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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥnΗ 26 (ΙΣΟΓΕΙΟΝ> 

ΑΘΗΝΑΙ 

Ύπεύθvνοs Σuντάξεωs Άyλ. Ζάννοv Χαρ. Τρικούπη 26 

Ύπεύθvνοs Τuποyραφείοv Ν. Παναyόποvλοs Άy. Κωνσταντlνοv 14 

Διανέμεται Δωρεάν - 'Εκδίδεται άνά τριμην{αν 

Άριθμός Δελτίου 21. Χειμώναζ Ι963-Ι964 

\Ο "Πελεκάν" εϋχετα ι στούς άyαπητούς άναγνωστες του 
τήν καινούργια χρονιά πι6 λαμnερd, πι6 σταθερά νci φω
τίζε� τά βήματα τους τ'άστέρι της Γνώσης πρ6ς τή μυ .. 
στιχή φάτνη της Χριστιανικης Γέννησης. 

ΣΑΝ ΑΖΤΕΡΙ 

Κ'εΊμαι έγώ ;ι.α{}-ετί πο·J μοiJχει τύχει 
Ι{ , υ ,: δ Η ,... , , , ι ο,τι ει α κι ο,τι ;ερω τωρα μοιαζε ι 
�[έ άψ ι δωτή στοά πού &νάμεσό της 
φ , , ι, , , αινεται ΊΙ.οσμος αγνωστος, μα πανtα 
Σάν σιμώνω τά σύνορα ξεφεύγουν ..• 
ΕΊναι αγνωμος ό πό&ος πού γυρεύει 
Νά βρη τέλος κι'ανάπαφη, σάν δ�λο π , δ , ' , , ' 1, , ου εν αστραl?τει πια κι υ.πορριγμενο 
Σκουριάζει. 'Όχι δέ ζη ό'ποιος αναπνέει 
�fονάχα. Δέν άξίζει στριμωγμένοι 
ο� " (\ 'Ι' ' " , , ι ανvρωποι ναvαι, ο ενας κοvτα στον &λλο. 
J,. ,,, , ' λ' 

- ,  , \ ι rι.ν τωρα ζωη ι γη μου απομενε ι,
'[ , , , (/ , , , 9α και μιαν ωρα μονο σαν μπορεσεις 

'Λ ' / ί/ ' ' ' ς  ' π την α ωνια τη σιγη ν αρπαξης 
Πολλά πράγματα νέα {}-ά ι δης, &ά μά&ης: •. 
Θά �μουν δειλός &ν �&ελα γιά λίγο 
Καιρ6 πού r.ι.κόμα &ά χαρ� τόv �λιο, 
Προσεχτ ι ;ι.ά νά ζήσω μετρημένα, 

Άφου δ πό{}-ος φλογίζει τήν φυχή μου 
Ν'ακλου{}-ήσω τή Γνώση σάν άστέρι 
Πέρα άπ'τά ούρ�νια, έκεί πού δ νους δέ φτάνει. 

"Αλφρεντ 'Γένvυσοv ( Alfred Tcnnyson, 11300-1802)
'Από τόν 11 'Οδυuσέα 11

• Μετάφq. Μαρίνου Σιγούρου 

--�-----
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Α Γ I Α 

Ποi 1 ση Φράντς :C�ρύμπερ 

Ν Υ Χ Τ I Α 

Μουαικ� Φράντς Γκρύμπερ 

Ρ ΡΡ mf � Ρ � 

ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΙΑ 

Τ ί ν υχτ ι ά : "λγ ι α v υχτ ι ά: 
Στή βα-&ιά ερημιά 
μόνο τ'&-γιο ζευγάρι άγρυ πvει 
κ'ενα βρέφος -&ωρεί ατό ;:;αχvί 
πού κο ιμαται γλυκά. 

Τί νυχτιά� "Λγιr:ι. νυχτιά: 
βοσκός προσκυve(, 

Τ'αγγελούδια γλυκά τραγουδοϋν 
τ 'αλληλούί'"r:ι. Π01) γυρα C(VτT)χOtιV: 

Ό χ ρ ι στ ό ς τj ρ-& ' έ δω • 

Τ ί v υχτ c ά: 'Άγια ν υχτ ι ά: 
Τί γλυκά πού γελa: 

Άπ'τό ατόμα του cr.yάτι:η ακορπα •. 
Σωτηρίας ή ωρα χτυπα 
άφου η ρ-&ε στ� Γτj. 

Φράvτ ς Γκρύμπε ρ ( Fra.nz Grubcr) 



ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΊΉΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΊΌΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ή παρ&ένος σήμερον 
τόν ύπερούσιον τίκτει' 
κα ί τj -γη τό σπήλαιον 

τψ ά
προσ

ίτψ 
προσάγει.

·Άγγε λοι μετά ποιμένων
δοξολογουσ ι. 
�άγοι δέ μετά άστέρος 
δδο ιπορουσι: 
δι 'ή μας γαο έγεvνή&η 
παιδίον νέ;ν, 
d πρci α[ώνων Θεός, 
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Ρωμανός ό μελωδός, ό μ,εγάλος βυζαντινός ύμνογράφος το·
ς' αιώνα. 
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ΣΕΛΑΓΙΖF.Ι ΕΝ TQ ΜΕΣQ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ 

, τ,. - , ,,_ , ...., ζ , t. - , , λ , λ , Υ �-··---&ν-τφ-μ,εe1φ--της .. νυ.κ.τος -�η-ς_ ��ν_ς καt--�-<1ε ηνο-υ -_σε._.�γιi>:>ε ι 
τό φέ.γγος τό ά.δυτον τό δποιοΎ έκ.πέμπε ι ςιπό του έσωτάτΌυ ·s'αΌ:όυς 
της,φυχης ό ύπέρκαλος 'Αστήρ, ό 'Επτάφωτος Λαμπτήρ τη� c/ν�'-'Χαμ
προτητος. 

Τήν άείρροον ρίπτει χρυσην βροχήν των ούρανίων άκτίνων ε!ς 
της έσωτέρας γης τήν άκόρεστον δίφαν καί άπό πάντων των στρωμά
των αύτης άναπηδωσι πίδακες φωτός. 

,ιεγαλύνονται καί κρατ(!(ιουνται αί λάμφεις αί διεσπαρμέναι είς 
τάς περιφερείας των όμοκέντρων Χύκλων άποσπώμεναι του Χατα&λι -
πτ ικου σκότους της ό:πατηλης χωριστ ικότητος καί ό:νυφούμενC(ι πρός 
τό φως τό κεντρι,ι.όν, πρός τό φως τό άληθινόν, πρός τό έλπιδοφό
ρον φως της ούραvίας ειρήνης, πρός τό χαqμόσυνον φως της θείας 
αγάπης, πρός τό φως τό ίλαρόv της ά-γ ίας δόξης του 'Αθανάτου Πα
τρός. 

Αί λάμφεις αι πρόσ,ι.αιροι ώς αν&η έφήμερα, αι φευγαλέαι ώς 
όρνέων παρερχομένων πτήσεις, βαίνουσι πρός της Α!ωνιότητος ττ;ν 
κατάκτησιν άνυφούμεναι ύπεράνω της άν&ρακιας, έγ,ι.αταλείπουσαι 
τήν τέφραν τήν άμαυράν καί τε ίνουσαι ;,;ρός τό άπαστ ρά:πτον φως του 
ο-ύρανοδρόμου άστέρος του έμφαίνοντος τόν 'ΊΙλιον τόν νοητόν. 

'Εν τ�ι μικροκόσμψ ωσπερ έν τψ μακροκόσμψ οι χρυσοι βόστρυχοι 
της 0Όρανίας Βερενίκης οί άποκοπέντες καί διασκορπισθέντες �ις 
τό στερέωμα έντείνουσι τήν άκτινοβολίαν αύτων, έλαυνόμενοι ·-bπό 
του μυστικου ί�έρου της θείας τελειότητος, ύπό του άποκρύφου π&-
&ου vά έπανεύρωσιν iαυτούς καί άλλήλους έν τ� άνασυνθέσει της 
καλλ1πλοκάμου κόμης. 

'Εν τ� μακροκόσμψ ωσπερ έν τ� μικρο�όσμψ τό φως τό πρός τά 
εσω όδευον διασταυρουται διηνεΥ.ως μετά τοV φωτός του έκ των εσω 
έκπορευομένου ·καί έκ της διr�σταυρώσεως διαμορpουvται άστέρες 
δέκται° κα( πομποί του φωτός της ούρανίας άγάπης Χαί της θείας 
ε!ρήνης, οί'τινες έκζητουvτες τήν ύπερτάτην του φωτός πληρότητα, 

Q_ , , , έ , ...., , ( , δ 'ζ κατευvυνομεvαι προς την σωτατην των παvτων αρμονιαν, συν υα οv-
ται πρός άλλήλους Χαί σχηματίζουσιv αφράστου Χάλλους άστερισμόν. 

'Εν τψ μακροκόσμψ καί τψ μικροκόσμψ χορεύουσι περί τόv κεν-
, ' , � ' , ( , , t , ,., έ ο.' ' τρικον αστερα οι αστερες οι περιφερικοι τον ιεροv της νvεου "α-' , , λ , , , t ,  , τρειας χορον, τον τε ετουργικον ;ι.υΥ.λιον χορον, ο εvτεινομεν ος 

ρυ&μός του όποίου άπαρτίζει έξ α-ότων τόv περιστρεφόμενον δακτύ
λιον του ουρανίου φωτός, τόv πcίντιμον δακτύλιον του μυστικ.ου άρ
ραβωνος του τελουμένου έv τίj, παvσέπτψ Ναψ της .Δίων ίας Φύσεως, 
τόv έκ χρυσου άπέφ&ου δακτύλιον, 8στις εiς τήv ύφίστην tξιΧνού
μενος εκλαμφιν μεγεθύνεται καί μεταμορφουται &αυμασίως εiς τόν 
έ; αύτοφώτων άνεσπέρωv άστέρων ύπερένδοξον διάδημα του Κυρίου 
της Αίωvίας 'Αγάπης Χαίτης Αtωνίας Είρήνης. 

Ι .λί .�. 
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ΟΠQΣ Ο ΕΙillΑΓΛΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ 

'Όπως ό εκπαγλος έκεινος άστήρ ό όποιος μίαν παγερ&ν χειμω
ν ικήν νύκτα ώδήγησε τούς μάγους μέχρι του κατωφλίου της πτωχι
κης καλύβης, εlς τήν έρημον καί έγκαταλελειμμένην φάτνην έντός 
της δποίας ασημος καί αγνωστος έγεννατο d υίός του Θεου καί ά
νέτελλε ό ηλιος της δικαιοσύνης ό άναζωογονήσας καί άνακαινί -
σας τόν κόσμον μέ τό &ειον κήρυγμά του της άγάπη ς, της πίστεως 
καί της έλπίδος, ού'τω κατευ&ύνει <1ήμερον καί τj Θεοσοφία φωτει
νή καί έλπιδοφόρος τά άστα&η καί κουρασμένα βήματά μας πέραν&.
πό τήν άποπνικτικήν άτμόσφαιραν του ύλικου κόσμου εlς άνωτέρους 
καί διαυγεστέρους dρίζοντας πρός άνεύρεσιν της άτrολεσ&εfσης ά
γάπης, της πίστεως καί της έλπίδος. 

Δημ. Νομικός. 'Από τήν όμιλ. του '�θεοσοφία" 
(βλ. 11ΘεοσοφιΥ.αί μελέται έκδ. ''Θύρσος" σελ. 11) 

ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΖ ΕΙΡΉΝΗ 

'Όταν ό Βράμας επλασε τόv αν� QUJΠΌ καί του χάρισε ό',τι του 
ήτανε δυνατό νά του χαρcστ; γιά νανε καλός καί τέλειος σ'ολα 
του, τόν έπηρε κοντά του ζητώντας νά τόν χαρ� καλύτερα καί μ' 
α-ότό νά χαρ� τόν ϊδιον έαυτ-ό του, γιατί τόν έαυτό του ξαναέπλα
σε πλά&οντας τόν αν&ρωπο. 

-Πtστεύω, αν&ρωπε, του εΊπε, νασαι εύχαριστημένος, γιατί
στήν εiιτυχισμένη α-ότή γη σύ εΊσαι τό τελειότερό μου πλάσμα. 
Σουβαλα μέσα στό μυαλό μιά &εϊκιά άχτίδα πού &ά uέ φωτίζ'Ι;) καί 
μακρυά &ά σ'όδηγά,;ι . Σοϋβαλα μέσα στήν ψυχή μιά μονάκριβη δύνα
μι, πού &ά σου έπιτρέm;ι νά καταλαβαίνvς τή ψύuι καί νά τ ήν άπο
λαβαίν17ς. Καί τέλος σου έr.έτρεφα μέ τά cρωτα της σκέψεως, σένα
νε uονάχο, νά μπορnς νά έμβα&ύνnς σ'ολα τά μυστικά της ζωης καί 
σ' ολα τά μυστήρια του κόσμου. Κύττα γύρω σου, αγαπημένο μου 
πλάσμα, γιά σένα αναφα τόν τj'λιο κει φηλά vά cρωτ ίζv τόν δρόμο 
σου, γιά σένα γέμισα τό δ&uος μέ δροσούλα καί τήν άτμόσφαιρα 
μ'αρώματα. Σ'εταξα βασιληα έπάνω σ'cfλα τά πλ&σματα καί όρισμός 
μου ε'ίναι νlισαι εύτυχής, άρκει μονάχα νά τό &ελήσ,;ις. Καί τώρα, 

' Ί ' ' , , ' έ ' πες μου, ε σαι ευχcιριστημενος απο τον αυ-;ο σου; 
-Ε-όχαρeστημένος άπό τόν έαυτό μου; απάντησε μ'άπορία ό αν

&ρωπος. Καί γιατί; Διότι τάχα εΤμαι τό πιό άδύνατο καί μηδαμι-
, λ' Ν' , λ , ( , , ή V 

" νο π ασμα σου;. α, το ιονταρι, η τιγρις και υαινα ..•. εχου-
νε δύναμι αύτά, εχουνε νύχια. Τό βουβάλι έχει κέρατα κι'αiιτά τά 
c,ίδ ια έχουνε τό φαρμάκι. 'Ενψ έγώ κανένα ό'πλο δέν εχω, γιατί 
τίr.οτε δέν μου χάρισες γιά νά ύπερασπίζω τόν εαυτό μου. 

- λfά έγώ σοϋδωσα μυαλό Υ.αί μ'αύτό σ' ωπλισα γιά ολη σου τή 
:,-ιή. Τή γη αi>τή πού πατας κ' ε Τσα ι μπροστά της ενα σκουλήκι, ε-
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να τίποτε, τήν ϊδια γη φτάνει νά τό θελήσ"Ι)ς καί &ά τήν ύποτά -
!;17ς (1τό θέλημά <1ου. "Λν κοπιά<11;Jς αυτή δέν θ'άργή<117 νά <1ου ά -
νοί�υ ολους της τούς θησαυρούς καί νά <1ου γεμίσ"Ι) τά χέρια.Σοϋ
δωκα τήν γνωσι • κι'αύτή θά σου ύπαγορεύ<1i) που βρί<1κεται τό με
γάλο μυστικό γιά ναχ17ς ζωή χαρούμενη καί γιά να<1αι ευτυχής. 

Ό ανθρωπος ομως έπέμενε <1τό δικό του καί μέ ζήλια θωρου<1ε 
τό λιοντάρι, τήν τίγρι καί τό φ(δι. 

Τότε ό Βράμας &ύμω<1ε, <1ήκωσε τά χέρια καί καταράσθηκε τόν 
ανθοωπο . 

_,;Λνθρωπε άχάρι<1τε, του είπε, άντί ν'&.πολαμβάνi)ς τά όσα γιά 
σένα καί μόνο έφτια<1α, έuύ επιμένεις στή γνώμη <1ου, πει<1μώνεις 
καί δέν μένεις εύχαρι<1τημένος . λίά μάθε το: ζητώντας κάποιαν &.
λή&εια, &ά περά<11;Jς τήν ζωή σου χωρίς νά τήν άνακαλύφυς, Λοιπόν 
κοπίαζε άφου τό έπιθυμείς. Πι'αν ϊ<1ως δέν έχΙJς τά νύχια του 
λιονταριου, τά δόντια της �αιν�ς κα( τό φαρμ&κι του φιδιου, <1έ 
καταριέμαι νά <1έ βοη�ήuΤ) τό μυαλό, τό μυαλό uου πού τ&χα προω
ρισμένο γιά νά uου δώ <1η τήν χαρά της ζωης, αύτό τό ϊδιο θά <1έ 
βοηθήuΤ) νά γίνυς τρομερώτερος κι' απ' αύτά τ' &γρια θηρία. Γεν ου 
λοιπόν πιό αlμοχαρής άπό τό λιοντάρι, πιό αγριος άπό τήν τίγρ� 
πιό φαρμακερός άπό τό φίδι. Τό .&έλη<1ες, ε<1τω: Λίματοκυλίσματα 
καί καταστροφές ας κατακυριέφουν τόν κόσμο, Υ.αί σύ άπό μισος, 
άλληλοφαγώματα, έχθροπά&ειες καί διωγμούς στιγμή νά μήν βρ'1ς 
γιά νά σηκώσΤ)ς έπάνω πρός τόν ούρανό τό κεφάλι, γιά νά γελάσpς 
άπό ε-όχαρίστησι καί νά χαρ�ς τήν ϋπαρξί σου. Άφου δέν εμεινες 
εύχαρι<1τημένος άπό κείνο πού ζήτησα vά σέ κάνω, γενου σύ ό ϊ -
διος, ο/ γυιοί σου κΌί γυιοί των γυιων σου έκε1νο πού έπε&ύ
μηuες καί ζήλεψες. 

Καί τότε ό ανθρωπος έφεύρηκε τό οπλο. 
Κα ί παρουσ ι άuθηκαν άμέ<1ως οι α tματη ρο ί κι' άτελε ίωτο ι πόλε

μοι. ΚΌ! αν&ρωποι αρχισαν εναν &γριο αλληλοσπαραγμό, άγριώτε
ρο κι'άπ'αύτόν πού κάνουν τ'άνήμερα .&ηρία. Κι'ό ανθρωπος εγινε 
λιοντάρι, τίγρις καί φίδι αν καί διατήρησε τήν άνθρωπινή του 
μορφή. Κι'ό κόσμος χαντακώθηκε στά αί'ματα καί στ(ς φλόγες. 

Μά η'λ&ε στιγμή πού ό α:vθρωπος κουράσ&ηκε. 
Κουράσ&ηκε cχπό τόν cχλληλοσπαραγμό κι'άπό τόν μάταιον α.γωνα. 
J(αί τότε ζήτησε νά βρ� που κρύβεται ή lχλήθεια της ευτυχίας. 

Θυμήθηκε τόν πλάστη του. Δακρυσμένη ματιά σήκωσε πρός τόν ού -
ρανό καί μέ καρδιά σπαραγμένη παρακλητικά ρώτησε: 

-Πλάστη μου, τί πρέπει λοιπόν νά κάνω γιά νά εύτυχήσω κι'
έγώ, που νά βρω τήν ευτυχία; 

Κι 'ό Βράμας λυπήθηκε τό πλάσμα του καί μέ τ_όν γυιό του του 
άπάντη<1ε: 

-Στήν ε ί ρήνη κα ί στήν άγάπη.

Μ. Μοσκώφ, σύγχρονός μας β ούλγαρος λογοτέχνης 
λίετάφρ. Δ. Κ. Βογαζλη 
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ΠΡQΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΟΡΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ 

Νά γίνετε καλύτεροι &πό μας. Νά μή μας μοιάσετε. Έσεις νά 
τούς λογαριάσετε αύτούς πού έ'ρχονται ϋστερα από σας. Νά τούς 
μά&ετε στά ε ργα της τ ιμη ς. Στά έργα της ε ! ρήνη ς. Στήν &γάπη 
&vάμεσά τους. �.!ή ζηηiσ.ετε κα&ώς έμει ς τό ι;:ητήσαμε ασκεφτα νά 
σας uεβαστουν οί νεώτεροι. Αύτο ί πού έ'ρχοvται. Κοιτάξτε από τώ
ρα, &πό τήν ωρα αύτήν, πού άκόμα δέν έ'χουν γεννη&ει, κοιτάξτε 
νά τούς σεβαστητε έσει ς •• ,. 

7 llταv τότε παραμονή Πρωτοχρονιας. 

Νίκος Α. Ά&ανασιάδης. 'Από τό πρωτοχρονιάτικο διήγημά του 
"Φταίξαμε". 'Αναδημοσιεύεται από τό πε.ριοδικό 11Νέα 'Εστία" 
(έ'τος ΛΓ'(195g), τόμος 65ος, τευχος 756 σελ. 7). 

ΤΟΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΒΑΣΜΟ 

Τόν πιό μεγάλο σεβασμό χρωσταμε στό παιδί. 
(Maxima dcbctur pucro rcvcrcntia) 

Δέκιος 'Ιούνιος Γιουβενάλης ( Dccius Junius Juvcnalis, 
65-128), λατίνος σατιρικός ποιητής. 'Από τίς "Σάτιρες"
(�['..tirac XIV 47). Μετάφρ. Ηαρ. Οίκονόμου

Η ΠΝΟΗ TQN NEQN ΓΕΝΕQΝ 

"Αν &νοί;ωμεν τ'αύτιά της φνχης μας, δέν &ά ε1νε δυνατόν πα
ρά v'άκούσωμεv κ&τι ώσάν τήν μεγάλην πνοήν του &νέμον πού ξυ
πνα μέσα είς ενα δάσος βα&ύ, βν&ισμένο εως έκείνην τήν στιγμήν 
ε!ς τό μυστήριον μιας νεκρικης σιγης. ΕΊνε ή πνο ή των νέων γε
vεων ... ΕΊνε ή σιγανή &κόμη , ή έντεινομένη ολοένα φωνή της γε
νεας πού δέν έμιάν&η &πό τόν ψυχικόν ρυπον τόν πολεμικόν- της 
γενεας πού αντιδρα μέ τήν δύναμιν των νέων, ανυποvομεύτων όρ
γανισμων εις τό παλαιόν δηλητήριον πού τό φυλάττουν μέ τόσην 
ζηλοτυπίαν ο! ζωντανοί πε�αμένοι της καταδικασμένης Χ&ές. ΕΊ
νε ή αύγινή αύρα της Αϋριον, πού &αμποφέyγει ε!ς τόν ορίζοντα. 
Καί &ξίζει πολύ. περισσότερον νά προσέ;i) κανείς αποκλειuτικά 
πρός αύτήν, παρά νά &λίβi) τόν νουν τον μέ τήν άνασκόπησιv ένός 
dμαρτωλου προσφάτου παρελ&όντος. 

Ν. Καρβούνης (1880-1947). 'Από τήν "'Εκλογή &πό τό έργο 
του" ( σελ. 237) . 
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θEOΣOilllKO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΙΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ 

Στίς 15 του Όχτώβρη μέσα σέ άτμόσφαιρα όλό&ερμης άγάπης 
και βα&ιας συγκίνησης έγινε στή σάλα της Θ. ΕΝ. &εοσοφικό μ"ή -
μόσuνο του πολυαγαπημένου μας άδελφου Τί�ου Βρατσάνου. Γιά τίς 
σπάνιες αρετές του καί γιά τήν πλούσια �εοσοφική του δ ράση μί
λησε� άδ. Καλλιόπη Κουτσογιάννη, � άρχαιότερη άπό τά μέλη της 
Θ. ΒΝ. καί προκάτοχός του στ-ήv προε δρία. της στοας Πλάτων, ό 
διάδοχός του στήν προεδρία της στοας Πλάτων άδ. Κώστας Ξύνδα.ς 
κα.ί ή Διαχειρ. της Θ. ΕΝ. &δ. Άγλ. Ζάννου. Γιά τήv τεκτο-,ιιr.ή 
του δράση μίλησε ό άδ. Νίκος Πανα.γόπουλος καί συνάμα έδωσε ζων 
τανή εlκόνα της προσωπικότητάς του. Ol τέσσερις α1ιτές όμιλ(ες 
δημοσιεύονται παρακάτω μέ τή σειρά πού άκουστήκαvε. Δημοσιεύον
ται καί αποσπάσματα άπό συλληπητήρια γράμματα. 

ΤΟΝ ΑΓQΝΑ ΤΟΝ Κ.ΑΛΟΝ •••• 

λlέ πόσην χαράν έπερίμενα τήν εναρξιν της νέας περιόδου των 
έργασιων της Θ. ΈΝ. κα( πόσον άνυπομονουσα νά συναντήσω καί 
πάλιν άγαπητούς αδελφούς μέ τούς όποίους συνδέομαι μέ άγάπην ά
δελφικήν άπό πολλων � όλιγωτέρων έτωv, σ�ουδάζουσα μαζί τους 
τά ώραια, τά παρήγορα:, τά άλη&ως &εια διδάγματα της Θεοσοφίας. 
Τήν χαράν μου ομως α�τήν έσκίασε νέφος πυκνότατον, τό όποιον 
έξέσπασεν ε!ς βροχήv πικρων δακρύων μετά τήν αiφν1δίαν άvαγγε
λ ί αν του &αvάτου του έκλεκτοιί κα( προσφιλεστάτου εις όλους μας 
άδελφου Τίμου Βρατσάvου, μετά του όποίοu μέ.σuνέδεε παλαιά καί 
ε!λικρινής φιλία. Τόν καλόν, τόν έν&ουσιώδη, τόν άλη&ως πολύτ ι
μον, οπως έσυνή&ιζα νά τόν άποκαλω, Τιμον μας, έγvώρισα άπό 
της έποχης κατά τήν όποίαν μέ διεδέχ&η εlς τήν προεδρίαν της 
πρώτης έν 'Μ}ήναις Θεοσοφικης Στοας, της Στοας 11 Πλάτων". "Εκ -
τοτε τόν παρηκολού&ησα μέ άλη&ινόν &αυμασμόν νά έργάζεται άκού
ραστα καί μέ ασβεστον δίψαν vά έμβα&ύν� ό'σον τό δυνατόν περισ
σότερον καί εlς τάς έλαχίστας λεπτομερε(ας των Θεοσοφικων δι -
δαγμάτων, � μελέτη των όποίων τόν έ&ελγε κυριολεκτικως. Δtν �
πηρχε &έμα σχετικόν μέ τήν μελέτην α1ιτων τό όποιον νά μή Υ.ατει
χε βα&ύτατα καί ο1ιδέποτε έδυσκολεύ&η νά άπαντήσ'Τ} εtς έρωτήσεις 
� απορίας &λλων άδελφων έξηγων μέ απόλυτον πεποί&ησιν τό &έμα 
καί μή έπιτρέπων αντιρρήσεις εlς ό'σα ελεγεν, δχι άπό άπλην 1-
σχυρογνωμοσύνην κα&ώς Υσως έπίστευον πολλοί, άλλ'άπό πεπο(&η -
σιν ό'τι κατόπιν των μακρων μελετων του εύρηκεν έπί τέλους τήν 
μόνην, τήν r.ραγματιχήv, τήν άναμφισβήτητον 'Αλή&ειαν, εlς -.;ήν 
όποίαν έπίστευε μέ ολην τήν δύναμιν της άγνης καί &δόλου φυχης 
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του. Νομίζω οτι πολύ όλίγοι έκ των Θεοσόcρων τούς όποίους έγιu 
τούλ&χιστον έγνώρισα, έμελέτησαν τ6σον λεπτομερως κα[ κατε1χον 
τόσον �α&ειά τήν Θεοσοφικήν ΔιδασΧαλίσ.ν 8σον ό lχλησμόνητος αύ -
τός άδελφός μας, ό όποιος ήγωνίσ&η μέ ολας τάς δυνάμεις 
του έργαζόμενος κατά διαφόρους τρόπους, διδάσκων, συγγράφων, με
ταφράζων, κοπτόμενος ύπέρ της �αταργήσεως της ποινης του &ανά -
του καί ύπέρ αλλων άν&ρωπιστικων tδεωδων καί πολεμων μετά &άρ -
ρους, ώς γενναιος στρατιώτης εις τήν πρώτην πάντοτε γραμμήν του 
πυρός, μή γνωρίζων τί σημαίνει φόΒος ij ύποχώρησις. 'Η έργατικό
της, ή ζωντάνια, ό έν&ουσιασμός του, παρά τήν πρό πολλου κλονι
σ&εισαν ύγείαν του, ησαν bπαράμιλλα καί άκατάσχετα καί μέχρι 
τελευταίας του άναπνοης t�τά&η δρ&ιος κα[ &λύγ ιστος κηρυξ της 
παγκοσμίου 'Αδελφότητος, ύπερασπιζόμενος μέχρις αύτο&υσίaς κά -
&ε �δικούμενον η πάσχοντα άδελφόν. 

'Λλλ'οπως ολοι οί ά:νιδιοτελεις tδεολόγοι έδέχ&η κaί aύτός,ώς 
άμοιβήν των κόπων κaί των &υσιων του, παρεξηγήσεις καί συκοφαν
τίας, α ί όποια ι τόν έπότ ισαν μέ τό δηλητήριον της ά.;:ογcητεύσεω� 
ή πικρία του δποίου τόν παρηκολού-&ησε μέχρι του τέλους της γηϊ
νης ζωης του.'.Αλλ'τj γ ενναιότης 'ί'.α[ ή &Χλόvητος πρός τόν Θεόν πί
στις του -&ά τόν παρακολου-&r, άνερχόμενον εtς κόσμους λεπτοτέρους 
καί φωτεινοτέρους καί δταν Χλη&�, οπως κά-&ε φυχή, &πεκδυ-&εϊσα 
τό πλάνον ενδυμα της σαρκός, νά δώιτη λόγον δι'οσα επραξεν η πα
ρέλε ιφε vά πράξ'Ι) κατά τό δ ι &στη μα της γη ίνη ς ζωης του, -&ά άπο -
κρι&� μετά παρρησίας καί -&άρρους �ρ6ς τόν ύπέρτατον Κριτήν, με
τά του'Αποστόλου Παύλου: 11 Τ6ν cJ.γωνα τόν καλόν �γώvισμαι, τόν 
δρόμον τετέλεκα, τήv πίστιν τετήρηκα, λοιπόν άπόκειταί μοι δτης 
δικαιοσύνης στέφανος, ον άποδώσει μοι ό Κύ <;: ος έν έ·,ι,είνΤ) τ� ή -
μέρrχ, ό δίκαιος κριτής ... '' ( ',.\πόστ. Παυλος Τιμό&. Β' έπιστ. 
κε φ • δ ' έ δ • 7) • 

Υαλλιόπη Κουτσογιάνvη 

ΥΠΗΡΞΕΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ •••• 

λfέ πρaγματ ικήν όδύνην βλέπομεν σήμερα οτ ι ό πολυαγαπημένος 
μας 'Αδελφός Τίμος Βρaτuάνος δέν iιπάρχε ι μεταξύ μας. 

'Π φυσιογνωμία του έξέλιπεν άπό τόν κόσμον μας, άλλά ή φυχή 
�nυ φτερουγίζει άνάμεσά μας καί στή σκέφι μας πάντοτε &ά φέρ -
νουμε ώς φωτεινόν φ<1?ΟV τό πέρασμά του, τά προτερήματά του, πού 
'} ' ' ' ' δ 

, 
Β ' ., ' ' δ ' ε,αμπρυναν τοσον τον ι ιωτικον του, ιον οσον και τον ημοσιον. 

Ύπηρξεν ύπόδειγμα έναρέτου καί ή-&ικου οtκογεvειάρχου, ύπηρ
�εν ύπόδειγμα Τέκτονος καί Θεοσόφου, ύπηρξεν ύπόδειγμα γενναίου 
κ:χί ικανου στρατιώτου. 

Έγεννή&η τό 1887. Τό 1904 εtσήχ&η εtς τήν στρατιωτικήν Σχο
λήν των Εύελπίδων, άπ6 οπου τ6 1909 έξηλ&εν άv&υπολοχaγός του 
-::::� ικου. 
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"Ελαβε μέρnς είς τούς πολέμους του 1912-1913 
είς τόν παγκόσμιον πόλεμον, μετ�άς καί ε!ς τήν 
της Ρωσσίας. 

Χα ί β ραδύτε ρον 
έκστ ρατε ίαν 

'λπετάχ&η τό 1922 καί τό 1927 άvεκλή&η προαχ&είς μέχρι του 
βα&μου του ύποστρατήγου. 

Παρ'ολον πού τά τελευταϊα ετη ή -όγεία του έκλονίσ&η ετι 
δέ μαλλον μετά τόν &άνu.τον της λατρευτης του συζύγου, τj' δίφα 
της μα-&ήσεως καί ή ακράδαντος πίστις του εlς τήν άνωτέραν ζωήν 
τόν έβοή&ησαν vά μυη&v καί ν'άνέλ&� ταχέως εiς άνωτέρας σφαί
ρας καί διά των διδασκαλιων του καί των συγγραφικων καί μετα -
φραστικων έργασιων του μετέδιδε τό φως ε!ς τούς έπι&υμουντας νά 
μυη-&ουν εl ς τά μυστήρια της άνωτέρας ζωης. 

Ύπηρξε Γενικός Γραμματεύς της έν 'Ελλάδι Θεοσοφικης 'Εται
ρίας καί Πρόεδρος της Στοας Πλάτων καί βραδύτερον Πρόεδρος της 
Στοας Πλάτων εiς τήν Θεοσοφικήν ''Ενωσιν. 

ΕΤναι δυσαναπλήρωτον τό κενόν πού μας άφίνεις, άείμνηο-rε 
άδελφέ Τ{μο, καί έγώ �ς δι6δοχός σου είς τήν Στοάν Πλάτων δ -
μολογω οτ ι οt\τε τ ό έκατοστ όv δέν μπορω vά δώσω άπό οαα μας ε -
δωσες, άλλά έπικαλούμενος τό φωτεινόv σου πνευμα &ά προσπα&ω 
νά έκπέμπω μία μικρή άνταύγεια των δσων συναπεκόμισες άποχωρι
ζόμενος του φυσικου σου σώματος. 

Πορεύου, άξέχαστε άδελφέ Τίμα, εlς τήν όδόν του φωτός ijρε
μος καί γαλήνιος διότι έξετέλεσες ώς γήϊνος τόν προορισμόν σου. 

Κώστας Ξύνδας 

ΑΥΊΌΣ ΗΤΑΝ Ο ΤΙΜΟΣ ΒΡΑ ΤΣΑΝΟΣ 

Δέν πανε πολλοί μηνες. Είχε πε&άνει τότε ό άδελφός μιας ά
πό τίς πλέον άγαπημένες άδελφές μας. Ό άδελφός μας ό Τίμος λίr
πή&ηχε βα&ε ιά. Τίροσπά&ησ'ε ομως νά c1υγΥ.ρατη&�. 11 Δέν μου φαίνε -
ται οτι εχεις δίκηο νά κλαϊς, της είπε. "Αν ρωτήΟ"Ι]ς με;σα σου 
τόν έαυτό σου γιατί λυπcι.σαι &ά !δ�ς ό'τι α!τία εΤναι τό δτι 11έ
σύ11, έπανέλαβε έντονώτερα δείχνοντας τή c1υνομιλήτριά του "έσύ ", 
εχασες ενα προσφιλές σου πρόσωπο. λfιτό είνα·ι ό'μως έγω'ιστικοQ 
Καί έσυνέχισε. Πρίν άπό λίγο καιρό εχασα τό μόνο σχεδόν &ν&ρω
πο πού είχα στον κόσμο ( έννοονσε τή γυναικα του). Ό πόνος μου 
ηταν άβάστακτος. '.Ασήκωτος. 'Ένα βράδυ άνοίγοντας τήν πόρτα τον 
ρημαγμένου σπιτικου μου καί μέ τή σκέφη δτι δέν ηταν κανείς, 
κανείς νά μέ περιμένει μέσα, μ'επιασε ξανά τό άναφυλλιτό.'Αφου 
μπηκα μέσα καί ξαλάφρωσα λιγάκι έκά&ησα κc!ί σκέφ&ηκα: Γιατί λυ
παμαι; Γιατί &ρηνωδω; ••• Γιατί έγώ ij καλλίτερα ή συνείδηση 
του &υμικου μου πονεϊ; Γιατί; Γιατί δέν εχω κάτι πού &ά έπι&υ
μουσα νά εΊχα •. Τή συντροφιά της γυvαικας μου .•• Κλαίω γιατί 
11έγώ 11 καί έπανέλαβε δείχνοντας τόν έαυτό του 11έγώ 11 δέν εΊχα κ&-
τι πού έπιθυμουσα. "Οχι γιατ[ κάποιος εφυγε. "Οχι γιατί ενα ά-
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γαπημένο μου πρόΟ'ωπο επα&ε κάτι. "Εστω καί αν αύτ ό τ ό κάτι δέν 
�ταν παρά τ6 τέλος μιας πράξεως Χαί ,j αρχή μιας αλλης."Αν λοι
πόν κλαίω γιατί &έλω κάτι καί δέν τό εχω, αυτό είναι έγωϊστικό. 
Καί Ο'άν τέτοιο πρέπει vά τό βλέπουμε ολοι μας". 

Α'ότός ηταν δ 11 &ν&ρωπος11 Τίμος ΒρατΟ'άνος. 'Αλλά καί ό μύ
1·δ ' Τ ' Γ ' ' ' Ί ' ' ' τ σ'της ι.ι ελφος μας ιμος. ιατ ι ο μυσ'της ε ναι. Ί<.αι πρεπε ι να ει-

vαι προπαντός αν&ρωπος. �Απλός� κα&αρός, μέ τίς άν&ρώπιvες αδυ 
ναμίες καί άτέλειες. Δοσ'μένος όμως μέ πά&ος στήν προσπά&εια γιά 
τήν καλλιτέρευση. Του έαυτου του καί του γύρω του κόσμου. Καί 
τ[ &λλο, έρωτω, έκαμνε ό αδελφός μας Τίμος έδω καί τριανταπέν
τε χρόνια; •• Μέσα σέ μιά όλόκληρη ζωή; Τίποτε αλλο από μιά 
διαρκη, μιά αδιάκοπη καί σκληρή κατεργασία του άκατεργάστου 
του. Γιατί δέν πρέπει ποτέ vά ξεχναμε αγαπητοί μου οτι στόν'Α
r.οκρυφιuμό δ δεύ τερος ορος της συγκρίaεως δέv είναι αλλος άπό 
τόν Υδιο τόν έαυτό μας. '�άν λοιπόν έ'νας καλός "�αυτός" δέν 
βελτιω&ν μέ τήν &ητεία στά Θεοσοφικά � τά Τεκτονικά 'Εργαστή -

δ, ( , έ , "Ι� , ,, λ , ό Β λ & , ρια ε.ν υπαρχει πιτυχια • .ύστω και αν τε ικα , ε τιω εις κα-
κός μένει πολύ πιό κάτω από τόν έξ ύπαρχης καλό. 

Ή ορεξη λοιπόν κα[ ό μόχ&ος πρός τήν κατεύ &υνση· αύτή έπε -
ρίΟ'Ο'ευΟ'ε Ο'τόν άδελφό μας Τίμο. λfπηκε Ο'τόν Άμιγη ΤεκτονιΟ'μό 
σχεδόν νέος τόν 'Οκτώβριο του 1927 μυη&είς στήν Στοά 'Ακρόπο
λις Νο 84. �[έ άνελλιπη &ήτευσ'η στόν Συμβολι-v.ό Τεκτονισμό στήν 
άρχή -v.αί έν Ο'υνεχεί� Ο'τά ΦιλοΟ'οφικά 'Εργαστήρια ανέβηκε Ο'καλο
πάτι Ο'καλοπάτι τίς βα&μίδες της γνώΟ'εως καί εφ&α:Ο'ε τό 1945στόv 
320 Τεκτονικό Βα&μό. Στόν προ&άλαμο δηλαδή της τελειότητος.Καί 
δ, :ι,. , � , ι , εν ,1ταν μεγαλος τοτε στην ηλικια. 

}f ' ' Τ ' ' Q ' " "λ ' Τ ' ., εΟ'α Ο'τα εκτον ικα ι:ιργαΟ'τηρ ια αΟ'κησε ο α τα εκτοv ικα λε ι-
τουργήματα. 'Από του Έπόπτου στό Συμβολικό ΤεκτοvιΟ'μ ό μέχρι 
του τρίς !Ο'χυρου είς τά Φιλοσοφικά καί ΤελειοποιήΟ'εως 'Εργαστή
ρια. 

Στόν Άμ ιγη Τεκτονισμό εμε ιvε μέχρι του 1961. Καί οταν εΊ
δε ό'τι &ά μπορουσε νά προσφέρ'Ιj π εριΟ'σότερες ύπηρεσίες στόv Τε-

, ' - ' 1Ι ' Τ ' δ ' δ ' ' ' -v.τοvισμο υr.ηρετωντφας Ο'τον 11 ικτο εκτονισμο εν ισταΟ'ε, με την 
άποφασιΟ'τικότητα πού τόν διέκρινε, vά υίο&ετη&� στήv Μικτή Τε
κτονική Στοά ΙΣΙΣ τήv 9.2.1961, οπου καί έ&ήτευQ'ε μέχρι του &α
vάτ ου του . 

Στή Στοά αυτή παρέμεινε άπλός έργάτης γιά ενα χρόνο, ένψ 
παράλληλα άνέλαβε ολο τό βάρος των Φιλοσοφικων 'Εργαστηρίων 
του λfικτου Τεκτονικου Τάτματος, άvαλαβών τήν Ο'φύ ραv του τρίς 
ισχυρου καί του σοφωτάτου, άξ ιώματα πού διετήρησε μέχρι τέλους. 

Στά Συμβολικά: 'Εργαστήρια του λ[ικτου α'ότου Τάγματος άνέ -
λα�ε &ργότερα δρασιv έκλεγείς τόν Νοέμβρη του 1962 Βιβλιο&ηκά
ριος. Καί τόν έπόμεvο χρόνο 1962 έξελέγη ι:\μοφώνως Μέγας Δ ιδά
σκαλος του Τάγματος ί'vα, �πως έλέχ&η τότε, τ ιμη&� τό μακρό, 
συνεχές καί έvτατικό εργο του άδελφου μας Τίμου, οταν πλέον 
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προσήyγιζε τό τέλος.
'Όταν· έξελiγη Μέγας Διδάσκαλος ηταν tjδη αρρωστος. Τό ενα του 

νεφρ�
4 

yι�τί τό αλλο τό εΊχε αφαιρέσει πρό πολλων χρόνων, δέν 
έρyαζόταν· κ·αkά·κα.ί ετσι οί ενοχλήσεις ησαν τακτιΧές. "Ετσι ό'λα 
τά ν-έα γιά τό -αvοιγμα των Τεκτpνικων 'Εργαστηρίων τό χειμωνα 

- : • • • .• • , , ' , 
• 

• - • ' 
,ν 

,( / ...... του 1961 "!(ια την έγκατασταση των αρχων, γ-ια JLς πρωτες τεκτονι-
, ' , .... , ,w , , J , • !) - , , 

κες έργασιες του τα πηγα στο σπιτ,ι του. -Εχα.ρηκ,ε •• :Ό •• Τι λε:ς (Χ_-
δελφέ μου Νίκο &.ά τ'ά καταφέρω; μf ·ρωτουσε·.καί ξανα-ρωτ·ουdε .....•• _: 
ΕΊναί πολλά πού η:ρέπέι νά γίνουνε καί -φοβαμαι ο�ι μέ·�γκάταλεί-·· 
πουν οι δυνάμεις�·.:/ελεγε καί ξανάλεγε. T.Q μεγαλύτερο.όμω� ερ:.:. 
γο είναι ή Νομοτελι_κή τακτοποίηση το,υ'".Τάγ,ματος, πράγμα πού.·.μόνο 
μέ α-ότοπρόσωπη έπίσκεφη ατή Γαλλί,α &ά. μπορουσε νά γίν·η. Πρέπει. 
Πρέπει νά'τά καταφέρω, έλεγε μιλίιJντας ·στόν iαυτό τον. ·

"Ετσt λοιπόν ή Θεία Δύναμις, πού ολοι μας έδω ·μέσα ξέρ_οvμε·· 
ό:πό που ξεκινάει.'Ι'._αί μέχQι που μπορει·νά φ&άση , έξεδηλώ&η πλέ -
ρια καί εδωσε στόν ήρωΙκό αbελφό μας τ� δύναμη �ού χρεί,αζόvταν 
καί πού &ά ηταν, δέ� · μπορει παρά νά ηταv ή τελευταία: αναλαμπή 
της παρούσης ·ζωης του. Καί ξεκίνησε γιά τ·ό τ-ελευταιο του- μεγάλο 
ταξειδι στή Γαλλία. Έκά&ησε. έΥ.ει έΒδομάδες. Άλιuνισε ολη τή χώ
ρα. ;Εδούλεφε σά μικρό παιδί δοσμέν.ος στό εργο του πού τόσο 11:0-
λύ έ&έρμαινε τή γερασμέvηuκαρδιά του: Βfβαια δέv νομ[ζω ό:παQ�ί
τητο vά προσ&έσω οτ ι γιά ολα τά εξοδα του ταξε ιδιου καί τ..ης πα
ραμονης του στή Γαλλία έχρειάσ'τηκεvά β:χλη τό χέρι πολύ β�&ε μt 
στήν τσέπη του (ηταν ·τj χαρα-κτηριστική έκφρααη του αδελφου μας ) 
καί δέν έδέχ&η vά συ·ζητή-ση· καν τρόπους έξοικονομήσεως του οχι ά
σημάντου αύτου ΧQηματικου ποσου. 

'Όταν έyύρισε, καί αφου επραξε ό,τι έπι&υμουσε καί έπέτυχε 
ό,τ-ι. έπεδίωκε, _σου εδινε τήν έντύπωση μικρου παιδου πού η&ελε 
vά κοιμ η&7j ίJστερα ό:πό όλοήμερο κου ραστικό παιχνίδι.· 'Ένιω &ε πιά 
τόν έαυτό του μετέωρο άφου ό,τι είχε νά κάνη �ό εκανε καi δέv 
άπέμενε=κα[ δέν_μπορbυσε &λλο, ·Ετσι ή &ε[α φλόγα πού εΊχε φουν
τώσει μέσα. του καί 'ίωι> .τό·ν ζωοδοτουσε στήν περιπλάνησή του ατή 
Γαλλία &ρχωε νά χαμηλώvr; -καί ό-�γά σιγά νά ·τρεμοσβύν,;ι. 

Θ,ψαμαι ενα βράδυ πού επήγα.με νά του κρατήσουμε q1>ντροφιά ή 
Σεβασμία της Στοας μας, της Στοας του δηλαδή, καί Ίγώ. Κα&όταν 
σtήν·πολυ&ρόνα, κυττώντας ί'σα μπροστά του. Σιγά σιγά α.ρχισε νά 
κλα{1 ··Νά κλα[η σά μωρό παιδ[. Mi ό:ναφυλλιτά, μέ λυγμο6ς. Ti 
&έλε ι ς; ••.. τόν ·ρωτήσαμε. λfας εδωσε ανάμεσα στού ς λυγμούς του 
τ fς τελευταίες του vπο�ηκες. ΕΊναι άνέκφραστη � χαρά πού νιώ 
&ουμε κα&ώς άναλογιζόμαστέ τό πόσο πιστά, έτηρήσαμε τίς ύπο&ηκες 
αύ-τές. Παί τήν κατάλαβε στίς τελευταϊες"ήμέρες του σέ ολη τήν 
lκταση τή συμμόρφωσή μας αύτΤJ. Γιατί λίγες μέρες μετά, όταν σέ 
έκπλήρωση έπι&υμίας του έπραγματοποιή�η έκδρομή μιu -; όμάδος του 
'Γάγμr�οςι 1:;ας εστειλ� καί παqεκάλεσε νά διαβαστ� κ.ατά τή δια 
δρομη ή ε;ης έτ:ιuτολη του: 
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π ρ ό ς

Τό Όργανωτ ικό Γραcρειο λί.Α.". 
Έπιτροπήν Όρφέως 
'Αρχηγόν έκδρομης 11 - ΥΙΙΙ - 63 

Ηέ τά μάτια της φυχης μου e1ας βλέπω ζωηρά νά 
ξεκινατε γιύ. τόν ίερό χωρο της Δήμη τρας καί 
τό �ραιο άκ�ογιάλι της Κινέττας, καί λυπαμαι, 
γιατί άρρωστος ακόμα, δέν βρίuκομαι μαζί uας. 

Δοξάζω τόν 11 •• Λ •• του Σ •• , γιατί e1ας έδωe1ε 
τήν εύκαιρία νά όργανώe1ετε τήν έκδρομή αύτή, πού 
μ'οe1ες αλλες έπακpλου-&ήe1ουν, -&ά e1υντελέe1ουν e1τ ήν 
αi5ξηση μεταξύ των ά{)ελφων μας δεe1μων της 
Τεκτον.'. άγάπης Υ.αί της ένότητας καί -&ά τούς 
προετοιμάe1ουν γιά vά ξαναπιάe1ουν χαρο6μενοι 
κα[ δυναμωμένοι τ& έργαλεια της δουλειας 
e1τήν ωρα τους . 

Στό χωρο των 'Ελευe1ινίων πού -&ά βριe1κόσαστε, 
κάνετε τήν όμαδική εύχή νά γίνει ή προuπά-&εια 
του κα-&ένα μας χωριστά κα[ του Τάγματος έν γένει 
γόνιμη καf ά�οδοτική, γιά τό καλό του Μικτου 
Τεκτονιe1μου καί της Άν-&ρωπότητας. 

Μέ τ όν τ .". ά. ·. ά :. 
Τ . Β. Μ :. Δ .". 

'Ύστερα άπό λίγες μέρες πέ-&ανε. Λύτός ηταν ό Τίμος Βρατσανος� 
Ό άδελq,ός μας Τίμος. Ό Τέκτων, d Θεόe1οφος, ό αν-9-ρωπος. 

Ν. Παναγόπουλος 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΛΛΥΓΠΙΤΗΡΙΑ 

Α 

...• Μέ έλύπηe1ε e1φόδρα ή μετάσταuη του φιλτάτου έκ των φιλ
-:

τάτων άδελφου μας Τίμου σέ φωτεινότερους κόe1μους. Πηγαίνει με 
τό φωτοe1τέφανο του 'Αγίου, του 'ΊΙρωα, του 'Εμπνευe1τη εύγενικων 
tδε�ν. "Ας εΤναι αlωνία � μν�μη του. 

Θλίβομαι iδιαιτέρως, διότι παν ο,τι γνωρίζω, τό γνωρίζω &π' 
α-ότόν, παν ο,τι άπόχτηe1α, τό όφείλω σ'αύτόν. 

"Εχω ενα μπαουλο βιβλία κα[ χειρόγραφά του. Πως νά τόν ξε
χάσω i 

Ύπηρξε ό ίδρυτής της Θεοe1οφικης Στοας 11 'Αγάπη 11 καί έπί των 
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ήμερων του εΣδαμε έποικοδομητικές έργασίες. 
Παρακαλω, στό &εοσοφικό του μνη μόσυνο, νά πητε καί έκ μέ -

ρους μου λίγα λόγια, καί έγώ &ά εΊμαι νοητικως παρών έκεϊ •. 

Χρ. Παρασκευόπουλος. Καλαμάτα 
'Απόσπασμα άπό -τό συλλυπητήριο γράμμα του 

Β 

'Αδελφή μου 

'Υπάρχουνε στή ζωή του κα&ενου μεγάλες στιγμές, γεγονότα ά
νεχτίμητης αξίας καί σημασίας. Σίγουρα ενα τέτοιο γιά τή δική 
μου ζωή στά&ηκε f) γνωριμιά του Τίμου. 'ΊΙτανε πατέρας- άδελφός, 
φίλος καί δάσκαλος. Τό ζουσα τό?�, τό επιανα λές μέ τά χέρια 
μου, άπό χρόνια τώρα, ωστε δέ μπορω νά προσαρμοστω στό χωρισμό. 
Ίό περίεργο εΊναι ότι νοιώ&ω τήν παρουσία του. Τό μόνο κενό ή 
διακοπή της άλληλογραφίας μας. 

• • • Ό Τίμος άνήκε ι σέ ολους μας κα ί πρωτα άπ' ολα uτή Θεο
σοφι κή ίδέα. 

'Λπ' ό',τι έ'μα-&α φαίνεται -:ι.α&αρά πώς επεσε στό κα&ηκον της 
ύφηλης lδέας. Τί ώραια� Σάν μάλιστα άφήνει πίσω του τόση καί 
τόση δουλειά. Ό &αυμασμός μας &ά μένει παντοτινά δεμένος 
σφιχτά μέ τήv άγάπη μας -;ι.αί τήv σ.γttπη του. Καί ό δεσμός της τε-· 
λευταίας, της &γάπης, σύμφωνα μέ τά λόγια της Μπλαβάτσκυ, δέ χά
νεται. Γι'α-l>τό &ά μας περιμένει στούς φωτεινούς κόσμους πού τώ
ρα όδεύει, uάv ι!:ρ&ει ή ιf.ίρα νύ. τραβήξουμε καί μεις γιά κεϊ. 
Μακάρι vάχουμε τό &άρρος νά τόv κοιτάξουμε τότε "κατάματα". Θά 
έξαρτη&�ϊ άπό τό πόσο μεις &ά εχουμ ε τό &άρρος, τή δύναμη, τήv 
πίστη τή ζωντάνια καί τόv παλμό vά τόv μιμη,θ-ουμε. Δύσκολη δου
λειά.' Δέv μπορει ό κα&έvας vά εΊvαι Τίμος. Προσωπικά έγώ χρει -
άζουμαι καί αλλη μα&ητεία στά πόδια του ••• 

Λάμπης Λουκος. Πάτρα 
'Αποσπάσματα &πό τό συλλυπητήριο γράμμα του 

l\ιlAPTYPAi ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΊΟΥ 

Μαζευτήκαμε σήμερα έδω γ ιά vά δώσουμε τή σκέφη μας καί τήν 
καρδιά μας στον πολυαγαπημένο μας άδελφό Τίμο Βρατσάvο. �Τναι πιr-
λύ βα&ειά ή λύπη μας πού χάσαμε τή γήινη παρουσία του, πού δέv 
βλέπομε πιά τό φωτεινό του χαμόγελο καί τά λαμπερά του μάτια 
πού άκτιvοβολούσαvε τήν φυχική του δύναμη, τήv φυχική του καλο
σύνη. 'Όλοι μας &ά &υμόμαστε πάντα τή &ερμή κα ί ζωντανή αύτή 
άκτ ιvοβο.λία, τή ζεστασιά της �λη&ινης του &.δελφικης άγάπης. 

"Εγιvε μέλος της ΘεοσοφtΥ,Τ)ς 'Εταιρίας τό 1934. Τόv γνώρισα 
στά Γραιρεϊα της στήv όδόv 'Ομήρου. 'Όλοι μας από τήν αρχή δια -
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κρίν.c:<με τήν έξαιρετ-ική του δυναμικότητ,α, τή φλογερή του &έληό'η·,: 
τήν ά;ιο& .αύμαστη δραστηριότητά του καί πιό πολύ άπ'ολα τήν·τόσο 
μεγάλη το,ι άγάπη, · τ-ή λατρεία του μπορω νά πω γιά τή Θεοσοφική 
Ίδέο; •. J(αί _q'αΌτή τή Θεοσοφική. 'Ιδέα &φοσιώ&ηκε �λό'<t>υχα. 

":ιΙτανε Γενι.κό_ς Γραμματεύς της Θεοσοφικης 'Εταιρίας άπό · τό 
195ϊ �ς �όν Δεκ�μβρη του 1958. "Ας μήν άν�φέρω τώρα τούς λόγους 

, , Jl .!. , , ,, ( ,. δ 1. , ,:,,,, , , , , που �ον·�χαναν κι «ντον και μια ομα α απο μας, παληα και νεα μ� 
λη της Θεοσρφικης· 'Εταιρίας� νά παραιτη&ουμε άπ'αΌτή. Δέν &έλω 
νά ξαν.α&υμη&ω έκείνη τή μαύρη σελίδα της Θεοσοφικη-ς 'Εταιρίας .• 
'Εμείς, παληά της μέλτj, πού ·τόσο τήν_ �ί'χcφε &γαπήσει, ν-ιώσαμε 
μιά βα�ειά _άπελπισία, μιά βα&ειά ντροπή., πού τότε ·ξέφυγε τόσο 
άπ'τόν _δ:Qόμο της, &π'τό ι δι:Ν°ι κό τη_ς (χλληλεγγύη ς, της άλληλοβοή
&ε ιας,. της_ άδελφό-τητας.;, . . 

Σέ λ-ίγ ο: =!δρύσάμε τή Θεοσοφική μας "Έ:νωση κι ό &δελφός μας 
Τίμος Βρατσάν�ς έργάστηκε όλόφυχα γι'αfJτή οπως είχε έργασ�εϊ 
καί γιά τή· Θεοσοφική Ίhαϊρία. ,.Ήταν· έξαιρετικά 'δυνατή καί γό ·_ 
νιμη ή ,δραστηριότητα καί ή δυναμικότητά τού. 

'Όπω.ς διαβάσατε dτό τελευταιΌ μα.ς Δελτίο, ό άδελφός μας Τί
μος πλούτισε τίς Θε:οσοφικές 'Εκδόσείς της Θεοσοφικης 'Εταιρίας, 
πού ηταν -π:ρό-ε·δρός,τbυς, μέ τίς τόσες εμμετρες κr.iί iτεζέ_ς μετάφρi:..:. 
σεις του-, τό 1

1Κάρμα.11 ·κ-αί τή 11Λfετενσάρκωση 11 ::.Τ) ς Μr.έζαντ, τη 11Φω:.... 
νή της ,Σ·ιγης11 της �fπλαβάτσκυ, τόν 11Διαλογισμό. γιά τούς άρχαρί -·
ους11 του· Q'(ιέτζγουντ, τ9_ έπ ικό ?tO�'IJμ(!, το}! "Βντουϊν 'Άρνολν; 1

1Τ ό  
Φως της 'Ασ-ίας11

• Δική του εκδοqη �ίναι ή λfπαγκαβάδ Γ11.ιτά11 • Οι'· 
δυό αδτές εμμετρες άποδόσει� εχουν τόσο ζωντανή καί πλούσια πο� 
ητική_εκφραuή. 'Αλλά οχι μονάχά μεταφράσεις, μά καί. -δt'κά του Έρ
γα εχει γρ'άφει. Τήν :tρμηνεί·α του Θεοσοψικου ':Εμβλήματος,. καί 
τελευταϊ α στ ί ς δικές μας 'Εκδόσεις 11Θύρσος11 τόν · 11 Έπτασύν&ετο 
&ν&ρωπο 11 • • .'J'ίς 'Εκδόσε ις 11Θύρe1ος 11 τις πλ,ο.ύ:rισε καί μέ νέες μετα
φράσεις �ου. 11 _0ι' Βασικοί Νόμοι :της Θεοσοφία:-.ς" της Μπέζαντ, τά
ποιήματα του.Κρισναμούρτι 11 '0 .',Α&άνατος Φίλος11 -πού δυστυχως τά

, , , 1· / / δ , , λ , εβγαλε σε πολυ·περιορισμενα αντιτυπα · στο� ικο του μικρο πο υ-
γραφο-,τό μίκρό·· λιγοσέλιδο βιβλιαράκι 1ου, 11 Tl1onas Ilω:iblin" "Αν 
ijμουν γιατρός" καί τήν τελευτα .ία ΊΟ\> ·μετάφραση 11 Ή 'Αρχαία Σο-

, -
1 

' r ' " ' ""λ δ , ' λ ' , φια11 της nfπεζαντ. ια ολα του τΟ:.(Υ.Λ α '1Jίf00'tευματα, Ol;Lt ιες και 
αρ&ρα, πού τό τόσο γόνιμο μυαλό του ολο·καί- -�ημιουργοvσε, δια
βάσατε dτό Περιοδικό μας, ωστε νά μήν. τά έ�αναλαμβάνω τώρα. 

Θά ξαναπω αiιτό πού είπα καί .στήν- άqχή. Ό πολυαγαπημένος 
μας άδελφός Τίμος, εξω άπ'τή ζω:"'τ.αν_ή -;;ρJ.J δη μιουργικότητα καί 
δραστηριότητα είχε πάντα τό Ίδιο ζωΎτανή καί λαμπερή τή φλόγα 
-:ης καρδιας του, Πάντα άγάπησε .τόν αν&ρωπο κι άγωνίστψ.ε γιά τήν . 
ό:δ�λφότητα γι ά τή δικαιοσύνη, :γ. ι ά τ: &ν&.ρώπ ι να ιδανικά. 

')ΊΙταν κ�ί Πρόεδρος του Συνδέσμού γιά τήν κατάργηση της &ανα
-: ιΥ.ης ποινης γιατί ηξερε τ:οιά ε'ίναι � σημασία της ζωης του άν -
&ρώτ:ου καί πώς μονάχα ζώντας πάνω στή γη μπορεϊ ό &ν&ρωπος νά 
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ξοφλήσει τά κρίματά τ ου. "Ήξερε τά bλέ&ρια άποτελέσματα τοϋ βί
αιου &ανάτου καί γιά τό &ύμα καί γιά τούς &ύτες. 

Ό &δελφός μας Τίμος Βρατσάνος εδινε πάντα τό 11 παρώv11 σάν & 
λη&ινός στρατιώτης κι άλη&ινός άγωνιστής σέ κά&ε άν&ρώπινο tδα
ν ι κό. "'Αν κάποτε ηταν μαχητής του έ&ν ι κου μας στ ρατου κι ό'πως
έλεγε στά τελευταια του χρόνια μέ τόσο παιδική άπλότητα "ημουν
φονιας11 , τώρα ηταν μαχητής, μέ τ1Jν πέννα, μέ τά λόγια �έ τήν
πράξη; "Εγρα4,ε ένάντια στίς φυλετικές διακρίσεις (ό'λο; &υμόμα -
στε το αρ&ρο του 11 'Άσπροι' μαυρο ι' κόΧκ ινο ι' κίτρινο ι11 ' πού δη
μοσιεύτηΧε στό Περιοδικό μας 11Πελεκάν"). "Εγραψε ένάντ ια γιά 
κά&ε άδικία, γιά κά&ε τί πού δέν ηταν στό ρευμα της άλη&ινης 
Άδελ�ότητας. ,πάντα πο�έμ�σε :ήν ,άδικία, τή μικροψυχία, τίς προ-
καταληψεις, τον φαρισαισμο. Μα τετοιοι άντρειοι αv-&ρωποι πού 
είναι γεμάτοι ειλικρίνεια καί δέν φοβουνται ποτέ νά πουν; τήν &
λή&εια καί νά σταΌ-ουν όλόρ&οι μπροστά στή ι,ιικροψυχία Χ{ί!ί στή 
στενοκεφαλιά των άν-&ρώπων, πάντοτε &ά ξυπνη σουν την άντίbραση ' 
τήν καταλαλιά, τήν έχ{}��τητα α -& τ ω ν  των άν&ρώπων. Γιατί ό 
μεγαλόκαρδος ε'ίναι πάντα μισητός άπ'τόν μικρόκαρδο. Καί πάντα ό 
ασπονδος έχ&ρός του &ν&ρώπου πού εχε ι &ναμένη τή δυνατή φλόγα 
της ψυχης του είναι αΌτή ή μικροψυχία, ή άδιαφορία, ή χλιαρότη
τα των ζωνταvων νεκρων, πού φοβουνται τήν &λή&εια, πού φοβουν 
ται τήν πραγματική &γάπη. Α'ύτοί ot χλιαροί αν&ρωποι ε'ίναι έκει
νο ι πο·J ό'πως ε_τπε ό Όante, οiιτε δ Παράδεισος ο�τε ;ι.' ή Κόλαση 
τούς δέχεται. Ό μεγάλος άμαρτωλός εΤναι έ'νας έντονος &ν&ρωπος 
πού κι αν πάει στήν Κόλαση μιά μέρα &ά φτάσει στόν Παράδεισο. 
Ζώντας έδω στή Γη μπορει νά νιώσει μέσα του τή μεγάλη μεταμόρ -
φωση. 'Αλλά ό χλίαρός μέ τή σβυστή τή φλόγα, δέν έχει τή δύναμη 
οiιτε γ ιά νά ζήσει κ'ή ϊδια ή 7,ωή τόν διώχνει άπ'τήν καρδιά της. 
ol χλιαQοί, ol στενόκαρδοι, δλοι έκεινοι πού εχουν κλεισμένο 
τόν πνευματικό τους όρίζοντα μά λένε τά μεγάλα λόγια, λένε πώς 
πιστεύουν τήν Παγκόσμια 'Αδελφότητα, άλλά στήν πράξη .•• άλοίμο
νο καλύτερα &ς μ ήν 1¼υμη{}ουμε ••. καλύτερα ας κ.λε ίσουμε τ' αντ ιά 

; " 1. ,  , , , , , , , , , ' λμας να μην υ.κουσουμε και παλι εκεινη τη φωνη που ακομα αντι α -
λει μέσα μας, τίς συμβολικές έκεινες λέξεις 11 "'.Αρον &ρον, σταύ -
ρωσον α-&τόν 11 • • •  τίς λέξεις πού μέσα άπ'τούς αίωνες ξανάρχονται 
κά&ε τόσο στό στόμα των μικρόψυχων άν&ρώπων. 'Εκεινος πού δέν 
ζει έντονα, πού δέν δονειται ολόκληρος άπ'τά παναν&ρώπινα lδα -
νικά καί ζει μέσα στή χλιαρό�ητα καί στήν άδιαφορία, πως μπορει 
νά νιώσει άλη&ινή_άγάπη, lχφου &γάπη &ά πεϊ φλόγα; Καί κλείνουν 
τήν πόρτα της καρδιας τους καί γίνονται διωκτες της αγάπης. Καί 
γίνονται σκλάβοι του ϊδιου του έαυτου τους. Γιατί πως μπορει πο
τέ νάναι έλεύ&ερος έκεινος πού εχει κλεισμένο τόν πνευματtΧό 
του όρίζονταJ 

· Οί δυνατοί άγωνιστές της ζωης, πού δέv ιροβουνται ποτέ 
διακηρύ;ουν τήν άγάπη, τή δικαιοσύνη, τήν άλή&εια πού πιστεύου-

, 
να 
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νε, πάντα &ά συναντήσουν αύτόν τόν άμείλικτο έχ&ρό,τήν άντίδQα
ση, τό μίσος ij τήν άδιαφοqία, τήν προκατάληφη, τή στενότψα το·, 
νου καί της καρδιας. 

Δέν &ά&ελα νάμαι κριτής, μά έπειδή πιστεύω πώς μονάχα ό αν

&ρωπος πού β λ έ π ε  ι τό σφάλμα του, μονάχα έκείνος μπορεί 
νά προχωρήσει &αρρετά στόν δύσβατο δρόμο της 'Αλή&ειας, γι'αύτr-

' ι, , δ , , ,- δ - ΤΤ ,. , , , εDχομαι μ ολη μου την καρ ια να το ουνε •.. nαι τοτε, μονο τοτ� 
ό πόνος πού δώσανε δέν &άχει πάει χαμένο�··· Κι ό άδελφός μας 
Τίμος, μέ τή ζωντανή τήν πίστη, μέ τή μεγάλη, τήν &δολη καqδιά, 
&ά νιώσει μιά τόσο μεγάλη χαρά ••• 

ΕΤχε πάντα τό &άρρος της γνώμης του καί ποτέ δέv φοβή&ηκ� 
νά στα&ει άvτιμέτωπος σ'ο,τι αύτός δέν &εωρουσε σωστό. .,,Ηταν 
πάντα συνεπής μέ τόv έαυτό του κι ό εντονος παλμός της φυχης του 
τόv έκανε νά μήν &έλει ποτέ vά όπισ&οδρομήσει. Τό &εωρουσε όπι-

" δ ' υ J. ' δ ' ' 
, σ�ο ρομηση ο,τι αντος εν πιστευε πραγματικα. 

, ( δ , J , ( 'λ (\ , , - , ( Μα ο υvατος αγωνιστης, ο α η�ιvος στρατ ιωτης του χρεους, ο 
συνειδητός έργάτης του καλου, φτάνει στό σημείο vά γίνει καί 
μάρτυρας του χρέους. Βα&ειές πληγές ανοίξανε μές στήv φυχή του. 
Πληγές πο{J στάζαv σ.lμα καί πού c:ιαρμακώσαvε τά στερνά χρόv ια της 
γήινης ζωης του. Μαζί μέ τή σωμ�τική του άρρώστεια, πού χρόνια 
αtλάκωve τό γήινο σωμα του, οί βα&ειές πληγές της φυχης του του 
άνοίξαvε -'{σως πιό γρήγορα- τίς πύλες της αλλης, της μεταγήιvης 
ζωης. "Επεσε μάρτυρας της !δεολογίας του, της πίστης του, τotJ 
φλογερου του έv&ουσιασμου. 

'Π Θ ' ur., ' ' ' ' λλ ' ' ' ' ' μεοσοφικη �vωση σ αυτοv χρωσταει πο α για τη γραμμη που 
τρα�άε ι σήμερα, τή γραμμή της έλευ&ερίας καί τό ό'σο τό δυvα,ό 
π ιό πραγματικό βίωμα της αδελφ_ότητας, πού εΤvαι ή κατανόη ση κ' 
ή άγάπη του άν&ρώπου, δίχως καμμιά διάκριση, δίχως κανένα ξεχώ-
ρισμα. ΊΙ άγάπη γιά τόv ϊδιο τόv αv&ρωπο, οποιος καί νάναι, Κι 
ι , , t , , ι , t 

"'Ι. "  ,171"' δ' ο πιο μικρος, κι ο πιο ταπειvος, ·.tι ο πιο αμαρτωr.ος. ι:.μας ε-ι 
μας έvδιαφέρει τό έπιφανειακό, έπιπόλαιο γόητρο γιά τήv όργάvω-

, 
δ λ δ' , ' ) 

, 
..ι , , λ' ση μας, η α η vαχομε με .η μας μ ο v α χ α ι:;;,.ε ιvους που εν;. 

πώς εΊναι 11 έvάρετοι11 • 'Ίσα ϊσα ό άμcι.ρτωλός εΊναι έκ.είνος πού ε-, λ' ' ' ά ' ' ' Β 'n ' ' ' 'λ χει τη μεγα υτερη αvu.γκη π την πνευματικη, οηv-εια, απ την α 17-
& ιvή άv&ρώπ ι νη στο qyή. 

'Λγα:τημένε μας Τ ίμο. Καλέ μας αδελφέ. Στ' σ.χνάρ ι α τά δικά σου 
�ά έξακολου&ήσουμε νά περπσ.τουμε. Πιστεύουμε καί μεις σ' αύτό. 
�ού τ.ίστεφες καί σύ. 'Αγαπουμε καί μεις οπως άγάπησες καί σύ. 
1fv ;εχωρίζομε τούς tι.v&ρώπους σέ ενάρετους καί άμαρτωλούς καί 
�tν άγκαλιάζομε μονάχα τούς πρώτους κα( vά διώχ�ομε τούς δεύτε
(2Ο'J ς • 

Τ ίμο, αγαπημένε. "Ας στέΧε ι ς πάντα έ'vας φωτεινός φάρος μπ� 
:;-:�μας. 'Π ζωή σου, τj άγων ιστικότητά σου, ή εντοvη δράση σο·. 

"; �τvαι πάντα ένα ζωντανό παράδειγμα γιά μας. 
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Νιιu&ω τώρcι. τήν παρουσία σου, έδω κοντά μας. Άκους τά λόγια 
Τ ' λ ' ' δ λ ' " ' ' ' Β ο. ' 1• μου. ιμο μου, κα ε μου α ε φε, εvιωσες ταχα ποτε τη, αvεια ι.t-

γάπη πού σου είχα; 'Ίσως vά μήν μέ Υ.ιατάλαβες. 'Ίσως καμμ ιά φορά 
νά μέ παρεξήγησες. Μά τώρα, έκεί ποv είσαι, τώρα πού βλέπεις Κt:*
&αρά μέ τά μάτια της φυχης σου, δές την, νιωσε την πόσο βα&ειά 
κι όλό&ερμ η είναι. Σέ παρακαλω βοή&ησέ με καί μένα καί ολους 
τούς συνεργάτες σου πού έργαζόμαστε γιά τήν κα&αρή Θεοσοφική'Ι
δέα, καί δωσε μας τή φλόγα σου, τήν πίστη σου, τή δύναμή σου, 
τόν έν&ουσιασμό σου, ολη τήν εντονη ζωή σου. 

'Αγλ. Ζι:(ννου 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙQΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1963-1964 

Στίς 22 του Όχτώβρη ξαναρχίσανε οι έργασίες της Θ. ΕΝ. μέ 
τ1ν όμι.λία της Διαχειρ. Ι:ι.δ.'Λγλ. Ζάννου πού δη μοσιεύεται παρα -
κατω. 

Ε.ΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ 

'Αρχίζομε κσ:ί πάλι σήμερα τίς έργσ:σίες μας. Άρχίt;:ομε καί 
πάλι επειτα &πό τ1Jν τρίμηνη διακοπή του καλΌκαιριου. "Λριχγε ,τJ 
τρ{μηνη αύτή διακοπή μας έδωσε νέες δυνάμεις, νέες σκέφεις νεα 
σχέδια; �[ας εκανε νά σκεφ&ουμε πιό βα&ειά τί πραγματικά &έλομε, 
τί προσπα&ουμε στή ζωή μας, τί είναι αύτό πού νιώ�ομε μέσα μας 
όλοένα νά μας σπρώχνει καί που μας οδηγει; 'Ίσως πολλοί άπό μας 
νάχαν τήν εύκαιρία νά φύγουν γιά λίγο άπ'τήν πόλη, νά πηγαν εξω 
στήν άνοιχτή φύση , καί νά δέχτηκαν τίς ζωογόνες δυνάμεις της. 
Ό ή'λιος, ό αέρας, τό νερό κ'� -γτj. Τά τέσσερα στοιχεια της, αύ

τά πού δ{νουν στόν αν&ρωπο τή δόνηση της Δημιουργίας. Μέσα σΌ
λη τή φύση, μέσα σ'ολη τή ζωή, τό υΛγιο Πνευμα της Δημιουργίας 
δίνει τήν ω&ησή του. Ηά τήν ω&ηση αύτή τή δέχεται μονάχα ό &.ν -
&ρωπος πού άνοίγει τόv έαυτό του γιά νά τή δεχτει. 

'Αλλά κι οσοι άπό μας δέν πηγαν στή άνοιχτή φύση 
Υ.ι αύτοί τήν έπίδραση του "Πλιου, πού μέ τίς tντονες 
του τό φως του κσ:λοκαιριου μπηκε μές στό σωμα μας κ' 
ζωογόνα του δύναμη. 

δέχτηκαν 
&χτ ί δες 

έδωσε τή 

"Ας μή φοβόμαστε τίς καφτερές του ή'λιου τίς άχτίδες. Αύτές 
δίνουν τήν ενταση της ζωης. Μας εΤναι γνωστό άπ'τόν Άποκρυφι -
σμό πόσο τj ζωτική ένέργε ια τ11ς έπίδρασης του φωτός, ή πράνα, 
δίνει τή ζωή, τήν ύγεία στό γήινο σωμα μας. Μά καί πέρα άπ' τό 
γήινο σωμα, ή ενταση αύτvς της ζωης ξυπνα κι ολες τίς βα&ύτε -
ρες δυνάμεις μας. Ξυπνα πιό ζωντανά καί τή σκέφη μας καί τήv 
&γάπη μας. Νιώ&ομε πιό δυνατά τόν παλμό της ζωης μέ τίς τόσες 
καί τόσες έκφράσεις της. Νιώ&ομε καί τήν όμορφιά καί τήν άγάπη 
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σάν vάναι εvα. Γ ιατί ή όμορcριά ξυπνα τήν άγάπη κ'τj άγάπη μας
κάνει νά νιώ&ομε πολύ πιό βα&ειά τήν όμορcριά. 

···· Καί- μέσα σ'αύ,ή τήν ένταr1'i) 1:'η(; ζώη-ς ό νους μας ξυπνα καί
· σκέπτετeχι καί φά:χvε·ι νά ξεδι;αλύν-ε ι. ολο τό kπέραντο μυe1τήριο της
·ξωης.πού β·ρίσκεται καί γύρω.,μccς -καί μέσcχ μας. Τί &ά πε'ι (ωή· Τί
&& πεί ζϊ;ι, ύπάρχω;.'Ποιός είμαι έγώ πού. λέγω "έγώ"f "Από �ου

1

ηρ
&α; Τί ·εiμαι ··τώρα; Που ·πηγαίνω; Ποιός εΊναι ό σκοπός 6 πρ οορι-

, <'ν 
,ν 

, , , 
, 

' 

σμος της ζωης μοv.; Ποι.ο το νοημα·της; 
Τό ·νόημα της ·ζωης. Τό σ'κεcρ-&ήκαμε:;, προσπα&ήσαμε νά τό κατα -

λ 'Β ' λ ' 11λ 
ύ
τ / ' ' ' ' ' ' α, ουμε; να υσό1,με·.ο ο α ο.το μυστηριο που κρυβει; Μεσα στην 

βα&ειά πέρ·ισυλλΌγή·προσπα&εϊ ό αν&ρωπος vά ξεδιαλύνει τό μεγάλο 
αύτό πρt>βλημα. λ1έσα άiτ�τούς άμέτρητους αίωνες πού κρύβονται πί
σω άπ'·τήν .Ίστορία, βλiπομε α:ύτή τήν.,προσπά&εια του άν&ρώπου. 
Γ·ι d νους ·του όλοένα, άπό τότε ωσαμε· σήμερα, προσπα&εϊ νά δώ -
σει άπάν:τ:ηση στό b.τέλειωτο11 Γιατί 11 ό;>-..όκληρης της Ζωης. Τό 11 Για -
τ-ί" καί·της άπέραντης καί της περιοr-υσμένης ζωης πού βρίσκεται
μέσα μας. · . . . , . 

Κι ό_ αν&ρωπος, π�.<Η1π_α&ώντας νά.δώσει μιά άπάντηση σ' αύτό
τΌ 11Γιατί11, δού.λεφε,_ &γωνίστηκε κ'έ'δωσ'ε τίς &ρησϊ<.ειες, τίς φι
λοσοφίες, τίς έπιστ,ημ-ε,ς· στ:6ν κόσμο. 

•. · ΊΙ Θρησκεί·α πρ.ο.σπα&εϊ ,μέ τίς πνευματικές δυνάμεις vά έρευνή
σει ,καί νά δώσει μιά lχπάντηση σ:r.ό Μυστήριο της Ζωης. ΊΙ Φιλοσο-

, ,ν 
, , δ , t. , ...., ' Q_ , 

, 
' φιΊ:χ:πρ.οστ.α&ει με τις ιανοητικες._«υνcφε.ι:ς του ανv-ρωπου να ερευ-

v·ήσει ·κι αύτή τήν Αtτία της Ζw� ς_. Κ'τj 'Επιστήμη προσπα&ει μέτήν 
έμπειρία καί τήν l.ρευνα νά έξηγ.ήσε:ι,τΊχ φαινόμενα της ζωης. Τρεις

- ξεχωριστοί δ.ρόμοι. Τρεις δρόμο-ι πού d, κα.&ένας δίνει τή δική του
·&πάν\·ηση· στά· απέραντο αύτό 11 Γιατί 11 • 

Ή Θεοσοcρ [α προσπα-&ει τούς τρεις αύτούς ξεχωριστούς δρόμους,
' 

'λ' ' Β - ' ' ι ., ' ' ' "λλ ' που ΠΟΛ ες φορες τρ� ουνε τοσο μακqια Ό τνας απ τον α ο, να 
, , , , , t, , , ' Ύ < Jt  τους συνεΥ:ω-σ'ε t, να τους καν.ει εναν κα t μονο που ει ναι η ,:; ρευνα

τ η ς Μ t ας 7ιωη ς • 
Τί σημασίά εχει μ έ  ποιό τρόπο έρευνα κανείς; Ό κα-&ένας 

παίρνει τό δικό του Μονοπ&τι, γι& ν'άviβει στό Βουνό της 'Αλή
&ε ι·άς. Γιά νά φτάό'�ι στήν κορφή του. Στήν kνακ&λυφη καί στό β ί
ωμ'ιχ τη ·ς Θεϊκης Πραγ ματικότητας. 

Ό κά&ε αν&ρωπος σύμφωνα μέ τόν χαρακτήρα του, μέ τήν ίδιο
συστασία του, μέ τόΎ ίδιαίτερο ·δικό του τρόπο πού σκέπτεται καί 
-:ou αίσ&&νεται, τραβα τόν δικό του τό δρόμο. Κ'έξω άπ'τούς τρεις
:χ1τούς" βασικούς δρόμους η γραμμές -πού άναφέραμε πρίν, ε'ίναι καί
δ";)ό αλλα κεντρικά ρεύματα. Ό λfυστικισμός κι ό Άποκρvcρισμός. 

Ό �{υστικισμός όδηγεί στήν 'Εσωτερική ''Ενωση, δηλαδή είναι
ri .ρόπος ,πού δείχνει στόν αν&ρωπο πως_&.ά μπορέσει νά βρει αύτή 

' έ ' " ' έ ' Β' . J{ ' 'Α ' -:-r,; σωτερικη ενωση, το σωτερικο .. ιωμα. ι ο ποκρυcρισμος με-
.ί.::-:-; τούς κρυμένους Νόμουc της Ζωης τήv .έκδήλωqη του Κόι:;μου ό-
.. , . , ., 7 ' ' , 'Ε "' Γ' , ε λCΧι.ηρου, τα φαι•ιημενα που 1) πειqαμα:tικη •τ.ιστημη οεν τα γει
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έρευνήσει ακόμα. Ό μυστικιστής ψάχνοντας τήν έσωτερική πλευρά 
των πραγμάτων κοιτάζει καί μέσα στόν ϊδιο τόν έαυτό του κα ί 
προσπα{)-εί νά τόν δ:,ιzακαλύφει. Τό ttfvW8-ι σα'ότόν 11 εΤναι ή πιό πα -
ληά κcχί βcχ&ειά σοφία. �Αν δέν γνωρίζομε τόν έαυτό μας, αν δέν 
εχομε δει τίς έπι&υμίες μας, τίς αντιδράσεις μας, τούς φόβους 
μας, τόν έγωκεντρισμό μας, πως &ά μπορέσουμε νά καταλάβουμε καί 
τόν αλλο, τόν αλλο πού εΊναι κι cχύτός ενα κομματάκι, μιά έκδή -
λωση της Ζωης, ό'πως εϊμcχστε καί μεις; υΟλοι οι αν&ρωποι κι ό'λα 
τά πλάσματα ποJ ζουν, κ'ή Φύση όλόκληρη, μέ τά φαινόμενά της καί 
μέ τά τέσσερα στοιχεϊα της πού εϊπαμε στήν άρχή, ολα εϊμαστε 
φαινόμενα, έκδηλώσεις της Μιας καί μόνης Ζωης. 'Όλοι ε'(μαστε 
παιδιά του ϊδιου Πατέρα. λfά γιά νά καταλάβουμε ό'λες αύτές τίς 
πολυποίκιλες καί διαφορετικές κινήσεις πρέπει νά Υ.αταλάβουμε τήν 
'lδια τήν κίνηση, τήν ϊδια τήν έκδήλωση μέσα άπ'τό δικό μας τό 
μικροσκόπιο, μέσα στόν δικό μας τόν εαυτό. Τόσοι καί τόσοι φιλ� 
σοφοι, τόσοι Διδάσκαλοι καί Γιόγκι, καί τώρα τελευταϊα κι δ μεγά
λος σοφός Κρισναμούρτι, ό'λοι μας μιλουν πώς πρέπει -πρωτcχ άπ'ολα 
νά γνωρ[σουμε τόν έαυτό μ�ς. Καί μόνο γνωρ{ζοντας τόν έαυτό μας 
κα [ κατά συνέπεια γνωρίζοντας κα ί το11ς &λλους, &ά μπορέσουμε νά 
νιώσουμε τήν έσωτερική ένότητα πού -&τ:άρχε ι ανάμεσά μας. λ[πορεϊ 
νάχομε διαφορετικές έκδηλώσεις, διαφορετικές tπι&υμίες κα[ σκέ
ψεις, διαφορετικά συναισ&ήμcχτα, μά ό'λοι στό βά&ος εϊμαστε ό'μοι
οι. 'Όλοι εχομε πρωτα πρωτα τήν άγάπη γιά τόν έαυτό μας, κ'τj ε
γνοια μας εΊναι π�ς νά ζήσουμε, πώς νά συντηρη&ουμε, πως ν'αύξf 
σουμε τίς διάφορες Ιδιότητες του "έγώ" μας. ΊΙ συντήρηση, ή αiJ
ί,ηση κι ό πολλαπλασιαvμός εΊναι οι τρεϊς βασικές έπι&υμ{ες του 
11 έγώ 11 .'Όλοι εχομε τήν έπι&υμ[α γι'αύτά τά τρία, κι ό'λοι εχομε 
τόν φόβ ο νά μήν τά χάσουμε. λfόλις νιώσουμε ενα γόητρο, μιά τόνω
ση του έαυτου μας, νιώ&ουμε καί τή χαρά μέσα μας, μά μόλις νιώ
σουμε μιά ταπείνωση, μιά μείωση του έαυτου μας, μιά ελλειψη ά.
σφάλείας,νιώ&ουμε τόν πόνο, τήν όδύνη. Κι οταν δουμε πώς οί ϊ
διες αύτές !διότητες βρίσκονται μέσα στόν κ ά & ε αν&ρωπο, πώς 
τά ϊδια βασικά κίνητρα τόν σπρώχνουνε μέσα στή ζωή, τότε νιώ&ο't}-
με αύτή τήν ένότητα, τήν ά.δελφότητα γιά ό'λους τούς άν&ρώπους. 
Καί μαζ[ μ'cχύτό, πέρα ά.π'τ'άν&ρώπινα κ[νητρα πού τόν σπρώχνουν 
στή ζωή, ή ϊδια Θεϊκιά ΟtJσία βρίσκεται μέσα σέ κά&ε αν&ρωπο ο
πως βρίσκεται κcι.ί πcχντου. 'ΙΙ ί'δια Θεϊκιά Ούσία μcις ένώνε ι ό'λους. 

Πως μπορουμε νά μιλουμε γιά τήν Παγκόσμια 'Αδελφότητα, πού 
cχύτή βάζει σάν πρωταρχικό σκοπό ή Θεοσοφία, αν πρωτα απ'ολα δέν 

λ 'Β ' "δ ' " cι ' 'cι " cι ., , κc<τc< � ουμε τον ι ιο τον ανvρωπο, τον καvε ανvρωπο οσο μικρος 
κι Ι!ι.ν εΊνcχι, κι αν δέν τόν bγcχπήσουμε άλη&ινά; Κι ό'πως εί'παμε, 
πως &ά τόν καταλάβουμε' αν πρωτα άπ' ολα δέν καταλάβουμε τόν ϊ
δ ι ο τόν έcχυτό μας; "Ετσι τό "Γνω&ι σαύτόν'' εΤναι τό πρωταρχικό 
σκαλοπάτι γιά νά μπορέσουμε νά φτάσουμε στό βίωμα της Παγκόσμι
ας'Λδελφότητας, δηλαδή στήν αλη&ινή'Αγάπη. Κι αύτός εΊναι ό σκο-
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πός τ ου λίυcJ'τικιcJ'μου. Γιατί δέν μπορει νά νοη&ει ιl.<γάπη γιά τόν 
Ι:Ίεό δίχως άγάπη γιά: τόν αν&ρωπο. Δίχως άγάπη γιά κάθε πλάcJ'μα 
του Θεοϋ, εrτε αν&ρωπο, εfτε ζ�ο, εrτε φυτό. Γιά τό κά&ε τ{ πο� 
ζεΊ. Δέν μπορε7 νά: νοηθε7 &γάπη γι� τήν Α!τία δίχως &γάπη γι� 
τό άποτέλεcJ'μα. Καί τά δυό στήv ύπέρτατη 0-όσ{α τους εΊvαι 'Ένα. 

Κι ό δρόμος του ΆποκρυφιcJ'μου όδηγε7 στή Γνώση. Στή Γνώση 
ό'λου του έκδηλωμένου Σύμπαντος μέ ό'λους τούς έσωτε9ικούς του 
�όμους. Στή ΓνώcJ'η ό'λων τ�ν Δυ�άμεων, κ'έκείνων πού β�(cJ'κονται 
ε!τε ;υπνητές εϊτε κοιμισμένες άκόμα μέcJ'α στόν ϊδιο τόν αν&ρωπυ. 
Στή Γνώση ολόκληρης της Δημιουργίας. 

\[ά: γιατί νά λέμε πώς είναι δυό διαφορετικά, ξεχωριcJ'μένα 
ρεύμα:τα ό λ[υστ ικιcJ'μός κι ό Άποκρυψισ'μός; Gϊπαμε πώς ή Ζωή εΊ
ναι λfία,. Πώς δέν μπορουμε νά ξεχωρίσουμε τήν λίτία απ'τό άποτέ
λεσμα. 'Όπως εΊπε ενας μεγάλος Σοφός του εκτου αiώνcι. π.Χ. cJ'τήν 
J,, , Λ' Τ , , Τ , τ " , , , , δ , ινα ο αο - cJ'ε, το cι.ο ε ναι ενα, μα μετα χωριcJ'τηκε στα υο. 
'ΙΙ Al ' ' ' ' 'λ ' '\ 'ι ' ' ' ' ' τια Y.ct.ι το αποτε εcJ'μα, το .'ιΠοcυτο ν.αι το aχετιχ.ο, το απε-

ριόριστο καί τό περιορισμένο, τό αμορφο καί ή μορφή. Τό 'Ένα 
διαcJ'πάστηκε κα{ �γινε τό δύο, δηλαδή ό Δυϊaμός. 

Πως λοιπόν βάζομε μιά διαχωριστική γραμμή &νάμεσα στό άπο -
τέλεcJ'μα καί cJ'τήν αιτία, uτήν 'Εκδήλωση καί στό 'Ανεκδήλωτο; "Α " ' 'f ' ' 'Α ' έ - ' ' ν ομως οι, υcJ'τιΥ.ιcJ'μος κι ο ποκρυψισμος ρευνουv και οιδ , , , t , , ιι , ξ- δ , -υο τη Ζωη ολοΥ.λ η ρη μ ολε ς τις � κ ηλωσε ι ς της, μολατ αυτ α πε ρπα--
τοϋνε σέ διαψορετικούς 0ρόμους. Ό ενας μέ τήν έaωτεριχή "1::νωσ'Τ) 

, , Β , • " , , Ι' , Η , , ' < Γ / δ , όδ και το ιωμα, ο αλλος με τη νωcJ'η. Mc< μ ηπως κ η νωΟ'η εν η -
γεί κι a-ότή, μέ διαφορετικό τρόπο, στήν έcJ'ωτεριΥ.ή 'Ένωaη καί 
uτό Βίωμα; "Ιuως ή μικρή άν&ρώπινη γνώcJ'η, ό περιοριaμένος αν 
&ρώπινος νους νά μήν όδηγουν στήν 'Ένωση, γιατί, ό'πως εΊπε καί

' ' ' Τ ' ό " ο. ' τ ' ' δ' - ' παλι ο Λαο- σε, αν\J'ρωπος, που ειναι μια μορφη, εν μπορει να 
. 'Β ' ' ' .,.. δ ' ' ' Αλλ ' " t '' α � χαται.α. ει αυτ ο που ε ιναι ιχως μοQφη. . α αν ο αν\J'ρω;:ος ,;υ -

πνήuει μέcJ'α του, δχι τή διανοητική, περιοριcJ'μένη γνώcJ'η, άλλά τή 
βα&ειά έcJ'ωτερική, άληθινή ΓνώcJ'η

1 
τότε μέ τήν άνακάλυφη α-ότή θά 

�τάcJ'ει cJ'τήv Άποκάλυφη. ' 
"ΕτcJ'ι στήν ο-&σία τους καί τά δυό α-ότά ρεύματα είναι έ'vα, ό'σο 
,, Ι' , , 

δ' 'ο " 9- , ' zι αv φαινομενικα φανερωνονται ι:1αν υο. αν"ρωπος πρεπει μο-
νος του, μέcJ'α aτόν έσωτερικό εαυτό του, νά κάνει α-&τή τή uυνέ -
vωση κ.αί νά ξυπνήσει τό τρίτο ρεϋμ α πού είναι ή συνταύτιση καί 
-:ων δύο . 

Gϊπαμε τά μονοπάτια εΊναι πολλά, απειρες οί διακλαδώσεις 
-:ο·Jς, μά cJ'τό τέλος ενα καί μόvο εΊvαι αύτό πού φτάνεΊ aτήν Κορ
=rι. Καί τό έ'να ε'ίναι τj έσωτερική cJ'υνένωcJ'η ολων των αλλων. Τό ε
�� εΊναι τj μετουσίωση ολης της πείρας των αιώνων. 

'Π φώτιση της φυχης, τό ξύπνη μά της, ή άπελε υ�έ ρωuή της, ή 
-:::ι.ική της Λύτρωι:1η κ'ή ''ΕνωcJ'ή της μέ τή €:ιεϊκιά Ο'ί>aία εΊναι ο 
��ο�ός �ου άv� ρώπου. 

Κ'έμας έδω στή Θεοι:1οφική .. Ένωση αύτός είναι ό σκοπός μας. 
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ΊΙ φιvτιση της φυχης. 'Η έλευ&ερία της φυχης. Δέν &έλομε νάχομε 
δεσμά. Δέν &έλομε νάχομε προκαταλήψεις. 'Όλες οι ΔιδασΥ.αλίες 

, , , - L ' , , "λ l Θ -
που περασανε και περνουνε ατ. τον κοσμ ο μας, ο ες οι -ρησκειες, 
ολες οι' Φιλοσοφίες, κ' ή προσπά&εια της 'Επιστήμης, ο λ α  μας 
είναc τό ίδιο rι.γαπητά, κι ολα &έλομε τό ίδιο νά τά μελετουμε. 

�ίμαστε τό παιδί της Θεοσοφίας Χαί της Θεοσοφικης διδασκα
λίας. Μά � Θεοσοφιχή διδασκαλ[α μας λέγει vά κάνομε συγκριτική 
μελέτη ολων των &ρησκειων, των φιλοσοφιων καί της έπιστήμης 
καί ξέρομε πώς Θεοσοφία {}ά πει Θεία Σοφία, δηλαδή· είναι ερευνα 
της Θεϊκιας Σοφ[ας πού βρ{σκεται π α ν  τ ου. Δέv εΊναι � μιά 
ij ή αλλη διδασκαλία. Δέν εΊναι ή μιά η ή αλλη &ρησκεία η φιλο
σοφία. ΕΊναι lSλα μαζί η μαλλον τj μετουσίωση, τό άπόσταγμα ολωv. 
ΕΊvαι � "Ενωση της κά&ε ερευνας του άν&ρώπου. 

Ό &λη&ινός �rα-θ·ητής δέv περπατα στόν εvα δρόμο μακριά &π' 
τούς αλλους, δέν τόν διαχωρ{ζει, δέv τόv &πομονώνει &π' τούς 
αλλους. Ξέρει νά κάνει τήν έ.σωτερική συνένωσή τους, πού είναι 
πέρα &π'τά έξωτερικά τους φαινόμενα. 

λfπορει νάμαστε τό παιδί της Θεοσοφικης διδασκαλίας, &λλά 
μαζί μ'αύτή μελετουμε, άγαπουμε, πιστεύουμε κι ολες τίς αλλες. 
Δέν ξεχωρίζομε καμμιά. Γιατί ολες εΤvα:ι τά Μονοπάτια, οι τόσο 
πολυποίκιλες έΥ.φράσεις της Ζωης, της Ζωης πού μέ τά χίλια χέ
ρια της άγκαλιάζει καί βοη&ει τά παιδιά της γιά νά φτάσουνε μέ
σα στή Μ ι  ά Καρδιά της. 

'Αγλ. Ζάννου 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

Μέσα μας β ρίΙJ'κεται � άλή&εια 
κ ι ο' τ ι κ ι αν σύ π ι στ ε ύε ι ς τώρα 
άνεπηρέαστη μένει κι αγγιχτη 
άπό τό κά&ε τί πού στέκει &πΊξω. 
Σέ ό'λους βα:{}ιά, πολύ βα&ιά 
βρίσκεται κάποιο Κέντρο 11 έσώτατ ο11 

πού μέσα κει στά πλέρια ζει� άλή&εια. 
Τό 11 Γvωναι11 πιό πολύ ταιριάζει
μέ τό ανο ι γμα γι ά τά εξω κάποιου δρόμου 
1, ' tι , "'!, Ι λ , , απ οπου το Λαμπρο φυ ακισμενο φως 
τή λευτεριά του Βοίσκει ' ' ' , , παρά τό φκιά;ιμο μιας πόρτας γιά νά μπει το φως, 
πού τάχα rι.π'εξω καρτερει. 
Ρόμπερτ λfπ ράουν ι vn. (Robert Broπning, 
αγγλος ποιητής της β ικτωριανης έποχης

'Α ' ' δ ' ' Π ' πο το ραματικο ποιημα " αρακελσος" 
Λεύτερη &πόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

1812-1889), 
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Τό 1963 έκατό χρόνια συμπλη 
ρω&ήκαν άπό τή γέννη ση μι ας έ -
ξαιρετικης ψνσιογνωμίας του πε
ρασμένου α ί .!.�να, του έμπνευσμένου 
Ενδου φιλοσόφου κα[ "ιδεολόγου 
Σβάμι Βιβεκανάντα, αγαπημένου 
μα&ητη του μεγάλου Ραμακρίσνα. 

Ό Πελεκάν τιμα τή μνήμη του 
μυσταγωγου της Dεντάντα καί της 
Κάρμα-Γιόγκα, του ψλογερου κι 
<ΧΧούραστου απόστολο υ της παναν
&ρώπινης άδελφότητας, του ά&λη
τη της δράσης κα( τ�ς σκi4ης. 

Θυμίζουμε ατούς αναγνωστες 
μας τό &α υμάσιο βιβλίο του 11 'Π 
Βεντάντα στήν πράξη ι;, πού σέ με-

, - (r,ι , , , τcι.�ρασ71 της .όλενη ς Σαμ ι ον ;ι..α ι; 
σέ περίληψη της άδ. 'Αγλ. ΖάνvΟ!J 
δημοσιεύτηκε ατό 5 ° ,6 ° , 7? 8°, 
9 °, 10 ° καί 11° τευχος του περι
οδικου μας. 

Τούς θυμίζουμε καί τό αρ&ρο 
της 'Βλένης Σαμίου II Ό ινδικός 

, Ρ , , η μνστικισμος, αμακρισνα και ι-
βεκαvάντα τό δημοσιευμένο στό 

ΙΒΑΜ I Β Ι ΒΕΚΑΝΑΝΤΑ 13 ° τευχος (Χειμώνας 1961-1962).
1863-1902 Τό &ρθρο α-&τό ε'ίναι ό πρό -

. λογός της σ' εvα άλλο διαλεχτό 
έργο του Βι�εκαvάντα μεταcρρασμένο απ'αύτή 11 Τό !δανικό μιας παγ
κόσμιας θρησκείας. Αtτό τ6 έργο, πού τ6 άποτελουνε δημόσιες δ -
μιλίες δοο-μένες ο-τήv 'Λμερική, c,ρχίζονμε ο-τό τωρινό μας τευχος 
νά τό δημοσιεύουμε. 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

Σέ δ,τι μπορουμε νά ο-υλλάβομε μέ τ[ς α!αθήσεις καί ο-έ δ,τι 
uι.ορουμε νά πλάο-ομε μέ τή φαντασία παρατηρουμε τή δράση καί τήν 
�vτίδραση δ υό άντί&ετων δυνάμεων· ή μιά άντιδρα ο-τήν αλλη καί 

- , ' , , δ ..... , , ,γεvvα το ακαταπαυτο παιχν ι ιο-uα των πολυπλοκων σαινομενων που
3ί.έτ:οvν τά μάτια μας iJ πού αυ),λαβα ί νε ι ό νους μάς. Στόν έξωτε 
�ικό κόσμο ή έvέργεια α-ότων των δυνάμεων γίνεται φανερή ώς έ'λξη 



- 24 -

κι άπόκρουση � ώς κεντρομόλος καί κεντρόφυγος δύναμη: στόν έσω-
, , ' 1, , ,/{ -

' 
λ , ,/{ 

, τερικο κοσμο, ως �γαπη ,1 μισος, ως κα ο ,1 κακο. 
'Αποφεύγομε ό ρι σμένα πράματα καί αναζητοιιμε αλλα. Μας τραβά

ει κάτι, κάτι αλλο μας διώχνει. Πολλές φορές στή ζωή μας βλέπο
με πώς χωρίς κcχμμιά α{τία σrι.ν νά μας έλΧύουν όρισμένα πρόσωπα 
ένω νιώ&ομε κάποια αντιπά&εια γιά αλλα. ΑΌτό εΊναι φανερό σέ 8-
λους. 'Όσο -όφηλότερη ή σφαιρα της_ένεργείας τόσο !σχυρότερη,τό
σο φανερότερη ή έπίδραση αΌτων των δυνάμεων. 

Ή &ρησκεία εΤναι ή ύφηλότερη σφαιρα της &.ν&ρώπινης σκέψης 
καί ζωης κ'έκει βλέπομε τίς δυό αυτές δυνάμεις νά ένεργοιιν πε -

' 'Η J,,.., ' .J.. ' έ ' ' ' ' .J.. ' ο. ' ρισσοτερο. ....1απη ,1 πιο ντατικη που γνωρισε ποτε ,1 ανvρωπο -
τητα μας ηρ&ε άπό τή &ρηο";-.εία, τό μίσος τό πιό διαβολικό μας fj(ζ
&ε πάλι από τή &ρησκε[α. Τά πιό εtγενικά λόγια ε!ρήνης πού α -

' � ' ο. ' ' '  ο. ' ι ' ' ' Β κουσε ποτε ,1 ανvρωποτητα τα προφεραν ,1'ρησκευτικες ψυχες κ οι , �
ρύτερες βλαστήμιες πού είπώ&ηκαν ποτέ στόν κόσμο εlπώ&ηκαν πάλι 
από &ρησ:κευτικές ψυχές. 'Όσο πιό ύψηλός δ σκοπός μιας &ρησκείας, 
οσο πιό τελειοποιημένη ή 6ργάνωσή της, τόσο οί ένέργειές της εΊ
ν α ι έ ντο v ότ ε ρε ς . 

Κανένα αλλσ άν&ρώπινο έλατήριο δέv επν ιξε τόν κόσμο σέ τόσο 
αΤμ α οπως ή &ρησκεία καί συνάμα τίποτα δέ δημιούργησε τόσα νοσο
κομε1α καί ασυλα γιά τούς φτωχούς' καμμιά αλλη αν&ρώπινη ένέρ -
γεια δέ φρόντισε τόσο πολύ δσο ή &ρησκεία δχι μόνο γιά τήν αν -
&ρωπότητα παρά καί γιά τά κατώτερα ζωα. Τίποτα δέ μcι.ς κάνει τόσο 
σκληρούς καί τίποτα δέ μας κάνει τόσο πονετικούς οσο ή &ρησκεία. 

"Ετσι ε'lταν στό παρελ&όν. Πι&ανότατα· ετσι &ά έξακολου&ήσε ι 
καί στό μέλλον. Κι ό'μως μέσα άπ'ι!fλο τουτον τό &όρυβο καί τήν, b
χλαγωγία, σ'αύτούς τούς άγωνες καί τίς διαμάχες, στό μισος καί 
στήν αντιζηλία των διαφόρων &ρησκειων καί των αίρέσεων ύφώ&ηκαν 
κάποτε ισχυρές φωνές σκεπάζοντας ολο τό &όρυβο- κι ακούστηκαν 
από τόν έ'να πόλο στόν αλλο, κηρύσσοντας ειρήνη κι cχρμονία. λfά 
&αρ&ει αραγε ποτέ αvτή ή έποχή; 

ΕΊναι ποτέ δυνατόν νά βασιλεύει αδιάσπαστη cχρμονία στή σφαι-
ρα αύτή των τρομερωv &ρησκευτικων αγώνων; Κοντεύει τώρα μισός 
αιώνας πού d κόσμος ένδιαφiρεται γιά τήv cχρμονία. "Εχουν προ-
τε{vει πολλά σχέδια στήν κοινωνία καί πολλές απόπειρες εχουv 
γίνει γιά νά τά πραγματοποι�σουv μά ξέρομε πόσο αvτό εΊναι δύσκο
λο. Ο! περισσότεροι βρίσκουν πώς εΊναι σχεδόν b:δύνατο νά μετρι
άσαμε, εστω καί λίγο, τή μανία του ,'χγώνα της ζωης, vά κατεβάσα
με τήv τρομερή ένταση πού εχει μέσα του ό αν&ρωπος. 

"Αν λοιπόν εΊναι τόσο δύσκολο νά φέρομε εlρήvη κι cχρμονfα 
στό φυσικό έπίπεδο της ζωης -στήν έξωτερική χονδροειδη έπιφα 

' " ,,..... ο. τ 'λ ' δ ' ' Β ' ' ' νειακη αποψ,1- νανcι.ι χι ιες ιeορες υσκολοτεοο να cι.σιλεdιει ειρη-
ι , , , ., , _ , ) ι ι νη κι α:ρμοv ια στην εσωτερ ι κη φυση του αν&ρωπου. 

"Ας λευτερω&οιιμε γι& μιά στιγμή άπό τά δίχτυα όπου μας σκλο:
βQvουν οί λiξεις. "Εχομε όλοι &κούσει &π6 τ& παιδικ� μας χρόνιο: 
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γιά άγάπη, ε'ιρήνη, συμπόνια, 'ισότητα καί παγκόσμια άδερφότητα· 
μά ολ'αύτά κατάντησαν γιά μας κούφιες λέξεις πού μας φαίνεται 

λ, , , λ' , , ξ , , , �ο υ φυσικο να εμε και να αναλεμε σαν π�παγαλοι. 
Δέν μπορουμε νά κάνομε άλλιως. Μερικές μεγάλες φυχές, πού 

πρωτες αύτές ενιωσαν τά ε-όγενικά αύτά αισ&ήματα; δημιούργησαν 
τίς λέξεις τουτες καί πολύ κατάλαβαν έκείνον �όν καιρό τή σημα
σία τους. 'Αργότερα οι άμα&είς πηραν αύτές τίς λέξεις γι& νά 
παίξουν μαrί τους καί κατάντησε ή &ρησκεία ενα άπλό παιχνίδι 
λ ,,. 

]! , , , , - , � ες,εων, κι υχι Χατι που πρεπει να πραγματοποιη&ει. Καταντησε ,1 
"&ρησκε ία του πατέρα μου", ή 11 &ρησκε ία της χώρας μου" κλπ. Κα
τ&ντησε μιά ocj..η του πατριωτισμου τό νά πρεσβεύεις μιά &ρησκεία 
Χι ό πατριωτισμός εΊναι πάντα μεροληπτικός. 

Νά ς;,έρομε άρμονία στίς &ρησκείες &ά εΊναι πάντα δύσκολο.'Άς 
έξετάσομε ό'μως τό πρόβλημα τουτο. 

Σέ κά&ε &ρησκεία -σέ κά�ε μεγάλη κι άναγνωρισμένη &ρησκεία
μπορουμε νά ξεχωρίσομε τρία μέρη. Πρωτα τή φιλοσοφία πού έκ&έ
τε ι τό σύνολο της Ό-ρησκε ίας, όρίζε ι τ ί ς βασικές άρχές, τό σΧοπό 
καί τά μέσα νά φτάσομε τό σκοπόν αύτόν. Τό δεύτερο μέρος εΊναι 
ή μυ&ολογία, δηλαδή φιλοσοφία συγκεκριμένη. 'Αποτελείται Ίιπό πα
ραδόσ-εις σχετικές μέ τή ζωή άν&ρώπων τj -bπερφυσικων οντων Υ.λπ. 
ΕΊναι οί άφ�ρημένες εννοιες της φιλοσ-οΨ,ίας ένσαρκωμένες σέ βί
ους λίγο� πολύ φανταστικούς άν&ρώπων ή ύπερφυσικων οντων. Τό 
τρίτο μέρος εΤναι τό τυπικό. Αύτό εΊναι άκόμα πιό σ-υγκεκριμένο 
κι άποτελείται άπό τύπους καί τελετές, άπό λογης λογης σ-τάσεις 
του σώματος, άπό λουλούδια Υ.αί &υμίαμα καί πολλά αλλα πού μι 
λουν σ-τίς α!σ-&ήσεις μας . .λύτά ολα εΊναι τό τυπικό μέρος. 

Τά τρία α-ότά στοιχεία &ά τά βρητε σ'ό'λες τίς άναγνωρισ-μένες 
&ρησκειες. λ!ερικές έπιμένουν περισ-σότερο σ-τό ένα, αλλες στό &λ
λο. "Ας έξετάσομε τώρα τό πρωτο μέρος,τή φιλοσοφία. 

Ύπάρχει μιά παγΧόσμια φιλοσοψία; 'Όχι άκόμα. Κά&ε &ρησκεία 
έγκωμιάζει τό δικό της δόγμα κ'έπιμένει πώς μονάχα έκεί βρίσκε
ται ή άλή&εια. Κι οχι μονάχα αύτ.;, άλλά νομίζει, ό'τι ό'ποιος δέν 
πιστεύει στό δόγμά της &ά πάει σέ καμμιά φρικαλέα κόλαση. Μερι
κοί μάλιστα εΊναι ετοιμοι νά ξεσπα&ώσουν γιά ν' άναγκάσουν τούς 
αλλους νά π ιστέφουν ο, τι ο 1 ϊ δ ι οι πιστεύουν. Δέν τό κάνουν άπό 
κακοή&εια, παρά άπό κάποια ιδιαίτερη άρρώστεια του άν&ρώπινου 
μυαλου πού λέγεται φανατισμός. ΕΊναι πολύ ε!λικρινεις αύτοί ο! 
�ανατικοί; οι πιό ε!λικρινεις αν&ρωποι του κόσμου, μά εΤναι τό
�ο &νεύ&υνοι οσο Υ.'οι' τρελλοί. ΊΙ άρρώστεια α-ότή του φανατισμου 
εΊναι μιά από τίς πιό έπικίνδυνες άρρώστειες. Ξυπνα ό'λη τήν κα
z.οή&εια της άν&ρώπινης φύσης, έρε&ίζει τό &υμό, τά νευρα φουντ� 
�συν κ'ο1 &ν&ρωποι κaταντουν τίγρεις. 

'Υπάρχει αραγε κάποια μυ&ολογική όμοιότητα, κάποια μυ&ολογι
,.� άρμονία, μιά παγκόσμια μυ&ολογία πού νά τήν παραδέχονται ο -

ϊ.εc ο! &ρησΥ.ειες• Βέβαια οχι. 'Όλε� οι &ρησκειες εχουν ή κά&ε 
μ:� τή δική της μυ&ολογία, μόνο που τj κα&εμιά τους λέει: Οί 



! �- Ξ ����μύ&ια.
-=� �: �ά�ομε μερικά παραμύ&ια. Θέ-

, 
δ, 

, , _ .2..:: -a:�-:ι ... :::γματα, ε σκεπτο μαι να κατα-
Χ�: ::-: ιανός πιστεύει πώς τό 'Άy ι ον 

-�·::;-:::�:t� zαί κατέβ7Jκε στή γη. Γιά τό Xqι
:xi.· ::.:ι zι οχι μυ&ολογία. Ό 'Ινδός πιστευει

:zi: �-=::-::ιι στήν άγελάδα1 . υί Χριστιανοί λένε 1tώς 
• '

ο. 
δ δ , 11 t , ο t -·α�ο �:.ι�αμυvι, εισι αιμονια κι υχι ιστορια. ι 

-ι,.;-::·'οJν πώς μιά παράστασΤ) σέ σχημα κ.ιβωτου μ' εναν" , ' - ' - ' "
Α 

...., c, ' ί � .-.:.ι .. :: μ::ρια μπορει να μπει στο γιο των ;�γιων, ε -
' ' ' Ι β - "Α ' ' ;ι 

' ' ' .... ι t,ι_tΞ:�"Ξ:νΤJ στον εχω, α. ν TJ παραστασΤ) ι:.;χει τΤ) μορφΤ) ε -
ο; ��αίου άvτρός η μιας ώραίας γυναίκας, λένε: Τί φριχτό εΎ -

�.ο. "λς τό γκρεμίσομε� 
Βλέτ:ετε λοιπόν πόσο συμφωνουμε στή μυ-3-ολογ ία. "Αν ένας αν

" ρω;:ος ο'Τ)Κω&εϊ κα ί πεϊ: -11 'Ο προφήτΤ) ς μου έκανε αυτό ,ι.ι αiιτ ό 
-:ό &άμα" αλλοι &ά πουν: "Αυτά εΊvαι δει<1ιδαιμονίες11 μά συγχρό
νως iuχυρίζονται πώς ό δικός τους δ προφήτης εκανε &κόμα πιό
μεγάλα &άματα, πού τά -3-εωρουv πραγματικότητα. 

Κανένας στόv κόσμο &π'οσους είδαν τά μάτια μου δέv μπόρεσε 
vά έκφράuε ι τή λεπτότατΤ) διαφορά μεταξύ ι'στορίας καί μυ&ολογί
ας, ό'πως ύπάρχει στά μυαλά α'ότωv των άν&ρώπωv. Τουτες όλες οί 
δt7Jγήσεις, uέ όποιαδήποτε &QΤJσκεία κι αν &vήκουν, ε'f.vαι πραγμα
τικά μυ&ολογικές, ανακατεμένες ϊσως μέ λίγ Τ) ίστο�ία. 

"'Επειτα ι!!-ρχεται τό τυπι;ι.ό. υιά αrρεσΤ) εχει μια δρισμέvΤ) μο� 
φή λειτουργικοί, καί νομίζει πώς εΊναι αγια, έvu1 τό λειτουργικό 
μιας αλλΤ)ς αϊρεσΤ)ς είναι, λέει, φριχτή δεισιδαιμονία. "Αν μιά 
αϊρεση λατρεύει dρισμέvο σύμβολο, μιά &λλΤJ αϊρεσΤ) ξεφωνίζει: 
11 Φρίκη 11 • 

"Ας πάροι�ε γ ιά παράδε ι-yμα μ ιά γενική συμβολική μορφή. Ό φαλ
λός είναι σίγουρα γενετήσιο σύμβολο μά σιγά σιγά ξεχάστΤ)κε ή 
μορφή του αυτή κι ό φαλλός τώρα &εωρειται σύμβολο του ΔΤ)μιουρ
γου. Τά ε&vη πού τόν έχουν γιά σύμβολο δέ συλλογουvται ποτέ πώς 
πρόκειται γιά φαλλό. Είναι μονάχα εvα σύμβολο καί τίποτ'αλλο. 
'f' " " ο. 1• ' "λλ � ' ,i{ 1· ' "λλ ' Βλ' ' :, α εvας αν\]'ρωπος α.πο α TJ φυ"-ΤJ ,1 α.πο α TJ πιστΤ) . επε ι μοναχα
εvα φαλλό κι άρχίζε ι vά τόv κατακρίνει, έvω ό fδιος κάνει ισως 
κάτι πού φαίνεται φριχτό στούς λάτρες του φαλλου. 

rιά νά καταλάβετε καλύτερα α'ότή τήv lδέα, ας πάρομε δύο πα
ραδείγματα, τό σύμβολο του φαλλου Υ.αί τή &εία Κοινωνία των Χρι
στιανωv. Γιά τούς Χριστιανούς ό φαλλός εΊvαι απαίσιος καί γιά 
τούς 'Ινδούς� �εία Κοινωνία εΊναι ωριχτή. 

Λένε πώς τj χριστιανική μετάλΤ)ψΤJ,'τό vά σκοτώνεις έναν &ν
&ρωπο, vά τρως τό κρέας του καί vά πίνεις τό αΊμα του γιά v'ά
ποκτήσεις τίς καλές !διότΤ)τες του αv&ρώπου αύτου είναι κανιβα
λισμός. "Ετσι κάνουν μερικές &γριες φυλές. "Αν ενας σ.v{\-ρωπος 
είναι γεvvαϊος τόv σκοτώνουν καί τρων τήv καρδιά του, γιατί πr 
1, ΣΤ)μ. qυvτ. qί ΎΙνδ�άvοι -rτiς βορειοαμερι�αvικης ω1Jλης �ιού 

πιuτευουν πως� ΘεοτΤ)τα αποκαλυπτεται με μορφΤJ βισωvα. 
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στεύουν πώς tτσι &ά πάρουν τή γενναιότητα καί τό &άρρος πού εi
χε d σκοτωμένος. 'Ακόμα κ'έ'νας τόσο εiιλαβής Χριστιανός σάν τόν 

Si1· Jol111 Inbbocl, τό παραδέχεται αΌτό ί'.αί λέει πώς τό χριστια
νικό σύμβολο της &ε[ας Κοινωνίας κατάγεται &πό τήν !δiα α6τή 
των άγρ(ων. Οί Χριστιανοf βέβαια δέν παράδέχονται αύτή τήν κα
ταγωγή κ�ί τό τ[ dπονοεΊ τό σύμβολο τουτο δέν τούς ερχεται διό-
' ' - Γ ' .). ' -r 

' ' 
λ 

' 
J._ ' ' r.ου στο νου. ι αντους ειναι μια ιεροτε εστια κι αv,ο μοναχα 

' 'ζ ' � , "Ε ' ' ' ' ' δ' ' τους χρεια εται να �ερουν. τσι, ακομα και στο τυ�ικο, εν υ-
πάρχει ενα παγκόσμιο σύμβολο πού &ά μπορουσε ν'άναγνωριστεΊ άπ' 
ολους. Που λοιπόν ύπάρχει παγκόσμια &ρμονία; Πως μπορουμε λοι
πόν νά εχομε μιά παγκόσμια μορφή &ρησκείας; Κι ό'μως δπ&ρχει.'Άς 
τή δουμε λοιπόν ποιά εΤναι. (Συνεχίζεται). 

Σβάμι Βιβεκανάντα. Μετάφρ. Έλ. Σαμίου 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΊΉΣ ΘΥΕλλΑΣ 

ΕΤσαι εξω α6τή τή νύχτα της &ύελλας συνεχίζοντας τό ταξείδι 
σου τ'άγαπημέvο, φίλε μου; Ό ούραvός &ρηvα σάν ενας έρωτευμέ -
vος στήv άπελπισία. 

Δέν νυστάζω άπόψε, φίλε. μου. Ι(ά�ε στιγμή ανοίγω τήν πόρτα
μου Χαί κοιτάrω τά σκοτάδια. 

Δέv ξεχωρ{ζω τίποτα μπροστά μου Χι'άμφιβάλλω στό 
που ό δρόμος σου περνα. 

Σέ ποιά οχ&η σκοτεινή του μαύρου ποταμιου, σέ ποιά άπόμακρη 
ακρη του &πειλητικου δάσους, μέσ'άπό ποιά άμφίβολα σκοτεινά βά
&η ψάχνεις τόv δρόμο σου γιά ναρ&ης σέ μένα, φίλε μου; 

Ραμπιντράνα& Ταγκόρ. 'Ελεύ&ερη απόδοση Δ. Βυζα 

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΘΑ 

Συνέχεια άπό τό ΠQοηγούμεvο Δελτίο 

'Βδω μου ερχοvται στό νου μου οί ακόλου&οι στίχοι &πό τό "Φως 
της ' Ασ ία ς 11 • 

Μοναχά τά οντα πουναι δυνατά 
εiμπορονv vά παρατήσουν τή φωλιά 

, α" , , , t , που καvεvας φιαvει για τον εαυτο του. 
'Π άγάπη της γυναίκας, του παιδιου, 

Ί '  λ' , c' c '\ ,  ε v π ο υτ ιμ η , το .,,ε ρω · η φι"-ι α 
κ'οί διασκεδάσεις της ζωης 
εΊν'εύχάριστες καί φέρνουνε καλό 
της ζωης οι εύγεvικές ποvοφυχιές' 
κο: ί ο ι p όβ ο ι της ζωη ς , 
μόλο πουvαι ψεύτικοι, 
ε Ίνα ι ό'μως στερεά άγκιστρωμέvο ι. 

'Ό'?'οι ,εΊqτε γιά_νά ζ�στε τή,ζωή 7;'αiι,& τήν τ�έ�ι · 
να τη ζησετε σ�ς πρεπει dκαλα κα�οντας χρυση 
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άπ'αύτές σας τίς άδυναμίες. Καί μέ τό νά βρίσκεστε 
μέσ'σ'αύτά τά ονειρα δλημερίς, 
σέ ψηλότερες άλή&ειες &'άνεβητε· 
&'άνέβετε εύκολώτερα καί &άβρετε λιγότερο βαρύ 
των άμαρτιων τό βάρος, καί &εν'άποκτήσετε 
&έληση πιό στα&ερή κΊτσι &ά συντρίφετε 
των αtσ&ήσεων τά δεσμά καί μέσ'στό στρατί &ά μπητε. 

Λυτά λέει d Βούδδας σέ οσους εΤνα:ι Υ.ολλημένοι στά κά&ε λο-
γη ς 1J:y α&ά αύτη ς της ζωη ς . 

'Εμεϊς ομως πού πιστεύουμε &.δίστακτα ό'τι ολα τ'άγα&ά αύτης 
της ζωης εΤναι φεύτικα, προσωρινά καί μάταια, καί lχουμε πίστη 
σέ μιά καλύτερη καί άνώτερη ζωή γιατί δέν συντονίζουμε τούς 
κραδασμούς μας μέ τά ρεύματά της; 

Τί εΤναι έv..είνο πού μας έμποδίζει; 
·Λν ψάξουμε μέ�α μας καλά γιά νά βρουμε τό έμπόδιο &'άνακα

λύφουμε δτι εΤναι ό φό�ος. 
Ναί αύτό εΊναι, d φόβος μήπως πά{}ει τίποτα ό έαυτούλης μας. 

Φοβόμαστε νά μή χάσουμε τό περιβάλλον μας, τίς tδέες μας, τίς 
έπιδιώξεις μας, τήν πραγματοποίηση των ίδανικων μας. Φοβόμαστε 
νά ξεκινήσουμε &πό τήν κατάσταση της πνευματ ικης άδράνε ι ας. Φ<r
βόμαστε ν'tχντιμετωπίσουμε τούς κραδασμούς της άνώτε9ης ζωης 
γιατί μας εΊναι άγνωστοι, καί αύτός ό φόβος μας κανει νfι.. μή 
μπορουμε νά πάρουμε τώρα άμ'έσως, χωρίς στιγμης άναβολή, τήν άπό
φαση νά συγχρονίσουμε τούς κραδασμούς μας μέ τά ρεύματα της ά
ν ώτ ε ρης ζωη ς . 

Βρισκόμαστε tτσι μέσα σ' ένα φαυλο κύΥ.λο καί περιμένουμε νά 
μας βγάλει &π'α'ύτόν κάποιος αλλος έ-.•ω ό μόνος πού μπορει νά τό 
Υ.άμει εΊvαι d ίδιος δ εαυτός μας. Μόνο μέσα μας &ά βρουμε αύτή 
τή δύναμη νά ξεωύγουμε άπό τό χιλιοπατημένο δρόμο της έξέλιξης 

' ί  r 1 , u r ,  , r r , , που ε ναι τοσο μακρυς ωστε να φα ι νετα ι ατελε ιωτ ος και να πα -

ρουμε τό τραχύ καί δύσκολο άvηφορικό μονοπάτι πού πάει κατάστη
&α στήν κορφή του βουνου. 

Ι(ο:ί μο'υ tQχοντcι.ι τώρα στό νοt> οι
ι 

ό:κόλουitοι στίχοι άπό τό 
"Φως της 'Ασίας"� 

Γιά ακουστε; Πολλά χνάρια παν ϋτ ίς δίδυμες 
χιονοσκέπαστες κορφές πού είναι γύρω τους 
τυλιγμένα σύννεφα χιλι6χρωμα• 
σκαρφαλώνοντας ·πλαγιές μαλακές ij άπότ ομε ς 
φτάνεις στίς κορφές καί άπό κει 

φαίνετ'αλλος κόσμος. 
'Όσοι €χουν τό κορμί τους δυνατό, μπορουν νά,πάοουν

, ' δ ' , , , .1. ' δ  
) κειο το qομο τον τραχειο τον ι;;πικιν υνο που παει 

στο βουνό κατάστη&α. 
"Ο .,. ,,δ' "' , , ϋοι ειν α υνατοι, �αχουvε να yυρωφε9ουν 
δρόμους μακρυνότερους, καί νά �αποστασουν 

σέ πολλές μεριές. 



Τέτοιο ε1ν'τό μονοπάτι τ'όκταπλ6 
dπού πάει στήν ε!ρήνη· 

πάει &πό �φ η πιό πολύ η πιό λίγο 

1 φυχή ή θαρραλέα πάει γρήγορα
η άδύνατη ψυχή χασομεράει. 

"Ολες ομως θενα φτάσουν στά ψηλά 
οπου λάμπουνε στόν ηλιο. 

' , αποτομα 

, , τα χιονια 
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"Ας προσπαθήσουμε, τ ί λέω; "Ας άποφασίσοι . .ιε άμέσως vά ε ιμα-
δ ' "Λ ' , ' ' ' ' δ '� ' 'Β �-:ε υνατο ι. ς αποcρασισουμε τωρα αμεσως να ιω""ουμε το φο, ο 

�ού μας έμποδίζει vά θελήσουμε νά συντον(σουμε τούς κραδασμούς 
μ.ας μέ τά ρεύματα της άνώτερης ζωης καί τότε &ά μας ταιριάζει 
vά λέμε τό τραγούδι του 1ταίβιvτ Γκόου: 

ΚΑΤΑΣΤΗθΑ ΠΡΟΣ το bOY�O 

Τό δρόμο θαμποβλέπουμε μά προχωρουμε, 
τ 'δ , , δ , ε ναι σκοτα ι, καταχνια και υστυχια. 

Δέν μας άφ(vει δ άγέρας vά στα&ουμε, 
φυσομανάει μ'άδάμαστη μανία. 

Σάν τά ξερόφυλλα πετο�νε στόν άγέρα 
παλιές μας θύμισες Υ.αί πόθοι νύχτα-μέρα. 

, ' δ , δ' λ , Άργανεβαινουμε κι ο ρομος εν τε ειωνει 
κι ί:ί.σπλαχνα μας βαρουν βροχές καί χιόv ι. 

Κρώζει d κόρακας, λές καί μας φοβερίζει, 
κ'η κουκουβάγια ρημάδια μας θυμίζει, 

, , ''3 , , δ , , Ύ μα ο φο: ος στην φυχη μας εν φω,. ιαc,ε ι, 
ξαωv ιάζεται άπ'τό &άρρος μας- χα:ί σβύvε ι

', , ' ' 'β , δ , , ζ ,και τιποτα τ ανε, ασμα μας εν ταρα ει. 

'Π &ωοβη κι ά,ρόμητη ψυχή μας 
τρα�ουδάει κ'tμπρός πάντα μας σπρώχνει 
καί τραγουδώντας η Υδια ή φωνή μας 
καί cρόβους ;,.αί φαντάσματα τά διώχνει. 

Ε'{τ' ό:ε ράκ ι κι αν ψυσα fj ξεροβόρι 
άκούραστοι έμείς μπροστά τραβουμε, 

' ' ' α ' , 1. ' 'παντα μπροστα, καταστηvα προς τ ανηφορι. 

Τ , , α , τ ' 11 • , , 
11 ο συν�ημα μας ε v εμπρος, προχωρει , 

αψηφουμε τά έμπόδια πού θά β ρουμε 
στή διάβα μας καί πάντα προχωρουμε 
γ ι ατ ( στ ό τέλος μυ στ ι κά μας π ε ρ ιμ έ ν ε ι 
ή δόξα του αγώνα μας στεcραvωμέvη, 
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Γ ιά τό ποιά εΤναι ή στεφανωμένη δόξα του άγώνα μας τό 11Φως 
της 'Ασίας" μας κάνει μερικές t>ποδείξεις μ 'αύτούς τούς στίχους: 

, ύ ,  ' Β , Ι , t , 

Σαν α τον που, ρισκεται στις κορφες τις χιονισμενες, 
κι άπό πάνω του πιά: τίποτα δέν εχει 
άπ'τό γαλάζιο τ'απειρο, ετσι κι ό αv&ρωπος 
στης Νιρβάνας εφτασε τό·.ε πιά τή ζώνη. 
ΕΤναι αύτόςπού τόv ζηλεύουν οί &εο ί 
άπό τούς κατώτερούς τους &ρόνους, 
αύτός πού δέv τόνε ταράζει τίποτα 
οϋτε κι αν γκρεμιστουν οί τρείς οί κόσμοι. 
λύτός τίς εχει ζήσει ολες τίς ζωές 
κ' εχε ι πε&άνε ι ό'λους τούς &αvάτ ους. 
Τό κάρμα δέ -&ενα τοϋ χτίσει πιά 
&λλες καινούργιες κατοικfες. 
Λύτός πού δέ ζητάει πιά τίποτα, 
κι ομως εΊν'ολα δικά του. 

'λπαρνιέται τόν iαυτό του μά τό Σύμπαν 
γ(vεται γι 'αύτόν 11 'Εγώ11 του: 

·Αν άκοϋστε νά διδάσκουν μερικο[
πώς άvυπαρ;ία εΤναι ή Νιρβάνα
πέστε τους πώς λένε φέματα.
Κι αν διδάσκουν πώς Νιρβάνα
εΤναι τό vά ζη κανείς
vά τούς πητε πώς γελιοϋvται

, , J( 1 J /'  'ξ' και πως οuτ αυτο το ερουν,
οϋτε ξέρουν ποιό φως λάμπει
πέρ'άπ'τά σπασμένα τους λυχνάρια,
οϋτε τήv εύδαιμον(α πουvαι
εξ'lχπ'τή ζωή, έ'ξ'άπό τό χρόνο.

Καί κάνει έπειτα ό Βούδδας τήν άΥ.όλου-&η προτροπή: 
Πάρετε τό μονοπάτι· iνας πόνος 
πιό μεγάλος άπ'τ6 μίσος δέν υπάρχει, 
οϋτε λύπη σάν τό πά&ος, καί δέν εΤναι 
άπ'τήν α'fστηση άπά:τη πιό μεγάλη; 

JΤάρετε τό μονοπάτι· ό'ποιος μπορεϊ 
vά τσαλαπατήσει κε ιό τό κρίμα
όπού εΊν'τό πιό αγαπητό του
είναι κιόλα άρκετά προχωρεμένος.

Πάρετε τό μονοπάτι· tκεϊ δά: 
άναβρύζουvε οί άγα&οποιές πηγές 
πού τήv κά&ε δίψα σβύvουv. 

Κεϊ ά:ν&οϋv ά-&άvατα λουλούδια 



πού τούς δρόμους στρώνουν μέ χαρά: 
Μαζεμένες εΊv'έχε1 ο! πιό γλυκές 

' ι , ' 'λ 
' "' και ο πιο αvα αφρες οι ωρες. 
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"Ετσι λοιπόν &ς διώξουμε τώ ρα άμέσως τόv κά&ε φόβο γιά vά 
μ;:ορέσουμε vά θελήσουμε τώρα αμέσως vά συντονίσουμε τόv iαυτ6 
μας μέ ρεύματα ζωης άvι�τερης κ'ετσι vά πάρουμε τό μοvοπάτ ι πού 
;:άε ι στ ό βουνό ;,..ατάσ'τ η&α: 

Τ. Τ. Βρατσάνος 

ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7 Ι1ταv α'όγή χειμώνα παγερή. 

Ποτάμια τά χρυσάφια στήv ανατολή 
χυνόντουσαν στόv οΌραvό, στή γή, 
λαμπροφωτίζοvτας των σύγνεφων τό χνούδι. 
Ντυμένη ή πλάση στά χρυσά, 
πλημμυρισμένη από χαρά 
άπάvτησε στης τjλιαχτίδας τό τραγούδι. 

Άπ'τήv πλαγιά μιχρου βουvου, 
ρυτιδιασμέvου, φαλακρου, 
βράχος βαριός χαμόγελο της στέλλει. 
11 Καλως μας ηρθες άδερψή,
ζήση vά δόσεις στή μορφή 
μέ τά ζεστά κι δλόχρυσά σου βέλη. 

Σcί. γ ιός του Πλάστη μας κι εγώ 
σέ λαχταρω, τό διαλαλω. 
Νιώθω πώς ζω στό χάδι dου μονάχα. 
Σ'ό'λα χαρίζεις 6μορφιά, 
δίνεις ρυθμό, χαρά, λαλιά, 
βρύση της Ζωης δέv είσαι τάχα; 

Τό μουδιασμένο μου κορμί 
απ 'τή δικιά σου τη β ροχ,j ,.. 
τή φωτερή καί τή ζεστή, μιά χάρη άποζητα. 
Λυωσε με. Θέλω προσφορά 
vά γίνω γιά τήv κυκλαμιά, 
χωμα, δροσιά κι ά•ιτίδωρο γιά του 'Ήλιου τά παιδιά 11• 

Δημήτρης θεοδωρί δης 
'Λπό τίς rr-Έποχές11 (της συλλογης π'λvτίλαλοι 11

\ 
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Α ΓΑ Π Η 

Τί κι αν λαλω 
ολες τίς γλωσσες τίς άν&ρώπινες 
καί μέ τούς αγγελους 

' ' ' δ ' Β 'ζ aτη γλωσσα τη ικια τους κου. εντ ια_ω; 
Δίχως τή μουσική 
πού ή γλώσσα της αγάπη ς εχει 
ποιός &ά γνοιαστει νά μ'άγροικήσει; 
Κι αν μ' άγρο ικήσε ι τ ί &ά καταλάβει; 

Τ ί σάν ημπό ρεσα 
νά τρέξω ά�ό τό χρόνο πιό γοργά 
κι ολα πρίν γίνουν νά τά ξέρω; 
Τί κι αν κανένα δέν tlπαρχεΛ μυστικό 
γιά μένrι.νε στήν πλάση μέσα 
κι εΙνα1 τά πάντα μπορετά 

, κι άκόμα μ έ  τήν πίστη τή δικιά μου τήν 
κάνω ν'άλλάζουν &έση όλάκερα βουνά; 
Δίχως νά ξέρω ν'άγαπω 

τρανη 

τίποτες δέν άξίζω. 

Τί κι αν σάν &εός 
τά ύπάρχοντά μου σ'ολους τά μοιράσω 
κι ακόμα καί τό σωμα μου 
πάνω στίς φλόγες της φωτιας &υσιάσω; 
Δiχως τήν πράξη της αγάπης 
ττπστi:ς δέν κερδίζω. 

'Η c:γάπη ξέρει νά σχωρνάει μέ καλοσύνη, 
καλά νά κάνει τ ί ς δουλειές της ξέρει. 
Φ&όνο δέ νιώ&ει, δέν άντιμιλει 
κι σ�τε καυχιέται, δέν κακοτροπει. 
Τό δtΧιο της δέν τό ζητάει ποτές 
κι ��τε &υμώνει πούποτες. 
Σκέψεις Χακές δέν της περνουν άπ'τό μυαλό, 
πονάει σάν Ίλέπει ν'άδικιέται κάποιος 
Χαί χαίρεται aάν φανερώνεται ή άλή&εια. 

'Όλα τά ανέχεται ή άγάπη, 
σ ' ύ'λ ου ς π ι στ ε ύ ε ι ,
έλ , , πιζει παντοτες,

, , ι , τα παντα υπομενε ι. 

Δημήτρη ς Θεοδωρίδης 
'Από τό "'Εκ βα&έων" της συλλογης 11 'Λντίλαλοι11 

Διαaκευή άπό τά λόγια του 'λποaτόλου Παύλου 
( Α' Κορ. κεψ. ι γ' έ δ. 1 -7) 



ΑΝ ΤΟ ΓΑΛΆΖΙΟ 

"Αν τό γαλάζιο χρu�μα επαι ρνα 
' ' , ι, 'λ απ τη \J"ct ασσα, 
τή δίφα του φωτός 
άπ'τά οίιράν ια,

κ ι ά:π ' τ 6 ψωμ ί 
τή γενναιόδωρη α-όταπάρνηση, 
κι άπό τ[ς &γκυρες 
την πίστη στά καράβια, 
ό:πό τ ό μέταλλο 
της καρτερίας τό βά&ος, 
c<π'τό νερό 
τό σβήσιμο του πά&ους' 
ό:πό τό -8 άνατ ο 
τόν &φευκτο έρχομό. 
Κι αν, σάν τόν 'Αββακούμ, 
έμοίραζα τό βιός μου, 
κι αν εκατό ζωές 
μου μέλλονταν στόν κόσμο' 
πάλι δέ &&βρισκα άπ'τά χρiη μου λυτρωμό. 
Σ'ό'λους χρωστάω. 
Χρέη ώς τό λαιμό. 
Κα[ �υρισμένος άπ'τ[ς &άλασσες αlώνια 

-r , ") , , Β , ε ιμαι σαν ε ,ατο σε κατασπρο , ουνο, 
κι ο'i>τε καί ξέρω γιατί απραγα κρατω 
τά πράσινά μου χέρια μές στά χιόνια. 

Γκριγκόρι Ποζενιάν, σύ γχρονός μας ούκρανciς ποιητής 
Άπόδ. Α. Βογιάζου. 

ΠΡΟΙΚΙΆ 

Τόν ούρανό κοιτάζεις τό συννεφιασμένο, 
της μυγδαλιας του κήπου μου κλωνί γυμνό, 
στόν κά&ε κόμπο σου εχεις κρυμμένο 
κορίτσι της παντρειας, λουλούδι τρυφερό. 

Τ' ό:νέμου τό στ ρ ι γγ ιό μονότονο τραγούδι 
τίς χειμωνιάτικες νυχτιές σέ ξαγρυπνα. 
Λίγο κοιμασαι σύ, γιά κά&ε σου λουλούδι. 
κλώ&ε ις, -δφαίvε ις καί κεντας προικιά. 
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Δημ. Θεοδωρίδης. Άπά τίς 11 'Έποχές11 (της συλλογτjς "'Αντίλαλοι"\ 
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το ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ: 8, ΕΝ. 

ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΊΌΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο 

Κ ΕΦΑ ΛΑ I Ο Δ' 

'Αρι&μοσοφικά τό Χ εΤναι τό 22
° 

γράμμα του έλληνικου άλφά -
βητου. 'Απαρτίζεται tχπό δυό δεκάδες, δηλαδή δυό όλότητες, καί 
άπό τόν άρι&μό 2, σά ρυ&μιστικό παράγοντα . Ή πρι�τη δεκάδα άν
τιπροσωπεύει τήν πνευματική dλότητα καί ή δεύτερη δεκάδα τήν 
�λική dλότητα του κόσμου. Τό 2 έκπροσωπε7 τή δυαδική δημιουρ -
γική αίτία πού κάνει γόνιμες καί τίς δύο όλότητες καί τίς συν
διαλλάσσει σέ μιά παναρμόνια ένότητα γιά νά κάμει τόν άρι&μό 
22. 10 + 10 + 2 = 22 = Τό έργο της φυχης . Ό κύκλος εΊναι
ήλια;ι.ό σύμβολο καί χαρακτήρας της αtωνιό::ητας. 'λντιπροσωπεύει
τήν ακτινοβόλο

,. 
δημιουργική καί άέναα δραστήρια άρετή της 3εί

ας μονάδας, πού εΊναι ό Θεός �ατέρας.
Τό Ρ είναι τό 170 γράμμα του άλφάβητου. �Ίναι σύν&εση της

, • 'δ , τ ή , 'λ' , ..., ι πρωτης οεκα ας, που ειναι πνευματικη ο οτητα, και του ιερου 
άρι�μου 7, πού είναι ό πιό πνευματικός καί παναρμόνιος άρι&μός. 
'Βκπροσωπεί τή -&εία σοφία, τήν αχραvτη καί παρ&ένα '.Α&ηvα,πού 
τέλεια καί πάνοπλη έβγηκε &πό τό πολυτιμότερο μέρος του Δία, 
άπό τό κεcοάλι του. ΕΊvαι ή άπολλώvια έvότητα πού εκφράζεται 
σάv παναρμόvια δύναμη πού άναιρει κά&ε δυσαρμονία καί έvαντ ιό
τητα. 'Ενίζει τά πάντα καί τά συνάγει άπό τήν πολλαπλότητα στην 

( , ' , , ο. 
, , , l, , , , , , ' , ενοποιη01), απο το \Τανατο στη ζωη, υ.πο το χαος στην ταξη, απο 

τό σκότος c-τό φως. Ό έπτά είναι &εΊος πνευματικός άρι&μός πού 
δίνει -9-ειότητα σέ κά&ε πνευματικό έργο καί άγιάζει τά σύμr.αντα. 
Τήν έβδόμη ήμέρα άϊγίασε καί εύλόγησε ό Θεός. Τά μυστήρια της 
χριστιανικης μυσταγωγίας εΤναι έπτά . 'Επτά τά φωτα του ο1Ιρανου

1 
t , ι ' , λ ..1 , • ' , έ , ' ' 0

λ , t , ι επτα ο αρχαγγε οι, ι:;πτα οι αρετες, πτα οι εκκ ησιες, επτα οι
διάκονοι. Κu&ε πνευματιχή έκδήλωση καί κά&ε πνευματικό κέντρο 
του ούρανου πρέπει vά εύλογειται καί νά άγιάζεται μέ τήν ίερά 
έβ δόμη. 



ΚΕ(])ΑΛΑIΟ Ε' 

'Ώστε �χουμε: 

Θ , 'δ ' , , ). , •εος - μονα: α, α:ρχη πvευματ:ικη = ουρα:vος 

Ψυχή μέσα στή μονάδα. Δημιουργία. 
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Σχίσμα της φυχης, Χ= &υσία της φυχης καί ψυχογένεση 
Σωτηρία της φύσης καί τον άv&ρώπου. Σταυρωμένη άγάπη. 

Ίερό κα:ί άπρόφερτο τό αγιο όνομα του Χριστου Θεός 
πού έvαv&ρωπίζεται καί σώζει τόv cίv&ρωπο καί ·τήv 
κτίση. 

Θεάv&ρωπος σωτήρας 
Χριστός πού �ριαμβεύει κσ.ί αν&ρωπος πού σώζεται. Πα
vαρμόvιο στερέωμα. Πνευματική 'Εκκλησία. Ή άρχή καί 

-ό sέλος. Τό Α κα:ί τό Ω, ό Ούραvός κα:ί ό 'Άδης κυρια:ρχοvvτα:ι ά-
-ό τή βασιλεία: του Χριστcυ. 'Αvαιρειται ό 'Άδης, καταργειται τό
=:χιvόμεvο. Ό Χριστός εΤvαι Θεός κc<ί ό c<v-θ-ρωπος &εουται. Τό μυ
=:-ήρ·ιο της άο-εβείας ανc;ορειται καί ή δημιουργία δλόκληρη κυριαρ
-_::ϊται άπό τό μυστήριο της εύσεβείας, πού εΤvαι � πραγμάτωση
:-ου &είου σχεδίου.

Ό σταυρός του έvαv&ρωπήσαvτος Λόγου-Χριστου είναι τό Τ στό 
�··.ληvικό άλφάβητο. Ό σταυρός του πρωτοκλήτου άv&ρώπου, α:iιτου 
-ού μπα(νει πρωτος στό βασίλειο της νέας υπό του Χριστου δημι -

·.ργία:ς, της ανω 'Ιερουσαλήμ, του 'Ανδρέα:, πού τό ονομα του ση
_-:ι.ίνει τcν άνδριζόμενο μέ τήν αρετή του άνδρα, είναι τό Χ.

Μέ τό iερό !δεόγρα:μμο άρ. 5 καί τό βά&ος ζωης πού κρύβεται 
-:ίσω ά.π'αύτό, ό:vα:ιρειτα:ι d "Αδης, ό {!-άνατος καταργειται, ή φυχή 
---οιαμβεύε ι σά ζωσα πραγμ:tτ ικότητα του πνεύματος, τά ανω σ υ ν -
� ο ρ τ ά ζ ε ι μέ τά κάτω, ό οiιραvός βρίσκεται σέ παvc:ιρμόν,rα 
::;νζευξη μέ τή γη, δ Χριστός &ριct.μβ εύει σάv "αεί δρωσα:" σωστική 
χ-:ι.ί ό:vαμορφωτική ό:ρχή της δημιουργίας καί έπέρχετα:ι, σ'ό'σους ζ,f
::;ουν καί νοιώσουν τήv άί,ία του 1ερου αύτου συμβόλου, ή βασιλεία 
:-ου Παναγίου Πνεύματος του Θεου, σά &ρίαμβος της &είας δικαιο -
::;1νηςz της οiιρανίας Νέμεσης, καί έπικράτηση παντου, ανω καί κά
-=�, της άγάπης σάν κα&ολικης ώραιότητας καί άγα�οσύνης. 

Αύτό σημαίνει νά φ&άσει ό &v&ρωπος ε!ς έ π ί γ ν ω σ ι  ν 
- ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ τ ο υ Θ ε ο υ κ α Π α τ ρ ό ς

.ι 
α τ ο υ χ:. ρ ι ,σ τ � υ, έ ν � ε ι σ ί π ά ν τ ε ς
ι {)-ησ α υρο ι τ ης σ οφίας κ αί τ ης γνώ-

= - ω ς ά π ό κ ρ υ φ ο ι (:!Τα:υλος πρός Φιλιπ.). 



- 36 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ς' 

Μέ βάση τίς άρχές πού έκ-&έσαμε παραπάνω μπορουμε νά σκε -
φ&ουμε πολύ καί νά νοιώσουμε βα-3-'Gτερα πόσο μεγάλη άξία εχει τό 
ιερό μονόγραμμα πού μας -9-υμίζε ι πάντα τό lερό καί άπό·ρρητο ο -

νομα του Χριστου, του Χριστου πού &ριαμβεύει, καί του μεγάλου 
εργου του γιά '!ή σωτηρία της άν&ρώπιvης ψvχης . .-\ύτό ε'ίvαι τό 
κλειδί του σύμπαντος. Χαρά σ'αύτούς πού μποροϋν vά τό νοιώσουν 
κα ί vά τό ζήσουν. 

'Έτσι μας δίνεται ή εύκαιρία νfι. δουμε τί άξία εχουν τά όvό
ματα γιά τούς ξύπνιους πvευματ ι-v.ούς άν&ρώπους, δχι τά 11 &έσε ι" 
ό:λλά τά 11 φύσε ι11 όνόματα, αύτά πού ό αν&ρωπος μέ τήv πραγματική 
του άξία εγραψε στόv ούραvό. 

11 'Όταν ό Χριστός φανeρω&v, ή ζωή ημωv, τότε καί ύμε'ις σύv 
αύτψ φαvερω�ήσεσ&ε έv δόξ,;ι", ό'πως λέγ ει καί ό :Παυλος (Φιλιπ.). 
χrιαίρετε λέγει ό 'Χριστός γιατί τά όvόματά σας έγράφτηκαν στούς 
ούρανούς. Γι& τό βέβηλο όλικόν αv&ρωπο, τό ίερό μονόγραμμα δέν 
.εχει καμμιά σημασία καί δέν τό καταλαβαίνει. 'Όταν ό'μως ό Χρι
στός φανερω&εί μέσα μας, τότε μέ τίς νέες άρετές της πνευματι
χτjς του �νασυγκρότησης � αv&ρ�πο5, μέ τή &υσία,της, χοσμικης 
ψευτοφυχης του φυχογοvειται με χεvτρο το Χριστο, γιvεται πολι
της της νέας πvευμσ.τικης πύλης, της 'Εκκλησίας, τότε γνωρίζε
ται τό ονομά του ύπό του Θεου, εχει μιά "φύσει" άξία ,:;τή δημι
ουργία καί νοερά φέρει σ-τό μέτωπό του τό ι'ερό σύμβολοi Τό
τε τό Α καί τό Ω πού πλαισιώνουν τό ίερό γράμμα Χ δέν παραμέ
νουν σύμβολα cτά φαινόμενα της γήινης ζωης μας, πού μας &υμί
ζουν τή γέννηση 'Υ.αί τό &άνατο, άλλά γίνονται ίερά γράμμa.-τα, 
σύμβολα στήν άρχή &vαδημιουργίας κα:ί &έωσης του άv&ρώπου, για
τί συμμετέχουν στήv ένότητα της αχραvτης δύναμης του &είου ό -
νάματος του Χριστου. 

Λύτό τό ίερό έμβλημα χαρίζει μιά μυστική καί όπερβατική δύ
ναμη πού γεμίζ.ει μέ αρρητη φυχιΥ.ή χαρ7. καί δίνει ταυτ όχρονα 
στό πνευμα τήν άλη&ινή σοφία σ'έκείνη τήν άγνή καί πιστή ψυχή 
πού μέ ζέση καρδιας καί κατανόηση πνεύματος σφραγίζεται μέ τό 
iερόγραμμα καί ένώνεται μυστικά μέ τό ύπέρλcψπρο ονομα του Σω
τήρα - Χρ ι στου. 

Τ_ά Μυστήρια του Χριστου δέν λέγονται, οΟτε διανοητικά κα -
τανοουντα ι, άλλά β ιουνται μέ σιγή. 11 Ούδε ί ς t.ν Πνεύματι Θεου λcι:
λων λέγει άνά-&εμο: Ίησου καί ούδείς δύναται είπειν Κύριον Ίη
σουν ε ί μή έν Πνεύματι άγίψ" λέγει ό -&ειος Παυλος στήν Λ'πρός 

, 
' 

Κοριν3ιους έπιατολ� του. 
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11 0-υ παύομαι εύχαριστων υπέρ ύμωv μvείαv ποιούμεvος έ-:t :-ω\: 
προσευχων μΌυ (αυτό πού πρέπει νά κάνει διαρΧως ή ψυχή �Ο� -ο
&ει τή λύτρωση) ί'να ό Θεός του Κυρίου ήμων 'Ιησου Χρισcοu. ο 
Πατήρ της δόξης δω ύμιν π V ε υ  μ α  σ ο φ ία ς κ α ί � -
π ο κ α λ ύ φ ε ω ς  έ v έ π ι γ ν ώ σ ε  ι α ύ τ ο υ, �ες;ω
τισμένους τούς όφ&αλμούς της καρδίας ύμων ε!ς τό ε!δέvαι ��ας

τίς έστ ίν ή έλπίς της κλίσεως αύτου καί τ ίς d πλουτος της δό -
ξης της κληροvομίας r.<ύτου έν τοις άγίοις καί τί τό -υπερβάλλον 
μέγε&ος της δυνάμεως αύτ ου εις ήμσ:ς τούς πιστεύοντας κατά τήν 
έvέργειαν του κράτους της lσχύος αύτου ηv έvήργησεv εν τψ Χρι-
στψ έγε ί ρας αi>τόν έϊ'. νεκρων καί έ κ ά & ι σ ε ν έ v δ ε-
ξ ! � α V τ Ο V έ V τ Οι ς έ Π Ου ρ α V ί Ο ι ς, ύ Π ε -
ρ ά ν ω π ά σ η ς ά ρ χ η ς κ α ί έ ξ ο υ σ ί α ς κ α ί 
δ υ ν ά μ ε ω ς  κ αί κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς  κ α ί  π α ν τός 
6 V ό μ α τ Ο ς ό V Ο μ α  ζ Ο μ έ V Ο U OV μόνον έν τφ αίωνι 
τούτψ, άλλά καί έν τψ μέλλοvτι καί πάντα ύπέταξε ύπό τούς πό
δας αi>του κα:ί α ύ τ ό v ε δ ω  κ ε κ ε φ α λ ή  v ύπέρ πάντα 
τ� 'Εκκλησίq. , ή'τις έστί τό σωμα αΌτου, τό π λ ή ρ ω μ α τ ο υ
τ CX Π CX ν τ C( έ V Π α σ ι Π λ η ρ Ο υ μ έ V Ο υ 11, }.έγ ε ι 
πάλι ό &ειος 'Απόστολος στήv πρός 'Εφεσίους έπιστολή του. 

·Ετσι τό Ιερό σύμβολο (&ρ. 5) το; Χριστου, σ'αύτούς τούς
πνευματικούς &v&ρώπους πού ό'πως μας λέγει παραπάνω ό 'Λπόστολος 
Παυλος, δέχονται τόv πλουτο τ�ς κληροvομιας του καί ε1ναι σ τ  ά 
uάτια τά άλη&ινά της φυχης φωτισμένοι, σ'αΌτούς πού άγωvίζοv -
ται τό σκληρό άγώv ισμα της ζωης τους καί μέ πόνο καί άγων ία, 
ματωμένοι κι άποκαμωμένοι, άνεβαίνουv τόν τραχύ άvήφορο του 
Γολγο&α βαστώντας τό βαρύ σταυρό του Χριστου, πού είναι καί 
σταυρός του μαρτυρίου τους, υ'αΌτούς τό ίερό σ.ύμβολο μετουσιώ
νεται καί γίνεται μιά καινούργια: καρδιά μέσα σι-ό κέντρο της ύ'
παρξής τ ους. Αυτή ή καρδιά αέναα τούς ζωογοvει καί τούς φωτ{
ζει, καί μέ τήv ακτινοβολία της τούς περιβάλλει τόv άπροuμάχη
το χιτώνα της άφ&αρσίας. 

Γι'αΌτό τό λόγο στό κέντρο του έμβλήματος της Θεοσοφικη ς 
"Εvωσης έβάλαμε τό ίερό μονόγραμμα του Χριστου, πού παίρνει τή 

&έση καρδ ι ας. 
Α'ότό τό &γιο όνομα βρίσκεται σ-τό κέντρο των Οvτων καί τWν 

πραγμάτων της δημιουργίας. 
ΕΤvαι ή καρδιά της καρδιας της δημιnυργίας καί ή καρδιά 

της καρδιας μας. 
( Συvεχ ίζετα ι) 

Τάσος ΒcΔcι.δωρος 



38 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ 

Κύριε, 

της 7:ωτj ς της� αφ&αρτ�ς 
των μύριων των μορφων 
d μόνος Λεύτερος 

ο Πλάστης, 
d Γλύπτης, 

καί Βασιλιάς αλη-&ινός των λεύτερων· μονάχα, 
δός μου τή δύναμη, τήν πνοή, 
μέ τή φτωχιά φλογέρα μου νά παίζω 
του τραγουδιου σου τό σκοπό, 
πού μ ιά στιγμή 

, ' ., -

στrι. ουραν ια της 
μά δέν καταφε ρα 

κ_αρδιας μου ά:ντήχησε' 
, t , ποτε ς ως τωρα 

άχός χαρούμενος ν� γίνει. 

'Ιησου, 

Λεβεντονιέ ξαν&όμαλλε της Νάζαρέ_τ·, 
κύτταρο πc.<ναi\-ρώπινο καί σ'ολα τέλείο, 
σάρκα ά:π'του 'Απόλυτου τή Σάρκα,· 
του κοπαίιιοϋ τ'ό:ν�ρι�πινου Ποιμ�να, 
σάν άδε·ρφός Υ.οντά μας _η·ρ�ες κά-ί πο&εις νά 

, ι.δ , , ., "ξ , , 'ο. σαν α ερφο μου κανε με α ιο να σε ·ν ιωvω. 

Χριστέ, 

0-όσία ά&άνατη της. 7,ωης,
γιά κά&ε ό:π.οσταμένο

., 
διφασμένο .crτρατοκόπο,

νερό πηγη ς α{)-άνατο
__, 

&αματουργό ,' '.
τ qαν_ή φωνή άγέ ρα άπόκοσμου . ·
πού δι'ώχνει του μυαλου τίς κάτάχνιές,

".Ηλιε καί Φως τρανό του φυχικοϋ μας κόσμου,
του λυχναριου μας της αγάπης Φλόγα,
απαντοχή μας μόνη
τώρα καί πcχν,;οτε &ά μένε ι'ς.

'Ί�λέησόν με. 

'Λλίμονο ζητιάνος πάντοτε. 
Τ ί νά ζητήσω τώρα πάλι; . 
Σύ ξέρεις μοναχά νά δ{νειςi 
νά δίνω μά.&ε με καί μένα. � 

μένεις, 

Δημήτρης Θε.οδωρίδης 
'Από τό 11 'Εκ Sα&έων 11 

• t 

(της συλλογη ς 11 '....\ντ ίλαλο ι 11) 
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Στήν τρίτη Πράξη βρισκόμαστε ·-<-αί πάλι μές στό δάσος, στά 
πλάγια του βουνου. Στό δάσος οι άνοιξιάτικες πεδιάδες λάμπουνε. 
Έκει κοντά, κάτω απ' τά δέντρα μιά πηγή, καί λίγο πάρα πέρα, 
:1-:ό βράχο στηριγμένη, μιά καλύβα. 'Έχουν π�ράσει" χρόνια κι ό. 
Γ ' ζ 

' ' ' ' ' ' λ 'Β Β ' 11Π ' ' κονρνεμαντ ., πιο γερος τωρα, απ την κcι υ, α, γαιvει. οιο να-
λ ' 'Β ' Π' ' ' ' Cl' Β ' "•' .,. ·,αι αντο το, ογγητο; ισω απ τους v-αμvους, γαινει. .'i., ε·ιναι

αύτή. "Ελα Κούντρυ ξύπνησε. Οι1 -&άμvοι μέ τ'αγκά-&ια τους, από

-:ά χιόνια σέ προστάτεψαν, μά τώρα ηρ&ε ή ανο ιξη. Σήκω". Κ' ή 
Κούντρυ, ό:κούvητη, αvαίσ-&ητη, σιγά σιγά ξυπv� καί μπήγει μιά 
φωνή. Κ'επειτα πάλι &μ{λητη μές στήv καλύβα μπαίνει γιά vά τή 

, , .\ - , c - (.ο r ' , , συγυρισει. 11�α νπηρετω, να υπηρετω". · κουρνεμαντζ την κοιτα-
ξε καί μουρμουρίζει rtιγανά: 11 'Ακόμα κ'� περπατησιά τη ς αλλαξε. 
Σάv μ1ίπως σήμερα, πούναι ή αγια μέρα, vά πηρε ,ή βοή-&εια τ'ού-

- , , - 11. , , .ιι ' ' F. ' 11 'Π Ir ' ρανου κι aπο του "ανατου τον νπνο να την �υπνησε; · ωυντρυ
μέ μιά στάμνα πηγε στήv πηγή καί μέ τό χέρι δείχνει κάποιον 
μές στό δάσος. Κι d Γκούρvεμαντζ κοιτάζει. 11:Ποιός vάναι ατιτός 
::ού μέ τή μαύρη του τήν πανοπλία ερχεται στήv ι'ερή πηγή; "Ελα 

' '1' '" Γ ' δ'λ' λ'F. '"'δ- ' 1· '  ' '' Χοντα. ftη χαv-ηκες; ιατι ε εγεις ε ,,η; ι:ι ω, σ αντον τον α-
γιο τόπο ποτέ καvε{ς δέv ερχεται μέ του πολέμου τή στολή κι 
:χκόμα πιό πολύ πού σήμερα εΊναι !1{εγάλη Παρασκευή. Βγάλε τά δ-

' "Ε Ι' ' ' Κ ' "' ' ' ' ' Τ ' -.,.α. •τσι . ια κοιτα ουvτρυ. ,..τα γονσ:rα του πεφτει. ηv πρoer-
εvχry του λέγει. Τόν βλέπεις; Βλέπεις ποιός εΤναι; Έκεινος πού 
_ ιά μέρα, χρόνια τώρα, τόv κύ-.tνο σκότωcrε. �Ίναι ό Τρελλός πού 

, ' 11 δ ξ 'Η f ' 1'. ' ' ' Βλ' " .,.Ω ' λ �:χ::οτε τον c; ιω α. 1.ογχη, w να. τη, επω πα,-ι. . μερα εν-

Όογημέvη : 11 • 

Ό Πάρcrιφαλ σηκώνεται καί δίνοντας στό l''ίωύρνεμαvτζ τό χέρι: 
Ό Θεός μέ βοή-&ησε αφου σέ βρηκα πάλι. Ol δρόμοι μέ ξεγέλασαν. 

-όσες παγίδες βρηκα. Μά μήν καί πάλι ;ε1ελιέμαι;' 1 "Που πας; 11 

.. αρρω πώς ό ουρανός μου μίλησε καί διάλεξεv έμένα. '.Αλλά στό:
-· αvερά: τά μονοπάτια εΊχα χcχ-&ει. �1όλις -&αρρουσα πώς ι!:βρισκcι.
-=-ς σω-tηρίας τό δρόμο, πόνοι, άγωνεc, πόλεμοι μέ πήγαιναν μcχ -
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κριά:. Μά ετρεμα, φοβόμουνα τή Λόγχη αύτή μή χάσω. 'Όχι, ποτέ 
δέv fj-3-ελα στό αΤμα νά βαφεί, καί μένα ας μέ χτυπούσανε. Νά τη •• 
Τή βλέπεις παις λάμπει; ΕΊναι του Γκράc.tλ ή 'Άγιu ή Λόγχη". 11 " Ω
άνε ίπωτ η χαρά, ω &αυμα -3-εϊκό. Τώρα έσβυσε τ 'cι.νά-3-εμα πού σ' εκα
vε τό δρόμο σου vά χάνεις. Έδω κοντά είναι τό Γκράαλ. Έσύ'σαι 
ή μόνη μας έλπίδα. Είδες τά δάκρυά μας κάποτε, τόν πόνο του'Αμ
φόρτα μές στή cρριχτή του τύψη. Ί'όv &άνατο ζητα κι ό .Sάνατος δέν 
ερχεται. Μέu'από τ'αγιο τό κουτί έχά-3-ηκε τό κύπελλο κι ολοι έ -
δω, του Γκράαλ ο! γιοί, δίχως καμμιά βοή&εια, τή δύναμή τους 
χάνουνε. Κ'έγώ μέσα υ'α'ότά τά δέντρα τόν &άνατο προσμένω" .•.• �. 
'Ο Πάρσιφαλ κατάχλωμος, μέ τή φωνή κομέvη, λέγει: 11'Εγώ εΊμαι

αvτός πού φταίει. Πόσες καί πόυες μέρες τά μάτια μου δέ βλέπανε. 
'�γώ r,ού γιά τή σωτηρία διαλέχτηκα, vά·σέρνομαι στά πλανερά τά 

'' ' ' - ''λ cι ' 'β - " Τ' 'δ λ μονοπατ ια, ν·α μη μπορω τ α ηνινο να, ρω... . α πο ια του υ -
γίζουνε κ'είν'έ'τοιμος vά πέσει. ΊΙ Κο,5ντρυ έρχεται κοντά καί του 
ραντίζει τό κεcράλι μέ νερό, κι ό Γκούρvεμαντζ του λέγει: 11 Ή α
για ή πηγή τή δύναμη σου δίνει". Τόν πανε δίπλα στήν πηγή κ' τj 
Κούντρυ σκύβει τά πόδια vά του πλύνει. Κα[ τώρα ό Γκούρνεμαντζ 
του ρίχνει στό κεφάλι τό νερό. 11 Εi.ιλογημέvος είσαι άγvέ από τ' 
άγνό vερό11 •  Ή Κούντρυ βγάζει από τό στη&ος ενα μικρό χρυσό 
μπουκάλι, μύρο γεμάτο, υτά πόδια του τό χύνει κι ό Γκούρνεμαντζ 
λίγες σταγόνες παίρνει, τό μέτωπο του αλείφει. 11Τό μέτωπο σου
χρίζω, βασιλιά σέ κηρύττω. 'Εσύ ό άγvός πού πόvεσες μέ τή συμ -
πόνια καί τούς Ιερούς αγωνες γνώρισες, &ν του Σωτήρα μας τούς 
πόνους πηρες, πάρε καί τόν στερνό του πόνο καί σωσε μας έσύ 11 • 

Ό Πάρυιφαλ παίρνει νερό άπ'τήv πηγή καί τό ραντίζει στης γονα-
τισμένης Κούντρυ τό κ εφάλι. 11Αύτή lvαι � πρώτη μου τελετουργία. 
Πάρε τό αγι ο τό νερό vά ξεπλυ&εις". ΉΚούvτρυ κλαίει μέ λυ -
γμού ς. Κι ό Πάρσ ιφαλ δλόγυ ρα κο ιτ α. "Πως σήμερα ό'λα λάμπουν πι ό 
πολύ. Μά σήμερα �fεγάλη Παρασκευή, όλα &άπρεπε vά κλαίνε". Κι δ 
Γκούρvεμαντζ του λέγει: "'λπό τίς συντριμένες τίς καρδιές κυλαν 
τά δάκρυα, μά μές στά δάση, στά λειβάδια, δροσοσταλίδες' πέφτου-
νε, σάv της &υσίας τήν εvλογία, καί τότε ολα ζωνταvεύουνε καί 
μέ χαρά τόν έαυτό τους δίνουν προσcρορά στόν Σωτήρα πού μπρός 
τους περνα. Αi.ιτόν δέν μπορουv vά τόν δουν στό Σταυρό,Τόν λυ 
τρωμέvον αν&ρωπο μονάχα βλέπουν: πού τό αΤμα του θεου της 'Αγά
πης, του Θεο� της Συμπόνιας τόν σώζει. Κι ολα γελουν καί χαίρον
ται ,t'� φ ύση αναγαλλ ιάζε ι11 • Ή Κούντρυ κοιτάζει τόν Πάρσιφαλ μέ 
μιά βουβή, ίερή παράκλησ'Τ), κι αύτός της λέγει: 11Τάχα τά λούλου
δα διφουvε τόσο τό νερό, ό'πως έσύ της χάρης τ1j δρουιά; Τά δά -
κρυά σου ώσάν τίς άγιασμέvες τίς δροσοσταλίδες -βλέπεις; ...... 
κλαις, καί uτά λιβάδια τ'αγρολούλουδα γελουv.,.11 Σκύβει, στό 
μέτωπό της άπαλά τά χείλη του άγγίζει. Οί καμπάνες χτυπουν. "Με
σημέρι . "ΊΙρ&ε η ωρα. Παμε 11 • 
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Πάλι τά βράχια, τό στενό τό πέρασμα, καί νά τ:ού φτάνομε ξα-
, , , Ν ,  - Γ , λ ,, / , � , t t , , να μες στον . αο του κραα • .  -ιπο τη μια μερια οι ιπποτες μπαι-

νουνε μέ τ'αγιο λείψανο του Τιτουρέλλου κι άπ6 τήν αλλη μέ του 
αρQWστου 'Λμφόρτα τό φορείο. 'Εμπρός του μιά πομπή πού τ'αγιο 
-:ό κιβώτιο φέρνει. "Ντροπή σέ σένα, ίερέα του Γκράαλ, πού τώρα 
γιά στερνή φορά τή Λειτουργία &ά κάμεις11 • "Ναί, ναί, ντροπή,

, , , 
,-r., , π , � t δ' ό ., , ντροπη σε μενα . .ι:.συ r�τερα μου, ο ικαιος ·�ι ευ,.ογημενος, 

;:ού ο! αγγελοι σέ σένα ηρ&ανε καί τόν ΣωτήρG· έχεις δει, �J παρrι.
κάλεσέ Τον, τό αΤμα ΊΌυ, πού δίνει τή ζωή, σέ μένα, μόνη χάρη, 

' ' ' δ' J<' ' ' ' ' ι: Β ' ' Γ  ' τον &ανατο να ωσει". οι ιπποτες cρωνα.,,αν: 11 γαλε το κρααλ". 
11 Δίχως συμπόνια σεις. Κοιτάξτε τήν πλη γή μου, τό αΤμα πως κυλα. 
Τραβηξτε τά σπα&ιά σας καί χωστε τα έκεί. Γενναίοι έλα-τε. Πρέ
πει ό ανάξιος νά πε&άνει καί τότε μοναχά τό Γκράαλ καί πάλι &έ 
νά λάμψει". Κανείς κοντά δέν έ'ρχεται κι ό Άμcρόρτας μόνος μέ
νει. λfά ;άφνου κείνη τή στιγμή μπαίνουνε μές στό Ναό δ Πάρσι
φαλ, ό Γκούρνεμαντζ κ'ή Κ ούντρυ. Ό Πάρσιφαλ πλησιάζει τόν'Αμ
φόρτα καί μέ τή Λόγχη τόν ά γγ ίζε ι. 11Τό σίδερο πού τήν πληγή 
�ου ανοιξε, μονάχα αύτό μπορεί νά τή γιατρέψει". Τό πρόσωπο 
του 'Λμφόρτα ελαμφε μέσα στή &εία τήν εκσταση. "Ναί σώ&ηκες 
κι άπό τό κqίμα σου γιατρεύτηκες. Στή &έση σου ηρ&α τι�ρα έγώ. 
Εύλογημένος εΊναι ό πόνος σου, πού τή Συμπόνια έβαλε, τή γνώση 
της αγάπης, μές στου Τρελλου τήν απειρη καρδιά. Καί τώρα νά,
τήν αγια τή Λόγχ η  aας cρέρνω έδω". 'Όλοι κο ιτουνε 'μέ &αυμαuμό 
;ι.αί μέ χαρά κι ό Πά:ρσιφαλ τήν ακρη βλέποντας της Λόγχης, ξανα
λέγε ι: "Βλέπω στου σίδερου τήν σ.κρη, έκει πού τήν πληγή τήν 
κλείνει, τό &εϊκό τό αΤμα νά κυλα γιά νάβ-ρει πάλι τήν Πηγή του. 
Μές aτήν Πηγή πού βγαίνει C(πό τό Γκράαλ ξαναγυρνσ: καί πάλι.' •. \.
νοίξτε τό Ι1ιβώτ ιο". 

Τ'άνοίγουνε κι ό Πάρaιφαλ παίρνει τό κύπελλο στά χέρια, στά 
γόνατά του σκύβει καί προσεύχεται. Τό Γκράαλ αρχίζει C(γάλια α

γάλια νά φωτίζεται. Στό βά&ος ολα σκοτεινιάζουν κι άπό τόν &ό
λο πέφτει μιά λάμψη δυνατή. Κι ολοι τραγουδουνε; 11 'Ώ αγιο &αυ
uα: Λύτρnση στόν Λυτρωτή". Τό Γκράαλ όλόκληρο cρλογίζεται. 'Ένα 
ασπρο περιστέρι κατεβαίνει καί στέκει απάνω απ'τόν γονcnισμένο 
Πάρσιφαλ. ΊΙ Κούντρυ μέ λατρεία στου Πάρσιφαλ τά πόδια πέφτει 
;ι.ι ό 'Αμφόρτας μέ τόν Γκούρνεμαντζ·στά γόνατά τους σκύβουν. 

'Ι ' ' 'Ο Π' ' Γ ' ' " ' 'ερη στιγμ η. αρσιcραλ το ·κρααλ σηκωνει κι ολους με το
::rημείο του Σταυρου τούς εύλογει. 

( Συvεχ ί ζετα ι) 

'Αγλ. Ζάννου 

1. Ό Τ ιτου9έλλος ητάν πατέρας του Άμφόρτα.
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1 Ι I Π ·Α Ρ Α Β Ο Λ Ε Σ 

Α' Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

. . 

Στο�ς·a!ωνες_κεfνους τούς καλούς, 
τούς αiωνες τούς χρυσούς, 

τότες πού οί πρωτοι οί αν&ρωποι 
τίς μέρες τους περνούαανε 

κα�άρια καί γαλήνια 
:. μέαα σέ πλέρια ειρήνη, 

ή 'Μή-3-ε ια ανάμεσά τους ·βρίσ·,ωνταν - .<1τά χέρια της κρατώντας τόν καθρiφτή της. 
Τότες Υ.αθένας ηταν μπορετό 

νά κοιταχτεϊ μές ατ'&δ.ολο γυαλί 
καί _κε1 νά δει. 1υμνή 

τήν πιό κρυφή του πεθυμιά 
δ, l. , , , , ' ι χως .υ.πο ντ QOTίlJ να κοκΥ. ινησε ι. 

"Ητανε χρόνια εύτυχ ι σμένα κει να 
μά δέ βαuτάξανέ π·ολύ. 

Σέ λίγο ό &νθρωπος μέ μύρια βίτuα γιόμισε 
.... · καί χτηνος γίνηκε, -3-εριό, κακουργος.,_ 

Ή 'Αλή-ίrε ια. τότες χόλωσε πολύ 
κι από ·τή γή μας tφυγε 

γι ά . .  νά· κρυφτει ατούς οi>ρανούς, 
.�ε�ώντας μ'αγανάχτηση καί πει<1μα 

πάνω <1τ1J γή τό μαγ ιΥ.ό καθρ_έφτη της. 
Τφ δόλιο τό γυαλί Υ.ομμάτιc.ι μύρια γίνηϊ(ε 

κι όλουθε <1κορπιατήκανε 
καί χά;θφι.αν γιά τcχ κοπcχδιίχ ·τoJV C(�_θρώπων·. 

Χρόνια κα ί. χ ρό νι (t -πέ ρciσαν πολλά 
,.·.--ωσ.που νά ν·ιώcrουν του κα&ρέφτη τήν άξία οί &vθρωποι. 

Κι άπό τήv έπο")(Τ]\Γ έκε ίνη 
ό'λο κα ί πι άtε ρους ·σοφούς θωρε ι κανένc::ς 

νά φάχνουvε προσεχτ·-ικ"cι 
γ ιά τά κομμάτια του καθρέφτη. 

Καί κάποτες τά βρίακουνε, μ ά  τόαο 
θρυφαλιάατηκαν μικρά 

πού δέ μπορουν νά κάνουν αέ κανέναν. 



Κι iται κι ό πιό σοφός άκόμα 
δέν είναι μπορετό ποτές, άλοίμονο, 

dλάκερο νά δεΊ τόν iαυτό του . 
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. Π. Φλοριάν ( Jean-Pierre Claris dc Florian, 1755-1794) 
:i .λος μυ&ογράφος. 'Από τούς 11Μύ&ους"

Λεύτερη άπόδοση Δημήτρη Θεοδωρiδη 

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 

Ό έλέφαντας βριακότaνε κλεισμένος μέαα σέ σπίτι σκοτεινό. 
ι·, εΊχαν φέρει κάτι 'Ινδοί γιά νά τόν δείξουνε uτόν κό<1μο. 

Καί κόσμος πήγαινε πολύς νά τόνε δε1. Mfuα σέ κεινο τό σκ� 
--iδι μπαίναν ολοι τους. 

�1ά νά. τόν δουν τά μάτια τους δέν ηταν μπορετό. Καί τόνε πα
=-�ατέ φαν όι.ονων τά χέρι(/.. 

Ό ενcι.ς επιααε τήν προβοακίδ� κ'είπε: 11Τό πλάσμα τουτο εΊν' 
_οιο μέ σ-ιιιλήνα". 

Ό αλλος αγγιξε τ'άφτί κ'εΤπε πώς είναι σά βεντάλια. 

'Άλλος τό πόδι χούφτωσε κ'εΊπε: "Μου φαίνεται πώς εΤναι uάν 
· ολόν α" . 

"Αλλος άκούμπησε τό χέρι του στή ράχη κ'εΊπε: 11 Σά 
�ίν'αύτός d έλέφαντας, μά τ ήν άλή-ί}εια". 

Κι δποιος άπό δαύτους τύχαινε ν'άκούσεt κάποιονε νά 
tά9ει τόν έλέφαντα τό μόνο πούνιω&ε άπό τήν περιγραφή 

·.�ίνο πού τό χέρι του �Τχε &γγ ίξε ι.

'.\ν ίαως κι δ κα&ένας τους έ'νrι. κερί �αστουσε, δέ &άταν 
'%1 }_ ιώτ ι κα τcί. λόγια του μι ανου άπ 'τ' cιλλουν ου. 

&ρόνος 

περι
τjταν 

τόαο 

Τζαλαλουντίν Ρούμι, μεγάλος πέρσης ποιητής (1207-1273� άν-
-.-:ρόσωπος της αουφικης ακiψης. 'Από τά 11Μα&ναβί 11 (11 Δίστιχα !1 ). 

Άπόδ. λfαρ. Οίκονόμου 
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ΓΝ52ΣΙΣ ΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΟΛΙΚΉ 

Θά τjτο δυνατόν νά παραβάλωμεν μίαν έκ -&εωρίας γνωσιν μέ τήν 
είκόνα ένός αντικειμένου� όποία παρουσιάζεται εις τjμας οταν 
τό Βλέπομεν άπό μίαν ώρισμένην -&έσιν. Κα&'ον τρόπον ,j εικών αtf
τη δέν αποκαλύπτει τό αντικείμενον b:πό ό'λας τάς απόφεις από τάς 
όποrας εΤναι δυνατόν νά τό ϊδωμεν καί νά τό αντιληφ-&ωμεν, δηλα
δή τήν όλοκληρωτικήν γενικως φύσιν του b:ντικειμένου του όποίου 
η πλήρης γνωσις δέν ε1ναι δυνατόν νά γίν,;J κατ'αλλον τρόπον εtμή 
μόνον μέ ενα συνταυτισμόν μέ αύτό, ούτω καί μία έκ &εωρίας γνώ
σις, -&εωρουμένη μεμονωμένως, δέν ανταποκρίνεται πρός τήν όλο -
κληρωτικήν αλή-&ειαν, της όποίας παρουσιάζει κατ' ανάγκην μίαν 
μόνον ο-όσιώδη τj καί μή ο'όσιώδη αποφιν1 • Εfς τό παράδειγμα τουτο_ 
ή ελλειφις προέρχεται άπό μίαν μή πλήρη έξ δλων των tχπόφεων ει
κόνα του αντικειμένου· ή δογματίζουσα ομως σύλληψις παραβάλλε -
ται μέ τήν εικόνα τήν δποίαν εχομεν δταν κα-&ηλω&ωμεν εtς τήν &ε
ώρησιν του &ντικειμένου τούτου &πό μιας καί μόνον σκοπιας, πρα
γμα τό όποιον προϋπο&έτει τήν ακινησίαν του βλέποντας ύποκειμέ
νου. Ή έκ &εωρfας &μως σύλληφις, ή δποία δέν δεσμεύεται από 
τούς περιορισμούς της σκέφεως, είς τό παράδειγμα τουτο παραβάλ
λεται μέ τό σύνολον των έξ ολων των θέσεων� απόψεων του &εω 

1. R!ς μίαν π_ραγματείαν τήν όποίαν εχει γράφει ό Χατζαλη κατά
της όρ&ολο γιστικης φιλοσοφίας, κάμνει λόγον περί μερικων τυ -
φλων, οι όποιοι χωρfς νά γνωρίζουν οilτε έκ διηγήσεων τόν έλέ -
φαντα, εύρέ&ησαν α!φνηδίως πρό του ζώου τούτου κr;tί ηρχισαν νά
τό ς.ηλαφουν ε!ς διάφορον μέρος του σώματός -,;ου έ'καστος. Ό κα
&είς έξ αύτων τό περιέγραφεν αναλόγως μέ τό μέρος του σώματός
του τό όποιον έφηλάφησε. Ό πρ;;:ιτος έξ α-ότων, ό όποιος έφηλάφησε
τόν πόδα του, ελεγεν οτ ι ό έλέφας όμο ιάζε ι μέ κίονα, ένψ ό δεύ
τεqος, ό όποιος έφηλάφησ'ε τόν χαυλιόδοντά του, ελεγεν ότι ό έ
λέφας όμοιάζει μέ πάσσαλον καί οϋτω κα&εξης. Διά της παραβολης
ταύτης ό Χατζαλη προσπα&ει ν'άποδείξη ό'τ ι ή πλάνη προέρχεται έκ
του οτι &έλομεν νά κλείσωμεν τό παγκόσμιον έντός μερικευμένων
οφεών του η έντός "απόφεων" &εωμένων από "σκοπιάς" τάς όποίας
-&εωρουμεν ώς τάς μόνας -όπαρχούσας καί τάς μόνας αί'τινες είναι
δυνατόν νά ύπάρξουν. (Ο Σρί-Ραμακρισνά έπαVαλαμβάνει τήν αΌτήν
παραβολήν διά νά δείξv τήν ανεπάρκειαν των άρνητικων στοιχείων
τά όποια ένέχει ό δογματισμός. Πάντως &ά ητο δυνατόν νά έκφρά -
σωμεν αύτήν τήν ιδέαν διά της ακολού&ου παρομοιώσεως, ή όποία
ε1ναι πλέον παρασ'τατική: Δι'έν καί τό α�ό αντικείμενον, αλλοι
&ά εί'πουν δ'τι "είναι" κατεσκευασμένον από αύτήν τήν ϋλην, αλλοι
ό'τι 

11

εΊναι" αύτου του σχήματος καί τέλος αλλοι &ά ύποστηρίζουν
ό'τι εχει αύτάς τάς διαστάσεις, αλλοι οτι έχει τόσον βάρος καί 
ού'τω κα-&εξης. 
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ρουμένου άντικειμένου, άπόφεων αl δποιαι προϋπο&έτουν ίκανότη
τα μετακινήσεως � ά:λλαγης &έσεως του βλέποντος ιlποκειμένου καί 
τρόπον τινά τόν συνταυτισμόν αύτου μέ τάς διαστάσεις του χώρου 
μέσψ των όπο ίων &ποκαλύπτεται η όλοκλη ρωτ ική φ{Jι ς του άντ ι -
κειμένου, από ά:πόφεως μορφης τούλάχιστον, ε 1 ς τήν δποίαν καί 
περιορίζεται τό παράδειγμά μας. Ή έντός του χώρου κίνησις εΤ
ναι πραγματική ένεργός συμμετοχή είς τάς δυνατότητάς του, ένψ 
ή έντός του χώρου στατική έπέχτασι ς, κα&ώς παραδείγματος χάριν 
aυμβαίνει μέ τό σχημα του σώματός μας, εΊναι πα&ητική συμμετο
χή ε!ς τάς lδίας αϊ)τάς δυνατότητας. 'Εξ οσων εϊπομεν, εύκόλως 
δ , Q. , ' 'λcι ι ' , έ 

, 
δ 

, , , , υναμε�α να ανε vωμ εν ε ς ανωτερον πιπε ον και να καμωμεν λο-
γοv _περί 11 πνευματ ικου χώρου 11 , δηλαδή __ περί πλήρους ικανότητος
γvώdεώς,_1) όποία r:α:τά βά&ος εΊvαι 1) i}ε{α Παντογνωσία:, καί κατά 
σ',υνέπ_ε(αν �ά _ΚιΧμWμ

0

Ε:V λ-iJyόν. περί 11 ΠνευματιΚUJV διαστάσεων" 
1 

αί 
.9ποιάι' εΤναι ο,ί 11 έσωτερικοί 11 τρόποι ί.ιπάρξεως της Παντογνωσίας
ταύτης. Ουτ-ω 1) Πνεύμ'ατ ική Γ-\Ιωσις δέν εΊνα:ι αλλο τι ε!μή fι πλή
ρης συμμε,tιχή. του_ύποκειμένου ε!ς αiιτούς τούς τρόπους 1Jπάρξεως, 
πρ�γμ� τό όποιο� ε_�ς τόv φυσικόν κόσμον παριστάνεται δι� της 
κ ινήσεως. 'Επομένως όταν κά.μνωμεν λόγον π_ε ρί της κςι-:.ανοήσεως 
των ίδεων,·πρέπε'ι vά'διακQίνωμεν μ'ίαν "qογματίζουσαν". κατανόη
σιν_, ή όποία παραβάλλεται μέ τήν πα:ράστασιν τήν dποίαν ά:ποκο -

, γ 1 � "" ) ' 

f.t 
/ βλ / , _,. (f Ι / μιc,.ομεν εκ του αντ ι11.ειμενου u:rαv το επωμξ;ν απΌ εv-κα� μονον 

. ; σημειο·v, καί μίάv έ11. &εωρήσεως καταvό·ησιν, _'�· __ όποία εΊν_αι ·δυνα
_τόν νά παραβλη&� μέ τήν &vευ τέλους σειράν ·των παρασ.τά,σεων του 
ό;ντι·κειμ.ένου, παραστάσεων τάς όποίας σχηματίζομε_ν οταν βι�έπω -
μεν τό αντικείμενον από διαψόρους σκοπιάς αί d-πσΊαι-,ε,Ίvαι δυ -
νατ·όν ν'άλλάζουν έπ'&πειρον. Κα&ώς δέ c,υμβαίνεϊ μέ τόν όφ&αλ -
μόν ό δποιος μετακινειται, διά τόν όποιον αι διάφοροι παραστά
σεις "ένός άντι'κειμένου ε'ίναι συvδεδεμέναι ε!ς μίαν πλήρη συνέ-

. .. ι, ι , r , , t ' t / χειαν, ητις τροπον τινα παριστανει την πραγματικοτητα η οποια: 
.κα&ο_ρίζει τό 4ντ_ικείμενον, ού'τω καί αι' διάφοροι άπόφεις, · μιας 
αλη&είας, δσον καί αν φαίνωνται �Jς αντιφάqκουσαι μεταξύ των έ
πειδή περιέχουν lξ �πο&έσεως .άπειρίαν δυνατων άπόφεων σκιαγρα
cρουν τήν όλοκληρωτικήν 'Αλή&ειαν, ή dποία τάς ύπερβάλλει καί 
τάς κ'α&ορίζε ι. Θά έπα:vαλάβ(.ιιμεν έκεινο τό όποιον ε ϊπομεv π(!οη -
γουμένως, δη_λα.δή οτ,ι ή_έκ του δόγματος πηγάζουσα βεβαιότης ΙJ.ν

τιστοιχει ΠQΙ)ς εν σημc:ιον τό όποιον αύτό κα&'εαυτό έκ καταβο -
λης δέν παραδέχεται τήν ϋπ_αρξιν κανενός αλλου σημείου, ένψ ό 
έκ της &εωρίας προερχόμενος λόγος,- απεναντίας, πάντοτε νοε'ιται 
ώς σημειον κ�κλου, τό όποιον καί άπό τήν έντός α:ύτου &έσιν του 
άντιλαμβ4_νεται. καί ·αύτό τό ίδιον οτι βασικως εΤναι μέρος ένός 
συνεχο.υς συν_'όλου χα ί έπομένως όλοκλ ή ρου του κύκλου, . δηλαδή ό
λοκλήρ�υ τ�ς &λη&εiας. 
_ ·Φρί-tγιοφ Συόν ( Frit11jof Sc1ιuon). 'Από τό β_ιβλίον του 11 'Ι1 
.ύπερβατικ-ή tνότης των &ρησκειωv". Μετάcpρ. Άνδρ. Δεληγιάννη 
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Η ΠΕΡΙQΡΙΣΜΕΝΗ Α.ΛΗΘΕΙΑ 

Τό ιερόν ϋδωρ του Γάγγ η δύναται vά έγκλε ισ&τj έντός μ ικρας
λαγήvου καί vά μεταφερ&� ε!ς διάφορα μέρη των Ίνδιων, οπου ε'ό
λαβως &ά φυλάσσεται καί &ά λατρεύεται ε!ς τούς ναούς. 'Αλλά τά 
αlυΊνια ·:Jδατα του Γάγγου συνεχίζουν τήv πορείαv των χωρίς νά στα
ματήσουν ο'i.Ιτε στιγμήν. Κανείς δέν εΤναι δυνατόν νά μολύν,;ι ο:'ότου 
του ϋδο:τος τήv κα&αρότητα. Τό δοχεϊοv τό κατασκευασ&έν ύπό του 
άγγειοπλάστου δυνατόν νά &ραυσ&v1 vά <1υντριβτj. 'Εκεϊvος δ όποι
ος λατρεύει άλή&ειαν μερικήv καί περιωρισμέvηv &ά άνο:καλύφ,;ι είς 
α'ότήν τό ε'i.Ι&ραυστον καί τό ψ&αρτόν. 

οι αv&ρωποι προτιμουv νά δ ημιουργή<1ουν διά τόν tαυτόv των 
αvετον καταφύγιον εlς εν τμημα της άλη&είας παρά νά &vαζητήσουν 
τήν ολην άλή&ειαν, τήν ύπερβατιϊ<.ήν καί κα&αράν άλή&ειαν. Έκει
vοι οί όποιοι εύρί<1κουv 11.αταφύγιοv εις τήv πtριωρι<1μένην άλή
&ειαv ΠQΟΟ'ΚΟλλωνται εις τούς γκουρού, είς τούς έΧΠΟ:tδευτάς. "0-
0'0V καί αν εΊvαι μέγας ό έκπαιδευτής δέv εΤvαι τό ολοv. "Ο<1ην 
φυχικήv καί πνευματικήν &νωτερότητα κο:ί αν εχv ό έκπαιδευτής &
ποτελεϊ α;ι.όμη ενα περιορι<1μόv. 'Όπως ε!ς τό λατρευόμεvον ι'ερόν 
ύ'δωρ τό έγκεκλε ισμένοv έντός στεvωv δοχείων ύπάρχουv σαπρόψυτα, 
ο�τω πως έκεϊνος ό όποιος άvαζητεϊ τήν άvακούφι<1ιv λατρεύων &v
τί του ό'λου τό μέρος <1υναvτG'( έντός του μέρους τόv πόvον. Δι' έ
κεϊνοv του δποίου ό &ερμός πό&ος άvαζητεί τό ολοv δέv ύπάρχει 
πόνος, δέν ύπάρχουν φευγαλέαι φαvτασιώ<1εις, διότι ή δδός ή α -
γουσ'α πρός τήν άλή&ειαν εΊvαι ή όδός του Πολυαγαπημένου. 

'Εντός του πετάλου δέv κυκλοφορεί ή ό'λη. ζωή του λωτου. Τό πέ
ταλον άποσ'πώμενοv του αν&ους φ&ίνει καί ξηραίνεται. Τό αύτό Ο'Vμ
βαίvει ε(ς έκεϊvοv ό όποιος προσκολλαται ε!ς εν καί μόνον μέρος 
της'Αλη&ε ίας. Τό μέρος του ό'λου δύναται vά φ&αρτj ένψ τό ολον 
μεγαλύνεται καί λαμβάνει νέαν ζωήν. 'Η μερική άλή&εια πρός Ο'τιγ
μήν μόνον προστατεύει καί κα&ί<1ταται όδηγός. Άλλ'ό άλη&ής οδη
γός, ό ό:λη&ινός ψίλος εΤναι ή όλική'Αλή&εια. 'Η μερική πρός Ο'τιγ
μήν &ά ικαvοποιήσ"Ι) τούς πό&ους του έρευνητου. Άλλ' έάv &έλv ό 
έρευνητής νά φ&άσ"Ι) είς τόν Πολυαγαπημένον, εΊvαι άνάγκη νά άπο
χωρισ&� παν,ός ο,τ ι προ<1φέρε ι είς αίιτόν ή μερική άλή&ε ια. 

Διά νά ψ&άσ� είς τόν Πολυαγαπημένον, διά νά μή έμποδίcτη τήν 
όλοκλήρωσιν της Ζωης, ό έρευνητής δέν &ά Ο'ταματήσ'� τήν άναζή -
τησίν του. Δέν &ά δεχ&� τήν στιγμαίαν άνακούφισιv των μερικων 
άλη&ε ιων. 

Θέλω νά δείξω τήν όδόν τήν οδηγου<1αν πρός τήν 
&ειαν, πρός τήν καρδίαν του J�λυαγαπημένου, διότι 
αύτήν. Κατ' άρχάς έλάτ ρευσα τό πέταλον του αν&ους, 
εϊδωλα, τάς γλυπτάς μορφάς τάς κεκλεισμένας έvτός 

όλικήν 'Αλή-
εφ&ασα εις 

τά πολυάρι&μα 
των ναωv. 'Έ-
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δωσα κατ'ό:ρχάς τήν καρδίαν μου ε!ς έκινο τό όποιον ητο πλησίον 
μου, διότι έφοβούμην �κεινο τό Qποιον ε�ρίσκετο μακράν έκει
νο τό όποιον ητο μυστηρίωδες. '�φοβούμην τόν φευγct.λέον όραμct. -
τισμόν του Αfωνίου. "Εδωσα τήν καρδίαν μου εlς τό ε�άρεστον, 
εις τό εuχερές, εlς τό ό:πατηλόν. Ή όλική'Αλή-&ειct. rjτo δι' έμέ 
τόσον μυστηριώδης όσον εΊνct.ι τό δρος διά τήν κοιλάδα, Δέν εΊ -
χον έννοήσει ό'τι τό μέρος περιλαμβάνεται εις τό δλον καί ό'τι 
άπαρνούμενος τό ολον έδημιούργουν έντός μου ι1ύγχυσιν, 'λλλ' 
έπειδή rjτo μέγας ό πόθος μου, μέ �&ησαν ol νυγμοί του πόνου, 
της cχμφιβολίας, της πίστεως, μέχρις ό'του κατενόησα οτι d -&έ -
λων νά εϋρΊ) τόν δρόμον του Πολυαγαπημένου δέν ζ ητεί άσυλον είς 

, , , ' λλ ' ό , λ , έ δ , , , λ τα περιωρισμενα καταφυγια, α φει ει να πι ιωκΊJ και να α -
τρεύ,;J τήν 'Αλήθειαν. 

Τό πνευμα τό �ποδουλωμένον εις τάς συν-&ήκας δέν δύναται νά 
περιλάβ,;J τό ολον, τό όποϊον εΊναι έλεύ-&ερον, &περιόριστον. "Ε
νεκα τούτου έλκύεται ύπό του περιωρισμένου. Ή περιωρισμένη ά
λή&ε ια μεταβάλλεται εiς δεκανίκι κ αί έπειδή στηρίζει έξασ3ε -
vει. Διά νά μή εχωμεν &νάγκην άπό δεκανίκια, πρέπει νά ζητήσω
μεν τήv βοή&ειαν του πόνου καί της άμφιβολίας. 'Απόσταγμα του 
πόνου εΤναι τό αρωμα της κατανοήσεως. Καί δταν καταvοήσωμεν, 
δέν ζητουμεν πλέον καταφύγιον είς τήv σύγχυσιν καί εις τό χάος. 

'Εάν tχυς εις τήν καρδίαv σου τό οραμα του σκοπου καί έάν 
δέν έπιτρέπυς είς μεσάζοντα vά τό άποσβέe11) , -&ά εΊσαι βέβαιος 
περί των προ&έσεών σου, βέβ�ιος περί της έπιτυχίας σου. Προσ -
πα&ων έπιμελως καί συνεχως νά άπορρίπτ,;Jς τά ανευ άξίας πράγμα
τα δέν &ά περιπλακ�ς ε!ς λογομct.χίας σχετικάς μέ δοξασίας, μέ 
όμολογίας πίστεως, μέ εuμεταβόλους άπατηλότητας. Κάιιε παραχω -
ρήσεις, έάν &έλnς, διά πράγματα ό:σήμαντα, μή συμβιβαζεσαι όμως 
ποτέ προκειμένου περί της άλη&είας. 

Λάτρευσε α�τήν ταύτην τήν άλή&ειαν, ή όποία εΊναι ή ζωή ή 
εvρισκομivη έντός ένός έκάστου κ αί άνακάλυφε οϋτω τόν Πολυαγα
πημένον. 'Η ζωή έν τ� πλη ρότητ ι αuττj ς ας σου αποκαλ ύφ,;J τήν πε ί
ραν της. ".Λνοιξε τάς &ύρας εις τήν ανευ όρίων άλή-&ειαν. Διότι 
εις αι'>τήν εύρίσκεται τj μόνη βεβαιότης, ή μόνη όδός ή αγουσα κατ'· 
εδ&είαν πρός τήv τελεfωσιν. υΟλα τά &λλα εΊναι μόνον προδοσία 
της άλ η & ε ί α ς • 

Παvταχου οί αν&ρωποι άγωνίζονται νά -&έσουv ορια εις τήν ά-
λή&ειαν, ή όποία δέν είναι δυνατόν νά περιορισ-&v, άγωνίζονται 
νά σμικρύνουν αύτήν, νά τήν περικλείσουν ε!ς δοξασίας. Οϋτω πως 
τήν προδίδουν καί έξ αδτης της προδοσίας των έξεπήγασεν ή &ρη
σκε ία, ή πάλη, ή σύγχυσις, οι μεταξύ των άνταγωνισμοί. 11Θέλω 
νά άσπασ3�ς τάς πεποι&-ήσεις μου καί �έλεις νά μέ κάμης νά άσπα
σ&ω τάς ιδικάς σου, ό έκπαιδευτής σου σου φαίνεται άvώτερος από 
τόν !δικόv μου καί -&εωρω τόν Ιδικόν μου μεγαλύτερον του ίδικου 
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σου". "Εκαστος έπι&υμει νά γίνουν ι'χποδεκτοί οί ίδικοί του πε
ριορισμοί. Δέν είναι αυτή ή όδός του Πολυαγαπημένου, ό όποιος 
ε Τ ναι ή 7.ιωή • 

Ή αν&ησις της Ζωης, ή όποία εΤναι τό ολον, δδηγει ε!ς τόν 
JΤολυαγαπημένον καί οχι εις τήν λατρείαν του μέρικοϋ. 'Εάν λα -
τρενωμεν τήν vπό των μορφων περιωρισμένην ζωήν, &ά ύπάρχv πάν
τοτε πάλη, &βεβαιότης, διχόνοια. 'Εάν λατρεύωμεν τήν έλευ&έρα� 
τήν άπεριόριστον Ζωήν, ό μεσάζων κα&ίσταται αχρηστος, διότ ι  ή 
ιδία ή Ζωή γίνεται όδηγός, γκουρού. 

Θά άνακαλύψrμ τότε ό'τι σύ δ ϊδιος είσαι ό γκουρού καί ό Πο
λυαγαπημένος. 

Κρισναμούρτι. Μετάφρασις Καλλιόπης Α. Κουτσογιάννη 

ΗΡΕΜΗ ΕΠΑΦΗ 

Τί γίνετα_ι ό'τα.ν όνους εΊναι ησυχος, ηρεμος, ό'ταν δέν βρί
σκεται πιά μέσα στό 11 γίγνεσ&αι 11 καί δέν γυρεύει ένα τέλος; 'Ό
ταν εΊναι πάρα πολύ ζωντανός: πα&ητ ικός; Μέσα σ' αύτή τή σιγή 
υπάρχει μtά κίνηση, υπάρχει ενας πειραματισμός, καί μέσα σ'αύ
τή τή στιγμή χρόνος δέν ύπάρχε ι. 

Ό διαλογισμός εΊναι τό νά ζει κανείς κά&ε μέρα στιγμή μέ 
στιγμή. Δέν εΊναι τό ν'άπομονώνεται μέσα σ'ενα δωμάτιο iJ σ'έ'να
ύπόγειο, γιατί lτσι δέν &ά μπορέσει ποτέ νάβρει τήν πραγματικό
τητα. 'Π πραγματικότητα μπορει νά βρε1tει μέσα στή σχέση, στήν 
έπαφή, οχι στή σχέση από μακριά, αλλά στήν έπαφή μέ τήν κα�η -
μερινή μας ζωή. "Αν δέν ύπάρχει ή κατανόηση της άλή&ειας μέσα 
σ'αύτή τήν έπαφή, τότε δέν μπορεϊτε νά καταλάβετε τί &ά πει 1)
ρεμος νους. Ή ι'χλή&εια κάνει τόν νου ηρεμο κι δχι ή έ π ι & υ
μ ί α σας νά εΊστε ηρεμοι. Κ'ή άλή&εια &ά βρε&ει μέσα cπή σχέ-
ση, στήν έπαφ-η-πού εΊναι πράξη. ΈΠναι σάν ενας κα&ρέψt ης πού 
μέσα του βλέπετε τόν �αυτό σας. 

'Έτσι ή α·ίιτογνωσία είναι � άρχή της σοφίας καί δίχως τή σο

φία δέν μπορει νά ύπάρξει i1ρεμία . Ή σοφία δέν εΊναι γνιuση. Ή 
γνώση εΊναι ενα έμπόδιο γιά τή σοφία, γιά τήν άνακάλυφη τον έ
αυτοϋ άπό στιγμή σέ στιγμή. 'Ί-:νας νους πού εΤναι tjρεμος μπορεϊ 
νά γνωρίσε ί τό-· ε Τ ν α ι, μπορεϊ νά γνωρίσει τ ί &ά πει αγάπη. 
Ή αγάπη δέν είναι ο�τε προσωπική οΟτε απρόσωπη. 'Η αγάπη εΙ -
ναι άγ.άπ11_ κι ό νους δέν μπορεί νά δώσει τόν όρισμό της, νά τήν 
πει άποκλει"στικ-ή· η περιεκτική. 'Η αγάπη εΊναι ή ϊδια ή α!ωνιό 
τητα. ΕΊναι τό άλη&ινό, τό -όπέρτατο,'.τό άπροσμέτρητο. 

Κρισναμούρτι 'Από τίς 'Ομιλίες του στό Μπεναρές τό 1949 
Μετάφρ. Άγλ. Ζάννου 



ΘΑ ΛΑΣΣΑ 

Πάνω άπ'τή θάλασσα τό σύννεφο ούρανί 
Πάνω στή &άλασσα άσημέν ιο τό καράβι 
λ[έσα στή &άλασσα τό ψάρι κίτρινο 
Μές στό βυθό της θάλασσας γλαυκό τό φύκι 
Στης θάλασσας τ'άκρόγιαλο ενας ανθρωπος γυμνός 

ορθιος στοχάζεται: 
Μήπως κα[ πρέπει μου ν&μαι τό σύννεφο 

"Π μήπως τό καράβι;. 
�fήπως καί r.ρέπει μου ναμαι τό  ψάρι 

"ΙΙ , , το φυκι; 
'Ά μήτε τονα μήτε τ 'αλλο, μήτε :r ονα μήτε τ 'αλλο, 

11ρέπε ι σου ν?χσαι ή θc<λασσα, παλληκαράκι μου 
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Κα[ μ6 τό αύννεφό της• τό καράβι της, τό ψάρι της, τό φύκι τη�. 
1961 

Ναζίμ Χικμέτ, τουρκος ποιητής. 'Απόδ. Γιάννη Ρίτσου 

Α Λ Ε Ξ Ι Θ Ε Ο Ι 

Κύτταξε δποια εικονογραφημένη έφημερίδι.t.,. οποrο πε.ριοδικό. 
-fα ( καί μόνο δυσάρεστα νέα, ποτέ καλά) έvαλλάσσονταt μέ ρομάν-
-:σα, μέ φωτογ ραφίες πού δείχνουν όπλα, νεκρούς, έρεcπια καί μέ
�ωτογραφίες πού δείχνουν μισόγυμνες y�ναJ��ς.

'Άλλοτε νόμιζα φαρισαϊκά ότι δi-ι -όπηρχε ανάμεσά.. σ' αύτά τ& 
�ράγματα αιτιολογική σχέση. Πώ i έγώ σάν στενά αf�ησιακός καί 
�ραιολάτρης πού εrμουν δέν εΊχα καμμιά εύθύνη γcά ό,τι γ[νοvταν 
-;-:�κόσμο. 

'Π συνή.&ε ια ό'μως του αtσθησιασμου καί της ώραιολατρείας σέ 
�άνει άλεξί.&εο βρί'1"Λοντας γουστο σ'αύτή τή συνήθεια γίνεσαι 
�vευμcπικό αδιάβροχο καί τή γωνίτσα του χρόνου πού εΤσαι τό κέν
-ρο τηc τήν πQοφυλας καί άπό τήν πιό μικρή σταλαματιά της αιώ -
, ιας πραγμα1'ικότητας,

Καί ό'μως, ή μόνη έλπίδα γιά τόν κόσμο του χρόνου εΊναι νά 
ιι , ' ' ...., , β , , 1 .  , , , _ουσuυει συvεχεια σ εκεινο που, ρισκεται περα α:πο τον χρονο. 

�Εγγυημένοι άλεξ[&εοι έξοστρακίζομε άπό τό περιβάλλον μας 
-:ήν μόνη έπιρροή πού μπορει νά έξουδετερώσει τίς καταστρεπτικές 
iνέργειες της φιλοδοξίας, της άχορταγιας, της άγάπης της δύνα
_r,ς. ΊΙ έtιθύνη μας Υσως νά είναι λιγώτερο εντυπωσιακά φανερή ά
�ό τήν δική τους' μά δέv εΤναι λιγώτερο πραγματική. 

Α. Χάξι.εϋ (Aldous Πuxlcy , 1894-1963). 'Από τό βιβλίο του 
Ο χρόνος πρέπει vά σταματήσει" (" TiI:ie must 11ave ίl �op") ,πού 

�-μοσιεύθηκε vτά 1945. λ[ετάφρ. Σοφίας 'Αθ. Σουλιώτη 
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Η Ι�ΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ 

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο καί τέλος 

Η ΣΗΜ[ΡIΝΗ ΕΞΑΠΛlΣΙΣ ΤΟΥ bΟΥΔΔIΣΜΟΥ 

'Επί εν διάιπημα ό βουδδισμός ηκμαζεν εlς τάς Ίvδίας.'Αλλά 
δ βραχμανισμός μέ τούς πολλούς θεούς του καί τήν άτελείωτον ποι
κιλίαv της λατρείας του παραλλήλως ήκμαζε πάντοτε καί αυτός, η 
δέ όργάνωσις των βραχμάνων έγίvετο όλονέv lσχυροτέρα εως ότου 
κατώ�ωσεv ε!ς τό τέλος vά στραφονv έναντίον της βουδδικης λα
τρείας, ή όποία δέv ό:vεγvώριζε τήv διάχρισιv των κλειστωv τάξε-, ' ' έ δ ' ξ  έξ 'λ λ' ' ' ' 'Ι δ' Δ' " ' l. ων,και να την κ ιω συν ο οκ ηρου απο τας v ιας. εν σα α-
σχόλη&ωμεv έδω μέ τήν ίστορίαv τον άγωvος τούτου. 'Έγιναν διω -

' ' ι. δ ' 'λ1 ' ' ' - ΙΑ' ' - 1. ' ' ' ' γμοι και αvτ ι ραuεις, α .• α απο του αιωνος t::.:κτος απο την πε-
ριοχήν της Όρίσσα η βουδδική διδασχαλία εΤχεv έξαφαvισθη άπό 
τάς 'Ινδίας. �fεγάλο μέρος άπό τήv γλυκύτητα καί τήν φιλαvθρωπί
αν πού ύπάρχει μέσα εις τόv �ουδδισμόν είχε συγχωνευθη μέ τόν 
βραχμανισμόν. Ό βουδδισμός ύπάρχει άκόμη εις μεγάλας έκτάσεις 
τ77ς Γης1 , είναι δέ δυνατόν διά της έπαφτjς μέ τήv δυτ ικήν έπι -
στημην καί t�πνευσμέvη άπό τό πvευμα της ίστορίας ή διδασκαλία 
του Γκαουτάμα, 6ιvιχζωογοvουμέvη καί έξαγv ιζομέvη vά κατο�ώctι;) vά 
παfξη άκόμη σπουδαiον ρόλοv εlς τήv διεύθυvσιv των άvθρωπίvωv 
πεπρωμένων. 

'Αφου ό'μως έξεδιwχ&Τ)'άπό τάς 'Ινδίας, ή 'Αρία 'οδός έπαυσε vά 
·κυβερνα τήv ζωήν dποιουδήποτε Άρίου λcωυ. ΕΊvαι δέ αξιοv περι
εργείας ό'τι έvψ ή μία μεγι1.λη άρiα θρησκεία ευρίσκεται σήμερον
περιωρισμέvη σχεδόν άποκλειστικως ε!ς μογγολικούς λαούς, α&-cοί
ο! ".Αριοι εύρίσκοvται ύπό τό κράτος δύο &ρησκειωv , του 'χριστια
νισμου καί του .1σλαμισμου, αί όποιαι εΊναι κατ'ο-&σίαv σημιτι -
καί. Ό δέ βουδδισμός, ό ταοϊσμός καί ό χριστιανισμός όμοίως φο
ρουν ένδύματα ίεροτελεστιων καί τύπων λατρείας τά όποια φαίvε -
ται ό'τι διωχετεύ&ησαv εlς τcχς έv λόγψ -θ·ρΤ)σκείας διά μέσου τον
έλληvισμου2 από τήv χώραν έκείνηv των ναωv καί του ισχυρου ίε -
ρατείου, τήν Λ!γυπτοv,καί ό:πό τήv περισσότερον πρωτογενη καί θε
μελιώδη vοοτροπίαv των μελαψωv χαμιτικωv λαωv.

(Τέλος)
Χ. Τζ. 0-&έλς. 'Από τήv "Παγκόσμιον Ίστορίαv"
Μετάφρ. Σ. Ηητσου. ':Επεξεργασία Νίτσας Ξύνδα

1 Η!! , JT' , , 'Ι , "1' ( , ' , , 

• ο ς την _\.ιvαv και την απωvιαν ειvο.ι η μια απο τας τρεις 
θρησκείας πού ύπάρχουv σήμερον έκει. 

2.'Υπό των κατακτήσεων του λf. 'Αλεξάνδρου 
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ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ 

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο 

"Ας προσπαθήσωμεν λοιπόν άσκούμεvο ι νά �ποτάξ.ωμεν τό &στ ρι -
κόν μας σωμα, έάν θέλωμεν νά �χωμεν διαρκ� δγείαν καf νά γίνω
μεν κατά τό δυνατόν τέλειοι δέκται των θεί.,ν θερα:πειπικων δυ -
νάμεων. Εiς τήν ασκησιν ταύτην πολύ θά μας βοηθήση ή χαλάρωσις 
(rela.x). 'Επί δέκα πέντε λεπτά τjμερησίως, θά παραμένωμεν έξη
πλωμένο ι μέ τό σωμα χαλαρόν καί τόν νουν κ ενόν . Πρό της χαλαρώ 
σεως κατάλληλος διαλογισμός Υ.αί προσευχή πρός τό 'Υπέρτατον "Ον. 
θά μας έναρμονίσουν μέ τάς θείας θεραπευτικάς δυνάμεις. Καί ού-

' ,  
ι , ,  .;, , ι 

, , , τως ευρισκομενοι ε ς απολυτον ,1ρεμιαv, ε ς πρct.Ύματικην αρμονι-
αν, θά καταστήσωμ εν τούς κραδασμούς μας τόσον συχνούς ώστε vά 
συντοv t σ&ουv μέ τούς tlπε ρλεπτοτάτ ους 1tραδασμούς των θ� ίων θε -
ραπευτικων δυνάμεων καί νά δυνηθουν αί δυνάμεις α�ται άπροσκό
πτως νά ένεργήσουν είς τ ό  σωμα μας. 'Η χαλάρωσις εΤναι καί άπό 

, .t.t 1. / δ , , t ι, .,.. 
τον νπνον uποτελεσματικωτερα, ιοτι πολλακις ο υπνος �ιναι τε-
ταραγμένος, οταν εlς τό άστρικόν μας -σωμα παραμένουν ανεκδήλω
τα συναισθήματα προκληθέντα άπό τά γεγονότα της τjμέρας. · Πρό 
της χαλαρώσεως ας κάμωμεν τόν έξης διαλογισμόν: Αί θείαι θερα
πευτικαί δυνάμεις -&ά ένεργ ήσουν μόλις μέ εϋρουν χαλαρόν, διότι 
εύρισκόμεναι πέριξ έμου Υ.αί μή συναντωσαι άντ ίστασιν δύνανται 
Ι:ι.προσκόπτως νά ε/σχωρήσουν έντός μου. 

Ε!ς τάς �είας θεραπευτικάς δυνάμεις υπάρχει τό στοιχείον 
της ctγάπης, διότι ό παραγωγός αύτων εΤναι άγάπτ1, είναι ό Υδιος 
ό Δημιουργός. Ποτέ δέν άρνουνται, άλλά ποτέ δέν βιάζουν κανένα. 
Ό άσθενής πρέπει νά πιστεύv άκραδάντω ς  ε1ς τό δυνατόν γενέ -

σθαι� διότι ό:μφιβολίαι, σκέφεις π.χ. ό'πως αύτή: ας τό κάνω καί 
:ι'iιτό, δέν tχω νά χάσω τίποτε, δυσχεραίνουν ,'f καί ματαιώνουν τάς 
�νευματικάς θεραπείας. 

"Ας &ποφεύγωμεν έπ ιμ ελως τάς δυσαρμον ικάς καταστάσεις, δ ιό
. ι εΤναι τρομεροί φορεϊς φυχικων τοξινων -κακων συναισθημάτων, 
.:ιναύσων έπιθυμιων. "Λς ό:ντικαταστfισωμεν αύτάς μέ τήν γαλήνην 
:ς φυχης, τήν θείαν άρμονίαν, ε[ς τήν όποίαν ανήκουν αί άγναί 
".τρουϊστικαί έ:τι&υμίαι καί τά εύγενη συναισθήματα, των όποίων 
ό λεπτότερον καί νφηλότερον εΤναι ή άγάπη ή ούδεμίαν &νταμοι
�- ό:ναμένουσα. 'Η δύναμις της άγάπης εΤναι άσύλληπτος άπό τόν 

·Qώπινον νουν. ΕΤναι ή θαυματοποιός δύναμις ή καί ορη άκόμη
'�ακινουσα . Είναι d θησαυρός των &ησαυρων. 

·Ας άποφεύγωμεν νά άκούωμεν φρικαλέα γεγονότα, δυστυχήματα,
, , 

.ι.ι. , , , 
J. , ι , -

, 
.ο·ι.τ ονιαι;, φονους ,1 να αναγινωσκωμεν αυτα ε ς τα Ίtu'\J'ημερινα 
-ορτάζ των έφημερίδων, � καί τούς έντυπωσιακούς τίτλους των,

--: ι οϋτω δημιουρ γουμεν μορφάς-σκέφε ις ( thouιφt forms)
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δυναμένας νά βλάψουν τ όν δεχόμενον τήν έπίδρασιν αί,των. 'Εκα
τομμύρια έκατομμυρίων μορφαί-σκέψεις δυσαQέο-rων γεγονότων δημι
ουργούμεναι από τήν σκέψιv των άv&ρώπωv συμπυκvουνται εις δύνα
μtνr Καί τj δύναμις αίίτη δυνατόν μίαν ήμέραν νά έκσπάσ,;ι εlς έπι
δημίαν ij καταστροφήν. Τά πλειστα των δυστυχημάτων, άποτελοιιντα 
πολλάκις αλυσον ατέρμονα άν&ρώπίνης δυστυχίας; προκαλουνται από 
μορφάς - σκέψεις. 

Ή προσπά&ε ιά μας νά άποβάλωμεv τά κακά συναισ{)-ήματα, ή άπο
φυγή των κακων <1κέψεωv, ή άρμονική γαλήνη, ή άγάπη δι'ολα τά 
οντα είναι δι'ήμας έγγύησις συνεχους ύγείας, διότι εϊμε&α δημι
ουργήματα της &είας τελειότητας, της {)-είας άρμονίας, ό'που &<1&έ
νειαι δέν Jπάρχουν. 

·Ας έκπέμπωμεν πάντοτε σκέφεις χαροποιούς καί έποικοδομητι -
κάς. Μέ άρμονικοίις διαλογισμούς γιvόμε&α δημιουργοί της εtτυχί
ας των αλλων, <1υντελουμεν εlς τήν έκπλήρωσιν του Θείου Σχεδίου� 
άντί νά συντελωμεν εlς τήν c<ναβολήv της έκδηλώ<1εώς του. Καί &εϊ
ον σχέδιον είναι vά έκτελωμεv τήν άποστολήν μας έπ ί της γης έ
λεύ&εροι, αδέσμευτοι, ανενόχλητοι άπό άσ&εvείας καί δυσαρμονι 
κάς καταστάσεις. (Συνεχίζεται) . 

Κώστας Ξ ύν δας 

Η ΠΟΙΝΉ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝQΦΕΛΗ 

Άπ'αvτούς πού ύποστηρίζουvε τή &ανατική ποινή κανένας δέ 
διατείνεται ό'τι είναι ή&ικό καί <1ωστό καί σίιμcρωνο μέ τό φυσικό 
νόμο νά σκοτώνουμε αν&ρώπους γι ά vά τούς τιμωρήσουμε, άλλά οτ ι 
ή &ανατική ποινή πρέπει vά ύπάρχει γιατί έξυπηρετεϊ όρισμένους 
κοινωνικούς σκοπούς. 

Καί άναρωτιέμαι: εΤναι παραδεκτό να σκοτώνουμε τούς όμοίους 
μας γιά όποιαδή�οτε <1κοπιμότητα; 

"Ας έξετάσουμε ωστόσο μιά άπ'ό'λες τίς σκοπιμότητες πού προ -
βάλλονται. 

Πρωτος λοιπόν σκοπός είναι ή όριστική καί αμετάκλητη απομά
κρυνση του εγκληματία από τό κοινωνικό ο'ύνολο, ό έξαφανισμός του, 
γιά νά μήν μπορει νά συνεχί<1ει τήν έγκληματική δρά<1η του, άφου 
-λένε- ό'πως μας άπόδει ξεν ή πράξη, ή ποινή των ίσοβίων δεσμων πο
τέ δέν είναι Ισόβια.

Μά μπορουμε νά π ι<1τεύουμε aοβαρά πώς είναι c1ιvάγκη νά <1κοτώ
νουμε τούς φονιάδες �όνο καί μόνο γιά νά τούς απομακρύνουμε από 
τήν κοιvων(α; Πιaτεύουμε σοβαρά πώς� πολιτεία δέν μπορεϊ νά π� 

, / ,  Cι / / / , ,  , ρει τετοια <1υνταγματικα και νομο�ετικα μετρα που ν αποκλειουν 
τήν έπάΥοδο στούς κόλπους της κοινωνίας, κά&ε έγκλ.ηματία έπικίν

δυνου γι� τό κοινωνικό σύνολο χωρίς νά το� άωαιρέσει τή ζωή 
κα[ χωρiς νά μπορει κανενός Ι�χυρο� � ε6νοιa �& το� uεταΒ�λει 
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τά ισόβια δεσμά σέ πρόσκαιρα; 
Δεύτερος σκοπός της &ανατικης ποινης ε!ναι κατά τούς Jποστη

ρικτές της d έκφοβισμός των έγκληματικων φύσεων. uΟσοι ρέπουν 
προς τό εγκλημα παραδειγματίζονται -λένε- άπό τίς &ανατιΧές έκ-· 
τελέσεις καί συγΧρατουνται άπ6 τό φόβο της &ανατικης ποινης καί 
έπομένως ή &ανατική ποινή εΊναι άνασταλτική τον εγκλήματος. Αύ
τό ό'μως ε1ναι σέ πολύ μεγάλο βα}}μ6ν άμφίβολο. 

Νά τί γράφει γι'αύτό τό ζήτημα ό εξοχ,.ς ίταλός ποινιί'.ολόγο� 
Enrico Feι·i-i uτό εργο του "OΊnicida'� ( σελ. 123): 

"}fιά άλλη περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα σέ πολλές άν&ρωποκτο
ν ίες είναι ή διάπραξή του άπό άν&ρώπους πού εΊχαν παρακολου&ή -
σει ή άκόμα τήν ωρα πού παρακολου&ουσαν &ανατικές έκτελέσεις. 
Τουτο παρουσιάζει μιάν αλλη οφη της ψυχικης τους σύν&εσης. Ό 
Robcrts, έφημέριος των φυλακων του Dristol, έξαΧρίβωσεν ό'τ ι ά-
πό 167 &ανατοποινίτες πού παρακολού&ησε τίς τελευταιες τους 
στιγμές 161 εϊχανε παραστcι.&η σέ μιά η περισσότερες &ανατικές έχ
τελέσεις. 

Ό En rioo Ferri μνημονεύει καί αλλες πολλές παρόμοιες περι -
πτώσεις. '"Εκτός άπό οσα γράφει ό Ferι-i βλέπουμε πώς καί στή 
Γαλλία έξακριβώ&η-καν τά ί'δια πριηματα. Στά λlα&ήματα Ποιvικου Δι-
καίου καί Έπανορ&ωτικης 'Επιστήμης ταJν C.Vidal καί J. 
Magnol διαβάζουμε στή σελ. 589 της έ'βδομης εκδοσης: 

ΙΙ , . . . .  οι τελευταιες στατιστιΥ.ές του έγκλήματος πού δημοσί
ευσε τό Ύπουργειο Δικαιοσύνης πρίν άπ6 τόν πόλεμο δείχνουνε π�
ρα πολύ κα&αρά οτι ο! αν&ρωποκτονίες πού τιμωρουνται μέ &άνατο 
έλαττώ&ηκαν (τό 1888 ως τό 1897 εγιναν 4066, ένw από τό 1898 
ώς τό 1907 εγιναν μόνο 2608 μέ ολη τήν έλάττωση του άρι&μου των 
έκτελέσεων καί τό τέλειο σταμάτημά τους στά 1906 καί 1907 Υ.αί 

- - J.. , , , J.! ' έλ, ' ,ι., , τουτο μας ι;.πιτρεπει να πιστευουμε uτι η αττωυη και ,1 κσ.--ταργη-
ση τ�ν έκτε.λέσεων δέν παρουσίασαν τά &τοπα καί τούς κινδύνους 
πού τούς εΊχαν άποδο&η. 

Ό !τι.ιλός ποινικολόγος Zanardclli πού είναι καί rι.ύτός έ -
νάντιος στή &ανατιΥ.ή ποινή γράφει: 

1.ιπιναι πολύ αμφισβητήσιμο τό οτ ι η &ανατ ική ποινή εχε ι με -
γαλύτερη έκφοβιστική δύναμη από τίς cί.λλες ποινές". Καί μνημο 
νεύει τήν ακόλου�η cρράcrη του Σενέκα 11Mul ti sunt qui mortem ut 
requiem mαlorum contemnunt et grQvitcr expave�cunt �d capti7it�
tcm\, c,ηλαδή εΊνct.ι πολλοί πού δέν �εωρουν τόν �άνατο δυστυχία 
ο�τε πώς εlναι βct.ρύτερο κακ6 απ6 τά δεσμά. Γιατί τά δεσμά κά -
νουν τή ζ:ωή μαρτύριο καί τό &άνατο άνακούφιση 1'.αί γι'α-{ιτ6 δέv 
μπορεί παρά νά εχουν μεγct.λύτερη έκφοβ ιστ ική δύναμη άπό τό &άνα
το. 

Λέει ακόμα ό ZίJ.rnandelli&ι οί πιό έπικίνδυνοι έγκληματίες 

1. "Ό άν-ί.tρωποκτόνος"
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δέν φοβουντα., κανένα iακό καί περιφρονουνε κάθε κίνδυνο μέ ά -
συγκράτητην όρμή, δέν λογ ικεύοvται καί θυσιάζουν τά πάντα γιά 
vά: κερδίσουνε μιά τους C(Πόλαυο'Τ). 

οτι στίς χωρες πού εγινε κα
παρατη ρή&ηΥ..αν άποτελέσματ α δυ -

Παρατηρει άκόμη ό Zanardelli 

τάργηση της θανατικης ποινης δέν 
σάρεστα γιά τή δημόσια. άσφc,λεια. 

ΕΊναι λοιπόν λάθος νά νομίζουμε πώς ή θανατική ποινή εχει 
έκψοβιστική άξία, γιατί έπιβάλλεται μόνο σέ ό'σους έγκλημσ.τ-ουν 
"μετά διαΥ.ρίσεως", δηλαδή έ,t προμελέτης, καί οταν κάποιος έγ -
κληματει έκ προμελέτης εχει, πρίν έγκληματήσε ι, τή σψαλερή πεπο ί
&ηση οτι μέ τά μέτρα πού ελαβε α-ότός γιά vά 11.αλύφει τό εγκλημά 
του δέν θ'άνακαλυφ&η καί &ά μείνει ατιμώρητος. 

JCαί δέν εϊvαι τουτο μόνο. 'Όταν ή θανατική ποινή έπιβάλλε
ται γιά έγκλήματα πού έχουν ώς εvα r.=tα&μό πολιτικό χαρακτήρα, οί 
όμοϊδεάτες των έκτελουμένων τούς θεωρnυv ή'ρωες, μάρτυρες της 
tδέας καί πιστεύουνε πώς έ:χουνε χρέος νά τούς μιμη�ου'J καί νά 
αύτοθυσιαστουv κι α-ότοί γιά τήν ίδέα. 

Νομίζω πιtlς δέv πρέπει νά λησμονουμε οτι τό αίμα των ήρώων 
καί των μαρτύρων άνέκα&εν έδυνάμωσε καί δυναμώνει τίς πίστεις, 
καί γι'αύτό μέ τίς θανατικές έκτελέσεις γίνεται τό άντί&ετο άπ' 
αύτό πού προσδοκουμε άπ'αύτές. 

Δέν πρέπει νά ξεχναμε οτ ι στήν 'ίστορί α ολου του κόσμου καί 
έδω στήν 'Ι::λλάδα μας άναφέρονται θανατικές έκτελέσεις ϋστερα ά
πό πολιτικές δίκες, πού δέν �τανε τίποτε αλλο παρά φρικτά καί 
δόλια νομιμοφανη μέσα γιά τόν έξαφανισμό πολιτικων άντιπάλων, 
καί τουτο εΊvαι ή άπαισιότερη περίπτωση, πού στέκει εξω άπό κά
θε ήθική καί κάθε ανθρωπισμό •.• 

'Αλλά καί γιά κοινά έγκλ�ματα οταν έπιβάλλεται ή θανατική 
ποινή, πάλι έπηρεάζει βλαπτικά ατίθασσες φύσεις όr.:ισ&οδρομημέ -
νων C(ν&ρώπων πού άπό νοσηρό θαυμασμό γιά τούς έκτελεσμένους έγ
κληματίες παρακινουνται vά τούς μιμηθουν καί σ'α-ότή τή μίμηση 
συvτελουν πολ·� καί μερικά λαϊκά τραγούδια καί θρύλοι πού έκθει
άζουv τά δη-&εν ίπποτ ικά Υ..α.τορθώματα ληστων καί κακούργων. 

Τρίτος τέλος σκοπός πού άvάφεραν αλλοτε περισσότεροι, τώρα 
ό'μως έλάχιστοι μόνο ποινικολόγοι, εΊναι ή tκανοποίηση (γράφε έκ
δίκηο'Τ)) της κοινωνίας. 'Λξίζει τάχα τόv κόπο νά άσχοληθουμε μέ 
αύτή τή φρικτή καί βάρβαρη αποψη; 

'Απ'δλα ό'σα εfπαμε παραπάνω νομίζω πώς βγαίνει τό συμπέρασμα 
οτι fι -&ανατ ική r;οινή οχι μ6νο δέν περιορίζει τό εγκλημα, άλλά 

' ' ι '\ ' \ 1.- / , δ , , , / ιι , , , , και το απΛωνει. Jιυ,ο απο εικvυεται απο το οτι τα εγκληματα που 
τ ιμωρουσαν αλλοτε μέ θάνατο οχι μόνο δέv αiJξησαν μέ τήν κατάρ
γηση της -&ανατ ικης ποΊνης άλλά καί έλαττώ&ηκαv όπως 11.αί τj έγκλη
ματ ικ6τητα γενικότερ�. 

Ί' ί μο ς Βqατ σάν ο ς 
Ά�ό dμιλία πού δό&ηκε στόν Παρνασσ6 τίς 4 'Ιανουαρίου 1956 



ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ 

συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο 

.,.Ηrαν γιορτή. Τά ματωμένα πόδια μου 
μέ φέρανε αέ κάποιο έρημοκκλήσι. 
Στάθηκα άπ'έξω άκούvητος, βουβός. 

, , , & δ-Έγω τι &ελω � ω; 
'Εγώ εΊμαι ή άνυ�όταχτη φυχή 

' ' 
0 

' δ' '3 που σε ,rεους εν σκυ ει, 
κ'fχω μιά πέτρα γιά καρδιά 
πού μόνο μέ τό λfίσ-ος ζεί. 
Σκυφτοί μές ατό ξωκκλήσι μπαίναν οί πιστοί 
καί φέλναν τά παιδάκια. 
Τότε γιατί τά γόνατά μου λύγισαν 
κι ά&έλητα εσκυφα νά ίδω; 

-rπταν σκοτάδι. Μόνο οί c,λόγες των κεριωv
πού τ ρεμοσβύναν στό μα�ουάλ ι.
�fά όλόγυρά μου λάμπανε τά χιόνια στά βουνά,
στόν ηλιο τά λε ιβάδια άνατριχιάζαν.
Τί τάχα ν&λεγε ή μονότονη φωνή
πού ήχου σε στό &αμπόφωτο σά μοιρολόγι;
Κα ί μέ ς στά πευκα δίπλα μου ό άγέριχς τ ραγουδουσε .••
Ε"ίδα πετράδια πού fλαμπαν, χρυσάφι σκαλισμένο.
Κ'εΊδcχ φτωχούς πού τρέμανε κ'εΊχαv &ολά τά μά-:ια.
Σκύβαν στά γόνατα ο! πιστοί φιλώντας τ ί ς εικόνες.
Καί τότε άναστυλώ&ηκα ..•
"Είδωλολάτρες, πο,ί εί'δωλα τά χείλια σας φιλουν,
κ'εΤνα ι ή καρδιά uας στείρα. ·

Κ'iφυγα, κ'fτρεμε ή φυχή μου άπ'τόv θυμό.

Γιά μέρες της δρμης μου τά φτερά
μές σέ χαράδρες καί γκρεμούς πετουσαν.

'Ότα:ν u ιά α'ύγή χαράματα,
τήν ώρα πού ξυ�νουuαν τά πουλιά

" 
ζ ( , ' ) / / κι αστ.ρι _ε ο καμτ.ος απ την παχνη,

κιχτι σάν μακρυνό τραγούδι τ'ο'ύρανου
πέρασε ανάλαφρο. Σκιρτήσανε τά φύλλα
καί τά πουλιά σωπάσαν ,-

, έ ' , 'δ , κ ρχοταν το τραγου ι σας, καμπαvες.

�πως μιά νύχτα χειμωνιάτικη,
τήν ωρα πού μουγγρίζουv τά βουνά,
στή μαύρη καταχνιά εvα αστρο λάμπει, 
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έτσι στήν παγωμένη μου καρδιά 
μιά άχτίδα πρωτογυάλισε. 

'Ένα χάϊδεμα σάν χνούδι, 
ενα &γέρι του Άπριλιου. 
Ροδοπέταλα χορεύουν 
κα[ σταλάζουν σάv βροχή. 

"Α C ,, � , , vοιc,,ε, αvοι..,,ε τα ματια •.. 
Πως .(}ολώvουν ε στόν "Ηλ ι ο. 

"λνοιξε, &νοιξε τά μάτια 
κ'ή καρδιά σου ας μήv πονει ••.. 

"Εσβυσε άγάλια τό τραγο·Sδι, 
κι ολα βουβά κοιτοϋσαv τοvειρο· 

, ' , -
που αο qατο τ:ε ρvουσε. 
Τ(αί τότε μιά φωνή μές στήv καρδιά μου ξέσπασε. 
Γιατί, γιατί vά μήν ύπάρχει άγάπη 
γιά μένα τόν άποδιωγμένο 1 

·ιι.ι ο'i5τε εvα χέρι vαγειρε ποτέ στό μέτωπό μου
τή φλόγα μου vά γιάνει;
Μονάχα έσεί ς,
τραγούδι της φυχη ς,
καμπάνες.

Όχι κ'� 'Αγάπη δέv dπάρχει,· 
μονάχα, ό Πόνος χ·� 'Αδικ[α. 

"Αλλοι βογγοϋv καί πνίγονται στή νύχτα 
κι άκούγω μές στόv αvεμο τό κλάμα πού περνάει, 
Χt &λλοι μές στά cpωτόλουστα παλάτια τους 
βουλώνουνε τ'αvτιά vά μήv άκουvε. 

'Εγώ .(}ά γίνω ό δικαστής, 
.(}ά βάφω μέ αίμα τό μαχαίρι μου 
κ'έχδικητής τους {)-αμαι. 

Κα[ πηρα τά βουνά. 
(Συvεχ[ζεται) 

'Λγλ. Ζάvvου. 'Από τά 11Πο ι ήματα"

Q ΨΥΧΗ TQN ΒΑΣΑΝQΝ 

"Ω ψυχή τ�ν βασάνων, &πό τά �φ η τά  οδράvια πως πέφτεις 
στά βάρα.(}ρα των βαρά-ίtρων. 

"Αν Σκί, Ισραηλινός δραματογράφος. 'Από τό μεταφυσικό 
δράμα 11Ντιμπούκ 11.1fετάφρ. Ίουλίας 'Ιατρίδη 
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