήvυμα του Χριστου; Γιατί είχαν "κτήματα πολλά": τήν έπι -
στήμη των ραβΒίνων. τίc δημόσιες τιμές. τ11ν έξουσία τουc πάνω 
στόν όχλο, τά σπουδαία λειτουργήματα πού ηταν προσκολλημένα στούς 
τίτλους τους. Γιά νά δεχτουν τήν πνευματική διδασκαλία του'Ιησου 
&άπρεπε πρωτα πρωτα νά &υσιάσουν όλες α'ότές τίς άπολαύσεις. Εύ -

, 
ί Jl ' ( λ , , ( , , , , τυχημα ε ναι υτι οι απ οι και οι ταπεινοι που άκροαστηκαv τοτε 

τό Δάσκαλο ητανε στερημένοι άπό παρόμοια άγα&ά γιατί άλλοιώτ�κα 
δέ &ά γνώριζαν τήν 'Αλή&ε ια. 

' 

Πως γινεται ώστε στους νεώτερους χρονους, 8τcι.ν ι;αναεμφανίσττr 
;,.ε τό rδιο α'ότό τό λfήνυμα του Χριστου πού βεβαιώνει άΥ.όμη μιά φο
ρά τήν Α!ωνιότητα του Θεου, τή δυνατότητα γιό: ολους νό: τόν προσ 
εγγίσουν την r.αρουσία της &είας'.Αλή&ειας μέσο: στήν �υχή κό:&ε άν-, , ,... , u , , , , ι ι , , ι &ρ�που, πως γινεται ωστε παλι, κατα κυριο λογο, οι απλοι και οι 
άγ.ράμματοι.είνο:ι Υ.είνοι ϊ.ού δέχτηκαν τό μήνυμα μέ χαρά; Γιατί τό
1f ' J. , δ , , , , , ι ά , 1. 
l\ ηνυμα αντο εν το κο ι νοπο ιη σαν στο κοσμο οι ναγνωρ ι σ'μεvο ι αρ -
χηγοί της &QΤJσΥ..είας; Γ ιατί ή 'Οξφόρδη, τόΊ[αίμπριτζ, τό Χάρβαρντ 
if ή Άί�ελβέργη δέ χρησ'ίμευσ'αv σά μεγάλα κέντρα γιά τή διάδοση 
α'ύτης της πρωταρχικης γνώσης, ττ,ς σπουδαιότερης άπό 8λες τίς γνώ
σ'εtς; ΊΙ άπάντηcrη είναι πάντα ή Υδια:: γιατί είχαν "Χτήματα πολλα'� 

' δ  , , 'ύ , , λ ' , τη ιανοητικη -ι.αι τ:.νευματικη περοψια τους, την ανταρκεια τους, 
τήν αuτοπεποί&ησ'Τ) τους, τίς άκαδημαϊκές τιμές καί τήv κοινωνική 
τους έπ ιβ ολή. 

Τίποτα τό παρόμοιο δέ δυσκολεύει τούς πτωχούς τψ πνεύματι,εϊ-
.ι δ' δ' ' ' ' ' Ί. Ϊ ' Υ .ι δ' ' τε �:;πει η ε γvωρισαν ποτε αυτες τις απο,αυσεις, ε τε �:;πει η τις 

, 11 1-. , • ' ζ ' "Ε .ι περιφρονησαv, υταν υ.ναπτυσσοταν η πνευματικη τους ωη. •χουν ι;;-

λευ&ερω&εί ό:πό τή λατρεία του χρυσ'ου καί της ιδιοκτησίας, ό:πό τήν 
άπασχόληση του τί &ό: r.εί γι'αύτούς ή κοινή γνώμη καί lχπό τό φόβο 
ότι οί ωίλοι τους rf οί σ'Uγyενείς τους &ά τούς ό:ποδοκιμάσουν. Δέ 
βρίσ'κον�αι πιά κάτω άπό τό ζυγό καμμιας άν&ρώπινης έξουσίας 1 8σο 
φηλά Υ.t'&ν στέκει ο:-ότή, δέv fχουν πιά α-ότή τή γεμάτη ό:φέλεια έμ-
πιστοσύνη Ο'τό άλά&ητο της προσωπικης τους γνώμης. "Εφτασο:ν στό 
σημείο 'ν'ό:ναγvωρίζουν 8τι Υσως ol πιό άγαπημένες Ιδέες τους νά 
εΊχαν άνάγκη άπό άνα&εώ ρηση. ΕΤναι t'τοιμοι νά ξαναρχίσουν άπό τήν 
άρχή καί vά ξανllγίνουν μα&ητευόμενοι στή ζωή. 

"Εμ μετ , Φόξ ( .F.hιmet fox) • 'Από τό βιβλίο του " 'Π · έπ ί του 
'Όρους 'ομιλία καί ή ΚυριaΥ.ή Προσευχή" 

l.!ετάφραση Κώστα Πάγκαλου 
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Γ' Μ.ΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ 

1Ιακάριοι ol πτωχοί τψ πνεύματι, οτι αύτων έστιν η βασιλεία των 
ούρανων. 

Ό Ίησ-ους βεβαιώνει πώς εύιtυχ1σ-μένοι εΊναι οι' ωτωχοί αυτοί 
πού-ζουνε στή Ο'τέ qrισ'Τ)

, 'l.I λέξη 11

ιρτ
ωχός11 fχει πάρει.έδω τ�ν πιό 

πλατιά της fννοιcχ. 1fά d Ίησους της δίνει Χαί μιά σημαcrία ύπο
κειμενική. Προσ&έτει, "τψ πνεύματι". Έννοεϊ λοιπόν έκείνουςπού 
€χουν έπίγνω0'1) της έe1ωτεριzης τους φτώχιας, νιώ&ουνε βα&ιά τήν 
&&λιότητά τους καί αισ&άνονται &e1κημα, α!cr&άνονται fντονη δυe1α-

, ρεσκε ια. 
h!πορεί νά είπε ό Ίησους μόνο καί μόνο, όπως b.ν ιστορεί ό 

Λουκας (κεφ. c'έδ. 20,24): Καλότυχοι οι φτωχοί κι άλίμονό σας 
πλούσ-ιοι. Γιατί παρατηρούσανε δfχως lχλλο καί τότες, 8πως παρα -
τηροuμε Χαί τώρα, πόσο Ο'Πάνιο είναι νά νιώσουν αύ&όρμητα οί πλw
O'tot τj τό α'lσ-&ημα της lι.8-λιότητάς τους ή fνα ζωηρό ένδιαφέρον γιά 
μιά καινούργχα τάξη crτόν κόσμο. Είν'άλή&εια πώς ιχουνε κι αύτοί 
τό μερτικό τους tι.πό τίς δυστυχίες τίς ι!:μφυ τες στήν άν&ρώπινη φύ
ση κα{ στην άν&ρώπινη ζωή. 'Όμως εiν'ικανοποιημένοι μέ τίς Ο'Uν-
8-ηκες της ζωης τους ποu τούς άσφαλίζουνε τήν ύλική καλοπέραση. 
Τό χωρίο λοιπόν του Αοvι<α fσως νά εΤν'� άρχική μορφή πού πήρανε

''' - 'Ι - ,,, δ' δ' ' ' ' Γ ',α r.ογιcι. του ησου .•.. α ε ινει το r.ραγματικο τους νοημα. ιατι
, , ' Ι - , .,_ , .it 

, 
J. i. 

, , για τον ησ-ου το ονσιαστικο ,1τανε παντα ,1 c;σωρερικ η κατασταση 
-:ων άν8-ρώπων κι lίχι οι' σ-υν&ηκες της ζωης τους ol έξωτερικές. 

Σέ ποιόν άπευ&ύνονται crήμερα έτουτcχ τά λόγια; Είναι φανερό 
τ.ώς lι.πευ&ύνονται σ'άν&ρώπους πού Ιχουν &νάλογες δια&έe1εις. Ol 
mτωχοί πού γι'αύτούς έδω γίνεται λόγος είν'ό'σ-οι πολύ δυνατά αι
σθάνονται πώς είν'έπιπόλcχιοι, μέτριοι, πώς ή ζωή τους εΤν'lχσκο-

, , " , , .,λ , έ δ , , • .Ρλ ' ι τη και κουφιcχ, οσοι μεσα: σ ο α τα ν ιcχφεροντα και Ο' ο α τα -
δανικά πού όμορφαίνουνε τή ζωή τους δέ μπορουνε νά μήν α!σ&α:ν -
�ουνε βα&ιά τήν άνάγκη γιά κάτι &λλο, 8σοι μέ πόνο νιώ&ουνε τί 
άπόσταση άκόμα: τούς χωρίζει άπ'τόν άλη&ινό τους τόν ΠQΟορισμό , 
όλοι κεινοι τελοcrτ.αντων πού μ'οποιο τρόπο καί νάναι έκδηλώνεται 
e1'αύτούς τj έσώτερη όρμή πρός τόν {>πέρτατο σκοπό της άν&ρωπότη -

Έτ 
J. , , 1 , _,_ , , ι δ , .ι. , , L ,ας. 'ναι αvτοι που φαχνουνε, αvτοι που η ι�α: τουc για την�-

ί.ή�εια, γιά τό δίκιο, γιά τή λεΦτε�ιά δέν τούς &φήνουνε νά ήσυ-
, r ' .,_ , • 1, , ' \ , " - ά " , ... χασουνε. - cχvτους 1) �νησυχια Χ η προσπαvεια της νu-ρωποτηταςc:.Υ.-

δηλώνονται μέ τρόπο προσωπικό, α-{ιτοί γ.ίνονται οί κινητήριες δυ
•;άμε ι ς της ζωη ς. 

Γιά τήν ώρα δέν fχει σημασία μεγάλη ό τρόπος πού συνειδητο
-:οιουνε κ'έκδηλώνουνε τήν άνησ'Uχία τους, δέν ι!:χει σημασία ποιές 
κινήσεις τούς προΥ.αλεϊ, τί κύματα κάνει νά κω.ήcrουνε. Εfτε τή 
λύτρωση λαχταρανε εfτε του ύπερό:ν{}ρωr.ον τή ζωή εfτε πολιτtσ'μό (/t

-:οδοτικό καί γνήσιο εfτε τή δημιουργία: κατάστασης μελλοντικης 
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πού ν'άσφαλίζει στόν &ν&ρωπο συν&ηκες ζωης &ξιες γι'α'ύτόν, φτά -
νει έτουτες ol λαχτάρες τους νάναι στ'άλή&εια τό άποτέλεσμα βα -
-& ιας δυσαρέσκειας μέ τ όν iαυτσ τους. Ι:cι.ί τότες τήν ξέρουνε κείνη
τ ή  φτώχια πού άπαιτει ό Ίησους.

'Υπάρχουνε σήμερα χιλιάδες τ έτοιες ύπάρξεις πού λαχταρανε καί 
φάχνουνε, πού σέ τίποτα δέν ξεχωρίζουν άπ'τούς &λλους έξωτερικά 

v Τ ' ' λ ' - Ι' ' ' ' ' ' ( 
κι ομως ε ν  απ ωμενοι παντου, ·,αμια Υ.ινηο-η, καμια τασ'Ι), καμια ο-
μολογία πίστης, Υ.ανένα κόμμ α, καμιά τάξη της γ.οtνωνίας ·δέν τούς 
tχε ι περιΧλrtίσε ι ο15τε κι &ποκλε ίσε t. 'Ίe1α fe1α βρίσ"'ι.ονται μέσα σ' 

IΙ , Ι Ι Ι Ι Ι Ι t:' 

Ι ζ Ί 
, ' ολα τα συνολα και το μονο �ου τους "'εχωρι ει ε ιναι το πα&ος τους 

γιά τή· ζωή τήν 6:λη{}ινή πού τούς -ι.αίει μέ τή φλόγcι. του συνειδητά 
tf ό:σύνειδα. 

'('\ , 1.. Ό. 'λ τ ' ( ,,. , ι .L , , ' Lτον αντ ιv-ετο πο ο ε ν οι ψυχε ς ο χο ρτασμD_νε ς, τα π .ασματα 
τά γεμάτα άπό τόν έαυτό τους, τά φουσκωμένα άπό &αυμασμό γιά τίς 
προόδους της γενιας μας, οι αν&ρωποι πού τούς δίνει ήσυχία καί ί-

, ι , , l. Α. ..., ,, , , ,, ,. 
κανοποιησ'Ι) η κατοχη καποιου αγαυου, οποιου ΧΟ(t ναναι, ας ειναι
v.'ή φωρουπόληφή τους, η μιά άμcρίβολη &εωρία πού στά στεκούμενα 

, Jl β λ ' !: � υ , , , , νερα της Lχουνε, ου ι�ει, ,1 ενα προγραμμα που κοκορευονται γι 
α'ότό, η μιά πίστη πού τή φυλανε σάν lt.τίμητο λογάρι, &ς εΤναι κ.αί 
τό ραγιάδικο τό ραχάτι τους τό βασισμένο σέ μιά ξώπετση οιv.ογε -
νει.ακή εύτυχία, στά πλούτια, στήν έξουσία rf στίς η'δονές. Είναι 
οι φιλισταιοι του πολιτισμου, της 'Εκκλησίας η της έλεύ-&ερης σκέ
φης, της έπιστήμης η της φιλοτεχνίας, οι' λατρευτές της φόρμουλας 
-ι.αί της φράσ'Ι) ς, της &φογης έπιφάνε ιας καί της καλοστεριωμένης 
κοινωνικης -&έσ"η ς, δπου δέν ύπάρχει σωτηρία. 

Ό 'Ιησους δμως δέν εΤπε: 11ΕiJτυχισμένοι οί όρ&όδο!;οι, ε'ύτυχι-
, ,, , , , 11 - λ , ττ , τr , σμενοι οσοι &υσιαζουνε τ η  λογικη τους, οσοι μου ενε �\.υριε, Λυ -

ριε''· ΕΤπε: 11Εύτυχισμένοι οι πνευματικά φτωχοί". Τό ε'tπε δίχως 8-
ρους καί δίχως περιορισμούς. "Χριστιανοί η Έβραιοι, α-&εοι, tιλι
στές, ιδεαλιστές, ό,τι καί νάσαστε, δέν fχει σημασία, η βασιλεία 
των ο'ύρανων είναι δική σ'ας". 

Κρίμα νά μήν �πάρχει lκφραση πού νά μήν tχει νά φοβη-&εί πα -
ρεξηγήσ-εις καί φαινομενικότ ητες καί πού νά προσανατολίζει ό'λους 
80-οι πασπατεύουνε e1ήμερα κι άγωνίζονται ό'πως προσανατόλιζε τότες 
ή i!κφραση "βασ'ιλεία των οvρανων". λfιά τέτοια i!κφραση μας λείπει. 
Τό μόνο πού μπορουμε νά κάνουμε εΤναι νά τό διατυτ:ώσουμε κεινο 
τό νόημα μέ πολλούς καί διάφορους τρόπο�,ς: :Jασιλεία της &ε'ιΎ.ης 
μας φύσ"ης- έρμηνεία πού τό Υδιο λέει. Πραγμι:ttοποίηση του tl.QΧtY.oυ 
μας π ροο ρ ι σμου κα ί της άλη & ι νη ς λύτρωσης • Άπ ελε υ-&ε ρωτ ι κή Υ,αί 
ζωοδότρα άποκατάστασ-η της άν&ρωπότητας- στό κα&ένα ά�ό τά μέλη 

, 
, , , 1. , J! ό , , της και στο συνολο της- �πο;,.ατασ-ταση Ο'' εναν ργαν ι e1μο σ-χηματ ισμε-

νο άπό ζωντανές προσ'ωπικότητες. Καινούργιο: δργάνωση της ζωης. 
ΓJ.λέρια v. ι άλη&ι νή καλλ ιέ ργε ι α του άν&ρώπου. Κοντολογίς ύπέ ρτατος 

, ' - 1• ι,. ' 'Α ' " λ ' , ' ' ' τελικος σκοπος της αν"ρωποτητας. τ: οποια π ευρα και να την πα-
ρετε τούτη τή βασιλεία έσεϊς πού φάχνετε, δέν είναι μόνο έλπίδα. 
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Θά τήν i:χετε, γιατί μέσα σας tά πρcr.yματοποιη&ει, 
Ό Ίησους κα&αρά καί ξ�στερα λέει στούς πνευματικά φτωχούς. 

'"Π βασιλεία των ο,;ρανων είναι δική σας". Δέν τούς βεβαιώνει πώς 
&ά μπουνε σ'αύτή μιά μέρα, αν πε&άνουν ύ'στερα &πό άγνή κ' ένά -
ρετη ζωή . Γιατί η βασιλεία του Θεου έiρχεται στή γη. 'Ανήκει σέ 

' ' ' ' 
ίδ 

' ' 
'Α 

' 
' λ κεινους που φαχνουνε και ρυεται μεσα τους. ρχιναει να γ υ-

κοχαράζει cπtt ούρανc&έμελα της φυχης τους cιπ'τή στιγμή πού &ντι
λαλει μές στήν φυχή τους τ_ό Υ.άλεσμα της ζωης. Δέν ε'ίν't\πόσχεση, 
ε'ίναι γεγονός, τόσο r.ραγματικό γι 'αύτούς πού φάχνουνε σήμερα ο

σο ή'τανε Υ.αί γιά Υ.είνους πού ψάχνανε τότες. Γιατί γίνεται μέ τήν 
&ναγκαιότητα πού γίνονται τά φυσικά φαινόμενα κάτω άπό μερικούς 
κα&ορισμένους όρους. 

"Οταν αl}τό τό κάλεσμα άγγίξει τήν Υ.αρδιά μας, ή άνησυχία πού 
κουφόκαιγε cπό βά&ος του έαυτου μας κrι.ί r.ού του κάκου -γνρευε 
νά ήσυχάσει μέ 6:φηρημένες σκέφεις, μέ τήν ευλάβεια, μέ τίς δια
νοητικές τίς 6:πολαύσεις η μέ κάποια δράση, όποια καί νάναι, κά
τι σ� φλόγα ξεπετάγεται μεμι�ς, σά φλόγα πού τά κατακαίει δλα 
οσα δέν fχουνε ζωντανή άξία. UΟποιος τό διαβει έτουτο τό καμίνι 
καί δει μέσα κει νά σωριάζονται ό'λα όσα άποτελούσανε τόν πλουτο 
καί τήν άνάπαφϊ) της ζωης του αισ&άνεται τόν έrι.υτό του πιό φτωχό 
κι &π'τόν τελευταιο διακονιάρη κα[ μέσ'&π'τήν καρδιά του 6:νεβα� 
νει μιά φλογερή λαχτάρα γιά τά πράματα τά καινούργια πού !χουνε 
ϊ:άρει τό δρόμο τους. 

'Α 'ζ .Ιέ ' 1.. ' 'Αλ'ο. 11 λ' 1< λ' ρχι ει ,.1 ο'ωτερικη ι:.;πα-ιrι.σταση. η\J'εια,οντε ιγο οντε πο υ,
η' ,J'παρξη ή &ρχιΥ.ή1 -&έλει νά γεννη&ει καί ν'lι:v&ίσει μέσα μας. 
'ΑνίΧανος νά τό συλλάβει στό νου του εΤν' ό'ποιος βρίσκει τήν ι

κανοποίησή του σ'rι.ύτό πού εΤναι η σ'αύτό πού �χει στήν κατοχη 
7ου. Γιατί ή βασιλεία τ ου Θεοϋ εΤναι ζωή, τήν άποτελουνε μόνιμα 
1.. ο. ' δ ' ι. δ ' ' ' " ' ' 
υ.yα\J'α, υνο:μεις αr.ο οτιΥ.ες, που μπροστα τους ο,τι νομιζουμε πως 

ν " 'ζ ' Jl Ρ 'ζ ' -ειμαστε, ο,τι νομι ουμε πως ι:.;χουμε, υ,τι νομι ουμε πως μπορουμε
Τ , ά , , , , "λλ �' , ι, , , ε νrι.ι φrι.ινομενα πατη,...ο: και τιποτα α ο .. ιοναχα οποιος το νιω -

Β C\. , , "λ , , τ 
, ι. , , , δ :rει. cωια r.ως ο α τα π.Q_αματα ε ναι ματαια, σ.νοιγεται για να ε-

-cτει τούτη τή ζωντανή πραγματικότητα. Κι οσο πιό πολύ τήν κυνη-

1 . Μέ τήv i:κφραση "άρχ ι-v.ή θπαρξη" δέν έννοω τήν άρχέγονή μας τήν 
��λότητα, τήν άρχέγονή μας τήν πρωτοτυπία, πού άκόμα δέν παρα -
-ΟQ(!)ω&ήκανε Χαί δέν mροφήσανε. Οi5τε καί κεινο πού εΥμαστε πραγ-
..:.α7ιΧά σέ άvτί�·εση μ'αύτό πού μας fκανε ή ζωή κι ό πολιτισμό ς. 

χι ό προσωπικός μας ό ξεπεσμός. Λέγοντας άρχική ύ'παρξη έννοω τη 
;:.�ϊκή !δέα γιά τόν &ν&ρωr.ο, Ιδέα πού �πιχρχει μεσc: ι:,έ κά-&ε άν -
·'Q(JJϊ. ινο πλάσμα σά δύναμη άνεκδήλωτη' σά δυνατότητ'α ποv προ<1μέ -' ' ' ' Ε - ' ' ' ι ' ' ·11 .�ι να γινει πραγματικοτητα. ννοω το σπορο τον α ωνιο ,την u-
-:αρξη τήν άλη& ι vή πού κρύβεται μέσα μας. Πού δέν σ.νή Υ.ε ι σ' αύ-

, f δ- ' ' Κ ' ' u Β - ' - ' ' ζ ' '�ον - ω τον κοσμο. •.α ι r.ου αμα , γε ι στο φως 'Υ.αν ει το ω ι κο το 
-;,άσμα lχν&ρωπο. 
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γάει τόσο πιό &ξιος γίνεται νά τήν πιάσει. 1Ιές c1τίς άνησυχίες 
-:ου, μές c1τίς λαχτάρες του, άρχίζει ή άρχιΥ.ή του 1"παρξη ν'άναδεύ
ει, νά ξυπνάει. Τό άλη&ινό του τό έγώ άρχίζει ·νά φυτρώνει μέσα του� 

Γιοχάννες 1!ύλλερ (Jol1:1nncs M'u.ller), έλβετός φιλόσοφος.'Από τό 
βιβλίο του "'Π έπί του οροvς δμιλία". λΙετάφραc1η λΙαρ. Οικονόμου 

Δ' ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗΣ 

, , , , L , Β Βλ , Β Β , , Τα &εοσ'οφι-:,.α Υ.αι τα ιι.ποκρυφισ'τικα, ι, ια , ε, αιωνουνε Ο'υχνα 
πώς δταν ό &ν&ρωπος μπαίνει Ο'τόν "άστρικό κόσ'μο" άρχίζε ι νά βλέ
πει χρώματα νέα, χρώματα πού δέν ύπάρχουνε Ο'τό ήλιακό φάσμα1 .Αύ
τός d Ο'Uμβολισ'μός των νέων ΧQωμάτων της "άσ'τριΥ.ης σ'φαίρας11 μας 
φέρνε-v σ'τό νου κεινα τά ν έ α σ υ ν α ι σ' -& ή μ α τ α πού άρ
χ ινάε ι ό &ν&ρωπος νά ν ιώ&ε ι μέ τήν έπέκταση της συνε ( δησ-ή ς του
μέ τή 11&άλα:c1c1α 11:ού χύνεται μέσα στή σταγόνα". Τούτη εΤναι ή "πα
ρά""ενη μακαριότητα" πού λένε ol μυc1τιΧοί, τό 11 0-ύράνιο φως" πού 
"βλέπουν" <ι.' άγιοι, οι 11 νέες" αtc1&ήc1εις πού έχουν οι ποιητές.'Ως 
καί τj τQεχούμενη φυχολογία ταυτίζει τήν ":lκσ'ταση" μέ αtσ'-e-ήμα:τα &
λότελα άσυνή&ιc1τα, άπρόc1ιτα κι &γνωσ'τα γιά τόν αν&ρωπο στήν κιχ - . 
&ημερνή τή ζωή του. 

Αύτή τήν α:Υc1&ηση του φ ω τ ό ς Υ.α.ί της f.tπεριόρισ'της χαρας 
τή νιώ&ει ό &ν&ρωπος, lίταν τj c1υνεί&ηο-ή του &πλώνεται (ό'τα:ν άνοί
γει ό μ υ  σ' τ t Κ ό ς λ ω τ ό ς των !νδων γιόγΥ.ι), τή στιγμή 
πού aιe1&άνεται ό &ν8-ρωπος τήν &περαντοuύνη. J-:αί το'ϋ δίνει καίτήν 
αrσ&η ση του σκοταδιου καί της άμέτρητης φρίκης. 

Τ ί &ά πε ί αύτό ; 
Jlως νά συμβιβάσουμε τ ήν αΥc1-&ηση του φωτός μέ τήν α'(c1&ηση της 

σκοτεινιο:ς, τήν αϊσ&ηση της χαρας μέ τήν α.ί'σ&ηση της φρίκης;Μπο
ρουνε κ'ο�' δυό μαζί νά ύπάQχουνε; ΗπορC\υνε νάQ&ουνε ταυτόχρονα; 

'Έτσι έρχονται, άλή&εια. 'Έτ<1ι άκριβως πρέπει νά εΤνα:ι. ΊΙ μυ
στικιστική λογοτεχνία μας δίνει τέτοια παραδείγματα. Οι' ταυτόχQο
V€ς ol α!σ&ήσεις φωτός καί σκοταδιου, χαρας καί φρίκης συμβολί -
ζουνε σά νά πουμε τήν παράξενη τή δυϊκότη τα καί τήν παQάξενη τήν 
άντίφαση της άν&ρώπινης φύσης. �.Ιπορουνε νά έρ&ουνε σέ &ν&ρωπο μέ 
φύση διττή πού άκολου&ώντας τή μιά πλευρά της φύση ς του όδηγή&η
κε μακριά μέσα στό "πνευμα" κι &π 'τήν &λλη ττfν πλευρά εΊνο:ι βα -
ο , Β ο. 

, , •1'λ δ λ δή' , ' , , 
L 

, _νια ,υν-ισμενος στην ν η, η α στην αυταπατη, στο οινυπαρχτο. 
Ηποροϋνε νάρ&ουνε σέ αν&ρωπο πού παραπολύ πι <1τεύε ι uτήν πραγμα -
τικότητα κεινου πού δέν εΤναι πραγματιzό. 

Γιά νά μιλήσουμε γενιΥ.�, ή ο:rσ&ηση τnυ φωτόc:. της ζωυς. τη ς 
., .. ,. 

--------- . ---------------------

1. Δέν πρέπει 8μως νά ξεχναμε πώς βλέπουμε μ ό ν ο τ Q ί α
άπό τά έφτά τά χρώματα: τοϋ ήλιο:κου cράσ'μα-:ος.
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::rονε ί δη Ο'1') ς πο·ύ ι-ιπαί νε ι e1έ δλα μέe1α γ ιά μέσα, ή αΥ e1&η Ο'1') της ε·-{,j_..:.. 
( δ , u , , 'Ι , .J. , t , , -:υχ ας ινε ι ενα ν ε ο κοσμο. 1\ α αντος ο κοσμος e1την άπροε: ·-

-:ο ί μαe1τη φυχή &ά δι;e1ε ι τήν έ ντύπωσ'Τ) της απέραντης r:1-v..οτε ι νι ας: .. 
Χαί της �πέραντης φρίκης. Σέ τούτη τήν περίπτωση τj αfσ&ηση της 
φρίκης γεννιέται άπ'τό χαμό της κά�ε πραγματιΥ.ότητας, από τήν 
έξαφάν ι Ο'1') α ') τ ο υ τοi. κόσμο u, 

Γ , , , ( ,, Q. , , - , ια να μ�ι ν ιωσε ι ο ανν-ρωπος τη cρριΎ.η του νεου 
ννάγκη νά τον ξέρει άπό πρίν εΥτε συναισ&ηματικά
η μέ τήν lι.γάπη -ε Υτε νοητικά- μέ τή ϊ.ογ ική. 

κόe1μου εΤναι 
μέ τήν π ίσ'τη 

Πρέτ.ει ν'lχπαρνη&ει d lχν&ρωπος τόν δμορφο τό λαμπερό τόν κό-
e1μο οπου ζουμε. Πρέπει νά παραδεχτει πώς εΤναι της φαντασίας 

' , έ - ( , , π , τ ' 1. 1 ι ��ασμα τουτος ο -v..οσμος, φαντασμα. 1ως ε ν  υ.νυπαρχτος, απατη -
. ' λ ' Π' Τ ' - ' Π ' ' ι.ος

, 
π ανερος. ι.ως ε ναι Υ.οσμος της μ α  γ ι α ς. ρετ:ει να 

-:ροσαρμόσε ι τόν έαυτό του σ' αύτή τήν ηλε ι φη πραγμαt ι κότt)τ ας ,vά 
:.rήν τή cροβαται, v& χαίρεται γι'αύτή. Ό &ν&ρωπος πρέπει δλα νά 
-:'άπαρνηi1-ει, vά γίνει ΙΙ Πτ ω χ ό ς  τ ψ Π V ε ύ μ 0: τ ( 11 ,δτr-

�α� νά κ&νει τόν iαυτό του φτωχό μέ του πνεύματος του δικου 
-:ου τήν προσπά�εια. 

Αύτή ή φιλοσοφική ό:ι.ή&εια ,j πολύ βα{)-ιcχ έκcρριχζεται e1τ'ώραιο 
-:ό εύαγγελ ι κό e1ύμβ ολο: 

λίαν.άριοι ο/ πτωχοί τψ πνεύματι, 8τι αύτων έσ'τιv ή βασιλεία 
-:ων ού ρανων • 

'Ετουτα τά λόγια ξεν.ά&αρα γίνονται μονάχα σάν τούς δώσουμε 
-:ό νόημα της άπ�ρνησ'η ς του {ιλ ιν.ου κόe1μου • 11 Πτωχός τψ πνεύματ t ΙΙ 

6έν πάει νά πει φτωχός υλικά, μέ τήv έγκόσμια τή σημαe1ία της 
�.έ�ης. 'ΑΎ.όμα λιγότερο σημαίνει φτώχια σέ πνευμα. Φτώχια '1 έν 
-:νεύματι 11 εΤvαι ή άπάρνηση της 1'Sλης. Τέτοια εΤναι ή "φτώχια11 

- 1. (\ 1 jl δ , 1/. 
- 1 1. ' , , δ , .,_ -:ου ανvρωπου υταν εν �:;χει γη κc�του v.π τcι. πο ια του μητε ονρα-

·,ό πάνου άπ'τό κε<Dάλ ι του.
11Αί άλώπεκες φωλεούς tχουσι καί 

, t δ' ι, ,_ 
L 

Q , -:-ασ'κηνωσ'εις, ο ε υιος του ανvρωπου 
·,). ί V'IJ tt 1• 

τά πετεινά του ούρανου κα
ούκ εχει που τήν κεφαλήν 

Α&τή εΤναι ή φτώχια του άν&ρώπου πού είναι όλ ο μ ό ν α
.( ο ς έπειδή πατέρα, μάνα. τούς b.ν-&ρώτ.ους τούς αλλους, &κόμα 
z�ί τούς πιό δικούς του έ δω e1 τ ή γ η, &ρχινάει νά τούς 
3λέτ.ει διαφορετικά, δχι d'πως τούς tβλεπε πρωτύτερα. Καί τού� ά
-:αρνιέται έτ:ειδή ξανοίγει τίς ά λ η & ι ν έ ς ύ π ο Ο' τ ά 

jl i. , ζ , , "Ε " 1. , 
'j ε ι c υπου Ιλγων ι ετα ι να cρτασ'ε ι. 1 τσ'ι οταν υ.παρν ιεται 
-:ρ&ματα του κόσ"μου τά φαινομεν ικά,τά &πατηϊ.ά, Ο'ιμώνει σ'τΤ)ν 
-:ραγματικότητα τήν άλη&ινή . 

, τα 

Τή Ο'τtγμή τή μεταβατική, κείνη τήν τρομερή σ'τιγμή πού χ ά
·, ε τ α ι τ ό π α λ ι ό κα ί ξ ε δ ι π λ ώ ν ε τ α. ι τ ό 
·, έ ο, τήν παραe1τήσανε άμέτρητες άλληγορίες της άρχαίας λογο -
--:-::χν ίας. Ό σ'κοπός των μ υ Ο' τ η ρ ί ω ν ητανε νά κάνουν εiJ-

Ματ&. η 20 • Λο \Jκ • & ' 58 
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κολη α'ότή τή μετ�αο'Ι), Στίς 'Ινδίες, στήν Μγυπτο, ο-τήν 'Ελλάδα 
ύπηρχαν ε!δικiς προπαραο-Υ.ευαστικές τελετουργίες, μερικές φορές 
ο-υμβολικές μονάχα, μερικές φορές πραγματικές, πού ο-τ' άλή&ε ια: 
φέρνανε τ ήν �υχή ωΟ'αμε τίς πύλες του νέου κόι:Jμου καί πού τίς ά
νοίγαν αύτές τίς πύλες τή Ο'τιγμή της μ ύ η Ο' η ς. Ηά καμιά έ -
ξωτερική lεροτελει:Jτία δέ μποροvι:Jε ν' άντικαται:Jτήσει τήν αύτομύ
ηι:Jη, Τό μεγάλο τό Ε!.ργο πρέπει νά γινότανε μ έ Ο' α Ο'τήν φυχή 
καί Ο'τό νου του άν&ρώπου. 

Π. Ντ. Οuι:Jπένι:Jκυ. 'Από τό •Tertium Organu.r:ιι' 
λΙετάφραο'Ι) l.Ιαρ. Ο!;ι.ονόμου 

Ε' ΜΥ Η Σ Η 

Τή Φλόγινη ι:Jτά ο<ιράνια εΗα νεφέλη 
,ι , , , , • και τ ρο μο ς με ι:JυγΥ.λΟν ι ι:Jε β α&υ ς . 

Σ' έξάρκιΟ'α νά μου άποκαλυφ&είς 
άΟ'τόχαcπα, έγώ, ή βέβηλη Σεμέλη. 

λΙ' άπόο-τρεφα τούς όφ&αλμούς μου εu&ύς 
μέ τύφλωΟ'αν των άΟ'τραπων τά βέλη. 
Στά πόδια Ο'ου μπροΟ'τά εΊμαι lνα κουρέλι 
καί Ο'έ lκετεύω νά μέ λυπη&είς. 

λ�ν προχωρείς πιότερο άκόμα' Ο'τάαου: 
Τρέμω ν'άκούΟ'ω, τώρα, τ'ονομά αου. 
Νά μετανοιώσω, γμως, άργά εΊναι πιά. 

Ντυμένος τή &εϊκή αου πανοπλία 
τη� τελευταία Ο'ου ρίχνεις όμιλία 
Ο'τό ατ'η&ος μου (jάν κεqαυνοV χτυr:ιά: 

Μελ ι Ο'Ο'άν&η. 'Απ6 τή c1υλλογή 11 'ΙΙ φλεγομέ�η βάτος"

c:' Φ Ω Λ Ι .Α 

Ηου χάριι:Jες ο,τι ή καρδιά μου πό&ηΟ'ε. 
'Απ'τούς εuλογημένους ΣοΡ, ω Κύριε, 
μύριες cpορές πιό εuλογτ/μένος εΤναι αύτ6ς 

' ά ' ., ' δ' Β ' που ναπαμο, γλ υΥ. ια χαρα ε , ρ ι ακε ι 
ωΟ'που νά βρει φωλιά στόν κόρφο Σου. 

Χάϊνριχ Σουζο ( IIeinriciι SUso , 1295-1366), γερμανός 
δομηνικανός μυστικιστής, μα&ητής του 'ΈΥ.χαρτ (όνόμαζε 
έαυτό του τρουβαδουρο της Θεϊ11.ιας Σοψίαc;) 

Λεύτερη_απόδοο'Ι) Δημήτρη Θεοδωρίδη. 

,τον 



z' Α Ν  Α Ζ Η ΤΗ Σ Η 

Παράτησε, παράτησε τ ί ς πλάνες σΥ.έ φε ς σου, γιατί 
όποιος κοιτάζει καί χαζεύει τά tξω άκόμα 
τά μέσα νfι. &ωρήσει δέ μπορε'ί, 

Τί σάν ή έπιδερμίδα ij τό κοχύλι από τό κfι.&ε τί 
lχει όμορφη �ωριά; 
Αυτά δέν είνα� πού πο&εϊς 
Υ.ι 01Jτες γι'αύτά προσεύκεσαι, παρακαλεϊς._ 
Φτερουγες lχουν καί πετουν 
στό χωρο της άπελπ t.σ' ι ας. 

Τό χωμα &νακατεύοντας 
ή τά στοιχεια.τά παi.ιά 
καί λέγοντας έδω, 

, 
, J. , μεσα σ' αντα, 

&ά πρέπει έγώ νά μένω 
δέν ε{ναι d τρόπος γιά 

Ψάξε καλά νά βρεις 
κάποιονε κόσμον αλλον. 

-της YTJ ς 

νά φτάσεις κάπου. 

uO:n:.oιoc τόν κόσuο -τοντον μελετα 
στά c1Jγνεφα r:ετάε t; 

κει πού δέ β ρί uκετ αι τό II μάννα"
καί αύτό ς lχναζητάε ι . 
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.Χένρυ Ρ.ών ( H�nry Vanghal\ 1611-1695), &γγλος μυστικιc1τής ποιητής 
Λεύτερη lχπόδοΟ'Τ) Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Η' ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κl\Ι ΑΝΑΓΚΗ

Έλεύ&ερία καί άνάγv.η, οί δυό αύτές λέξεις έχουνε νόημα μο
νάχα όταν μας φαίνεται πώς τό ατομο -,,.'ή έ:ξεί.ιχτική πορεία είναι 
δ , , , , _,ι, ά , ' ,, , , -� , , υο πραματα χωρισμενα το �να πο τ αλλο και πως νπαρχει <1νγκρου-

1· , , '' ' ' ' 
έ ,.. ' δ ' 'Π α :ΤΙ') αναμεe1α <1το ατομο κc:ι σε καπο ια ι;ωτερικ.η υναμη. "εοe10 -

ι:ιία·ταυτίζει τό ατομο μέ τήν έξωτερικ.ή δύναμη πού είναι ή έξε
i.ιχτικn πορεία. Κ'lτ<1ι αύτό πού δνομάζουμε lχνάγκ.η γίνεται κάτι 
-:ό φυc1ικό γιά τό &τομο, μέρος της δικιας του της φύc1ης, κ'ή ε -

λeυ&ερ{α γίνεται ή δύναμή του νά πραγματοποιήσει τούτη τή φυσι
χή, τήν fμφυτη άναγκαιότητα. Στή &εοσοφία η' άνάγ-v.η έκφράζεται 
uέ τή λέξη βασιλεία κ'ή έλευ&ερία μέ τή λέξη δύναμη. Τό ατομο 

, α. 11"λ ί , , ' ., , δ , , , 'ΙΙ έ καvε � ο ε ναι παρα πιονι Ο' ενα παιχνι ι ανελεητα σκληρο. -
}.ευ&ερία είναι στήν πραγματικότητα ό ύπέροχος tlπη ρέτης μιας &α1.r
uαe1της lχναγκαιότητας. Τό ατομο εΤναι βασιλιάς άγίνωτος. Τήν έ
ι.ευ&ερία του τή μεταχειρίζεταιΎιά νά πραγματοποιήσει τή μοίρα 

' J. ' 1 
V δ ' Jl Ι. 

' ' , , , ::ου αιιτος ο ι ιος την ι:.κανε αναγκαιοτητα του. �αν άν�cραιρετο με-
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ρος της ·'Εν ι α. ί ας Ζωη ς &ε μελ ιώνε ι μι ά δοξασμένη άνα.γκαιότητα προ
σωπ tκή καί παγκόσμια. Σάν ατομο προικίζει τόν tαvτό του μέ έλευ
&ερία γιά νά κερδίσει τή δόξα·πού αύτός lχποφάσισε νά μήν της ξε
φύγει. 

Νά σε λοιπόν τώρα. έσu μέ τό 11έγώ11 σου σέ όρισμένο· στάδιο της
ό:νάπτυξή ς σου. "Αν δέ δίνεις μεγάλη σ'ΙJ μαe1ί α στά μελλοντ tκά li.ν 

, , , , , , , , , ,  την προe1οχη e1ου την περιοριζε ις e1τα. τωρινα και στα περο:e1μενσ: r-
' τ 1. , , , , , , , ' , ο-ως νο: ε σαι u:μετ ρητα περηφα.νος για. το Ο'Τ)μερνο σcrυ το "έγω" και

γ·ιά τό κά&ε σ-υστατ ιΥ.ό του σ-τοιχείο/Ίσως νά είσαι πολύ περήφανος 
, , ι , λ , ' , , / j_ 

, ''Ι 'για τον εαυτο ο-ου, πο υ ικανοποιημενος με τον ι:.;αυτο σου. σως να 
είσ-σ:ι περήφ.α.νος γιά τίς φιλοδοξίες Ο'ου, γιά τά iδανικ.ά σου, γιά 
τίς σκέψεις σου, γιά τά αισ-&ήματά σου, γιά τίς ένέργειές σου."Ι
σwς νά εΊσαι σ-κλάβος μιας στατικ.ης αύτο:ρέσκειας. Καί τό 4ποτέλε
σ-μά της &ά ε Ίνα ι νά &εωρε ί ς τόν icαιτό σου άμέτ ρητα άνώτε ρο ό:π' 
όλους όσοι ι!:χουν 11έγώ11 διαφορετιΥ.ό από τό δικό σου. Θά αiσ-&άνε -
σσ:ι πώς ι!:χεις δίκιο καί &'άπορείς πού εΊνΌί αλλοι άνίκανοι νά 

' ' ' ' ' ' ,J!  δ' ί ' Ί ' καταλο:βουνε πως ο μονος τροπος να ι:;χουνε tΥ.ιο ε ναι να ε ναι Ο'� 
κ'έe1ένα. Θά γίνεται ή Υ.αρδιά σου περιβόλι γιά τή  μάρκα της άτο -
μι,tης σο'J &ρησκείας, 8πως Υ.αί γιά τή μάρκα πον ι!:χουνε τά ό:τομι�.ιχ 
ο-ου τά πολιτικά φρονήματα κΌι άτομικές σου ol συνή-8-ειες κι ολα 
τ'&λλα τά γνωρίcrματα πού χαριrχτηρίζουνε τό άτομιΥ.ό σου τό έξελι
χτικό στάδιο. Πραγματικά &ά. εΊσαι στενόφυχος, άνελεύ&εQΟς, μισαλ
λόόοεοι;.}.[πορεί νά είσαι καί έπ ι&ετ ικός άπό &ρησκευτ ικό ζηλο. 

'ΙΙ &εοσοφίG( γυQεύει νά σέ προικίσει μέ τήν α'lσ&ηcτη της άναλο
yίG(ς. Σου λέει: Καλά ωσαμε δω. λ!ά νά είσαι δυναμικός γιά τά μελ
λοντικά, γιά κεινα πού vέ περιμένουνε. Νά μή μένεις στά στεκού -
μενα νερά της τωρινης σου κατάστο:Ο'Τ)ς. ΊΙ &εοσοφία r1έ παρακινε'ί 
νά είσαι χαρούμενα ό:νικο:νοποίητος άπ'ολο: δσα lχποτελοννε τόν έαυ-

, 1, ' "λ ' '
t

t: '  " ,, τ λ' ,το σου, �π ο α χωρις κο:μιο: �αιρεση, οσο κι ο:ν ε ναι κο: ο: μερικα
�π'α-ότά. Σέ κάνει νά λαχταρας τό άκόμο: πιό διαλεχτό 11έγώ 11 πού &ά 
γίνεις σύντομα αν εΊναι ό καιρός �πηρέτης σου, άργά li.ν ό καιρός 

-r 1• ' Γ ' � ' 1 ιι ' ' ' 
l ειναι αcpεντης σου. ιατι, "εει η "εοσοφια, να μενεις Υ.ο:νοποιη -

1 Ιέ' ΙΙέ 'ιt 1 , , , ( , Uλ , μενος μ να γω σχετ ικα μικρο, μια και υπαρχουν ο ο και μεγα -
, έ '  , - , , , λυτε ρα " γω" που καρτε ρουνε νο: τα φτο:σε ις \ 

Τό μεγαλύτερο έμπόδιο πού βρίσκει μπροστά της ή {)-εοσοφίο: άπ' 
αυτή τήν &ποφη εΤνa:ι κε'ίνο πού ένσο:ρκώνεται στή ψράσ'Ι) 11ε'fμαι άπό
λυτο: εύχa:ριστημένος έδω πού βρίσκομο:ι11 • "Ας πουμε άδίσταχτα πώς 
ή &εοσοψία εΊναι καί ή έπιστήμη πού_ μας διδάσκει νά εfμασ-τε άνι
κανοποίητοι. Δέ μας διδάσκει τήν Ε:λλειφη lκανοποίησης τή γκρινι� 
ρικη, τή φουρκιe1μένη, αυτή τ:ού μας κάνει ν'&πελr:ιζόμαστε καί νά 

' έ ιι ' ' ' ' ' δ ' ΕΤ ' έ γινομαστε πιvετικοι και περα για περα υστυχισμενοι. • ν.ο:ι η -
' , δ δ' , Ι! λ • , \ , , Jl πιστημη που ι ασκει μια ι:;λ ει�η ικανοποιησ'Ι)ς ολοχαρη, μια ι:;λ -

λειφη ίκο:νοποίηΟ'Τ)ς πού άν.αγαλλιάζει μέ τή σ-κέφτ) πώς γιά τό 11έγώ 11 

τό τωρινό εΊναι προσιτό Υ.άτ ι πολύ πολv καλύτερο lχπό κείνο: πού τώ-
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ρα τό χαραχτηρίσουνε. Τό &τομο τό ε-όχαριστημένο t.mό τό στάδιο 
όπου βρίσκεται δέν εΤναι βέβαια πε&αμένο. 1Ιά εΤναι μισοπε&αμέ
νο • Γιατί rι.ντ ι στέκεται στήν έπαφή μέ ό'λα tσα έχει ά.κόμα τj ζωή 
νά του προe1φέρει. 'Αντίς νά εΤναι μέρος του ποταμιου, έπιμένει 

' Τ  υ , , , " .\  , να ε ναι ενας μικρος στεκουμενος νερολακκος, οπου ,1 ξιπο:e1ια γυ-
ρεύει νά e1φετεριστει καί νά σΥ.οτώe1ει τή λειτουρ-γία της κίνησης. 

ΊΙ &εοe1οφία e1έ βοη&άει νάχεις τήν 1)πέροχη τή λεβ εντιά του ά.
νι•·r.χνοποίητου. Σέ κάνει νά λαχταρας τήν περιπέτεια μέσα στά 
μελλούμεν·α, e1'αύτά πού e1έ περιμένουνε. Καί e1τά περιγράφει λαμ-

, l. , πε ρα κι α.C1τ ρ_αφτε ρο:. 
Ι{, , , , • (\ , , Β , , , ανει και κατι παραπανω η νεοe1οφια._ Σε. οη&αει να Υ.αtαλα -

βεις "ι'.αί ν'άξιολογήσ'εις τούς αλλους στό στάδιο ό'που βρίσκονται, 
μέ τίς γνωμες τίς δικές τους, μέ τίς δικές τους τίς μορφές &ρη
σκε{ας καί τίς πολιτικές άπόφεις, μέ τίς φιλοδοξίες τους, τίς 
e1υνή&ειές τους, τά "έγώ" τους. Πόe10 11:ιό εύτυχιe1μένος -3-ά ηταν ό 
κόσμος άνίσαις καί μα-3-αίναμε νάμο:e1τε ι1κανοποιημένοι μέ τούς &λ
λους ό'Ο'ο εΣμαe1τε καί· μέ τόν Jαυτό μας. 

1Π -3-εοσοφία τονίζει πώς έκείνο τ:ού δείχνει τ ή  διαφορά Ο'τό 
aτάδιο της έξέλιξης δέν εΤναι ,f διαφορά στή &ρησ'κε ία, στήν έ -
�νιΥ.ότητο: ,ϊ στίς Ο'Uνή&ειες ·καί <1τά έ&ιμα. Οί &ρηe1κειες, ο! φυ
λές, τά έ-3-νη,, ol cJυνή-3-ειες καί τά έ&ιμο: αλλο δέν εtναι παρά 
διάφορες τάξεις στό μεγάλο σχολειο της Ζι.ιιης. Τά διάφορα τά tξε
λιχτικά στάδια τά χαραχτηρίζουνε διαφορές στή φιν(τσο:t e1τήν φυ
χική εύγένεια, στήν b:ν-3-ρωπιά, Ο'τή μεγαι.οφυχία, στήν &ι;ιολογική 
ικανότητα, στή σοφία, στή δύναμη, e1τήν έπίγνωC!Τ) της 'Αδελφότη
τας ό'λης της Ζωης μέσα στήν Πατρότητα του Θεϊκου ΣΥ.οποϋ. ΙΙαί 
δω.<1ε στή λέξη 11 &εϊκός11 ό'ποια έννοια &έλεις. 

Τζ. Σ.'Άραντεηλ (G.S. Arundale). 'Από τό βιβλίο του "'ΕΟ'ύ" 
( 11 You") 

Ηετ άφ ραση Μαρ. Οι κονόμον 

Θ' ΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΤΗΤΕΣ 

Κύριε, 
δέ �έ παρακαλουμε γιά γαλήνη, 
οι <1υμφορές νά σταματήe1ουν πιά. 
Παρακαλουμε γιά τό Πνέμα Σου καί τήν 'Αγάπη Σου. 
Αύτό νά μας χαρίζει δύναμη 
τ ί ς έναντ ιότητε ς νά ξεπε ρνουμε. 

Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα (Gii-olamo 3c.von ... 1--ola., 1452-1498 ), tτα-
, δ , (C\ ' -� ι , , , , ') λος ομην ικανος vεωρηv,1κε αι ρετ ικος και καηκε στην πνρα • 

Λεύτερη άπόδοσ'Τ) Δη μήτ QTJ Θεοδωρίδη 
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Μ Υ Η Τ Κ Η Τ Ε Χ Ν Η 

1. ΜΟΥ[ 1 ΚΗ

Η ΕΝΝΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΤΟΥ LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Ε ΡΜΗ Ν Ε I Α 

συνέχεια ΙJ:πό τό ποοηγούuενο Δελτίο καί τέλQc 

�υ μεγc.ο.. ύτε ρος κατ' έμt μεμυημένο ς στή μουσική και στή ςωή 
τον λfτ:ετόβεν, ό μεγάλος Ο"Uγγραφέας, φιλό:1οφος καί μουσικοκρ 1.τ ι 
κός πού άφιέρωσε ό'λη του τή ζωή στή μελέτη του έ!ργου του λ!πc;τό
βεν, ό Ρομο.:ίν Ρολλάν, γράφει γιά τό:ν 1

1 'ΎμνΌ στή χαρά11 στό fργό' 
του 11Ηπετόβεν11 πώς είναι ό '1μνος πού έ!χει τά περισσότερα προσόν
τα γιά ναναι πραγκόσμιος Διε&νής 'Ύμνος, διότι τραyουδιέται ε�
Υ.ολιχ σ'δλες τίς γλωσ<1ες. 1ΙΙ άν&ρωπότητα πού άρχίζει ν' άνασαί -
νει ϋστερ'ό:π'τόν··πόνο πρέπει νά τόν. κάνει ,.Υμνο της. 

Ό Υδιος ό Ηπετόβεν έλεγε.:. 11 'Ε-ιιείΎος πού &ά μπει στό νόημα 
της μουσικης μου &ά πάφε ι πιά νά σέρνεται στό βυυρΧο πού σέρνον
ται οι' αλλοι αν&ρωποι. Καί &λ λοτε πάλι: 11 Ήλfουσική μου εΤναι f1:... 
κόμη πιό πέρα άπό κά&ε φιλοσοφία. Τό Πασίλειό μου ε1ναι στούς 
α!&έρες, δέν μπορεί είlκολα νά τό πλησιάό'ει κανείς, άλλά ό'ταν 
συμβεί, λυτρώνεται 11

• Καί ό λfπετόβεν είχεν άπόλυτη έπίγνωοη α-ό -
των πού έ!λεγε. ΕΤχε ό Υδιος λυτρω&ει άπό τόν μεγαλύτερο πόνο 
της ζωης του, την κουφαμάρα. 7Πταν ό μεγαλύτερος μουσουργός του 
κόσμου καί ό μόνος έπί της γης αν&ρωπος πού δέν &κουσε τό μεγα
λύτερό του άριστούργημιχ, τό &είο δημιούργημα ολων των αtώνων,ό'
λο του τό πιστεύω γιά τήν άδελφωσύνη καί τήν χαρά ό'λων των άν -
&ρώπων, διότι �ταν κουφός. Καί όμως βρηκε τ ή  Χαρά μέσα άπ' τόν 

, , , , , l.. Q.  , πονο του και την σκορπ ισε στην ι.ινν'ρωποτητcχ. 
'Αλλά αύτά &έλουν iκατοντάδες σελίδες γιά νά σας τά πω. �Ας 

συνεχ ί ο"ου με • 
Ot

1 

μπάΟ'dοt συνεχίζουν τόν τέταqτο στίχο -&έμα. ΠρWτοt τόν 
παίρνουν αύτοί στήν άρχή καί άμέσως τόν έπανcχλαμβάνουν οί κόρες 
των άν&ρώπων. 'Αλλά πάλι κι'άπ 1 ιχύτές τό &έμα έπcχνcχλαμβάνsται 
καί <1υνεχίζεται άπό τό πλη&ος. 'Από τούς &νδρες στήν άρχή. 

VΟλα τήν Χαρά ρουφανε 
8ι1α ή φύοη έδω γεννάει 
καί καλοί κctκοί πατανε 
μές στά ρόδα πού σκορπάει. 

Τό &έμα έπανcχλcχμβάνεται πάλι άπό τίς γυναίκες μέ ι1υνοδε(cχ 
τούς ανδρες, άλλά τό πλη&ος έπανcχλαμβάνει πάλι κα{ ι1uνεχίζει. 
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Καί φιλιά καί κλημα 
κι '[να φίλο αύτή πιστό 
στό σκουλήκι πόθο κλείνει, 
τό Χερούβ πάει στό Θεό. 

'Αλλά καί πάλι τό '(διο έπαvαλαμβάvεται στήv άρχή tχπό τούς ΙJ.v
�ρ�ς, μετά μπαίνουν οί γυναικες καί τέλος ή lχv&ρωπότητα, πού τό 
� Ί;ει μέχρι τά οiιράνια, σάν έ'vα ούραvομή�.η &qηc1κευτικό ίίμvο.'Π

'Β ' 1• <> ' ' ' ,. 
' ά '::;,.σταc1η fχε ι καταλα, ει την α:Vν"ρωποτητα, r.ου πλεον ;υπνηΟ'ε πο

-;,fv νάρκη του έξωτερι;,.ου έαυτοu καί·βρίσκει τήν εύδαιμοvία μέσα 
�τή χαρά 11.αί τήv άδελφότητα. Οι' σ'τρατιές προχωρουν. 

Ή Μουc1ιv.ή fδωσε ολη της τήν ω&ηο-η' πού tχvέβαc1ε τήν lΥ.Χληοη 
3�ά ούράνια. Οί &ν&ρωποι βρίσκονται �'tκc1ταση. 

'Πc1υχία: Ξαναc1υvερχόμαστε: Ή λίουc1ι11.ή πάλι lχπό τά βά&η συν -; 
iρχεται. 'Αvασυvτάc1σει τίς δυνάμεις της, προχωρεΊ μέ β�μα και 
�(σετοιμάζει τό €δαφος γιά τόν βαρύτονο, πού Jψώvει τή φωνή του 
tταναλαμβάνοντας τόν δρόμο της lχν&ρωπότητας. ΊΙ όQχήστρα ξανα -

' " ' Β ' jf 'λ 1
• ' ' ..1 6 ' ' �α ι ρνε ι ομως τη ρε, αν ς, υπου τε ο ς υ.ψηvετα ι , 11.αι •ι ρχη στ ρα μο-

•;η της πιά προβληματίζεται cχγωvιζόμενη μέσα crτό &έμα, παραδέρ -
�οvτας δω καί κεΊ δίνοντας εtκαιρία στό πλη&ος νά ξεχυ&ει καί 

, ,, , Ι Ι , _\ , Τ' -�άλι &ριαμβευτικα μετα cχπο μια χαρακτη ριc1τικη νποχωρηση. ο 11.υ-
_α του &ριάμβου των λαωv ξεχύνεται. Ό 1'fμνος της Νί11.ης κατα -
�λύζει τά π«vτα έν χορψ. 

· 'Όπως οί τfλιοι μέι1'στά τόξα
τ'ούραvου τά φωτερά
τρέξτε φίλοι μέ χαρά
ό'πως ό ΊΙλ ι ο ς πάει στή Δόξα.

Καί έπαvο:λαμβάvεται. !Ι όρχήστρα δίνει τόνο μάρς. Καί οί 
::1τρατιές των cχπελευ{}ερωμέvων σκλάβων ε!σορμουν μέσα στή βουδδι
Υ.ή 11.0:τάσταση. 'Η lχν&ρωπότητα πλέον πέρασε cχπό τίς δοκιμασίες 
zα ί στεφανώvετα ι μέ τήv παγκοσμ ι 0<1ύvη κα ί τή β ου δδ ι κή συvε ί δη ση.
Η - , n , , Β , 

Ί: , , , ά .... .:η;ι.ε σtο καvο:ρο πνευματικο αc1ιλειο Υ.αι -:,επερασε πλεον την ν-
&ρώπιvη κατάσταση. ΊΙλ!ουσική δίνει tπι11.ό χαρακτηρα θριάμβου. 

'Αλλά τj όρχήστρα ό.-νασυvτάσσεται καί πάλι. :!:(άτι μας προετοι -
;.:.άζε ι. Τό &έμα μπερδεύεται lLλλά ξανασηκώνει lνα κυμα άπό βα&ε ιά. 
Οι' φωνές των οχλων μ'ολη τήν tψοδο της όρχήστρας ξεχύνονται ά -
• 

, 
1- , .). δ , , , ' �aφιασμενες υ.πο εν αιμονια και πα�ι. 

Χαρά, Χαρά 
τρέξτε φίλοι μέ χαρά 
όπως ό τfλ ι ο ς πάει στή Δόξα ••• 

'Π χορωδία βρίσκεται σέ αφάνταστο ξεφάντωμα ;ι.αί παραλή ρη μα .. 
'Αλλά πάλι ή bρχήστ 9α ά�τ.οτελε ιώνε ι τόν &ριαμβευτ ιΥ,ό χορό. 

Ol άνδρικές φωνες μ'ολη τήν μεγαλοπρέπεια καί τή &ρη σκευτι
zή εύλάβε ια λές καί σηκώνουν μέ πομπή τήv 'Άγια λfετάληφη, Jφώ -
vοvται σ'lνα μεγαλόπρεπο χορωδιακό ό'μvο: "λ!ιλιούνια ένωμένοι &ν-
&ρωπο ι 11 , 11 'Ώ αγνό φιλί του ΙCόσμοu11 • 
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"Seid UJ11scl1lun�en l.�illionen" 
λ[ύρια πλη&η f!νωμένοι: 

"Ω φιλ[ του Κόσμου dγνό: 
Φίλοι έκ ει στόν ούρανό 

'Ώ ή -8-ε ί·α 'Αγάπη μένει. 

Οί γυναικείες φωνές καί μέ συνέχεια τ ου Υ.ό_σμου τό έπαναλαμ -
βάνουν μέ -8-είο, μεγαλόπρεπο -σάν ίερεις- τρόπο.'Αλλά καί πάλι οι 
άνδρικές φωνές τό ξαναδίνουν καί τό έπαναλαμβάνουν οί γυνα:ικες 
καί γενικά ή χορωδία. 'Π μυσταγωγική στιγμή ε Ίνα ι μεγάλη . Ό Ού
ρανός είναι ξανοιχτός. ΊΙ εύλάβεια των λαων είναι δr10 r:οτέ αλλο
τε βα&ειά. 'Γά όργανα δδηγουν μ'ενα άπόλυτα μυστικιστιΥ.ό  τρόπο στά 
ένδότερα του &είου μυστηρίου της λύτρωσης τήν συνείδη� των λα
ων. Οι' άγνές φυχές &κολου&ουν γεμάτες κατάνυξη τό Μεγάλο Ηυστή -

'Π ' Ί u ' "λλ '· ' ριο. στ ιγμη ε ναι οαο ποτε α οτε κατανvκτ ικη.
'Αλλά of φωνές οι γυναικείες ύφώνοντσ.ι πάλι σ'lνα &ρίαμβο πού 

τόν έπαναλαμβάνουν μετά οί γυναικειες φωνές, � όρχήστρα Υ.αί σέ 
συνέχεια τά πλή�η άνεβάζοντας τήν &ποκcχλυπτιχή συνείδησή τους σ' 
lνα &φ&αστο &ποκορύφωμα λυτρωτικου tίμνου. 

λfύρι α πλή&η πρασκυνατε' 
νοι�εις κόσμε τόν Θεό. 
Στ' &στ ρα παντου νά τόν ζητατε. 

ΊΙ άν&ρωπότητα βρίσκεται στόν δρόμο των Μεγάλων λlυήσεων. ΊΙ 
Συνείδηση διευρύνεται. Οί άκτινες της Θέλησης, της 'Αγάπη ς, της 
Νόησηςl του Κάλλους Υ.αί τηςΆρμονίας, της Γνώσης, της Εύλάβειας
καί τον Τυπικου ένώνονται ατήν μία κεντρικήΆκτίνα, τήν συν&ετι
κή δλων, τήν άκτ(να της'Αγάπης. Αύτή συνεχως πλημμυρίζει παν
του άπό τίς καρδιές των άν&ρώπων μέ μιάν άφάντα:στη χαρά. ΕΤνα:ι ή· 
άνακάλυφη της εύδαιμονίας πού βρίσκεται στό είναι των πάντων,στ' 
Η , , , τ τ.,τ • ' , αστρα, στη φυση, στο ε ναι τους. !!. ναι ο πυρηνας παντων.

Οι' �ωνές ένcχλλάσσονται, ή μιά διαδέχι::ται τήν αλλη σ' iνα 
μυστηριωδες άνέβασμα. Στό πιό κατο:νυΥ.τιΥ.ό Υ.αί &είο μέρος της 11'Ω
δης στή Χαρά" ύ<:,ώνεται lνα Jπέροχο, \'Jπέρλαμπρο φωνητικό κουαρτέ
το μέ έσωτερική βα&ύτητα καί δλοένα αύξανόμενη άνάπτυξη πρός σuν
εχως μεγαλύτερα IΥφη. ΕΤ ναι ο ί φωνές των Μεγάλων 'Όντων πού απο
σπωνται άπό τήν tκστο:ση του πλή&ους γιά νά όδηγήσουν σέ μιά αλλη 
άκόμη μεγαλύτερη κα:ί &ε ία lκσ'τα:ση. Τήν "Ενωση. 

Τό �ινάλε της Συμφωνίας εΤνα:ι όλοφώτεινο. ΕΤναι μι� όλο fκ -
σταση &ερμή �άβαση άπό τό άν&ρώπινο πρός τό Θείο: 

Οι' στρατιές των λυτρωμένων σuνεχως άνεβαίνουν κα:ί άνεβα:ίνουν 
μέ ύφωμένη πάντοτε τή σημαία της Τελικτjς Νίκης. ΕΊνα:ι ή ματωμένη 
σημαία της rδιας τους καρδιας πούγινε τό lμβλημα: της'Ατραπου της. 

Ό νικητήριος \Υμνος ξεχύνεται στό Σύμπαν. Ό �μνος της cιιώνι
α:ς ζωης πλημμυρίζει κά-8-ε ϋπαρξη. Τό με&ύσι της χαρας κυριεύει, 
μπερδεύει άν&ρώποvς κr.ιί &εούς. Κα( τέλος έπέρχεται ή "Ενωσ'η; 
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Ό φραγμός πού χωρίζει τόν σ.ν&ρωπο &πό τόν Θεό fχει καταλυ
&εϊ. 'Π α-όλαία του μουσικοϋ αύτου &έματος κλείνει μέ τόν &ρίαμ-
3ο της υΕνω�ης �ης άν&ρωπότητο:c μέ τόν Θεό: 

Αύτή είναι ή 'Εννάτη Συμφωνία. Τό μεγαλύτερο μουσικό δημιούρ

γημα των α!ώνων. Ό μεγάλος μεμυημένος ο-tή ζωή Υ.αί τό έ!ργο του 
!Ιπετόβεν, ό Ρομαίν Ρολλάν, στό βιβλίο του "Πίος του },!πετόβεν 11 με
ταξύ &λλων άναφέρει γιά τήν 11'Ωδή στή Χαρά 11 τά tξης: "Τή στιγμή
πού τό &έμα της χαρας έτοιμάζεται νά πρωτομπη, ή όρχήστρα σταμ�
τα άπότομα- γίνεται μιά α!φνίδια σιωπή. Δίνεται έτσι στήν εί'σG
δο του τρα:γουδιου lνας &ε'ι'κός καί γεμάτος μυστήριο χαρακτήρας.
Κι αύτό εΊναι άλή&εια. Τό &έμα: εΊναι κυριολεκτικά lνας &εός. 'Π
χαρά κατεβαίνει lχπ'τόν ο-όρανό γεμάτη lχπό γαλήνη ύπερφυσική, μέ
τήν άνάλαφρη πνοή της χα:ϊδεύε ι τούς πόνους κ'ή πρώτη έντύπωση

, , τ ' 1 λ' 1' λ , ' δ , , ,ου κανει ε ναι τοσο α:πα η, uταν γ υστρα:ει στην καρ ια του για-
τρεύεται. 'Όταν τό &έμα: περνάει κατόπιν στίς φωνές, πρωτοφαίνε -
ται στά μπάσσα μ'ενα χαρακτήρα: σοβαρό καί λιγάκι καταθλιπτικό. 
λfά λ ί γο-λ ίγ ο τj χαρά κατ ακτα τ ί ς -ύπάρξε ι ς. ΕΤ ναι μι ά κατάσταση, " 'λ έ ' ' ' Κ ' ' ' ο. ' έ Β ' 'ενα:ς πο εμος ναντια στον πονο .• αι να οι ρυνμοι μ,ατηριου, οι 
στρατοί σέ κίνηο-η, τό ωλογερό καί βαρύπνοο τραγούδι του τενόρου, 
ό'λες α-ότές ol σελίδες οι' γεμάτες άνατριχίλα κι 8 που νομίζεις πώς 
άκους τήν άνάσα: του fδιου του Μπετόβεν, τό ρυ&μό της άναπνοης 
του καί τίς κραυγές της έμπνευσής του, ένω έ!τρεχε στά χωράφια 
συν&έτοντας τό έ!ργο του, έ!ξαλλος άπό μιά παράφορη μανία σάν τό 
γέρο Βασιληα Λήρ μέσα στή &ύελλα. 

1Ιιά όλόΥ.ληρη άν&ρωπότητα lχνατριχιάζοντας σηκώνει τά χέρια 
της στόν ο-όρανό βγάζοντας δυνατές κραυγές, όρμάει πάνω στή χαρά 
-ι.α:ί τή σφίγγει στήν Ιiγκαλιά της". 

'Επίσής λίγο παρακάτω ό Ρομαίν Ρολλάν λέει: "Μπετόβεν άγαπη
μένε: 'Αρκετοί &λλοι f.Sμνησαν τό καλλιτεχνικό σου μεγα:λειο.ΕΤναι 
δ μεγαλύτερος καί καλλίτερος φίλος έκείνων πού ύποφέρουν καί ά
γωνίζονται. "Οταν εΥμαστε &λιμένοι άπό τά βάσανα του κόσμου,αύ
τός έρχεται κοντά μας (όπως έρχότανε νά κα:&ήο-η στό πιάνο μιας 
μάννας πού πεν&ουσε καί χωρίς νά πη λέξη παρηγορουσε α-ύτήν πού 
έ!κλαιγε μέ τ ό τραγούδι του καρτερι κου του &ρήνου) • 1:·ι 8ταν ή 
κούραο-η μας πιάνει άπ'τόν α!ώνιο άνώφελο άγώνα πού γίνεται ένάν
�ια στή μετριότητα των κακιων καί των άρετων,εΤναι ινα άνέκφρα
στο άγα&ό νά λούζεσαι σ'α-ότό τόν ώκεανό της &έληο-ης καί της πί
στης.'Απ'αiιτόν άκτινοβολεί μιά &νδqοπρέπεια:, μιά ε-ι'ιτυχία γιά τήν 
πcύ.η, τj μέ&η μιας συνείδησης πού α!σ&άνεται μέσα της τό Θεό". 

ΊΙ μύηση σ-::ήν &λη&ινή τέχνη εΤναι μύηση ο-tήν άλη&ινά &εία Σο
φία. Καί αύτός πού μπηκε στό νόημα της Τέχνης λυτρώνεται. 

π.κ. 



1 \. ΜΥθΟ[ ΚΑ I ΠΑΡΑΜΥΒ Ι 

Α' ΤΆΛΕΙΜΑΤΟΚΕΡΙΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ο! χρυ<1ές οι' ήλιαχτίδες παίζανε εύτυχι<1μένες <1τήν άπέραντη 
τή <1φαίρα πού καρδιά της εΊν' ό 'Πλιος. Τρέχοντας <1τ ό διά<1τημα 
ρίχνανε ματιές <1' α:λλους πλανητες Υ.αί άνάλαφρα πετουσ'αν γύρω άπ' 
lχλλους, ένωμένες μεταξύ τους μέ μεγάλην ciρμονία, καί μέ τόν Πα -
τέρα τους, τόν 'liλιο τό Αfεγάλο, τόν άγαπητό. 

'Α "' ' 'Πλ όλ ' 'ι 'δ ' δ ' 'γαπουσε ο ιος ες του τις η ,ιαχτ ι ες, τα παι ια του, κ 
έ!!Jινε <Πήν κα&εμιά τους τήν ένέργε ια πού της ηταν χρή<1ιμη γιά 
νfι. τ�λειώσει τό δικό της tργο, 

'ΊΙτανε πλα<1μένες άπό Κείνον καί 'Εκείνος τίς διατηρου<1ε 11κατ' 
ε!κόνα καί όμοίω<1ίν 11 του. Ηιά κι Αύτός ,'fταν &ερμός, ητανε &ερμές 
κ'έv.είνες· μιά κι Αύτός ,'fταν λαμπρός, ,'fτανε λαμπρές κ' έκεινες 
κι ι5<10 ijταν δυνC(τός ήταν παντοδύναμες κ'έκείνες. 

λΙιά άπ'αύτές τίς η'λιαχτίδες, τόΟ'ο εύτυχι<1μένη 8<10 κ'οί'&δερ
φές της, ζήγω<1ε κάποια φορά πολύ <1ιμά τόν πλανήτη πουναι Γη τό 
όνομά του, κι 8πως ζύγω<1ε Ο'τfι. πρά<1ινα τά γυαλtσ'τερfι. τά φύλλα κά
ποιου δέντρου γήινου, της έφάνηκε r.ώς τ' ακου<1ε νfι. λέει: 11 "Εμπα 
μές στά φύλλα μου καί &ά λάμπεις <1άν τόν 'Πλιο καί δi &άχεις πιά 
&νάγκη νάναι -v.ρεμcχ<1μένη ή θπαρξή <1ου άπό τόν Πατέρα σου τόν '!Ι -

, "Ε , , ο. , , ι ν δ ι, ή' , ο. , λιο. •μr.α με<1α μου και vασαι <1υ η ι ια ενας λιος και vενα μπο-
ρείς tικόμα νά ΟΥ�ορπας α'λλες ήϊ.ιαχτίδες πού &ά λάμπουνε <1τόν κό -
<1μο <1cχν καί σένα". 

Τώρ'α<ιτή ή ήλιαχτίδα εΤχε ό',τι κι αν �&ελε.'Αγαπου<1ε μ' ό'λη 
τήν καρδιά της τόν Πατέρα της, καί τ(ς άδερφές της <1άν τόν iαυτό 
της, μά Υ.ι αύτές τήν &γαπουσαν αλλο τόσο", καί γιfι. uκέφεις δέν της 
α<_!) tνε καιρό� πανέμορφη ζωή της. "Ομως 8e10 πιότερο τάραζαν τή 
e1κέφη της του δεντρου τά λόγι·α, τόe10 περιe1<1ότερο τήνε τραβουΟ'αν 
κ','f&ελε νά δοκιμάe1ε ι, κα( <1τό τέλος μίληe1ε e1τόν Πατέρα της τόν 
'Πλιο: 11Θά&ελα Πατέρα μου, άπό μοναχή μου, νά γενω lνας ήλιος. 
Δό<1ε μου, παρακαλω Σε, τή &ερμότητα καί τό φως πού στό μερτικό 

Ι ιι Ι λ , !. C' , Ι � lf μου πεφτει κι αφ.ιe1ε με ευτερη κι ανει:,αρτητη να γινω . 
Ει ό Ηεγάλος '1Ιλιος, πού δέν εΤναι μοναχά πανάγα&ος άλλfι. καί 

1 L. ' ι u , C'' , ι , 1 1 J.. Ο'ο�ος, �ρκετα <1οφος 00'0 να ι:,ερει πως χωρις τη λευτερια e1την �κ -
λ , δ , ι , J,._, , 'λ ο. , 

τ 
, δ , nr , , ογη εν υπαρχε ι "'Τ απη α ηvινη, ε πε στο πο:ι ι του: 1

1' ολο πουχω
δώ<1ει στά παιδιά μου εύτυχία τέλεια, είναι τό κα&ένα τους λεύτε
qο νά βρεί τή δική του εiιτυχία μοναχό του". 

Γιά τό χωρισμό &λιμένος εδωκε <1τήν κόρη του τήν ένέργεια πο� 
πεφτε e1τό μερτικό της καί της εΊπε πώς &ενάναι πάντοτε καλοδεχο\)
με νη Ο'τ ό π ατ ρ ι κ ό τη ς • 

J�ι d 1fεγάλος δ Πιttέρας, βλέποντας τήν κό ρη Του πούφευγε καί 
χάνονταν μέσα e1τό διάστημα, σ,;γ-v.αιρα τήν lχπο&ύμηe1ε Υ.αί πό&η<1ε νά-
τανε μαζί Του ε!νωμένη κ'έμουρμούρι<1ε: "' Λλάκερη τήν ε{/τυχία e1ου 
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νά νιώσεις δέν μπορεϊς παρά μόνο αάν βρε&ης λίγον καιρ6 α'εδ
τυχ ία λ ι γότε ρη 11 • 

'Η φιλόδοξη λιαχτίδα γύρισε στό fδιο -δέντρο, μπη)',ε άνάμεσα 
στά φύλλα γtά νά βρει έκεϊvο πού της τάζαvε, vά γεvει lνας η-

, \{' .Jl 
, λ' 

L 
, υ τδ , , δ' , .._ λιος. 1\α ,1 ταν r.ια πο υ �ργα οταν ει ε πως το εντρο την ι:.μετα-

χειριζότανε γιά σκοπούς δικούς του. Είδε πώς δέν �ταν πιά ο�τε 
φωτεινή οiSτε κtχν ά.χτίδα.. ΕΤχε Υ..cttαντήσει μιά έvέργεια τόσο κα
ταπιεσμένη άπ'τή μορφή πού κι αδτόv τόv έαυτό της δέν της ηταv 
Βολετό ν' άvαγvωρίσει. ' 

Μά τό δέντρο, μέ τ·ό νά ρουφήξει τόση έvέργεια, f.γιvε πιό 
πράσινο καί μπορουσε τώρα πιά εt!Χολα νά tvώvει ατούς χυμούς του 
γη κι αγέρα. Κ'εγιvαν τά μηλα του πιό μεγάλα κι ομορφα. 

Σ'έ'v'άπό τά μηλα του fβαλε τό δέντρο ολη τήv έvέργε ια πού
ταν μιά φορά μιό: &ερμή κι όλόcρωτη ήλιαχτίδα. Μιάv ήμέρα d t.ιφέv-

.ιι ' -ί , , , ι: , -r ΕΤ λ , της ι:.κο.φε το μη ω ;,.αι το κυττα..,,ε και ε ιπε: " ναι σκου ηκια -
ρικο 11 καί γιαυτό τό πc::ταξε κει στή μάvτ ρα πούβοσκαv οι' χοϊ ρο ι. 
Κ'ή ένέργεια έκείvη, πούτ αν ή ήλιαχτίδα μιά φορά καί μπορουσε 
νά ξυπν�ει 6λα του σπιτιοϊί τά ζωντανά κά&ε πρωί, έφαγώ&ηκz άπό 
χοι.ρο, καί ή ζάχαρη του μήλου πουχε μέσα της ολη τήν έvέργεια 
πέρασε ατό λίπος έvός χοίρου. 

Κ'ή έvέργεια μέσ'στή φυλακή της έ!χασε όλότελα τή &ύμηαη ο

τι �ταν &λλοτε φωτερή λιαχτίδα. UΞέρω βέβαια πώς έγώ είμαι τώ
ρα λίr:ος, μά τί vάμαι τάχατε, κάί πως ηρ&α δω;" λΙά tχπάντηση δέν 
είχε στήv έρώτηαη α-ότή πού τήv τυραvvουσε. 

Σάν έπέρασε καιρός, τ'άφεντικό �σφαξε τό χοϊρο, πουχε γιά 
καλά παχύνει άπό τήν ένέργεια τήν κλεισμένη μέσα του, κι tχπ'τό 
πάχος του, πού ηταν της ένέργειας φυλακή, fκαμ'ή νοικοκυρά ά -
λε ι ματοκέ ρι πού σάν τ' αναβε λαμποκοπουσε μέσα στό βα&ύ της )'.ά
μαρας σκοτάδι. 'Π ύπόσχεση του δέντρου βγηκε τώρ' l:Jλη&ινή. Ή λια
χτίδα ηταν τώρα πιά η,.ιος π'άχτιvοβολουσε. 

'Όμως αν έκείνη ή λιαχτίδα ή'ξερε πώς α-ότοδά ητανε ό κόσμος 
πού της f.ταξαν, σ(γουQα ποτέ δέ &ά δεχότανε νάμπει μέσ'στό δέν
τρο. Είχε καταντήσει τώρα πιά ενα φως πανά&λιο. "Βλcχμτ:ε σ''όλό
κληρο τόν κόσμο μιά φορά μά τώρα ξέπεσε νά φευτοφέγγει σέ μιά 
καμαρούλα. Σάν φυσοϊίσε άεράκι &.πό τό παρά&υρο ισ'βυνε τό φως πού 
έτρεμόσ'βυνε γιmί ή νοικοκυρά δέν είχε βγάλει άπ'τό λίπος 8λο 

, , "Α ι έ , ι λ , •ιΛ , έ(\ το νερο του. ν η νεργεια η �υ ,,α.ισμενη ατ Wί,ειματοκερι "υ-
μόταν τή δική της δόξα τήν παλιά δέν &ενα μπορουσε νά βαctτόcξε ι 
τόν καυμό της. 

λlά ή τέλεια λησ'μονιά τήv έγλύτων'άπ'cχ'ύτό τό φριχτό μαρτύριο. 
Οι' πολλές μεταμορφώσεις δέν τήν &:φιναν τά παλιά νά &υμη&η κι ά
νcι.ρωτιόταν: "Γιατί τάχα νάμαι 'γώ άλειματοκέρι καί νά φέγγω δω 
τή νύχτα; καί γιατί όλο μικρα(vω χωρίς άλλο άπ'τή φ&ορά νά βλέ
πω έμπρός μου;" 

Τήν ήμέρα f.βλεπε καί &αύμαζε τό λαμπρό τόν 'Πλιο άπ'τό πα-
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ρά&υρο. "Εμ ενε έκστατική γιά τ'άπέραντο τό φως Του καί Τονε φο -
βότανε γιατί ή ζεστασιά Του τή μοριρή της λύγιζε. 'Έβλεπε νά παί
ζουνε οί ήλιαχτίνες καί πο&ουσε νάναι μιά άπό Υ.είνες. 11 'Ώ: εύτυ
χισμένες ήλιαχτίνες, του αιώνιου '1Ιλιου &υγατέρες, όπού δέν σας 
γνοιάζουν τά μελλούμενα",σκέφτονταv, "κι άντίς εΊναι λιγο<1τές οί 
δικές μου ωρες11 • 

"Ενα βράδυ τά παιδιά του νοικοκύ ρη μελετουσαν τά μα&ήματά τους 
μέ τό ωως τ'άλειματοκεριου. ";fιχτέρα μου, εΊν'&λή&εια, λέει lνα 
τους, i1πώς μας δίνει ό '1Ιλιος ολη τήν ένέργεια;" Κι ό πατέρας 

t ' ιι 
' Ί ιι ' ι ,,.Τ, ι. ' ' '\ ' , ' ' , 'ναι τους ε πε, φερνει ο 1.,.ιος απ τις ,.ιμvες κι απο τους ωκε-

ανούς τή βροχή στό χτημα μας, κ' ή βροχή πού πέφτ ει καί τό φω� του 'ΊΙλ ιου μεγαλώνουν τά σπαρτci μας. Τρωy. τά ζωντανά μας &τ-:ό τα 
, , ' , , , , , ( 'Ή' , , σπο:ρτα, πινουν απο το νερο που φερνει ο ,.ιος και τραvευουνε κι 

αύτά μέ τή σειρά τους. Καί τό φως άκόμα τουτο του άλειματοκεριου 
εΊν'άπ'τήν ένέργεια πού μας στέλνει ό 'Ήλιος". 

Τ'άλειματοκέρι τ'ακουσε καί λαχανιασμένο καί ξενευρισμένο εΊ
πε: 11 ΕΤμ'άπ'τό 1Ιεγάλον'!Ιλιο" καί ή σκέφη τούδωσε τόσην εύτυχία π' 
όμοια δέ &υμότανε νάχε &λλη 9ορά, σάν σκεφτόταν πώς μτ.:ορουσε κά
ποιο νάναι κομματάκι άπό τό μεγάλο κείνο φως τό &αυμα<1τό. 

κ ' ' Β δ ' ' - ' δ ' ' " ' έ δ 'Β εινη τη , ρα υο:, πριν πανε τα παι ια: για υπνο, τους ιο:, α<1ε 
ό πατέρας άπ'τό Εύαγγέλιο ότι κdποτ'ijταν ενα rk<1ωτο παιδί, πούφυ
γε μακρ υά άπό τοϋ πλούc1ιου πατέ ρα του τό σπίτι καί δυστύχη σε καί 
πάλι ξαναγύρισε, ;ι.ι ό'τι ετρεξ'ό πατέρας του νά τό δεχτη <1τό γυ -

, , ,  , u , , , ρι<1μο του και το φιλησε κι ολο: του τα Χριματα συχωρεσε. 
Τ ' l.λ , J ,, , t , , , , , 

ι.t ειματοκερι π ακουσε την ιστορια τηνε σκεcρτηκε Χαι με<1α 
του βα&ειά ενιω<1ε μιά νο<1ταλγία: "'Ίσως vά εΊν'ό 'ΊΙλιος ό πατέ -
ρας μου καί στό πατρικό μου νά μπορουσα νά ξαναγυρίσω, <1άν καί 
κειό τό &σωτο παιδί". Εόλο πού ό γυρισμός αύτός μιά άπι.ή του φαι
νόταν 6πτασία &ρχισε νά έλπίζει καί του έφερ'ή έλπίδα λογισμούς 
κά&ε λογης. 

Έσκεφτόταν πώς τό φτωχικό του ψως τ'άδύvατο, όπού φώτιζε πα
τέρα καί παιδιά, τούτανε δοσμένο άτ.ό τόν "Ήλιο. 11 Δέv μπορουσε τά
χα ό λ!εγάλος 'Ήλιος νά του στέλνει μήνυμα μέ τήν παραβολή τ'ο:σω
του παιδιου; Αύτό &άταvε μιά τύχη σέ έκατομμύρια11 • Κι ό'μως &ρχι
σε αύτήν τήν προσευχή: 'Ώ λfεγάλε '1Ιλιε, Ι!ι.v ποτέ τfμουνα παιδί σου 
κο:ί σέ 11ψ')Ο'α συχώρεσέ με οπως ολ'οί πατεράδες Ο'Uχωρουvε τιχ παι -
δtά τονς. Πάρε με πάλι κοντά σου πρίv χα&ω στή φυλακή αόtης της 
γης". Κ' ητο:νε αύτή ή προσευχή του μιά κραυγή φριχτης άπελπιvιας. 

tr , ' \f '; ,,,.τ, , , ,ι , , Π , .ιι ι: 111α οr.εγα,ος u,ιος, που την ακουσε, σαν σοφος ατερας ,,,..ε-
ρε νά σώσει τό παιδί του τό χαμένο. Καί ξημέρωσε μιά μέρα πούφε
ρε μιά ζέστη ψοβερή, κι ό ζεστός άέρας κ' οι' λιο:χτίδες άπ6 τό πα
ρά&υρο λυ�σανε όλότελα τ' άλειματοκέρι. Ίr νοικοκυρά fξυσ'άπό τό 
σαμντάνι τό λυωμένο κι &μορφο ltλειμιtτοκέρι κ'έπειτα τό πέταξε 
cιτό σωρό τά σκύβαλα της α�λης. Τ'άλειμ�τοκέρι τό λυωμένο τότε φ� 
ναξε: 11 'Ήλιε μου, Πατέρα μου, γιατί μ'άπαράτησες καί γιατί μου 
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,ti.ειωσες ;.ρίν άπό τήν ωρα της τή μικρή ζωή μου;" Κ'έκει πού 
".:ιωνε άπάνω στό σωρό τά σΥ.ύβαλα &κουσε γλυκό φι&ύρισμα νά του 
�.iει: 11Μή φοβασ-αι' ό'ποιος χάσει τή ζωή ξαναβρίσκει μιά και -
,ούργ ια". 

'Ύστερ' άπό τρεις ή μέρες έβαλε στ ά σκύβαλα φωτιά ό νοικοκύ ρης 
-..�ί τό άλειματοκέρι μπρός στόν '-ΊΙλιο τό λαμπρό χά&ηκε όλότελα 
_έσα στης φωτιας τή φλόγα. υΟλη του ή tνέργεια ξανάγινε φωτεινή 
--.ι όλό&ερμη άχτ ίδα καί έξεπετάχτη;ι.ε &π'τή γη κατά τόν Πατέρα τη; 
-:όν 'Πλ ι ο πού τήν πρόσμενε. 

Καί σάν ητανε άκόμα μακρυά έκατό χιλιάδες μίλια 'πό τόν'1Ι -
;_ιο ηρ&ε νά τήνε συναπαντήσει iνα στεcράνι, &αυμαστό, μεγάλο,άπ' 

Ι 'Uλ , π , _, , , , λ , - Π--:ον ιο τον ατερα της στUJΙ.μενο, Ύ,αι την 'Υ.α ωσορισε στου ,ι.α -
-:έρα της τό σπίτι. Καί σάν έφτασε στόν 1!Ιλιο ενιωσε πώς ή παλιά 
r δύναμή της έξανaζωντάνεφε κ'έ:γιν'&"μοια μέ των άλλων άδερφάδων. 

Κ'ητανε κείνη τή μέρα μιά χαρά μεγάλη σ'8λονε τόν κόσμο πού 
καρδιά του ε'ίν'ό 'Ήλιος. Πάνω δω στή γη σύννεφa μεγάλα κλα(γaνε 
L J 1 1 Ι I λ 'δ ' ά ' Ι λ Ι Τ 

1 λϊ. τη χαQ� τους, κ οι ιαχτι ες που ναμεσα σ αντα ειχαν στησει 
-:ό χορό τους έκαμαν τά πιό �ραια ούρ&νια τόξα τους. Καί τήν εύ-
-:υχία της μιΎ.ρης, της χαμένης ήλιαχτίδας ξεπερνουσε μοναχά ή ε&-
-:υχία του Πατέρα της, πουπε στ' &λλα του παιδιά: ""Ας γιορτάσου-
με ό'λοι γιά τ'άγαπημένο τό πaιδί μας πούτανε χαμένο μακρυά τό -
:1ον κaι qό καί τώρα ξtΥναγ,ί ς�ισε οτ ή στι ίτ ι_". 

Φράνκλιν Ί'σάν ( Franlcl in z;ann) 
J,!ετάφραση Κατίνας Νάτσικα. Διασκευή Τίμου 13ρατσάνου 

Β' Ο ΤΑΜΙΝΟΣ 

Ό Ταμίνος έπέμενε κι έτσι μπόρεσε τελικά νά μπει στήν [βδο
μη ;ι.ατάσταση του βουδικου δρόμου. ΙCι δταν βρισκόταν έκει, σ'αύ
τη τήν κατάσταση, δέν είχε καμμιά έπίγνωση των γύ ρω του κι αύτή 
άκόμα ή φυχή του ηταν σάν τό τίποτa. Καί σ'αύτή τήν κατάσταση, 
τ.ού βρίσ'Υ.εται πιό πέρα άπ'τή γαλήνη 6:v..όμα, &ρεσε στόν Τcφίνο νά 
'μενε γιά πάντα. 

i.rά τουτο γίνηκε κείνη τή μέρα πού πηγε νά διαλογιστεί στό
δάσος πού φύτρωνε γύ ρω άπό τό μοναστήρι. Τήν ώρα πού αυτός, κα
&ισμένος παράμερα, ηταν χαμένος μές στό διαλογισμ ό του, κάποιος 
ταξιδιώτης πέρασε. Οι' ληστές πού παραμόνευαν χυμήξανε καταπάνω 
του, τόν πλήγωσαν, τόν λήστεφαν καί τόν άφήκaνε πεσμένο πάνω στά 
χώματα νομίζοντας πώς τόν εΥχανε σκοτώσει. Σά φύγαν οί ληστές,ό 
πληγωμένος &ρχισε νά φωνάζει στόν Ταμίνο νά τόν βοη&ήσ:: ι. Μά αύ
τός κα&ότανε άκούνητος, μήν εχοντιχς συνείδηση του τ( γινότανε 
γύQω του, Κι ετο-ι d βάριά πληγωμiνος κείτονταν χάμω, τό αΤμα του 
χύνοντας λίγο λίγο. Κι έκεί άΥ.όμα βρίσκονταν 8τανε ό Ταμίνος ξα
ν αy-ύ Q ι σε στή γη • 

Ό Ταμίνος ήτανε_ ζαλισμένος καί γιά πολλήν ιffQα δέ μπορουο-ε 
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νά κιχτcιλάβει τί βλέπανε τά μάτια του καί τί ηταν τό πρεπούμενο 
νά κάνει .°Μά σέ λίγο, σάν τό ρέμα της ζωης ξαναγύρισε cttό Υ.ορμί 
του, σηκώ&ηκε, πτjγε κοντά στόν πληγ(!)μένο κι ιfσο μπορονσε πιό κα
λά τοϋ �εσε τίς πληγές του. Μά ό ταξιδιώτης, πού Ο'τό άναμεταξύ 
είχε χάσει αΤμα πολύ, κοίταξε τόν Ταμίνο κα( πέ&ανε. Ό Ταμίνος 

ί / , , - (.\, ...,ι , , , , ε δε τοτες Ο'τα ματια του, προτου πεvανει, κεινο το βλεμμα που κα-
ποτε είχε δει Ο'τό πεδίο της μάχης. 

ι , , - , ιrλ , t , , , , , Και τοτες με μιας χc-ι.�ηκε ο η κεινη η γαληνη που με τοσο κο -
δ '� ' Ο Τ ' ' ' ' ' ' "λ λ ' πο Υ.ερ ηv,ι'Κε. · αμινος γυριΟ'ε cπο μοναΟ'τηρι και την α η μερα

άνέβηκε σ-rό πιό άφηλό πλάτωμα του βουνου του νησιου καί κά�ισε 
δίπλα Ο''lνα &.γαλμα του Γκαοντάμα. 

"ΙΙ , ' 1 uλ 8 λ ' l!λ ' ' λ ' 'τανε r.ιογερμα κι ο η ιος. ασι ευοντι;.:ς υ ο Y.ct.ι πιο αμπρο: φω--
τιζε τό πέτρινο πρό<1ωπο ι1Jσπου νά φαίνεται Ο'άν νά πηρε ξάφνου ζωή. 

Κι d Ταμίνος κοιτάζοντάς το στά μάτια ρώτηΟ'ε: 
"Κύριε, λέει τό Εi>αγγέλιό σου ά.λή&ειες;11 

Καί τό &γαλμα άπάντησε: 
''Κι ά,.ή&ειες καί φέμαtα". 
Καί ποιές είναι οι άλή&ειες; 
11 Ό άλ τ ρου ϊ<1μό ς .κα ί ή ό:γάπη 11 • 

κ , , , , 11 αι ποιο το φέμα:;" 
" 'Π φυ-yη' άπό τή Ζωή 11 • 

π ,  , '
t-

, ' '7. , 
11 ρεπε ι λο c πον να ς,αν αγυ ρ ι σω Ο'τη z.ωη ; "
Μά τό φως ε\χε πιά ξε&ωριάσει καί τό πρόΟ'ωπο γίνηκε πάλι πέ

τρινο. 
Tt:. Ντ. Ντί;ι.ινσον (G. Do,νes Dicl-(inaon ) , &.γγλος λογοτέχνης 

'Από τό ·11}.fαγ ικό αύλό" 
ΜετάφQt.ιΟ'Τ) Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Γ' Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

Ό μύ&ος ε1να:ι ή προτελική άλή&ε ια:, χρονικό της άντ ιφέγγ ιΟ'μα 
είνcο ή κά&ε έμπειρία:. 'Π πραγμαtιΧότητα της μυ&ι-κης ί::rτορία:ς 
βρίσκεται lξω άπ6 τό χρόνο κι άπό τό χωρο. Ίο-χύε ι παντου καί 
πάντα. 'ΈτΟ'ι Ο'τό χριστιανιο-

�ό τό "έν lχρχ� έποίηο-εν δ Θεός111 κιχί
τό "πάντα δι'αύτου έγένετο" , μ'ό'λες τίς χιλιετηρίδες πού lο-το 
QtΚC! τά χωρίζουνε τό lνα άπό τ'&λ λο, Ο'Τ)μαίνουνε πώς ή δημιουργία 
lγινε τή στιγμή της "αtών ια:ς γέννηΟ'Τ)ς 11 του ΧριcπΌυ. Τό 11έν άρχη'!.. 
�ς πουμε καλύτερa 11 έν κορυψ�" ... οημαίνει "ο-τήν πρώτη αιτία" ."Ετσι, , 'n , , , � , δ , , , ..., ,και στα παραμυνια το "μια φορα κ'�:;ναν καιρο'1 εν παει να πει "μια
φορά μονάχα", πάει νά πει "μιά φορά γιά πάντα". Ό μύ�ος δέν εΤ-
���-:�!:� ού��!:�-��'2.':..:�Ί�-t��τασί ας" μέ τήν έ!ννο ι α πού δίνεται

1 • Σημ. μετ • Γέν. Α' 1
2. Σημ. μετ. Ίω. α'3 
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- - -:ιό πολλές φορές σ'α'ότά τά λόγια. Άντί-&ετα έξcι.ιτίας της'{-

.:::; του της παγκοσμιότητας μπορεί καί παρουσιάζεται &πό πολλές 
� όιάωορες απόψεις. 

οι δυνάμεις της φυχης (μr.ουτάνι--ή λέξη Ο'Τ)μαίνει καί γνόμος� 
- � d δράσ'Τ) βρ(σκονται μές στό βουνό-e1τό Γ:νενμα-ε1ναι τά πρω-
-·7·J.:α των κατώτερων νάνων πού προο-τατεύουνε τή Χιονάτη-τήν φυ-

�'τή στιγμή πού δαγκώνει τό φρουτο του καλου καί του κακου
, ι , α_ 

, ' 31 
Τ' ' ' ' ' �: .:εφτει στο vανατερο τον νπνο. ην φυχη που μενει κοιμισμε-

- lσπου νά τήνε ξυπνήσ'ε ι ό Θε'ϊΥ.ός 'Έρωτας χαί νά πέσ'ε ι ciπ' τό 
-:όJ.α της τό φροντο. 'Όποιος καταλάβει τ6 μύ-&ο της Γραφης άνα-

ρίζει τίς παραφράσ'εις του σ'ολα τά παραμύ-&ια του Χόσμου.Δέν 
-::. δημιούρτησ'ε ό λαός τά παραμύ&ια. Τά :ι.λΤ)ρονόμΤ)σε καί τά με -
-:.6ωσε πιστά σ-'αύτούς πού τονς ητανε προορισμέvα2 . 'Ένα άπ'τά 
_.tγώ.ύτερα λά&η της ίστοριΥ.ης καί όρ-&ολογιΥ.ης άνάλυσης εΤναι ή 

-:ό&εση πώς ή "άλή&ε ια" του &ρύλου καί ή "ά.ρχιχ ή μορφή 11του μπο
'':>Uν νά χωριστουν ό:π'τά r·αυματικά του Ο'τοιχε'ια. 1Jές στό &αυμα
-:zό βρίe1Υ.εται ή άλή&εια ••.• "τό &αuμάζειν' ο-ό γάρ &λλη άρχή 
,:.λοσοφίας ή α'ότή 11 (ΙD.άτ. Θει:ι.ίτη,ος 155 D). Τήν rδια σκέψη κά-

ει κι ό Άρισ'τοτέι.ης Υ.αί τ.ροο--&έτει: 11διό καί d ψιλόμυ&ος φι -
όσοφός πως έστ ί · ό γάρ μυ&ος σύγκειται έκ &αυμασίων (Μετά τά 

r·Jσ't -v.ά 389 Β) . 
Ό Εύ&ος ένσαρκώνε ι της cι.πόλυτης άλή&ε ιας τήν άνώτερη προσ

:·,γ ισ'η τ.ού μτ.ορει μέ λόγια •ι'άποδο-3-ει. 
Άνάντα Κ. Κοομι:ι.ραο-βάμυ (1877-1948), Ινδός φιλόαοψος 
'Από τό 11 'Ινδουϊσμός καί βουδδισμός 11 • \ίετάφρ. λΙαρ. Οtκονόμου 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Α' ΜΕΣ ΣΤΑ ΠΗΧΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ 

•••••• Ό γιατρός lσΧυφε πάνω μου. 
11Κο ι μόσουνα·" 

, , ' 

Τον κο ιταξα. 
"Νομίζω πώς &ά πρεπε νά σον δώσω κάτι γιά νά μπορέσεις νά ξα

�ακοιμη&είς ••• μόλις εΤναι δέκα. 
11Σέ παρακι:ι.λω γ t α;: ρέ δχ ι •••• -&ά προτ ι μουσα άπόφε νά μήν tπα ι � 

,α τ ί ποτο:11 • 
"'Όπως &έλε ι ς11 • 

'Έφαξε νά β qεί τό σφυγμό μου. Τήν άλ λη φορά πού && ξανακο ι
·άξε ι σcρυγμός δέ -&ά f.ιπάρχει,'Απότομα &φησε τό χέρι μου. Μπορεί
:π' τό μυαλό του νά τον πέρασε ή fδια σκέψη.
·----------------.,------------7-- , • Σημ. μετ. Μ ικ�οσωμο στοιχειο πού κατοικεί μές ατη γής -v.αί φυ-
άεr νταμάρια και μεταλλεια (γαλλιΧά gnome). 
: Σημ._μετ". JΤρβ�. Μίρτσεα Έλιάyτ 111,Ινησ'Τ) Υ.αί παραμύ&ι 11 (Γtελε -
αν, τευχος 22: Ανο ιξη 1964 σελ. 47) . 
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1'Τζίμ ••• 'Έ: Τζίμ ... 'Απόφε τό ραδιόφωνο tχει καλό πρόγραμμα ... 
Τ(; Δέ μπορεις άπόφε ••. οχι άπόφε ••• χμ ••. μπορει νάχεις κάτ�°πιό 
�αλό νά κάνεις άπόφε, ••. Δέ Ο'έ μέλει πιά γιά τό ρο:διόφωνο ••. Κο:λά, 
φvγε καί μήν ξο:νάρ&εις πιά ••• μήν ξανάρ&εις πιά ποτές, 

'Άνοιξα τά μάτια μου. 1Π ΜCΧΥ.φάρλεν κα&ότο:νε Ο'τήν lxκQTJ του 
κρεββο:τιου μου. 

11Τ ί ω ρο: ε Τ ναι ; " 
Κοίταξε τό ρολόϊ της, λίισ'ή μετά τά μεσ'άνυχτο:. 
"Δέ •• ·,· Δέ &έλω νά ρ&εί τό πρωί ••• &ά Ο'Ο:ι σ'ύ τό πρωί μαζί μου·" 
11 "0χι ••• μά � τά κατωpέρεις καλ� μόνr.ίχη σου ••• Δέν ε"Ιναι ε�σιi' 

"Δ' !:' Δ' , "\. ., , ,1εν <:>εQ(ι)••• εν χραταει χοΛυ; κρσ.ταει; 
"· Οχ ι ••• μονάχα λίγα λεπτά11• 

λ!ιλουσ'ε σιγανά καί σκεδόν δέν εΊχο: έπ ίγνωσ'η 
σία της &λλης πού κα�ότανε �σ'Uχα σ''lνα σκαμνί σ'έ 
κελλιου γιά νά μέ φυλάει. 

π ' ' Θ ' δ ' \1 ' λ 11 11 _ιστευεις στο εο, εο'ποινις !\ ctΥ.φαρ εν; 
·τ ' Ι! ' ' Θ ' "Ε μαι κα:-&ολικια ••... ιστευω ο'το 'εο". 

γιά τήν παρου -
μιά γωνιά το,., 

11 'ΙΙ &QΤ)σ'κεία σου ••• κι ο"λα αύτά πού πιστεύεις ... φαντάζομαι 
π-ώ ς 

dέ βοη�οϋν t1 . 
11Δέ &ά μπο ρουσα: νά ζήσ'ω χωqί ς α:ύτά".
11 Ό Τζίμ δέ μποροvσ"ε νά ζήσ'ε ι δίχως τή Λούσυ •• ,'Εγώ δέ μπο -

ρουσα νά ζήσ'ω δίχως τό Τζίμ ••• κα:ί τώρα Ο'έ λίγο &ά πε�νω δίχως 
κανένα". 

Μπορει νά μάντεψε τή σ'κέφη μου, γιατί σ'έ λίγο είπε:· 
11 Ό Θεός βρίσκεται κοντά μας, άδιάφορο &ν τόν πισ'τεύουμε γιά 

δχι .. ,. κι dτα:ν άκόμα δέ νοιώ&ουμε τήν παρουσία του". 
"Δέν εiνα:ι δύσ'κολο γιά σ'ένα νά μιλας ιτσ'ι ••• Δέν πρόκειται νά 

πε·&άνε ι ς σύ τά χαράματα ••• " 
"'Ο κα&ένας μας μπορει νά πε&αίνει κά&ε πρωί ... Καμμιά φορά, 

ξέρεις, μπορεί νά ναι πιό δύσ'κολο νά ζεί ς". 
11Δέν ξέρω ••• Ξέρω πώς δέ &έλω νά πε&άνω ... Δέν εiμαι 

νά πε&άνω ... Ξέρω πώς tκανα κι:iτι πολύ κοικό ... μά γι'αύτό 
σ'Κω πώς �-έλω νά πε�άνω ••• πάντως δχι fτσι". 

έ'τ οι μη 
δέ β ρί -

Δέ μίλησε, μονάχα f σ ιωσε τά σεντόνια μi τά μο:κρ ι ά της Υ.ε ρέ
ν ιο: δάχτυλα. 'Ί!ξερα Πιtlς δέ μπορουqε νά πει τίποτα ••• κι lSμως, ι
νοιω3α πώς μ' άπαρνιότο:ν. Γύρισα κατά τόν τοϊχο. Τά δάχτυλά μου 
tσrριξαν τ6 φτηνό χοντροσέντονο κίχί τό κεφάλι μου πίεσ'ε τό Ο'κληρό 
μα;ιλάρι. Ό έ(f) Ι<Χλτης των μπερδεμένων στοχο:Ο"μων μου δέ μΠΟQΟUσε 
νά πν ίξε·ι τό φόβο μου πού σάν κραυγή ξε1'1ηκώ3ηκε μέσ-ο: μου, μεγά
λωνε κι ο�-ο μεγάλωνε ••• 

Κάποιος έ!σιαξε τά Ο'κεπάσματο: του κρεββο:τιοu μου, •• ".Ανοιξο: τά 
μάτια μου. 1Π Μακφάρλεν εiχε φορέσ'ει τό καπέλλο της καί κατάλαβα 
πώς εΤχε· ρ3ει ή illρo: νά παραδώσει τή rούλο:ξή μου ο-'lχλλΤJ ."Εσκυφε π4-
νω μο-υ κι άκοyμπησε τό χέρι της στό δικό μου.-

·" "Ωρο: κιχλη, liο:(ρη".
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Δέν μπορουσ-α νά μιλήσ-ω, μά μέ τά μάτια μου τήν παρακολού-&η-
-::: �σαμε νά βγει tχπό τήν πόρτα. 'Ύσ-τερα &υμή&ηκ.α πώς fjτανε ή 
�-,α�ικιά 9ορά πού μέ Υ.άλεσ-ε μέ τό μικρό μου ονομα. 

1 ο 1. ' ') , , , 7 αρχ ιφυ , χ·,.ας με Ο'Υ.ουντη σε Ο'τον ωμο. 
11 Σήκω, Χίλτον".
�ηκώ-&ηΥ.α παραπατώντας. Φαινόταν παράξενο νά χω νά ξαναβάλω 

-::ί διψχ μου c?ορέματα ά-ι.όμα &λλη μιά φορά._ •• ή καφέ φούσ-τα μου ••• 
- άο'Πρη μπλούζα μου, η' &νοιχτή στό λαιμό·, εΊχαν κα&αριστει κο:ί
�ιδερω-&ε"ί •.• Δέν �ταν λεκιασμένες κα[ τσαλακωμένες σάν τότες
-:ού τίς φορουσα σ-τή δίκη. Μηχανικά διόρΏ,ωσα τό γιο:Υ.ά της ασπρηι;
.!i:λούζας μου •••

δ, , , , , '" ΙΙ wcχι ε -&ελω τ ιποτες να φαω '• 
Νά τό παρά&υρο. ,. έκεί εΤναι ._ •• εΤναι πρωί, μά τώρα όλο· 

εΤναι τόσο &ολά ••• φαίνονται σ-άν μέσα σέ ξε&ωριασ'μένη ταινία ... 
' 

11. cι Χ, ' , έ ο.. , ι, υ , , ι Στα:1ου υρ\J'ια , ιλτον για τον \J'V ιΥ.ο υμνο •. ,ομως τα φορεματα μου 
εΤναι πραγματ .. Υ.ά, •• τά διΥ.ά μου φορέματα •.• μέ τό χέρι μου σιά�, 
τή φούσ1:ο: :μου .•• τή νοιώ-&ω •.• τή νοιώ-&ω ••• &κόμα καί -.ά γοβάκια 

, δ , , Β' ιι , , JL , μου, •. τα ικα μου Υ.αψε γο, υ.κια ••• οταν το ματι μου ι;;πεσ-ε στο 
γυαλισμένο μποτίνι μου ψάνηκο:ν νά βρίσκονται φορεμένα τόσ"ο πο
λύ χαμηλά ... Ποιός τά γυάλισε; •.• ποιός τά γυάλιΟ'ε;Έγώ ρώτησα; 

"Ο "Ο δ' cι. 'ι ' ' ' χι ... χι, ε '7ε,ω τιποτες να φαω, .• 
"Ε ' ' Τ ' ' ι: ' \[ - Τ \f ' λ ρχονται για μενα ••• ωρcι.·το ."ερω ... j\ ου ε πες, n ακφαρ εν,

πώς δέ &ά τό ξερα� •• δταν ό άναβατήρας Ο'ταματήσ'ε ι �. �δταν ο-τα -
ματ·ήΟ'ε ι .... τό ξέρω &ά ρ&οϋν γι ά μένα� •• -&ά ρ&οϋν νά μέ πάρουν 
κι '1ιπερα &ά παμε κάτω ό'λοι μαζί ... 'Όχι ... έγώ ••• έγώ μονάχα 
μέ τήν �Ο'πρη μου μπλούζα, τήν καφέ μου �ούΟ'τα καί τά γυαλισμέ
να μου yοβάκια •• � &ά πάω ••• κάτω ••• κάτω κι ύ'Ο'τερα &ά ρ&ουν α-ύ
τοί νά δουν ••• 

11Χίλτον ••• Χίλτον". Τί λένε; 
ΕΤναι d έφημέριος ••• εΤναι ό έιρημέριος ... Ποιός εΤναι; ΕΤ-
ό ..ι. , , , , , ναι ι:.ψημεριος και λεει 7 ις προσ-ευχες του ... 
11Πρέ πε ι ν ά γον cι:c ί Ο'ουμε ; •.• 11 

'Ακόμα μπορω καί νοιώ-&ω τό σ'Υ.ληρό r.άτωμα.,. τό νοιώ-&ω ••• τό 
ν ο ιώ-&ω ••• 

"''Ας κάνουμε τήν προΟ'ευχή μας •• , 11 

11 Του Κυqίου δεη&ωμεν ••• 11 
1
1 Πάτερ ημων ό έν τοις ο-όρανοις, &γιασ&ήτω τό δνομά Σου ••• 

καί αφες ήμιν τά όψειλήματα ήμων ώς Υ.αί ήμεις &φίεμεν τ οίς b -
λ ' ή - ' Α ' t, " ' Τ 

• ' 1 ' ι ' Α ' C?ε ι εται ς μων,.. μην , •• και ε πε μο ι γεγονεν .εγω ε μι το και 
:-ό_ Ω, ή &ρχή καί τό τέλος. έγώ τψ διφωντι δώσω έκ της πηγης του 
1'δατcς της ζωτjς δωρεάν. ό νιχων κληρονομήΟ'εt ταυτα, καί εe1ομαι 
ύτψ Θεός καί ιχύτός tσ-ται μοι υlός11 • 

11Πιές αύτό ••• 11 

π ,  , , Ρ ,  � , Τ' ' cι , , , 1 ... αιρνω τ ο  ποτηρι. ουμι ,1 κονιακ; ο νοtω'7ω ζεΟ'το να πεφτει 
τό Υ.Qύο ατομάχι μου ... τό νοιώ3ω ..• τό νοιώ� ... 
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Της δίνω τό ποτήρι. πίσω, Τή βλέπω &α:μπά·, τή μορφή τη ς παρα

μορφωμένη ••• κα�ώς τήν fδια σ'τιγμή νοιώ&ω νά μου δένουν τά χέ
ρια πίσω μου ... Νά ξεφωνίσω ... δχι ... δχι: Γιατί; Τί &ά ώφελή 
σει;,,, 1Ιciμε 8λοι μα:ζf.,. λfέ κάτι μέ Υ.ουκουλώνουν 'Υ.αί βάζουν κά
τι στό λαιμό μου ... 1Ιές O't ά σκοτάδια μονάχη μου. Κcί.τ ι κάνουν 
σ-τά πόδια μου.,. ΑΙές στά πη χτά σ-κοτάδια ••• Τό πιό ομορφο άπ' τά 
δεντριά εΤνcχι ή κεριχσιά τώQα, •. Τζίμ ••• Τζίμ, που εΤσα:ι τώρα;'" 
Θέ μου ... Βοη'&εια Θέ μου ... νά !δω τήν κερασ'ιά πού crτό κλαρίτης 
β Q ί crκo μ α ι κ ρε μασμέ νη crάν κε ράσ' ι •.• 

Τζόαν Χένρυ (Joa.n HcnrJ) σύγχρονη άγγλίδα μυ&ιστοριογράφος 
'Από τό 11Νίκηe1αν τα σ'Κοτάδια:' ( 1'Yielc1 to tl1e Ni{ζhttl ) 

Μετάφραση Δη μήτρη Θεοδωρίδη 

Β' Κ Α Τ .Α Δ Ι Κ Ο Σ

συνέχεια �tαί τέλος 

Ξύπνηcrα κι 8λα σβύστηv.αν 
,ϊ'εΊμαι ξανά μονάχος μου στό μαυρο μου κελλί. 
Ηές στή c1ιωπή χτυπα ή καρδιά μου. 
Τήν πόρτα μου μή νά χτυ1!οϋν; ••• 
Μά τώρα μπρό ς στό &άνατο 
τά γόνατά μου δέν λυγουνε πιά •• 

Κανείς ... γιατί κανείς δέν έσκυφε στή μοναξιά μου 
κ' ένα γλυκόλογ ο δέν &κουσα ποτέ 
καί σάν τά μάτια μου πρωτάνοιξα 

' ' Μ' τδ ' μονο το .ισος ει α μπρος μου; 
Βαρειά ή ζωή μου, 
του τάφου πλάκα' 
σέ μένα ω αν&ρωποι 
τήν πέτρα ρ ίξατε 
κι &νcχφε ή φλόγα 
γιά νά σας κάψει, 
καί τό δικό σας μίσος μ'tκανε φονια. 
Κ'ηρ-&ες έσύ, μο�άχcχ έσύ ω Cύρανέ μου, 
στήν παγωμένη μου 'Υ.αρδιά μιά Ι:ι.χτίδα νfι. σκορπίσεις. 

'.Αφηστε με, ω άωηστε με νά ζήσω 
τό Μίσος μου γίά νά ξεπλύνω, 
Καί τήν 'Αγάπη πού έ!πνιγα βα&ε ιά μές στήν καρδιά μου 
καί ξεχειλουσε έλεύ&ερα λατρεύοντάς σε.Φύση , 
γιατί, γιατί μονάχα έσεί ς 
δέν τήν άφ1fσατε ποτέ κοντά σας ν' �πλω&εί; 



Κ ι &ν ή φυχή μου δ ί φα:γε τ ή Λε υτ ε ρ ι ά &ε ό τη ς , 
�ως σκλάβα: &άσκυθε ποτέ 
�τή μουχλιασμένη' σας ζωή; 
Κι όλόγυρά μου βλέποντας τήν 'Αδικία, τό Μίσος 

, , δ '  , ι , ' 
μες στην κα:ρ ια μοu ξεσπασε ο Θυμος. 
11 'ΗΆγάπη, λίγο cρως μές στό σκοτάδι τους, 
γυρίστε νιi τή δωστε στούς &ν&ρώπους". 

Άφηστε με, ώ �ηστε με νά ζήσω, 
δυστυχισμένοί έσεις ••• 
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Κ'ήΆγάπη μου πού μ'tπνιγε βα&ειά μές στήν καρδιά μου 
-ω της ζωη ς μου ό πόνος -
όλόκληρη παντου &ά ξεχυ&ει. 

λ!ά νά πού τρίζει ή πόρτα μου. 
�Ερχοντα ι .•• 
Μές στην ltλύγιστη Υ.αρδιά μου 
τά πρωτα δάκρυα ξεχειλουν, 
ΚC( ί π ί Cfω άπ 'τούς καπνού ς τ'η ς Κόλασης 
ή φυλακή μου άστ ράcρτε ι 
κι άκούγω τό τραγούδι σου Ούρανέ •.• 

Άγλ. Ζάννου. Άπό τή συλλογή "Πο ιή ματ α" 

Γ' ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Πρωτος στόν Υ.όσμ ο κήρυξε τήν Υ.ατάργηd'Ι) της &ανατικης ποινης 
'Ιταλός μαρκήσιος Cesαrc Ecccaria Donesana , φιλόσοφος,οt
νομολόγος κcι. ί ποινικολόγος. Γεννή&ηκε Υ.αί πέ!3-ανε στ ό Μιλάνο 
738-1794). Σπούδασε στό Ι!αρίσι καί ε't·ι..οσι χρόνων ιγινε διδά -
ωρ της νομικης. 'Έγραφε διάq,ορα βιβλία. Τό περιφημό-.ερο εΤναι

π , J,δ , , - 11 , δ , , 764 , " ερι u. ικηματων και πσ ινων , που ημοσιευτηκε στα 1 Υ.αι
' 'λ' ' ά ' ' 'Αδ ' J" -ταφραστηκε ε �ηνικα πο τον αμαντιο �οραη.

Αύτό τό f ργο, δπου ό :Jeccaria. καταcρέρεται κατά της &c:νατ ι -
ς ποινης, lγινε δεκtό μέ έν&ουσιασμό �πό τούς σύγχρονους δια-
1>ύμενους. 'Έγ�αφαν ό'τι ή βα&ειά μελέτη της άν&ρώπινης καρδιας 
�ει τό Deccaria &ν&ρωπο μέ έξc:ιρετι;,.ή lχξία. Ό Βολταιρος χΟ!-
�τήρισε τό βιβλίο άλη&ινό κώδικα της άν&ρω;.ότητας. Καί πράγ -
�ι τό βιβλίο αύτό σημε(ωσε νέα περίοδο στήν 'Ιστορία του Δι -
ίου καί εΊχε μέγάλη έπίδραση στή νεώτερη πο ιν ικ11 νομο&εσία, 
3 δέχτηκε μεγάλο μέρος άπό τίς φιλάν&ρωπες άρχές του. 'Π λ!ε
Lη Αικατερίνη διάταξε νά καταχωqη&η όλόκληρο τό βιβλίο στούς 
rσικούς κώδικες Υ.c!ί χάqη σ'αύτό τό βιβλίο ό Deccaria άνακηρύ-
1κε άπό πολιτικούς κσ:ί συγγqαφεις της έποχης του εύεργέτης 
; lχν&qωπότητ·ας. 
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Ό Btecaria ζητάει νά μή -&εωρουμε π ροv..αταβ ολ ι'Υ.ά fν οχο κό:&ε κα
τηγορούμενο κα ί γ ιά τήν ποινή του &ανάτου γράc_,ε ι τό: &κόλου&α πού 
μεταφέρουμε έδω μέ μεγάλη Ο'υντομία: 

'Όt άνιvφελες Ο'κληρότητες δέν fκαναν ποτέ καλύτερους τούς άν -
�Qώπους καί ή &ανατ ική iiliνή δέν έξυπηρετε'ί καμμιάν &νό:γκη. 

θά μπορούΟ'αμε νά πουμε πώς ή ποινή του &ανάτου εΤναι άναγ -
κα(α &ν εfχαμε έξακριβώΟ'ει τ:ώς εΤναι d μόνος χαλινός πού Ο'υγ-v.ρα
τεί τούς &λλους άπό τό εγκλημα. Άφου όμως ή πε(ρα ολων των αι
ώνων μας fπειΟ'ε πώς δέν Ο'Uμβαtνει τέτοιο πραγμα, ψτάνει νά Ο'Uμ -
βουλευτουμε τήν άν&ρώπινη καρδιά γιά νά βρουμε τό Ο'ωΟ'τό·�· 

Καί έ!;ακολου&ε ί ό Beccaria δτ ι οχ ι ή ενταΟ'Τ) άλλά ή fκταΟ'Τ) της 
ποινης δημιουργει δυνατότερην έντύπωΟ'η Ο'τό &ν&ρώπινο πνευμα. 

Κα( διατυπώνει τή γνώμη ό'τι μιά Ο'ύντομη ήμέρα άγωνίας tΤναι 
γιά τόν έγκλημ�τία λιγότερο όδυνηρή άπό την ιΟ'όβια δουλεία. 

'ΎποΟ'τηρίζει άκόμα ό'τι ή &ανατική ποινή όχι μόνο δέν εΤναι ά
ναγκαία, άλλά ο-δτε κάν ώcρέλιμη, γισ:tί δίνει Ο'τούς άν&ρώπους τό 
φρικτό παράδειγμα Ο''Υ).ηρότητας 1 καί λέει: "'Άν τά πά&η η οι πολε -

, l. , δ, δ ξ , , 1 1·δ , ( , , μιχες �ναγκες ι α αν να χυνουμε α μα � ελφικο, οι νομοι ;:ου κα-
νονίζουνε τήν άν&ρώπινη _διαγωγή δέν πρέπει νά μεγαλώνουνε .:ουτο

, l!, , δ , , , l. , όλ !\ , .,ι, , -το �γριο παρα ειγμα, που το κανει ακομα ε"ριοτερο ,1 μελετη των 
διατυπώcrεων πού crυνοδεύουνε τ ό  νόμιμο CDόνο". 

''λrου φαίνεται 6':τοπο'� έξα'Υ.ολου&εί ό j)eccarie, τό νά διαπράττοw 
«ν&ρωποκτονία οι ϊδιοι οί νόμοι, πού έ'Υ.φρ&ζουνε τή δημόΟ'ια -&έλη
·(1'1'), άκριβως γιά νά άποτρέφουνε τούς άν&ρώ;:ους &πό τό νά κάνουνε
α6τό τό Γδιο ιγκλημα, τήν άν&ρωποκτον[a.

"Αν έξετό:crουμε τήν άγανάκτηcrη 'Υ.αί την περιcρρόνηΟ'η πού δείχνει 
κά&ε αν&ρωπος γ ιά τούς δημίΌυ ς, πού crτό κάτω κάτω δέν κάνουν Ι!ιλ
λο τίποτα παρά νά έκτελουν τή δημόΟ'ια &έλη0'1), &ά έννοήσουμε ό'τ ι 
ot αν&ρωποι Ο'tά μύχια της καρδιας τους, 8που διατηρουνται τά άρ,-, ά n , , t ι:--' , , , χαιοτατα νν-ρωπινα φυΟ'ικα α σ\,ηματα, πιΟ'τεφαν και πιστευουν πως 
η ζαπf τους δέν ε'!ναι Ο'tήν έξουΟ'ία κανενός W.λου έκ τός άπό τήν ά.
ναπότρεπτη φυσι;,.ήν άνά-γ Κi) πού διευ&ύνει τόν κόσμο μέ τό Ο'ιδερέ -
ν ι ο ctκη πτ ρο τη ς • 

Κάνω έδω μία μι-Υ.ρή παρέν-&εση γιά νά ύποβctJ,ω τήν lt.Χόλου&η έ -� Γ ' ' 1• ' - δ' !\' � ' Τ δ' "ΑςQωτηΟ'Τ): ιατι .κανενας απο μας εν "α ,1&ελε να ε ναι ημιος; 
σκεφ&ουμε τήν έρώτηΟ'η δ Χα&ένας μόνος του καί ας δώcrουμε τήν ά
πάντηΟ'Τ) ctτόν iαυτό μας." 

Έχρονοτρ(βηΟ'α Υσως πολύ στίς &π6φεις του πρωτοπόρου Ο'την κιχ
τάργη O'TJ της 3-ανατ ι κη ς πο ι νη ς, γιατί Ο'' αuτέ ς &αρρω στη ρ ί ζε τα ι τ ό 

, , ll. JΙ , , , , έι: 
- ι κα&ετι που ι:.γινε �:;πειτα Ο'τον κοΟ'μο για να ,.,οβελιΟ'&η η μεο-αιωνι-

κή αt'.ιτή ποινή. 
Κα( τώρα. -&ά προΟ'πα&ήaω μέ μεγάλη συντομία νά crας πω τό κα&ε -

τί πού ξέρω πώς !γινε μέχρι σήμερα &ρχίζοντας άπό τήν 'Ιταλία, 
τήν πο:τρ(δα του Deccaria, τό πρωτο μεγάλο κρο:τος πού κατάργηΟ'ε 
τή &ανατ ι κή ποινή. 
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ΊΙ &ανατική ποινή εΊχε καταργη&η e1τήν Τοe1κάνα άπό τό 1726 
καί τό 1790 -ξαναμπη;ι.ε σ'έφαρμογή. 'Από τό 1849 ώς τό 1852 κα
-:αργή&ηκε πάλι -καί ξαναεφαρμόΟ'tηκε τό 1853 ώς τό 1859 πού κα -
ταργή&ηκε όριστικά. 

Στ6 μεταξύ fγ ινε σ'' όλόκλη ρη τήν Ίταλ ία ζωηρή κίνηση γ ιά 
τήν κατάργηΟ'Τ) της &ανατι�1.ης ποινης v.αί τf Κυβέρνηση της ένωμέ
νης 'Ιταλίας μελετουe1ε τό ζήτημα τό 1863 ένω παράλληλα δημοσ'ι
εύτηκαν γιά τήν κατάργηση της &ο:νατικης ποινης πολλές διατρι -
βές καί μελέτες. 

Τό 1864 ό διαϊ.ρεπής νομομα&ής Χαί βουλευτής·Ηαντσ'ίν ι ύπέ -
βαλε σ'τή Βουλή σ'χέδιο νόμου γιά τήν κατάργηση της &ανατικης 
ποινης. ".Αν γ,αί πολεμή&ηκε άϊ.ό τήν Κυβέρνηση, ο λΙαντσίνι κατόρ
&ωσ"ε μέ μιά &αυμάσ"ια άγόρευση καί μέ παρά&εσ"η στατιuτικων νά 
φηφιστη τό νομοuχέδιο μέ ψήφους 150 έναντίον 81, δέν tγινε 8 -
μως τότε νόμος γιατ( καταφηφίστηκε άπό τή γερουσία. Ηόνο τό t

τος 1889 .. πού φηψίσ"τηκε ό Ποινι"Ι.ός Κώδι;ι.ας, καταργή&ηκε δρισ'τι
κά στήν 'Ιταλία ή &ανατ ική ποινή, ώς τό· 1926 πού τήv ξανάφερε 
ή φασιστι;ι.ή Rυβέρνηση του Μουσ'σολίνι. Καί τέλος τό 1946 καταρ
γή.&η κε ο ρ ι σ"τ ι Χ ά . 

λΙέ τή μακρυνή μά άναμφισ'βήτητη κατά τήνγνώμη μου έπίδραση 

του έ:.ργου του πρωτοπόρου Deccaria καταργή&ηκε €πειτα ή &ανα -
τική ποινή κα[ στά &κόλου&α &λλα κράτη, πού τά μνημονεύω μέ τή 
χρονολογική σ'ειρά πού έ:.γινε σ'αύτά ή Υ,αtάργηση. 

Φιλλανδία 1826, Βέλγιο 1863, Ι(ολομβία 1863, Πορτογαλία 1867 
'Ολλανδία 1880, Κοσταρίκα 1880, Νορβηγία 1902, Βενεζουέ- ' 

λα 1903, Σουηδία 1921, 'Αργεντινή 1922� Δημοκρατία Άγίου Δο -
μίγκου 1924, Δανία 1930, Βραζιλία 1940, Δημοκρα.ία Άγίου λ!α -
ρίνου 1940, Νέα Ζηλανδία 1941, 'Ελβετία 1942 Ίuλανδία 194 4 , , , ' '

Δυτ ικη Γερμαν ια 1949, Αύσ"τρια 19 50. 
Έπ( ση ς €.χουν καταργήσ"ει τή &ανατική ποινή καί δεκαεπτά άπό 

τίς 'Ενωμένες JΤολιτείες της 'Αμερικης. 
Τελευταιο τέλος κατάργησε τή &ανατική ποινή καί τό Κράτος 

του 'Ισραήλ μέ έξαίρεση όριuμένα έγκλήματα κατά της άe1φάλεtας 
του Κράτους. 

Στήν 'Ελλάδα μπορει νά πη κανείς 8τ ι ή κίνηση γιά τήν κα -
τάργηση της &ανατι;ι.ης ποινης αρχισε μέ τή μετάφραση άπό τόν 
'Αδαμάντιο Ι�οραη του περίφημου έ:.ργου του Deccaria πού μιλήσ"α
με γι'αύτή παραπάνω. 

"Επειτα ό διαπρεπής νομομc:&ής καί ποινικολόγος κα&ηγητής του 
Πανεπισ'τημίου Κωνστ. Κωσ'της (1833-1899) κηρύχτηκε ένάντιος στή 
&ανατ ική ποινή κC!ί έ'γραφε στό περίφημο σύγγραμμά του πώς πρέ -
r.ε ι -,·cx καταργ'ί)� άφου έξευρε&ουν τά μέσα πού κάνουν πράγματι ό
ριστ ι�ή καί άποτελεσματική τήν ισ-όβια κά$-ειρξη. 

Ό διαπρεπής κα&ηγητής του Ποινικοu Δικαίου κ. Πcι.ναγιώτης 
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Γιωτόπουλος, ποJ Ο'τά Ο'υγγράμματά του ΧQωΟ'τάω Ο'Τ)μαντικότατη βοή
&εια γιά τή Ο'ύνταξt) τούτης της μελέτης μου, εΊναι άντί&ετος μέ
τή &ανατική ποινή, καί 8ταν τό 1911 ηταν μέλος της " έπιτροπης
<1υντάξεως του ποινικου κώδικος", tlπέβαλε πρόταΟ'Τ) γιό: τήν κατάρ
ΥΤJΟ'Τ) της &ανατικης ποινης, έπειδή 8μως μειοφήφη<1ε, η &ανατική
ποινή παραμένει δυcτυχως ως <1ήμερα. Αύτή του τήν πρόταΟ'Τ) ό κ. 
Γιω�όπουλος τή δημοσ'ίευ<1ε σέ ειδικό τευχος πού τυπώ&ηκε μέ τή 
φροντίδα του 'Υπουργείου Δικ αιοσ'ύνης καί 8που εΊναι διατυπωμένα
μέ τ_ήν καλλιέπεια καί τή σαφήνεια καί τήν όρ&ότητα της γνώμης 
π�ύ τόν διακρίνουν ολα τά έπιχειρήματα κατά της &ανατικης ποι-
νη ς. 

Τέλος τό 1952 άπό 20 περίπου βουλευτές κατατέ&ηκε στή Βουλή 
Σχέδιο Νόμου γιό: τήν κατάργηση της &ανατικης ποινης κα( t>ποβλη
&ήκανε Ο'χετϊκές άναφορές πολιτων γιά τό Ίδιο ζήτημα. Σ'ολα αύτά 
ομως ή Βουλή μας δέν tδωσ'ε καμμιά <1υνέχεια. 

Δέν εΊναι αύτά μόνο τά &ποτελέσ'ματα της πάλης της όρ&οφρο -
Ο'ύνης καί του άν&ρωπισ'μου κατά της μεσ'αιωνικης ποινης του &ανά
του. 'Όλων των λαων ή κοινή γνώμη έκδηλώνει κάποιον άποτροπια -
Ο'μό γι' αύτήν. Καί ένω &λλοτε tκαναν τ ί ς έκτελέ<1ε ι ς μέ μεγάλη 
πομπή καί π(;(ράτα καί τυμπο:νοκρουσ'ίες, Ο'ήμερα τά Κράτη πού τή 
διατηρουν φροντίζουν νά κάνουν τίς έκτελέσεις τήν α-&γή, πρίν ά
¾όμα φέξει, ά&όρυ βα, &άλεγε κανείς κρυφό: άπ' τόν κόσ'μο, r1άν νά 
ντρέπουνται γιά τήν άδελφοκτονία πού κάνουν μέ βάr1η τό μεσ'αιω -
ν ιΥ.όν α'ότό νόμο τόν άπάν&ρωπο. 

Σέ ολα Ο'χεδόν τά κράτη μικρά καί μεγάλα ύφώνονται φωνές καί 
δη μοσ' ι εύ οντ α ι &ρ&ρα κατά της &ανατ ι κη ς πο ι νη ς. λίε ρ ι κά ό:π' α1'Jτά 
φ&άνουν κα( στήν 'Ελλάδα, 8πως τά &ρ&ρα του άμερικανου Ι.Β. 
Κάτλερ πού δημοσ'ίευ<1ε ή Κα&ημερινή τόν Α-σγου·Ο'το του 1954. 

Διαβάζουμε <1τήν ':&ρημερίδα Βημα της 17 Νοεμβρίου: "Λονδίνο., 
16 Νοεμβρίου. Ή πρώτη νίκη εις τόν άγωνα διά τήν κατάργησ'ιν τr; 
&ανατικης ποινης έκερδή&η χ&ές εις τήν Dουλήν των Κοινοτήτων 

' ' ' λλ ' έ δ 'ι: " ' ' 'δ n' και υπαρχουν πο αι ν ει�εtς οτι το Ο'χετικον νομοuχε ιον �α ?�-
φισ'&Q τελικως, 'Έπειτα.άπό μίαν δραματικήν fγ.κλησιν ό βουλευτής 
Σ(δνευ Σίλβερμαν i:λαβε χ&ές α.δειαν της Βουλης ό'πως ε!Ο'Τ)γη&ij νο
μοσ'χέδιον περί παντελους καταργήσ'εως της &ανατίκης ποινης. 'Π ά
δεια έδό&η χωρίς καμμίαv &ντ ί&ετον φηφον καί �πό ζωηράς έπευφr,
μίας, τουτο δέ άκριβως κρίνεται ώς προδικάζον τό άποτέλεσ'μα -:τ,: 
Ο"υζητησεως καί της ψηφοφορίας έπf της ούσίας". 

Διαβάζουμε άκόμα ο-τήν έφημερίδα 11Νέα11 της 19 Δεκεμβρίου 
1955 &τι d cttδεσ'tμότατος Τζών Ούέσλευ Στόουν, έφημέριος μιας'..;·
γλ ικαν ικη ς '&κλη σί ας στn 'Ίλφορντ, tκαμε τό κήρυγμά του φορώ, -
τας σχοινένιο βρόχο Ο'τό λαιμό του γι& ν& διαμαρτυρη&τj δσο,μπο -
ρου�ε ζωηρότερα έναντίον της �ανατικης ποινης, 

'Όπως μέ βεβαίωσ'αν καλοί έπισ'τήμονες της νομικης, τά τελει, -



- 55 -
τcϊ'ία χρόνια ή '(δια ή ποινικολογία παραδέχεται δτι ή &ανατι;,.ή 
ποινή δέν έξυπηρετει κανένα σκοπό καί έπομένως εΤναι &σκοτη 
σκλη ρότ ητ α 

'Όπως γράα>ει δ Υ�α&η γητής Ντοναντιέ ντέ Βάμπρ στό βιβλίο του 
11 Traite de Droit Crimincl 11 (Παρίσι 1917, σελ. 289), ό &ρι 
&μός των τόπων πού �χουν καταργήσει τή &ανατική ποινή μεγαλώ -
νε ι όλοένα. 

"Ας έλπ ί σο.υμε 
πώς πολύ γρήγορα 
κόσμο. 

λοιπόν πώς ή φωνή των λαων �ά έπικρατήσει καί 
ο. , , Α. C ' δ ' , ' ' ' , v-α πα:ψουνε οι α ε,-φο11.τονιες σ ολοκληρο τον 

Τ. Τ. Βρατσάνος 
'Από όμιλία πού δό&ηκε στόν "Παρνασσό" τίς 4Ίανουαρίου 1956 

Δ' ΉΜΟΥΝΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΣ 

Θέμα: Θανατική ποινή --πάνω στήν ό-�όνη της τηλεοράσεως 
Λονδίνο 25 'Οκτωβρίου 

Τέτοιο πραγμα δέν συνέβηκε ποτέ ώς τώρα. 'Ένας 'Αρχιεπί 
σΥ.ο·πος, ενας δολοφόνος καί i'ν.ct.ς δήμιος κά&ονται rfρεμα σ'lνα καί 
τό αύτό τραπέζι, Παρ' αύτούς κά&οντα ι άστυνομικο ί, �ποφήφ ιο ι τοϋ 
κελλιοϋ του &α:νάτου, φυχολόγοι, δικηγόροι καί ο!κειοι δολοφο -
νημένων. νΟλοι α:ύτοί G'υζητοϋν γιά τή &ανατική ποινή. 

'Έτσι όνομαζόταν έπί ση ς καί ή έ11.πομπή τ ηλεοράσεως πού χ&ιfς 
τό βράδυ έκράτησεν ένεούς tκατομμ ύρια: 'Άγ γλους μπρός άπ' τίς 
ό&όνες της τηλεοράσεως. Ξέχναγαν νά. τραβήξουν τό τσιγάρο τους 
ή νά Ο'ηκώσουν τό ποτήρι της μπύρας τους. 

11Αύτό ηταν τό πιό τραχύ πού εfδα:με ποτέ", fλεγεν 1'fστερα ε

νας ό:π'τούς άποκο:μ ωμένους &εατές. "Γιά άν&Qώπους μέ lf.δύνατα 
νευρα καί γιά παιδιά, 1') έκπομπή αύτή δέν ένδείκνυται". ΕΊχεν 
έπίσης ε!δοπ_οιήσει προηγουμένως ή 'Βταιρία Τηλοφίο:ς B.B.C. 

υΕνα γελο:e1τό πρόσωπο φάνηκε πάνω cπήν ό&όνη της τηλεοράσεως. 
11Τό 6νομά μου εΊναι 'Αλβέρτος Pierrepoint11 είπε μέ τ'fσυχα γελα
στή φωνή ό χαρωπός ήλικιωμένος κύριος. "'Επί 25 χρόνια rjμουν 
ό δήμιος της 'Α yy λ ία ς 11 • 

Στούς &εατές διέτρεξεν ενα ρίγος πάνω άπ'τήν ίtλάτη , 8ταν iS-
στερα d Pierrepoint διηγή&ηκε, μέ ολες τίς λεπτομέρειες, γιά 
τήν προπαρασκευ ή καί τή διαδικασία μιας &ανατικης έκτελέσεως. 

υο 1, ( Τ, Ι 
, J., > Ι 1- . , , U v, u ταν υ τ.:ερ ον προκε ιται πεQασ,;� υ.Π την ανασυρτη πορτα, ο,.α 

πέρασαν σέ μιά στιγμή 11• 

'Ανάμεσα άπό γρήγορα έναλλασσόμενες ε!v.όνες άπό &αλάμους ά
ερ(ων, &ανατικές έκτελέσεις καί ούρλιάζοντα πρόσωπα δολοφόνων 
φάνηκε α'l_φνης ή σεβασμία μορφή του Δρος Ra.msey , Άρχιεπισκό -
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Β ' 'Ω έ ' ' ' ' ' " Β έ,. ' που Καντερ, ουριας. ς αν να στεκοταν πανω στον ιχμ, wν-α · ;ηγησε 

ι1έ &αυμάσ'ια 'Αγγλικά. 11 Ή γνώμη ι1τήν 'Αγγλική 'ΕΥ.Υ.λΤ)Ο'-ία δι·ϊστα -
ται όξέως".

Στή Μεγάλη Βρετανν ία ύφί στατα ι lχκόμα γ ιά ώρ ι Ο'μένα εγκλήματα 
ή -3-ανατική ποινή. 11 'Έχει ώρισ'μένως tκφοβισ"tική έπίδρασι πάνω ιπούς 
έξ έπαγγtλματος έγκληματ ίας" έξήγηι:ιε·ν ό lχστυνομιΥ.ός 1203 Κάρολος 
"Εβανς, μιας φρουρα:ς lχπ' τό περ:ίφημο'ΉΟ'τ-'Έντ του Λονδίνου. 

"35 χ�όνια fκανα cπό φρέσκο·" έξήγησ'ε σέ μιά b.παίσια διάλεκτο 
ένας πρώην β ιαι:ιτή ς. "Δέν ξέρω κανέναν πού, b.πό φόβο μήπως Υ.ρεμα
ο'τη, &ά όπισ&οχωρήσ'Τ) μπροστά ι:ιέ μιά πΘξι". 

11ΕΤδα 90 φορές πως, &νδρες καί γυναικες, τραβ ιώντουσαν ι1-τά 
δερμάτινα δεσμά τους·πρίν σωριαuτ·ουν νεΥ.ροί Ο'τόν &άλαμο των άε -
ρίων" &νεκοίνωσε φυχρά ό προ'ίστάμενος των περιφήμων κατέργων San 
quentinι1τήν Καλιφορνία (ΗΠΑ). "Παρά ταυτα ή &ανατική ποινή δέν 

lmοτελεί έκφοβ ισμό". 
'Επί μηνας d παραγωγός της έκπομπης Anthon)' ι1e Lothiniere 

εΊχε πάρει μέ τού ς συνεργάτες του φωτογραφίες Ο'έ πολλές χωρες τον 
κόσμου κα( εΊχε μιλήσ'ει μέ iκατοντ�δες ε/δικων. 

Παρά ταυτα ή έκπομπή έδειχνε μόνον ένα. 'Ότι ή &ανατική ποι
νή μόλις ιχει έκφοβιοτ ικ.ή έπίδρασι .• Τό πρόβλημα έάν ό αν&ρωπος 
tχει τό δικαίωμα νά σβύνv άν&ρώπινες ζωές έξακολου&εί νά ύφ(Ο'τα
τα ι. 

'Από τήν Bildzeitung (ΕικονογραιρΤJμενη) του 'Αμβούργου, της 
25 "Οκτωβρίου 1961. λΙετάφρ. Κ. ΆΑντω.νιάδη 

Ε' ΔΕ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 

(Μ I Ν ΠΟΥ BE'I' ΙΟΥ) 

Τό &άνατο δέν τόν φοβουνται οί &ν&ρωποι. 
Γιατί λοιπόν τούς φοβερίζεις μέ τό &άνατο; 

Άνίσ'ως καί μπορουσ'ες ό'λους νά τούς κάνεις 
τό &άνατο νά ψοβη&ουν, 
8πως Φοβουνται τά παράξενQ: καί σπάνια, 

, f 
, 

-

ποιος &α τολμουσε 
, , 1� , , , , , να πιαι:ιει αν&ρωπους και να τους Ο'κοτωσει; 

Ύπάρχει πάντα δήμιος διορισ'μένος 
γ ιά νά Ο'κοτώνε ι. 
Μά έκείνοι τ.ού τή -&έση του -&ά πάρουνε 
μέ τά τι:ιιράκια &έ νά μοιάζουνε του μαραγκου 
όπού τεχνίτες νά γενουνε -&έλουνε κι αύτά 
καί δοκιμάζοντας νά κόψουν σάν τό μάστορη

' , , δ , , τα χερια τα ικα τους κοντσ'ουρευουνε. 

Λάο-Τσέ. 'Από τό "Ταό Τέ ΤΟ'ίνγκ (ποίημα 74) 
'Απόδοσ'Τ) Μαρ. Οlκ.ονόμου 



Π Ε Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Ρ. Αί, Ρίλκε 
'Ίσα 
Δημήτρη ΘεοδωQ(δη 
Μελ ι σσfι:ν &η ς 

Πέφτουν τά φύλλα 
Ό κόσμος 
Ιαάμα 
Λυγι.�ός 

1 
2 
2 
2 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ 

Πελεκάν 
�ΙαQίας Οtκονόμου 

Ού ίλλ ι αμ Σα ίξπη Q 

Συμμετ οχή στό παγκόσμιο γtοQτασμό 3 
ΊΙ ύπό&εση της "ΤριΥ.υμίας" του 

ΣαίξΠΤ)ρ 4 
ΊΙ φυχοπόν ια του ΠQόσπε ρου( στίχοι) 6 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Μαρίας οικονόμου 
Γκαλίνας Νικολάγεβας 
Ούώλτ ΟuΤτμαν 
Δημήτρη ΘεοδωQf δη 

'Από τή 11Χιτοπαντάσα" 
Κίτρr\Ιn" Κι>ι'ΙΗδ.αλου 

ΑΔΛ.t1ΔΕΓΓΥΗ· 

ΤσάQλς ΛεντμτητεQ 
Ε . Π. Μπλιtβάτ σκυ 

Πάουλ Σέλαν 
Ντ. Τ. Σουζούκe 

·Όλγας Βότση

Π Α Ρ .Ο Υ Σ Ι Α 

Πιέρ Τεγιάρ ντέ Σαρντέν 
ΚQtσναμού qτ ι 
Κρι c1ναμού qτ t 
Γκαετάν ΠικόΎ 

'Άγιοι καί ζωα 
Τό παράλυτο μοσκάρι 
Τά ζωα (στίχοι) 
Σά Θεό ( ποίημα) 

'Ινδικές παροιμίες 
'Π προο-ευχή ένός lχγριου 

'Π , i , ' , αμαρτια σου αμαρτια μου 
'Αλληλεγγύη στήν άνύφωση καί 

, ' , Ο'την αμαρτ ια 
ΕΊμαι ο-ύ (στίχος) 

'Ενότητα
Των πραγμάτων ό πόνος (ποίημα) 

Στή σφαίρα τή χερυπιαστή 
ΊΙ 'Αλή&ε ια δέν ε Ίνα ι μακQ ιά 
1Π 'Α),ή&εια (ποίημα) 
Τό σύγχρονο πνευμα 

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡ� 

Μαρ(ας οικονόμου 
'Αν-., ντέ Σαίν ��υπεQύ 
Άντ. ντ{ Σαίντ �Τiξυπερύ 
,\ντ. ν-,έ .Σaίν·τ �Εξυπερύ 

'Αντουάν ντέ Σαίντ-'Εξυπερύ 
Σκό QΠ ι CX φωτ_cχ 
�!ονάχα lνα τριαντάψυλλο 
Πυκνές παρουσίες 

7 
10 
12 
12 
12 
13 

13 

14 
14 
14 
15 

1 5 

6 

f Ή συνέχεια των π&Qtεχομένων Ο"t'ή μέο-α σελίδα του r:ίet:J i:.' -
2.λου) • 
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