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ζώωσας, έπιστάξας ζωτικούς αvτοίς ιφοuvούς. 

'Από τόv όρθρο τοϋ Μ. Σαββάτου. 
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Πλα�ύσκαλο της σκάλας του Ίακώβ είναι ή 
έ�Cγνωση της παγκόσμιας άδελφότητας 

XEIMQNIATIKA 

Α' ΚΙ ΗΡΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

-rπ,.,.�ε 
, '(" '

άπό Μητέ QCΧ πάναγνη τό τέλειο τό Παιδί γεννη&ηκε, 
ΣίγουQα ναί: πολύ πιό ιερό 

άπ'&τι ξέQουμε γιά φανταζόμαστε. 
Στόν  κόΟ'μο τουτον fφταQ'ε 

το ύς �λλους κόΟ"μους τούς πολλούς άπαρατeντας 
παίρνοντας τό Ο"Τρατί της ΓέννηΟΤ)ς 

κα ί ή άπαλή β ηματ ι σιά του 
, - , 

- το μνημα προσπερνοντας -
τό νιό καί τό lλαρό καί τό παράδοξο μας !φεQε• 
Στή γλώΦ1α τή 3-Jητή (1(1.ν �έλαμε ν'άνιΟ'ΤΟQΙ'JΟ'Ουμε 
τό που καί π�ς καί πότε 

'Άν&ρωπος ηταν καί γιατί 
"Αν&ρωπος πιό τρανός, πιό πλέριος, 

φεγάδια &ά ήτανε τά λόγι·α μας 
γιά τήν 'Αλή&εια τήν παραiεcΟ"ένια;. 

·�ντ ουί·ν "Αρνολντ ( Edwin Anno ld, 1G32-l904).

, �γγ�ος_ποιη!ΤJς,πού lγQ�Φε ,"Τό �ς �η ς 'Α11ίας",
'Aπo"JJ.1o φως του κοΟ'μου" . ΑποδΟΟ'Τ) Δημt}τ QTJ Θεοδώρι δη
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Β' ΑΔΙΑΠΑΥΤΑ ΧΡΙΣΤοΥΓΕΝΝΑ 

ΗΑν μtά ψoQCf γεννή&ηκε δ Χριστός, 
Χαί -rώρα άκόμη του ΧQtστου τή Γέννηση 3ωροuμε. 

ot πύλες' τοϋ ούρανου 'Ιt•ύ άνοίξανε γιά νιi πεQάσει 
κι ol λόχμες καί τό  γάργαρο νερό, 

τό καρπερό χωράφι κα ί τ ό δροσερό τό 4nΊλωμc:ι 
κι όΑα όσα τό μεγάλο κόσμο μας γεμίζουν 

τά πάντα άντιλαλουνε τό δικό Του τ'ονομα. 

Φίλλιφ Μπ-ρούξ ιPiιillips Ήrooks, 1035-1093) 
tcμερικανός tπίσκοπος καί ποιητής,'Από τό 11 ''Ενα τραγούδι"
(" Α cε.rol 11 ) • 'Απόδοση Δημήτρη Θεοδωρίδη 

Γ' ΤΟ ΟΥΡΆΝΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

'Όσ'ο δ Ούqιχνός δίνε.ι τό φως του, όσο ό Ούρανός δίνει τό 
γαλά� ι ο χρωι;α τ�'\ οσο ό ούgανό ς χαι;,ογελα _μέ ς σττi ν φυχή � ου, 
άν&ρωπου, τοσ.ο ο αν&ρωπος δεχεται τη χαρουμενη εκσταση στο βα
&ος της φυχηS του."Rκσταση πού ε'τναι τό �γγιγμα της dιυχη

<i, 
μέ 

τόν Ούρανό·; τον γαλανό της σύt:υγο."-Πκστασn πού rιίνει τόν Ήλιq 
πού γεννα τ6ν 'Ήλιο στά βά-8-η της φυχης. "ΕκΟ'ταση πού μέΟ'α τ ης 
κα( μέσ'άπ6 τά μύχια βά&η της φυχης ξεπηδα ή &εϊκιά � Φλόγα. 

Τά φτε<?4 της ψυχης σ:νοίγο'tιν καί μές στό φ�εροκόπημά τουs 
ά κούyεται τό τραγούδι τ'Ούρανου. Μές στό τραγnνδι άντιλαλείτrο 
&ε'ίκό τραγούδι όλης της 'l-ωης, δλη ς της Δημιουργίας. 

'lιωή, Δημιουqγία, Ούράνιο Φως πού κατεβαίνεις καί πού άνε
βαίνεις μέα'άπ'την φυχή καί μές στό σνναπάντημά μας ξεπετιέται 
τό cοωτεινό τό tερό 'Αστέρι της Βη&λεέμ. 

'καί τό Φωτεινό τ''Αστέρι γίνεται ό όδηγός του &ν&Qώπου πού 
βγαίνει άπ'τό σκοτάδι καίγοητευμένος κοιτα τό Ούράνιο Φως. 

Τό Ούράνιο φως κοιτάξτε αδελφοί μου. Τό Ούράνιο Φως πού J,έ-
σα στήν φυχή σας γεννιέται. 

Μιχαήλ Φωτεινός 

Δ' ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Καί μέ πατει κα3ε &-γριμιου καί κά&ε άν&ρώπου φτέρνα 
κι είμαι μιά χώρα και τό φως μέ λούζει καί ή δροσιά, 
σμίγουν άταίριαστες φωνές &πάνου μου,ή ταβέρνα 
πλάϊ πλάϊ κι' ή έκκλησιιχ. 

Εfδωλ�, δαίμ�νες, ξω�ιές� φαv�«�ματα, qκυλιά,, της νυχτας μεσα μου ο .λαος κuλιεται και κοuνιεται,
καί :;ac:tα στή �ιλιόδιπλη καρδιά μου μιά σπηλιά 
κι'· ί•; ας. Xqicrro ς yενν ι έτιχ ι • 

Κ.Παi;αμας ,' Λπό τούς "Δειλούς καί σκληρούς στίχους" 
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Σ ιχράντο: χρόνια πρίν άπό τή χρονολογία: της γέννησης του Ίη
σοϋ, ό �ιργίλι,ος σ-υν·-3-fτει τήν 11 4η',Εκλογή 1� τ�ν Βουκολ_!κων -�:ου -τ;ή.ι 
άψιεQUJμενη �nν πρ�στιχ-;η του Π�λλt�να, τον u,;rctτo tκ�ινο ,το �ρο-; 
νο (,714 �τ.Ρώμ.) ;-'Jι προqιμιcnιοι ,στ�χοι της ει9οπ9ιουν Π!!)ς το &ε
μα της &α 'ναι κατι φηλοτερο ό::πο τα ειδυλλια:�tα -θ-εμlfkt'α των βου -
3:. ολ t κων π ο ι η μάτω ν • 

Μουσε ς Σι,ιελικές ας τραγουδήσουνε κάτι ύφηλότερο 
τώρα. "Ολοι δέν άγαλλιάζουνε δά. μέ τά σύδε•ιτρα ,οΌδ' δλοι 
τίς τ απεινές μυρικές άγαπουνε. Δάση κ;, αν τραγουδαμε, 
&ξια νά 'ναι γι-άi'ναν1"πατο τά δάσ'Τ), 

_Τό τ�γούδι �ά μηνύσε � τ ή  ,Υέ�νηση έ•�ός Βρέψου,5, �ού -&ά ,τeρ
μctτ ισει τη Σι δ,:;ρεν ια Γενεα,και -3-α ξαναφερε ι στη γη τη Χρυση Γε -'

νεά του Κ ρόνου."Ετσι εχουν όρίσει ol c1ιβvλλικές προφητείες πού 
�λη&ε6ονται τώρα: 

Πάει π ιά φτάc1ιχνε τά βουλόχρονα της κυμαί"κη ς 
προφητείας: Νά πού ξaναγενν ιέτα ι άτόψια � μεγάλη
c1ειρά των αιώνων, νά πού ξανάρχεται η Παρ&ένος, 
νά πού μεταγυρνα του Κρόνου � βαc1ιλε ί.α c1τή γη

1 
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καf πού μιά νέα γ�νεά b..-..'-r"' ούQlιν ια. 11φη 
κατε βαίνει ••• 'Αε ίω σε μονάχα έ<11'�Αουκ {να ι¼ γν ή, 
νά 'Q&είς τή γέννα νά βοη&ήσεις τοϋ Πι:ιιδιοϋ πού 
&ά τελειώσει ττί Σιδέρινη Γενιά,καί σ'6λη 
μας τή γης &'άνα-δο&εί � Υαλαμο:τένια.'Λπ6 τα 
τώρα και μπQΟdτα ό 'Λπ ολλων, δ άδερφ'ός σου 
βcισι λεύε ι 

Ή γέννησ"Ι) του Βρέφους δέν ε1'νσi'μ(Χ')(.ρtάκαί &'άνακαινίσει 
τόν κόσμο. Κλ είνει μιά όλόκληρη έποχη lνας 11 μέγας ένιαυτός" 
του άν&ρώπινου γένους,ό'που  πρωτα άπ'δtα οί &ν&ρωποι της 11 εύ
δοκίας",της άγα&ης παντοχτjς, &ά δουν άλη&εμένο τό όνειρο της 
-Uι Qt)Vη ς. 

'Λλή&εια κ'είναι στόν καιρό τ�ς 1.1πατείας του, 
μηνες του Μεγάλου Χρόνου πού &ά παρουν τ'άναδρόμιctμά 
τους."Λν κάποια απομεινάρια τη_s παλιας κακfας μας 
μέ�ο�νε &ά,'να� αβλαβα,,κΌt χωρει; &ά λ�φτεφ,&ουν _ 
άπ,το� ά9ιακοπο,_το,υς 1ρομ9. Tq Βqεφος το,που τραγουδιίι,
ζωη &α λαβε ι &ει-; η, &α δει τους ,τ ρωε ς άν αμε σα 
ο-τούς &εούς καί &ά τό δουν άναμεσά τους κι Αύτό, 
μ§ τοy Πατέ (2α του τίς άρετές, {)-ιχ κυβερνήσει δλη τή 
γης ει ρηνεμενη. 

1Η ίδια ή Τη &ά �ποδεχτεί πρώτη τό Θείο ΒρέφΘς μέ τά λου
λούδια της, ό'λα τά: &γρια &ά ήμερέφουν μονομιας καί τά: ζωντανά, 
&ά βόσκουν χωρίς φόβο των &εριων, δπως μέ το βρέφος του Ήσ�ϊ& 

· καί του 'Ύμνου των Κουρήτων:
�αί πi-i}-(α.,π�τα ή γiJς άνόργωΊΤJ, αι Πα�δί, &ά 

άναδώσει τά μ,κρα της δωρα. Μεριες πλεγμενο 
μέ τό νάρδο τόν τριγυρισ-τή κισσό, μεqιές λωτό μέ 
της άγκά&ας, τό χαμόγελο σμιγμένο. Τα γίδια άπό 
μόνα τους &ά φέqνουν σπίτι τά μαστάρια τους βαριά 
καί τα βοrδοκοπαδια δi iά τρέμουν τά τqανά 
λιοντάρια. Γιά dένα ,j κούνια σου άπό μονη της 
μαγευτικά λουλούδια �'άνιχδώσει .Καί σύγκαιqα 
&',άφανιqτ-εϊ τό σε�7:ετό, t'�ψχνισ-τ�ί ,καί το �ορτάQt
με τά πιβουλα φαφακια.Το &μωμο το ασσυριακο 
{)-cx λουλουδίζει τοτε δλοϋ&ε. 

Μt,ά λ�μπρό�t:(ίΤ) �ν&ηση τηζ. φύστJ,ς &ά ψχνερω&εί, παλη�αρεύον
τας το Θεtο Βρεφος �α συνεtδητοποιησει την παράδοση που άνακε
φαλαιώνft:Μαζί μέ τή ΨVOTJ �ά ,),μερεύ��ν �Ό( ltν8-�πot πού &ά ξα
να_}'DQν�υνε ,λιγο-λίγο_σ' α�τη, οσ� κι0··&ν ,TJ φορ� της όιε-qτραμtνης 
ζω!Jς &α τους παρακινα ίtκομη ο-τους άρχαιους μοχτους και στ ιχρ __ _ 
χαια τους τολμήματα, στά &αλασσοταξίδια καί στούς πολέμους: 

, , Μά π�ρα�στερα, �ά &ά δ�αfιi�ει) τά,tργα των 
η�ν κα � τα χ��ορi)ώμα;α τα γ � ι κα, και, μα&ε ι) 
τι 'ναι η 'Αξιct, των καμπτων τοτε Τ) γυμνtα &α 
ξαν&Τ]νει λίγο λίγο άπ'τόν ά&έρα των χρυσάγανων 
σταχιων, άπ ό τούς &γριους βάτους 
tcλκιόχ�μα τσαμπιά &'άγεροκρέμουνται, καί τό 
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σκληρδ τό ξύλο της βιχλιχνιδιας &ά στάζει του μελιου 
τό δρόσος. Άμή κα( πάλι κ«ποια &πομεινάρια 
της παλιας κακίας &<Χ μένουν <1των άν&Qώπων τήν 
καρδιά, γιά νά τούς σ'ΠQώχνουν νά μετριουντιχι πάνου 
στά καράβια μέ τή &άλασ'σα, τfς χωρες νά κα<1τQογυQίζουν 
καί νά γ _αQάζουνε τό χωμα μέ τ'&λέτqι. Κι έτότες κά� 
π

�
ιος �f�� �

ά φα
�

εί ,
κ

�( μιά ,καινου�ια 'Αψώ, νά _ παρει το'·ξα&ερι των ηρωων. Παλι πολεμοι &ιχ ξεσηκω&ουν
καί πάλι &ά σtαλ&εί Ο'την Τροία tνάντια d μέγιχς'Αχιλλέας. 

'Ι'ό βρέφος πού γfνει "κουρος", παληκάρι, &ά 'ρ&ει καιρός πού 
&ά άντροπατήσ'εt καί &ά γίνει ό 11 μέγι<1τος κονρος" του κρητικου 
'1μνοu- των J(ουρήτων. Τότε όλόκληqη ή ζωή &ά ξαναγυρίσ'ει <1τήν άγ
κιχλtά της φύσης, πού δέ &ά χρειαζεται πιά τόν άν&ρώπινο μόχτο: 
'Ανόργωτη, άπαρακίνητη, άπρόσταχτη, &'άναδίνει τά δωρα της όλα: 
"ΕΊναι ή Χ�υσή 'Εποχή, 7;ού μ�σα qπό,τά χειροτε9έματα της ζωης ά
πομ;e-.νε &υμησ'η άλαργινη, και που τωρα ξαναγυριςει στόν κοσμο. 

Μά Ο'άν τά χρόνια Ο'ου &ά δέσουν καί &' άντ-ροπατήσεις 
πιά, &'άπαρνη&ει τό πέλαο d ναυτικός κιχ( τό &αλασσοδρόμο 
πεϋκο δέ &ά ι1υναλλάξει πιά πραμάτειες. 'Ή γης ολάκερη 
άπ6 μόνη της &ά τά άναδίνει, άπρόσ"ταχτη, 8λα. Δέ &ά 
δεχτουνε τά χωράφια σ,ι.αλιστηρι πιά, μήτε τ'άμπελοκλήμ�τ� 
τό κλαδευτήρι• κι ό χεροδύναμος ό γεωργός &ά λVΟ"εt άπίι 
των ταύ ρων τό λαιμό τfς ζευγλες. Έτότες δέν &ά παίρνει 
τό μαλλί τήν φεύτ ικη δφη των λογ( ς χρωμάτων. Μές στά 
λιβάδια τό κριάρι μόνο του &ά δ(νει του μαλλιου το 
χqωμα της πορφύρας, τό γλυκό, της ζαφορας κα( της 
άγράμπελης τή χρυσ'Ι) λάμφτ)· κ'� κοκκινάδα μόνη της 
του Ο'άνδυκα τά πρόβατα &ά ντεί στά βοQ'Χοτόπιιχ. 

Ό rδιος d ποιητής, πού βλέπει νά γεννιέται στίς μέρες του 
τ6 Θείο Βρέφος, &ά ζήΟ'εt νά δεί τούς νέους αtωνες; Τί dλλο νά 
τάξει των λfοιQων γιά νά μακρήνουν οι' μέρες του παρά &ξιότερα 
γιά τδτες τραγούδια; 

'Ώ άς εϊταν τότε κ'οt Ο'τερνές οί μέρες της ζωης 
μου νά μακρήνουν κι ας μου :μενε άρκετή πνοή νά 
τραγουδήσω τά μεγάλα Ο'ου έργα; Κανείς μέ τά τρct'(ούδια 
του νά μέ περάι1ε ι δέν &ά τό μπορουΟ'ε. σϋτε ό 'Ορφέας 
ό Θρακιώτ ης οiJτε d Λίνος &ά δυνόντανε κι ας ε�ουνε 
τήν Καλλιόπη tκείνος μάνα του, κι d .Λίνος τόν πανέ
μορφον 'Απόλλωνα πατέρα. 'Ακόμη άν ij&ελε, μπροσ'τά 
στήν 'Αρκαδία γιά κριτή, κι ό Πάνας νά μου παραβγεί, 
&& μαλογουΟ'ε πώς ν ική�η. 

, Τά �ν3ρώπ!να βρ�φη χαμ�γελ_ρυν lχ�αγνωρ{ζοντας; τή μcχ'yα τους 
πανου Q'τtς σαραντα μερες, το Θειο Βρεφος τη γνωριζει και -χαμο -
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γελα μόλις γεννιέται: 
'ΑQχίνα ά'γόρι νά χαμογελας γνωQίζοντας τή μcίνα σου, τή 
μάνα Ο'ου πού βάσταξε τά βά QΤJ ένν ιά μηνωνε. Σcί δέ χα -
μογελα κανείς στη μάνα του, οiiτε &εός άξιον τόν fχει, 
νά κα&ήΟ'εt στδ τραπέζι του, οi}τε καf &έαινα yfι. πλαγιά
Ο'ε ι Ο"τ ό πλ.ευ ρό της • 

ΊΙ 4η 'Εκλογή Ο"τοίχισε του Βιργtλιου νά κα τατάσσεται, δλο τό 
Μ εσαίωνα, άνάμεΟ'α στούς Προφητες. Σήμερα ξέρουμε πώς tστορονΟ'ε 
πολύ παλαιά καί δέν προφήτευε νέα. 'Η παναρχαία λιχτρεfα του Θεί
ου Βρέφους, άπορροφημένη άπό τη λατρεία των ΘνηΟ'Κόντων θεων, πα
ραμεριΟ'μένη άπό τήν έπιβολην των μεγάλων πολιτειακων &εοτήτων κι 
άποτρα,βηγμένη σ'άπδμερες μυστηριακές λατρείες, ξαναπροβαίνει μ' 
έξαιρετική ένταση, Ο"τά έλληνισ"τικά καί Ο"τά ρωμαϊκά tfΟ'τερα χρδ -
νια . Ό κυριότερος λόγος εΊναι ή διάδοΟ'tJ των σωτηριακων &ρηΟ'Κε ι·
ων πού Ο'υγκεντρώνονται γύ ρω άπό παιδικές &εότητες: ΊsΊναι ή &ρη
Ο'κεία του Διονύσου, π:δ χρωματίζεται άπό τά 'Ορφικά Μυσ"τήρια, 
γύ ρω άπό τή μορq,ή του παιδικου ΔιονύΟ'ου-Ζαγ_ρέως· ή &ρηΟ'Κεfα της 
Κυβέλης γύρω άπό τή μορφή του παι δι κου "Αττ ι • ή άδων ιακή &ρη -
σκεία γύ ρω άπό τή μορφή του παιδικου 'Άδωνι• ή ΊΟ'ιακή &ρησ'Υ.cία 

γύQW άπό τή μορφή του παιδικου Άρποκράτη. ''Ενα πλη{Ι-ος 
παιδικοί Θεοί, Σω τηρες Θεοί,παρουσιάζονται ετσ't μέσ'α Ο'τό άπόφεγ
γο της έπ( Ο'η μης &ρησ'Κεfας του &ρχαίου κόσ'μου· καί μέςrα Ο'τό dι,ιί
ξιμο των &ρησκει&Ίν της 'Ανατολικης Μεcrογείου d κα&ένας τραβα 
νά χωνέφε ι τούς ό'�ο ιούς του ξαναοδηγώντας Q'τήν άρχα{α παράσ"τασ't) 
του f!νός �είου Βρέφους πού βρίσ'Κεται Ο'τό ·Jπόστρωμα της μεσ'ογεια
κης &ρησκείας. Τήν άνάδειξ η των πcχιδικων αύτων &εοτήτων τήν το
νώνουν ο{ &εοβρεφικοί Ο'χετισμοί των βασιλέων. οί crχετισμοί αύ -
τοί ξυπνουν μέ τή &εοποίησ'Τ) των έ.λληνιστικων 'Ηγεμόνων πού έν -
σαρκώνουν τούς &εούς αύτούς, ξεχωρtσ'τά τ6ν ΔιόνυQ'ο καί, κατά τήν 
πα�άδοσ'η τη·ς αiγυπτια�ης �α�ιλείας1 ol Πτολεμ,αϊοι ,καί τόν ,τΩQ2,
που Q'τήν παιδική μορφη του Αρrιοκρατη, κυριευει τις καρδιες των 
λαϊκων στρωμάτων του μεσογε tαY.oV κόΟ"μου. 'ΙΟ'χυρέ ς άπό τήν αλλη 
&ρηΟ'Κειες της 'Ανατολης, η 'Ιουδαϊκή κα{ ή Περσική, περιμένουν 
το Σωτήρα Βασ'ιλιά: ή πρώτη τόν άπόγονο του Δαβίδ, τόν Μεσσ'fα τf 
Χριστόν (=Βαι::1ιλέα), καί ή αλλη τήν ένσ'άρκωσ't) του Μί&ρα, {να βρέ
φος κΌl δυό, τό βρέφος της ήσαί'ακης προφητείας τj μιά: "!δου ή 
παρ&ένος τέξεται υtόν11 κ'τj δεύτερη ενα βρέφος r:J'ένα σπήλαιο 8 -
που πέφτει lνα άστέρι. Λογί ς περσικές προφητεϊε c του πρώτου προ
χριι1τ ιανικοv καί του πρώτου μεταχ�ιι1τιανικου αιώνα παρουσιάζουν 
το<ις Μάγους των !Ιερστίιν νά πεQιμένουν &πό χρ6νο σέ χρ6νο τό α 
στ ρο πού &ά κατεβει r:J' {να r:Jτηλαιο, δπου &ά βρουν τό Σωτήρα Βα -
Ο'tλιά -�να βρέφος. Κα&ώς ή Ρώμη κυριαρχεϊ καί Q'τήν 'Ανατολική 
Μεσ'όγε ιο καί κα&ώς τ ραβα Ο'τα&ερά r:Jέ μ ιά ι::1υγκεντρωτ ική πολιτική 
εξουσία, πού περιμένεται νά πραγματοποιήσει τόν ο!κ�υμενικ6 �αη
μό της Ε!ρήνης, ή διάχυτη &πό τίς Ο'ωτηQιακές &QΤ)σιι.ειες κι άπο 
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τ( ς βασιλικές ιδεολογίες της Άνατολης προσδοκία τοϋ Θείου Βρέ
φους πού &ά σώσει τόν κόσμο, κιχ( &ά ξαναφέρει τή Χρυι:f!J 'Εποχή, 
βρίσκει ττiν άστραjτερή σέ πά&ος καί χρωμα έκφρασή τnς στην 
"'Uκλογή" αύτή του Βιργιλίου. 

Πανα-yη ς Λεκατ Ο'ας 
('Αναδnμοσιεύεται cmό τήν εφΤ)μ.ερίδα 'Βλευ&ερία τηςΚuριακη� 

':8 Δ-.:κ εμβρίου 1963) . 

ς
1 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ 

• ' έ τ ' 'ι:- -ι , , 'σ ' Η γεννησ'Τ] δ ν ε ναι μια πρα�η, ε,ναι μια πορεια. σκοπος
της ζωης είναι νά γεννη&εΊς dλοκλnρωτικά, άλλά η� τρa:γωδ(α εΊναι 
πώς ol περισσότεροι άπό μας πε&αfνουν προτου γεννη &ουν άλη&ινά. 
Τό νά ζεις εΈναι νά γεννιέσαι κιχ&ε στιγμή. Ό &άνατος ερχεται 
tfτιχν παύεις νά  γενν ιέe1αι. Φυσιολογικά τό κυτταρικό μας σ-6στημα 
συνέχεια άνα-yεννιέται άλλά φυχολογικά ol πιό πολλοf άπό μας στα
ματουν άπ'δριe1μ�νο c1Τ)μεϊο νά γεννιουνται. 

"Ερ ι χ Φ ρό  μ { Eri ch Frocr.i) 
Μετάφρασ'Τ) 'Αγλαίας Ζάννου 

Ζ' ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟ 
Ποιός &c: μπορέο-ει νά μας πεϊ 

ποτέ, γιατ( κι άπό λιμάνι ποιό μιe1έφαμ�; 
Τί κι αν e1τa:βέντο τήν έλπίδα πα(ρνοντας 

άραξοβόλια βρήκαμε πολλά; 
Πάντοτε τ'&πατο της λησμονιας τό πέλαγο άρμεν(ζουμε 

δίχως άκόμα τ6 ταξ ( δι νά τελειώσει. 
Θάνατος τάχα νά 'ναι τf ληΟ'μονιά 

καί Γ έννησ'Τ) τό ξανα&ύμισμa:. της προτινης πcι.τρ!δα.ςj 
Δημήτρης Ε'εοαuρί&ης 

'Από τό "Ιτου σύ&αμπου τή σιγαλιά" της e1υλλογης 11' Αντίλαλοι" 

Η' Η ΑΙΩΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ 

Τί ε1ν'α�τ6ς του Νuμωiου μας δ tρχομός πο� εΤν'αtώνιος; 
-ΚΤναι ή νέα γέννηση, νέα'φώτιση δίχως σταμάτημα. Γιατί δ βυ&ός 
πού λάμπει τό Φως άπ'αύτό·.ι, κα( πο-6 είναι τό !'διο τ6 Φως, εΊναι 
ζωοδότης καί καρπερός. Κ'έτσι τό φανέρωμα του .4!ώνιου Φωτός δέν 
παύει ν'άνανεώνεται στου πνεύματος τg βά&ος τό κρυ�ό. 

Γιάν Ρόuσμπρουκ (Zan Ruysbroek , 1293-1381), φλαμανδός 
μυο-τικός. 'Από ·τδ ''Στολισμός τον πνευματικου γάμου" 

Μετ άφρασ'Τ) Μιχ� ί ας Οικονόμου 
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Ο Arιcr IΩΑΝΝΗΣ ο ΒΑαιτιrτΗr 

γλυπτό του βόρειου πυλώνα τηc μητρόπολης της Σάρτρ 

Θ' Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

ΒΤσαι 6 πρόδρομός σου. ΚΌt πύργοι πούχτισες &λλο δέν εΤναι 
παρά τά &εμέλια του μεγάλου σου tαυτου •. Καί κεινος & tαυ τός 
πρόδρομος &άναι • 

Κ'έγώ είμαι d πρόδρομός μου. Γιατί d rσκιος ό μακρύς πού 
τήν &νατολή άπλώνεται μπρός μου &ά μαζευτει τό μεσημέρι κάτω l:ι.
πό τά πόδια μου. "Ομως μιά αλλη άνατολf, �ναν αλλον fσκι ο μπρο -
στ·ά μου &'άπλώσει καί &ά μαζευτει �ι αύτ6ς lνα ctλλο μεσημέρι. 

Πάντα στα&ήκαμε ol πρόδρομο ί μας. Καί &άμαστε πά ντα. Κι ο"'λα 
δσα μαζέφαμε καί &ά μαζέφουμε &ά ναι μόνο σπόροι γιά χωράψια ά -
νόQγωτα. Εϊμαστε έμεις τά χωράφια κ' ol ζευγ ολάτες, oi σοδια 
στη δε ς κ ' ο ι σο δ ι έ ς • 
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Σάν ήσουνα πό�ος πού πλανιότανε μές στήν καταχνιά
L 

�μουνα 
πό3-ος κ'έγώ πού πλανιότανε κεί. �Επειτα φάξαμε νά βρουμε ό !νας 
τόν tίλλονε. Κι ιχπ'τή λαχτάρα μας όνειρα γεννη3-ήκανε. Κ' ητανε τά 
όνειρα καιρός άπέραντος καί τόπος πού μετqημό δέν έχει. 

Καί σάν ηcrουνα λόγος άμίλητος στης ζ ωης τά τρεμάμενα χε(λια, 
τjμουνα κα'ι tγώ ό!λλος ινας λόγος άμίλητος. 'Ύστερα μας πρόφερε ή 
Ζωή κα( κατρακυλήσαμε ατά χρόνια. Καί καρδιοχτυΠΤ)σαμε άπ'τ(ς 
μνημες του χτές κι άπ'τίς λαχτάρες γιά τό α�ριο. Γιατ( τό χτές 
ηταν d 3-άνατος πού ν ική<1αμε καί τό α'(jριο ηταν τj γέννηση πού γυ
ρεναμε. 

Μιχ εrμαατε τώρα στά χέρια: του Θεου. ΕΊσαι ,fλιος έctύ στ6 δε 
ξί Του τό χέρι κ'έγώ εΊμαι γη στό χέρι Του τ'άριστερό. Κ'έσύ πού 
φωτίζεις δέν εΊσαι παραπάνω άπό μένα: πο ύ φωτ(ζομαι. 

Κ'έμεις, ή'λιος κα( γη, εFμαστε μόνο άρχινίe1ματα μεγαλύτερου· 
ήλιου καf μεγαλύτεqη ς γης. Καί �άμαστε πάντα τ • άρχίν ιcrμα. 

ΕΊσαι ό πρόδρομός ctoυ, εΊσαι δ ξένος πον διάβηκες μπρός άπ' 
τήν πόρτα του κήπου μου. 

Κ'έγώ εΊμαι ό πρόδρομός μου. J{ι tiς κά�ουμα:ι στίς σκιές των 
δέντρων μου. Κι ας μοιάζω άσάλευτος. 

Χαλίλ Γκιμπράν, σ ύγχρονος λιβανέζος λογοτέχνης, 
καί ζωγράφος, ό crυγγ ραφέας του "JΤροφήτη" .'.Από τόν 

Μετάφρα<1η Μαρίας Οικονόμου 

Ι' Η ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΑΝΘΙΣΕ 

στοχαΟ'Τfι ς 
"lΙρόΘρομο" 

ΕΊπιχ στή μυγδαλιά:'" Α6ιρφιS, μίλησέ μου γιά τό Θεό. Κ'� μυγ
δαλ ι ά dν 3-ι σε • 

Ν. Κα:ζc:ντζcχκης. 'Από τήν 11' Ανα:φ�ρά στό Γκρέκο" 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙQΝ 1966�1967 

ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ 

Κοιτώντας lνα μικρό λουλονδι κομένο μές στά χ:έρια σου άντι
κρύζεις τή Ζωή δλόκληρη. Άντικρύζεις τήν 'Ομορφιάt- τή Σοφf α: 

τήν 'Αγ(iπη. ,Τrίν 'Αγάπη πού μέ τόσ') στοργή έκδηλώ-&η,e σ'α-ό1δ 'τό 
μικρό της\ΦUσ')ς τ'άριστο-όργημα. Κι δ,τι κι &ν κοιταξεις γυρω σου 
μέαα στή φ1(>ση, παντου άντιχρύζεις τ15ν 'Ομορφιά, τή Σοφία, τήν'Α
γάπη. Κι αν ξέρομε νά βλέπομε άλη3-ινά, μέ τά έσωτερι�ά μας μιχ -
τια, άκόμα κα( πίσω άπ'τήν άσ'χήμια, τήν όμορφιά 3-ά δουμε. Τούς 
κρυμένους Νόμους, τόν βα3-ύτερο σκοπό της 'Ζωη ς, τ6ν προορι Ο'μό των 
πάντων. Του άν&Qώπου � άγνοια εφτιαξε τήν άσχήμια. Του άν3-ρώπου 
rί �νοια έφτιαξε τήν κακία. Μ.ά κοίτα στό tσ"ωτερικό βα&ος του όιν
�ρώπου, καί πέρα άπ'τά έξ ωτεριχά Ο'Τρώματα της κακίας τήν καλο -
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αννη .&ά δε ί ς • Τrί ν κρuμένη φυχή το u άν& Qώποu πού στ εν άι;.ε ι ατ� 
βα& ιιχ της 't ή ctκλάβ ι ιχ • 

Μά αννη&ίctαμε νά βλέπομε την προαωπικcnητα, τό ιξωτερικό έ
γώ, τό φαινόμενο κι δχι τήν ούctία, τήν πηγή. J:Ιως � ο�α(α κ'ή πη-
111 διαctτραβλώ&ηκαν εται καί κατάντηααν τ6 έξωτεQικό αirrδ φαινδ-
μενο τό γεμάτο άαχήμια κα( κακία; 

Ή &εϊκιά Μονάδα, ,1 άκρότατη έκδήλωστι της Σuνείδηαης κα( της 
νΥλης, ή &εϊκιά Σπί&α πού κάποτε !;εκόλληctε άπό τή &εία Φλόγα,κα
τέβηκε οτά όλο καί πυκνότερα cnρώματα της -σλης, ατόν όλο κα.ί πυ
κνότερο περtοριctμό. "Βφτασε παραμοQφωμένη κι qγνώ'ριατη <Δς έδω, 
ατήν πυκνή σκλαβιά της '6λης, στό Φυσικό μας Κοαμο. "'Ηταν ό δQό-
μος της ένέλιξης. Καί μπηκε στfιν πιό πυκνή κατάσταΟΤ) της {$λης, 
στό bρυκτό Βασίλειο. Μά τδ δρυκτό ζεϊ κι αύτό. Βλέπουμε τήν τε
λειότερτj έκδήλωσή του οτούς πολύτιμους λί&οuς, η στό χρυα6. Τή 
βλέπουμε οτή συμμετρία των ΥQαμμων τους πού lκανε τ6ν Πλάτωνα 
νά πεί: "Θεός άεί γεωμι=-τQεϊ 11, 1j οτό χρωμα τους. Κι άπό κει� �π'
τήν πυκνότερη ένiλιξη, άπ'τήν ποQεία πού έφτ αctε οτδ πιό κάτω 
σκαλοπάτι του περιοριctμου, ό'που τj Συνείδηαη βρίQ"'ιιεται ctτδν τέ -
λε:ό της θπνο, άρχίζει τf πρ6ς τ-χ πάνω πορεfcχ, ή άνέλιξη. 

Στά φυτά� αυνείδηαη, d'πως λένε, άρχίζει νά ονειρεύεται καί 
στά ζωα νά μισοξυ;cνα. Μά πcχντου,μέσα σ'ό'λες τίς μορφές πού ζουν, 
'5πuρχει ή δύναμη της ένέλιξης, ·j δύναμη πού τρcχβα πρός τά κάτω, 
πρbς τό λή&αργο, τ:ρός τήν άδQάν-;ια, πQός τόν χωρισμ6. Γιά νά &η-
μιουQγη &ουν ο{ μορφές,� ζωή εΠρ<::πε ν'άγωνιστεϊ Υ.ι ό νόμος της 
έπιλογης καί της kπικράτησης νά φτιάξει τά ολο κσ.( τελειότερσ. 
εrδη. Τό κα{!-ένα π�λεύει γιά τήν επικράτησή του, τή συντήρησή 
του, την αϋξηαή του, τόν πολλαπλαΟ'ιασμό του. Σιγά σιγά δημιουQ
γ ειται τf προοtιιπικότη τα, τό αύτενctuνείδ,;το του άν�ρώπου. Τό έγώ 
ct' δλη του τήν �νταση. 

Κ'ή Δημιουργία, δπως ε'iπαν καί ol 'Ινδοί κα! δ Ή.1:2άκλειτος 
καί &λλοι, παίζει καί χαίρεται κα( πλιχ&ει d'λο κα( καινούργιες 
μορφές, �ς πού νά φτάσει Q"t'ήν τελειότερη μορφή, ατό άποκορύq:tιιμα 
της έκδήλωσης, Ο"t'ό ξύπνημα της συνείδηαης., Ο"t'όν: &ν&ρωπο. 

Ή Δημιουργία πλά&ει κα! �αναπλά�ει τ(ς μορφές κι δ ίχν&ρωπος 
άρχίζει τώQα νά στέκεται ίιντίκρυ της1 νά γίνεται δημιουι;πός κι
αύτδς, μά πού δημιουQγεϊ κάτω άπ'τό ι:c6ρατο χέρι της άπρ6σωπης 
Δ ημιουργίας. 

Κα( μέαα στόν &ν&ρωπο παλεύουν κι άντ ιπαλεύουν d'λε ς ol δu -
νάμεις πού άπ'τήν άρχη τον ταξιδιοu της Μονάδας μπηκαν σέ κ(νη
ι1η . 

. "Ολόκληρη ή Δημιουργία μ'dλες τ(ς δυνάμεις της μέι1αι Q"t'όν ιχν
&

'f1'
πο βρ(σκονται. 'Όλες ol δυνάμεις της ένέλιξης κι dλες ol δυ

ναμεις της άνέλιξης μέαα Ο"t'όν αν&ςιωπο ιtντιπcχλεύουν. 1Η δννcχμη 
πού ι1έQνει πρός τά κάτω,� δύναμη πού σπρώχνει πρός τά μπρός. 
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Τό έγώ σ'8λη του τήν έκδήλωση. Μά τό έγώ μέσ'άπ'τί,s χιλιετηρί -
δΗ προσπά&ησε νά διαμορψω-&εί καί γιά νά διατηQ1ι&ειή μορφή χαί 
γιά νά ξυπνήαcι� Συνε(δηση. Καί τό εγώ εΊναι χωρισμός, εΊναι τό 
χωQtσμένο κομματάκι της ακλαβωμένης, κοιμισμένης Συνείδησης,πού 
παλεύει ν ά ξυπνή �ει, πού άγων ( ι:ετα ι νά λευ&ε ρω&ε ί . 

K'ol δυδ δυνάμεις άντιπαλε�ουν μές rftόν ιχν&ρωπο καί τό έγώ, 
ή προσωπικότητα, τό χωρισμένο κομματάκι της Παγκόσμιας �υνείδη-
σης, άγωνίζεται νά διατηρη&εί, νά μή χάσει τά δικαιώμα τά του, 
νά μείνει αύτό bλόκληρο, άνέπαφο, άνεξάρτητο lχπ'τ'αλλα έγώ, πι ό 
δυνατό κι άνώτερο. 

'Αρχίζει ή σύγκρουΟ'Τ), d άγώνας μέ τά �λλα έγώ καί κατά συνέ
πεια τό μίσος, ή κακία, 1 άσχήμια. Σάν άποτέλεσμα έρχεται� πό
νος. Κι ό πόνος φέρνει την πεfρα, κ'fι πε(ρα την κατανόηση, τό 
ξύπνημα, τή σοφία. 

'Η σο<Dία γεννα την έλευ&ερfα. 
Αυτός εΊναι ό'λος της '11παρξης d κύκλος. 

""Ετσι πί� άπ'τήν άσχήμια ας βλέπομε τήν κρυμένη 'Ομορφιά, 
πού άγων(ζεται μέσ'άπ'τή διπλή έκδήλωση νά βρε'ι τόν lαυτό της. 

Κοίτα τό λουλουδάκι πού κρατας στά χέρια σου κα( δές δ'λης 
της 'rοlης την έκδήλωση. 

Κοίτα τόν αν&ρωπο πού σlι:ν κα( σένα κι αυτός άγωνίζεται δί -
χως νfι. τό ξέρει, κάτω άπ'τή μάσκα τη) προσωπικότητας, της έπι&υ
μίας, του έγωκεντρισμου,της δυσαρμονιας,της ακλαβιας, νά βρε1 
τήν Άρμον(α, τήν έλευ&ερία. Μέσα του ot δυό δυνάμεις τόν σέρ -
ναν αιωνες τώρα, � δύναμη πού τραβα πρός τά πίσω, ή δύναμη πού 
<1Πςιώχνει πρόS τά μπρός. "Οπως γράφει κι ό Καζαντζάκης: "Μια' δύ
ναμη κατηt?οριζει, μιά δύναμη άνηφορίζει". K'oi δυδ μέσα ιπόν Ιί.ν
&ρωπο άντιπαi,εύουν. Κι b 'Απόιπολος Παυλος μιλεί γιά δυ6 άντε -
παλους νόμουςJ τόν νόμο του Ε!εοϋ καί τόν ν6μο τόν "έν τοί ς μέ -
λεσι" ( Ρωμ. ζ 21-24) • 

JΤοιά δύναμη &ά νικήσει; 'Απ'aύτδν έξαρταται. Τί γυρεύει,
Ποιά άπ'τίς δυό δυνάμεις Κ')Vt))'α; f'ά μείνει σκλαβωμένος ιπή δύ -
ναμη της τυφλης έπι&υμ.ίας, στήν αΥΟ'&ησ't) της γήινης θπαρξης, ιπή 
γοητεία της δικιας του έγωκεντρικης δύνα!l1:)ς; Ό νόμος της άδρά
νειας ε!ναι πολύ δυνατός. Κι ό αν&ρωπος σε στιγμές εκσ.αcmς κι 
αναλαμπης παλεύει νά βρεί τή Λύτρωση, μά πάλι d αμείλικτος ν6 -
μος της άδράνειας, τη

ς 
ενέλιξης, του σκοταδιου, του '11πνου, 16ν τραβα πρός τά πίσω. Ό 'Άγγελος "Σιλέe1ιος (Johann Scheffler ) , d 

μυιπικός καί ποιη τής, λέει: 
"Αν&ρωπε, κεινο π'άγαπας, σ''α:υτ6 &ά καταντήσεις, 
Θεός &.ν άγαπας τ 6 Θεό κιχ ί γη τή γη αν λατρεύεις. 

(ΜετάφραΟ'Τ) "Αρη Δικταiου) 
Κ'lρχεται ό πόνος κι ό &ν&Q(ΙΙΠΟς άρχ(ζει νά ξυπνα κα( πάλι 

χaι γιά αιωνε, τραβα ό άμεfλικτος d έσωτερικ6ς άγώνας. 
Τό tγώ δεν �ελει νά χάσει τά δικαιώματά του. Καί παλεύει 

άπεγνωσμένα γι ά τή e1υντfιρησ'ή του. 
__ Jόν κctt.QE πού δημJΟ11Jα]J!)� επρεπε νά δημιουργη&εί. Τότε 
f • '.f'ό 'Άγγελος Σtλέσ'ιος εΤ11αι φευδώνυμο 

.,i 
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°
χε τό λόγο της ,Υπαqξής του. Μά τώρα, &'πως μας λέγει ό Κρισνcχ -

μούρτι, εφτασε & καιρός πού τό tγώ δέν χρειάζεται πιά πού μοιά
ζει μέ τό μεστωμέ νο φρουτο πού είναι έτοιμο νά  πέσει �π'τδ κλαδί 

Ι ' - � ' l. I δ' Τ ' πον το κρcχτουσε .... ,ιμερcχ το ι:.;γω εν εινcχι πια χρησιμο γιά την έξ� 
λιξή �cχς �πω� ηταν τ2 ν κcχι�ό πού δηΗιο�γή�ηκε, μά �ρέπει v'άνοίξει σαν το σcχ�ιο φρο�ο, να �ιαλυ�ει, κcχ( ν'άφήσε� τοπο στήν άπρό
σωπη Δημιουργια vά μας συνεπcχρει ολοκληρους. Μοναχα τότε θ-ά νιώ -
σ'ουμε τί θ-ά πει 'Βλευθ-ερία, 1Ενότητα, άλη&ινή 'Αγάπη. 

Γιατί σήμερα ή άγάπη μας είναι παραμορφωμέVΤ) , φεύτικη, γεμάτη 
έγωπά&εια κα( μικρότητα. Κι αύτή ή άγάπη γυρεύει μονάχα τήν tκα -

. νοποίf)σ'Τ) του icχυτοϋ τf)ς. Νομίζει πώς ένδιαφέρε't'αι yιά τόν αλλο 
πώς &υσιάζετcχι γιά τό ν αλλο·καίδέν καταλαβαίνει πώς ένδιαφέρετ�ι 
·μονάχα γιά τόν lιιωτ6 της. •ο cί ν�QCΙΙΠΟς μiοα στήν t:γωκεντρικn του α
γάπη, κλεισμένος στόν lcχυτό του, χωρισμέ νος α:π'τά πάντα, άκ6μα κι
άπ'τό πρόσωπο πού νομ(ζει πώς άγαπα, παραδομένος στό πά�ος του,
κλείνει τ'�τιά νά μnv άκούει τόν άπέραvτο άν&ρώπιvο β6γγο πού «r

τι λαλεί όλόγυρά του. Κλείpει τ'αύτιά ν ά μήν άκούει ••• λfιλα γιά ι.Δ
ραίες lδέες πού συν επcχ(ρvουν τό νου του, μιλα γιά -3-ρησκεϊες, γιά
'Αδελφότητα κι άλληλοβοη.S-εια 1 

μά κλείνει τ'αύτιά του, διπλοκλει -
δώ νει τήν καρδιά του κι αύτούπν ωτίζεται μές στά dιραϊα του λόγια.
lΤου είναι λο ι-πόν ή 'Αδελφό τητα, tfτcxν γ{ιρω μας ό'λη ή 'Αν-&QCΙΙπότητr.t
στενάζει κ"έμεϊς άδιαφορουμε; Ψί �άν ει γιά τόν άπέραντο πόνο ποJ
ν αι παντου ιbtλωμένος; Τή ν ιώ&ει τήν Άγάπn πηύ λέει πώc εγει; 
Λέεί πώς' τήν lχει, άλλά άμα κάποιος τ6ν πληγώαει όρ&ώνετcχι όλό -
κλη ρος: 11 �Οχι cχύτόS' δέν εΤναι άδελφός μου". Ή αύ,3,όρμητη κραυγή 
βγα(vει από μέσα του κcχ( σβύν ει δλες τί ς πρωτινές του ώρcitες &ε-
ωQίες. 

11 Αi>τό ς μας εβλαφε, αύτ6 ς μας εκανε νά πονέσουμε. Αtτό ς στά&η
κε έμπόδιο μπροστά μας. 'Ίsχ&ρός μας". Κ'ή qx.tJVTJ πού ελεγε 11 d'λοι ol 
dν&ρωποι εfμαστε Ίχδέλφια11 , τί νάγινε τάχα; Κούφιες λέξεις ,'/'τανε; 
Κούφιες λέξεις, 'Αλοίμονο: rt κούφιες λέξεις άντιλαλουν στ'αύτιά 
μας, •• 

Ή Άν&QCΙΙπότητα βογγ'α κ't:μείς αύτοϋπνωτιζόμαστε μές στά �ραία 
μας λόγια. 

J(ι ό'μως ας μη νομίσουμε πώς μέ τό δικό μας βόγγο, μέ τό δικό 
μας οΤκτο μπορουμε νά έλαψρώσουμε τό βόγγο της 'Αν .S- ρωπότητας. Ό 
δικ6ς μας πόνος γιά τόν πόνο του αλϊ.ου .S-ά κάνει άκόμα πιό ρcχρv τόν 
i.. , , '

Υ 
; ,, , , , , , -

�περαντο πον ο. παρχουν αν&ρωποι που πον\6/��C για τον ποvο του 
αλλου κλείνο υν ε.τ'α:ύτιά νά μήν άκουν ε. 11 Δέν βαστω" σου λένε. "Αν
&eωποι πού 'επειδή πονουνε δέν πανε ν ά.. δουν ε τόν συνάν&ρωπό τους 
στό ν οσοκομείο·., δ'που &'άντικρvσουν τήν άν&ρώπιντ, bδύνη. "Φεύγομε 
� Q@> στοι", Καί δέν κάνουν τίποτα γιά ν ά έλαφρώσουv τόν πόν ο του 

. αλλου. Ηέ άπέραντη άγ«πη ας σκ ύφουμε πάνω στ όν αλλο. "Ας άγγίξου
με τήv ψ-υχή του. Ή δικιά μας ή άγάπη κ'ή δικιά μας τf χαρά -γιατί 



- 11 -

ή άλη&ινή αyάπη είν�ι χαQά- &ά ξυπνήσουν τήν άγάπη καf τή χαQά 
τον άλλου, &ά ξυπνήαουν τήν έσωτερική του ζωή. 

Ό ΚρισναμούQτt γράφει στό βιβλιαριχκι του "Στά πόδια του .Δι-
δ ,, , λ, - Δ t.L ' κ , \l.!.o. , δ , ιισw.α,,ον" τα ογ ια του ι '".ι.σκα,-.ου ουτ-χουμι: "�u.νε να ιακeι -
νεις το θεό πού βρ(Ο')tεται μέσά σέ δλα τά πλάσματα καί σέ δλα 
τά πράγματα δσο κι αν εΊναι ασχημα η μοιάζοννε νά εΊναι. Μπο -
ρεϊς πάντα νά βοη&ήσεις τδν άδελφό σου μ'έκείνο πού έχεις δ 
μοιο μ'αύτδν, δηλαδή μέ τή Θείκιά �ή. Μά&ε μέ ποιο τρόπο μπο
ρεις νά ξυπνήσεις αύτή τή 'Ζωn μέσα του. Μά&ε πως νά καλέσεις 
αύτή τή 'Ζωή άπό μέσα του. 'Έτσι &ά προφνλάξε ι ς τ6ν άδελφδ σου 
ά-ιr.ό -τό κακ.6". , , ... , "Ας βρο� τδν Θεο πού είναι μέσα μας, που ε1ναι- παντ ον , σε 
8λα τά πλάσματα πού ζουν. Ηά πρωτα ας δονμε τ ί εΤναι αύτό πού 
μας έμποδίζει ν� Τόν βρουμε. Μέσα στfς τόσο σπά νιες

.z 
άλοίμονο 

στιγμές πού μιά �ναλαμπή, σάν μιά πνοή Όπέρτατης χαρας, μας 
( 1λ, λ , ο. " 

( λ, 1., , ο. ,συνεπα ρνει ο οκ ηρους, νιωv-ουμε, αν κα πο υ ι:.ιοριστα, τι v-α
ε1ναι 1.ό βίωμα της εύδαιμονίας πού γι'αύτό γράφει 6 Κρισναμού ρ

τι στδ βιβλίο του 11 Τό βασίλειο της Βύδαιμονίας". 'Αλλά γιά μας 
ε1ναι τόσο λ(γες of στιγμές αύτές. Γιατί τ6 έγώ, τό tγώ των χι
λιάδων αιώνων, γυρεύει όλοένα τά δικαιώματά του καί δέν &έλει 
νά χα&εϊ. Μά αι; μή χάσουμε τό κουράγιο μας. Μέ δλάνοιχτα τά μ� 
τια της φυχη ς �ας&) βλέπουμε όλοένα. 

"Ας δουμε τήν' Αλη{;-εια όλόγυμνη μπροστά μας, κα( μέσα μας βα-
&ιά. 'Άς μήν κλείνουμε τά μάτια. "Ας μή στρέωονμε τό κεωάλι. 
"Ας εχονμε τή δύναμη, τ 'άντ ρε ιωμένο .S.άρρος ν& κο ιτάξουμ� κατά
ματα τήν όδυνη�ή, τήν καφτερή γιά μας 'Αλή�εια. Δέν πειράζει κι 
αν καουνε τά φτερά μας κι αν στό στόμα μας στεγνώσοννε τά λό -
για. Δέν πειράζει κι ας ε1ναι νά καουμε δλόκληροι στη φλόγα της 
'Αλή&ειας. 

Ή Δήμητρα κρατουσε τόν 'Ι'ριπτόλεμο άπ'τό πόδι καf τόν έβαζε 
στή φωτιά. 'Ή&ελε ά&άνατο νά τ6ν κάνει. ΊΙ φωτιά κα(ει δ,τι μι
κρ6 καί φεύτικο f>πάρχει. Μά � άν&ρώπινη dτενοκεφαλιά, τj άτέ -
:':::ια δέν τ6 βάσταξε. Κι ό Τριπτόλεμος δέν εγινε ά&άνατος .• , 

'Έχομε τό κουράγιο νά μπουμε μές στή ψλόγα κι δ,τι μικρό καί 
φεύτ ικο μέΟ"α μας νά. καει; "Αν ναί, τότε t1 όλόλαμπρη ή Φλόγα 
πού λάμπει πάνω στό Βωμό της οικουμένης &ά μας κάφει dλόκλη ρους 
κι δyτι μικρό καί ταπεινό �πάρχει μέσα μας &ά tξαφανιστεί . 

. λfά δ,τι εΊναι άλη&ινά μεγάλο κι ιΔ ραϊο, γ,τι εΤναι πραγματι 
κά άλη�ινό, αύτδ μiσα στή φλόγα &'ά ναλάμφει άκόμα πι6 πολύ. 

Καί τότε μονάχα &ά νιώσουμε τf &ά πεϊ 'Ελευ&ερ(α, τί &α 
r.ε ι 'Αγάπη • 

'Αγλαί α Ζάννου 
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ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ το θΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ 

ΜΝΉΜΗ ΤΙΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ 

'Ζεστή καρδιά:, π ηγαίο αf σ&ημα. �νταν1
{ 

πίστη. Φωτεινή ακέφη, 
καλλιεργημένο πνευμο;. Δίφα γιά γνώση , γιά άνώτεqη πνευματική ζωή1 

γ ι ά · προσφορά: -όπη ρεσ ία ς • 'Ακ(\ ύ ραστη δQ<Χστη ρι ότητα • Άπλότητ α, !γ
κα ρδ ι ότη τα. Νά λέξεις �ού μούρχονται στό νου �μα συλλογιστω τόν 
Τίμο Βρατσάνο. Άντιπροσωπεύουνέ βασικέ, γραμμές του φυχικου πο� 
τραίτου του άγαπημένου άδερφου, του πολυτιμου crυνεργάτη πού εφυ
γε άπό τόy κόcrμο μας έδω καί τρία χρόνια καί δυό μηνες . 

Μά ιδιαίτερο: δυνατο( σ'Uνειρμοί δένουνε στό νου μου τή &υμηcrη 
τον Τίμου μέ τή γενναιότητα καί μέ τήν άγωνιστικότητα. 'Ή&ελε 
γιά: τήν πfστη του νά μάχεται όλόρ�ος σάν τούς Γο:ριβαλδινούς. Τύ
ποι σfι.ν κι ο:-ότόν δέ σκύβουν δέ γνοιάζονται νά φυλαχτουν, δέ &έ
λουν άσπfδες καί &ώρακες. ο! Γαλάτες πολεμούσανε μέ τ6 στη&ος γυ
μνό ένω ο! Ρωμαίοι ακεπάζανε τά 11.ορμιά τους μέ χαλ11.ό καί σίδερο.

' f ' ' όλ ' φ ' ' β β ' Δ ' "Ό τι π στευε το πισ·;υε ο υχα και χωρις συμ ι ασμcι•ς. ε 
, ' , , - ό , l , ./. , λ' , 

λογαριαζε τι &α πει " κοσμος", C κοσμος πον πιο πο υ σκοτιζε -
το:ι γιά την -όπόληφή του παρά γιά: τή συνείδησή του. Πού τίς φοβα
το:ι τίς κακοτοπιές. Πού τόν βολεύουνε τά καλούπια τά κα&ιερωμένα 
άπό τή συμβατική i)&ική.· 'Από τή στατι11.ή, τή στάσιμη ή&ιv.ή, πού 
δέν προβλtιματίζετά;ι. Λογάριαζε πάνω απ' δλο: τή φωνή του έοιuτερικου 
του κόcrμου. Γι'αύτό δέ δίσταζε νά παλέφει. Κ'ετσι lφτιαχνε τόν έ
�τερικό του κόσμο. •ο άγώνας εΊναι δημιουργός άρετης. Στή φλόγα 
του βαφτίζεται τf φυχή 11.αί ξαναγεννιέται. Καίγονται σκουριές, & -
τσαλώνεται τό μέταλλο. 

"Ίt(ινε μνημ6συνό του στή Θεοσοφική vΚνωση τίς προάλλες. Μνήμ η 
εΤναι τά μν ημόc1υνα. Κ'εΊvαι εύλογία ή μνήμη. Καί της χαρα:ς κ αί 
της &λίφης. �Ίναι c1υντηρητής της πε(ρας, εΊναι άπαρα(τητη προϋ -
πό&εση (j'Ι)Vοχης, συνέχειας, συνέπειας. ΈΊναι κα( χρέος. 

Χρέος εχει καf � Θεοc1οφική "Ενωση vά &υμαται. Νά &υμαται καί 
τί πρόc1φερε δ Τίμος. Καί τί τράβηξε γιατί εμεινε πιστός c1τά ιδα
νικά του. Νά &υμαται γιά vά βαδίζει κι αύτή χωρίς φόβους v.αί συv
-&ηκολογήσε ι ς. 

Χρέος fχει νά &υμαται κα( c1έ ποιά: συνειδησιακή tπιταγή �πα -
κούοντας αuτο( πού άποτελέc1ανε τόν άρχικό πυρήνα της πήρανε την 
άπ6φασ η νά χωριστουν άπό τή Θεοc1οcρικ1j lταιρfα. Δέν πρέπει ν' lx -
γνοήc1ει τίς ρίζες της κ' έτσι ν'άρνη&εί τόν έαυτό της. JΤρέπει νά. 
κρατήc1ει ασβηστη τη μνήμη του Ίίμου κι δλοένα v f άνανεώνει· την 
πίστη της d'!ά ιδανικά του, πού εΤναι καί ,δι,cc τη;. Στfι. γνfιc1ια 
&εοσοφικfι. iδανικά, τά αν&Qωπιστικά, τά: παναν&ρώπιvα. 

Μιtρfα Ο!κονόμου 29-10-1966
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�EOΣOilllKO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΙΜΟΥ ΒΡΑJΣΑΝΟΥ 

Στίς 28 του 'Οχτώβρη μέσ'α σέ lχτμόσφαιρα βα{Ηας ι:1'>γκ(νησης 
καί 3-ερμης άγαπης εγινε στήν αΥ&ουσα της Θ. JtI. 3-εοσοφικό μνη
μόαννο του άληαμ6ν ητου άδελφου μας Τίμου Βρατσάνου, πού στ(ς 
23 τον περασμένου Α'ύγούστου·κλείσανε τρ(α χρόνια άπό τή μετά
cπααή του σέ φωτεινότε9ους κόσμους. 

Τό μνημόaυνο όργανω�ηκε: άπό τη στοά του, τή στοά Πλάτων. 
Μίλησαν κατά σειρά 6 τωρινός Πρόεδρος της στοας άδ. !<ώστας Ξύν
δας,ό άδ. Νίκος Πανcχγόπουλος της στοας Ρλάτων καί � άδ. Διαχ. 
'Αγλα'ία Ζάννου. "Υατερα άπό τί ς dμιλfες ή άδ. Ηαρfα Οlκονδμου 
δtάβααε lνα άπόαπασμα άπό τήν �ραια dμιλfα πού εδωσε κάποτε δ 
άδελφός Β�ατσάνος μέ 3-έμα 11 'Γά 'υλευαίνια Μυστήρια".

Τό π9ογqαμμα αiιτό τό πλα t σ'!ωαε ό άδ. Ξύν δας διαβάζοντας 
στfιν άρχη τfιν επίκληση πού Ηεγε ό άδελφός μας Τίμος πρ(ν &π6 
κά3-ε bμιλ(α του καί στ6 τέλος έκείνη πού τόν άκούyαμε πάντα 
ν ά  λέει όταν τέλειωνε τήΎ dμιλία του. 

Δημοαιεύονται παρακάτω 8λα δe1α άκούστηκαν στό μνημόσ'υνο. 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

'Αδελφο f μου 
Προκειμένου ν'άρχίe1ουμε τή σημερινή έργαe1ία μας ας- σκε 

φ&ουμε πρωτα πρωτα {fτι δλοι ol αν&ρωποι χωρίς διάκQιση πίστε
ως, φυλης, ψύλου, τάξεως, χQώματος η βα�μου έξελ(ξεως εϊμε&α 
ιfλο ι lχδελφο ί • 

"Ας σ'Κεφ&ουμε d'τι ,t ζωή μας μαζ( μέ τή ζωή των 6ρυκτων καί 
των φυτων καf των ζώων είναι μία μοναδική ζωή, μέρος τ�ς ζωης 
του Δημιουργοϋ Λόγου. 

"Ας σκεφ&ουμε τέλος ό'τι Q'υνερχόμε�α έ:δω γιά νά σπουδάσουμε 
τήν 'Αρχαία Σοφία μέ τόν άποκλειστικό Ο'Κοπό νά προετοιμαατουμε 
Υ ιά νά βοη&ήσουμε τήν άν& ραιπότητα. 

ΕΥ&ε of Δυνάμεις του Φωτός νά ένtσ'χύουν τίς προσπά�ειές μάς, 
ΊΗ&ε νά έκ&.,λ ώνεται τf κα&οδήγηση των Διδασκάλων της Σοφίας 

μέ τ(ς Ο'υμβουλές καί τ(ς σκέφεις του προί·e1ταμένου Ο''αύτή καί 
�έ κά&ε συνεδρία μας. 

ΣΤΟΝ ΤΙΜΟ ΒΡΑΤΣΑΝΟ 

Πέρασαν τρία χρόνια πού ό άξέχαστος κα( πολυαγαπ,,μένος μας 
άδελφός Τίμος Βρατσάνος έπαφε πλέον νά ζεί στόν κόσμο μας. 

'Η μοίρα μας τόν έπηρε •nσις �καιρα ινα βράδυ του Μιγού σ-r ου 
ΤΗτctν <ΧQQωστος καιρ6, μά δέν περιμέναμε πώς &ά μας εφευγε τόσο 
γρήγορα, l5λο κα( έλπίζαμε πώς {}α παρατα&η ή γήινη ζωή του. 

'Όπως γλα τά βράδυα, ετσι καί τ6 μοιqαίο έκείνο Βράδυ δέν το-ύ
λειφε τό &άρρος καί ή αισιοδοξία. Κοιμη&ηκε fiμέριμνος γιά .τίς 
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πα&ήσεις του σάQκινου ΚΟQμιου του, δέν τούς fδινε ο'Τ]μασ(α. Κ' έ!
πειτα &πό λίγο ξύπνησε στόν κόσμο του πνεύμα-:;ος._ 

Χρόνία καί χρόνια έqyάστηκε μέ &εQμό ένδιαφέρον, μέ ζηλο κα( 
άφοσίωο'Τ) γιά τή Θεοσοφική Ιδέα ιf,ς ΠQόεδρος της στοας μλάτων στή 
Θεοσοq,ική Έταιρία, επειτα·ώς πρόεδρος της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 
τjjς ,ιΒλλάδος -v.αί τελευταία ώς πρόεδρος της στοας Πλάτων στή Θεο
σοφική-: "Ενωση. Πάντα &υμόμαστε τfς έμπνευσμένες καί ζωντανές ό -
μιλϊε·ς του μέ τά τόσο ποικίλα,ένδιαφέ ροντα καί σοβαρά &έματα • 

.. , Δπό τή συγγρ«φική του έργασία εχουν έκδο&η Μο άξιόλογες με
λέτες, 11Τό Θεοσοφικό εμβλημα" κ(iί "'() lπτασύν&ετος άνθρωπος". 

'Έχει μεταφράσει τή "Φωνή της σιγης" της Μπλαβάτσκυ, τέσσεριt 
βιβλία της Μπέζαντ: τήν 11 'Αρχαfα Σοφfα11,τούς "Βασικούς νόμους της 
Θεοσοφί�ς", τή "Μετενσάρκωση" καί τό "Κάρμα", ·τό "Διαλογισμό γ ιά 
άρχάριους" του :νedge,·ιood καί τό βιβλιαράκι του Thoaas Πa.oblin 
11 "Α.ν \')μουν γιατρός". "Rκ.ανε καί ιfιραίες έμμετρες μεταφράσεις. "Ε
χει άποδώσει σέ έλεύ�ερο στίχο τή"ΜπαγκαΒάντ .Ι\ιιτά " τό �αυμάσιο 
αύτό ί,πεισόδιο της Μαχαμπαράτας, της !νδίκης 'Ιλιάδας, τό "Φως 
της 'Ασ.ίας", έπικό άQιστούργημα του Εdτ-ιiη i.rnold , καί τόν 11'Α
�άνατ·ό ·φίλο", έξ αf ρετη ποιητική συλλογή του Κρι σναμn ύρτ ι . 

'Η Θεοσοφική "Ενωο'Τ) �χασε ενα στέλεχ,ος έξαιρετικά πολύτιμο 
γιά τίς άπέραντες γνώσεις του, τήνπλά'r�ιά του πνευματική καλλι
έργεια, τήν άκούραστη, πολύπλευρη καf γόνιμη δράση του, τή μεγά
λη άκτιvοβολία ·του, τούς &ησαυρούς της ltγάπης του. Δυσαναπλήρωτο 
τό κενό πού μας αφησε αύτή ,1 άξέχαστη φυσιογνωμία. 

Τώρα πού βρίσκεται σέ άνώτερες ψωτεινές σφαίρες, εfμε&α βέ -
βαιοι d'τι έργάζεται κα( εκεί γιά τους συνα&ρώπους του μέ τόν fδιο 
!::ν�ουσιaσμό, μέ τnv fδια άνάταοη της φυχης του, ή όποία �ά &κτι
νοβολεί πάντα στούς γήινους άδελφούς του �εοσόφους, γιά νά συνε
χίσουν έt.ω μέ ζτiλο τό έργο του. Γιά νά έργάζονται κι αυτοί πiντιχ 
μ'έν&ουσ�ασμό γιά τά μεγάλα Lδανικά, γιά τήν 'Αδελφότητα, γιά τήν 
lΗρήνη,γιά τήν 'Ελευ&ερία, γιά τήν πνευματική έξύcμιιση του άν{!-�-
που. 

Αlωνία -�ου ή μνήμη. Πορεύου είς τόν δρόμον του φωτός. 
Κώστας Ξvvδας 

ΤΙΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ 

Πανε τώρα τρία χρόνια άπ6 του &ανάτου του Τίμου Βρατσάνου. 
Δέν μπορουμε λοιπόν άκόμα νά πουμε 8τι d χρόνος πού πέρασε εΊναι 
άρκετός γιά νά ασκή ση τήν εύεργετική του έπίδραση άπάνω σ'[να &έ
μα δπως εΊναι ή κρίση τοϋ εργου ινός άv3ρώπου πού εφυγε. 'Η ζωή 
εΊναι μι_ά lχρκετά περ(πλοκη ,}πό&εο'Τ] καί ό χρόνος &ποτελεί τ6 μο 
ναδικό μέc10, τό μοναδικό όπτ ικό όργανο μέσα· άπ6 τό dποί ο η' �εώ -
ρηση παρέχει μιά κα&αρή εικόνα. 

"Ας πε°ι'ρ.α&ουμε λοιπόν• εστω καί l:ι.πό τόσο κοντά χρονικά νά που-
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με μερικά λόγια γ ιά τ6ν έκλ ιπόντα άδελφό μας καf τό ε (!'{ ο του. 
Τό πQΟiτ ο πού πρέπει νft. άvαγvωρι �η άvεπ ι φύλακτα �ταν � έρ

γατ ικότητc.ι κα( ,f παραγωγικότητα του άδελφου μας. Με.S-οδικ6ς καί 
όρ.S-ολογι σ-μένος ε δινε ατό έργο του κάτι άπό τή δική του προσωπ ι-
1tότητα. Καί τουτο γιατί πίατευε <1'αύτό καί δέν &εωροϋσε τήν έ
πιτέλεΟ"Ι] του αάν έκπλήρωση όφειλης � αάν καταναγκαατική ένασχό
ληα η. "�<1ι -δπ.οδιαιqουe1ε τιχ "πρός"έπ τέλεαιν" καί τft. ταξινομο\)
e1ε άνάλογα μέ τή σπουδαιότητά τους, τό εΤδος τους καί τδv χρ6-
νο μέσα ctτόν δποίον 3-ά έπQε1tε νά εκ τελεατουν. Δέν Ο'UΊχωρουctε 
ctτόν έαυτό του παραβιάc,εις του προγράμματος κα( άναβολές."Rtσι 
δι και ολογε ίται ή πληρότης καί & δγκο ς του ε (!'{ου πού έγΥ,ατέλε t
φε. "Επρεπε νά μεριμνήσ-η γιά τή Θεοe1οφ!α, γιά τόν Τεκτονισμό, 
γιά τό Σύλλογο πού ά"tWνιζόταν γιά τήv κατάργησ'η της 3-ανατικης 
ποινης, του όποίου ηταν πρόεδρος; "Επρεπε νά μεριμνή<1η γιf:ι. τ(ς 
έκδόe1εις του

!, 
γιά ;ίς,μεταφρ�σε�ς του: γιά: �ίς καινούργιες,έρ

Υο:Ο'(ες του. Ολα με μετ ρο, με τάξη, με πρωτοκολλο. "Ή παλια του 
ctτρατιωτική tναe1χόλησ'η καί τδ t:ργο της πει{Ιαρ'Χ11σεως πού είχε 
διδαχ3-η νά tπιτελη lδρα<1αν <1Τήν περίπτω<1η του Τίμου κατά τρόπο 
κεντρομόλο ,ι.α( μετέβαλαν τόv iαυτό του <1Τόν πιό καλό καί πει&αρ
χ ι κδ Ο'Τ ρατ ιώτη . Oih ε λεπτό εξω από τ6ν τα:κτ ό χ9όν ο. ΟίSτε μέτρο 
εξω άπ6 τόv προγραμμα:τισ-3-έvτα χωρο. Q{jτε γραμμη πέρα άπό τό 
πρωτόκολλο. Καί Uλη α:ύτή ή μέ{Ι-οδος κα( ή τάξ;ς του εδινε χαρά 
καί σ'ψρίγος. Γιατί ηταv βέβαιος·πως ετσι έvεργώvτας εκα:νε 11 τό 
πρέπον". Καί γέμιζε tκαvοποίηση •· 

'Αλλά πέρα άπό τ6 l(!'{o του ζου<1ε πλούσ'ια κιχ( μ-έσ'α σ-τό Ο'υνα:ι
σ3-η ματ ικ6 του κ6cφο. Πονουσε τόv πόνο του αλλου περισσότερο κι 
άπ6 τδv δικό του πόνο. Καί χα:ι ρόταν, χαι ρόταv e1f:ι.ν πα:ι δί τή χα
ρά του άλλου. "Αe1χετο αν δέν τ6 δειχvε. Τό lχπέπνεε ό'μως καί δ
e1οι τδν ξέραμε λίγο πιό κοντά καί είχαμε ζήσει πt-ό πολύ μαζί 
του τό βλέπαμε κα:3-α:ρά. Γιατ( μέe1α ατόν Τίμο ζουe1ε μιά κα{Ι-αρή 
φυχή πού κρατιόταν <1Τέρεα έξω από Ο'Uμβcr.τικούς αυμβιβασμούς, l

ξω άπό τήv "τετριμμένη" οφη της κα:&ημεριvης ζωη ς_. Γι'α:ύτό -ό -
πηρξε ειλικρινής καί εύ&ύς στfς έκδηλώαεις του. 'Ό,τι ενοιω&ε 
τόλεγε. vΟ\τι πίο-τευε τό διαλα:λουσε. Χωρίς έκτροπές, χωρ(ς φό
βο, χωρίς υπονοούμενα. Μπορεί νά παρεξηγιό.ταν τj μπορει κα:ί νά 
πίκραινε τό Ο'υνομιλητή του γιατί� γλωe1σα: της ειλικρίνειας δέν 
εΤναι πάντοτε rf πιό γλυκειάκα:( ή πιό άρε<1Τή. Αύτ6 ομως δέν τ&v 
lχπασχολουc,ε. 'Ήξερε πώς καί $J έκανε 11τό πρέπον" • 

Πολλές φορές ε rχαμε e1υζητήe1ε I γ ιά νά ξεκα3-αρίσουμε α:ύτή τψ 
έννοια καί αύτ6 τό περιεχόμενο, τό "πρέπον", γιατί άλη&ινά γιf:ι. 
πολύ κ6e1μο άποτελεϊ πηγή πλάνης. Καί κάτω άπό· αύτό καλύπτονται 
κα:ί δικαιολογοϋντα:ι πλάνες καί άδικ(ες καί έγκλήματα άκόμη . 
Συνεχως μέ παρέπεμπε Ο'Τό διάλογο του Κρίe1να μέ τό μα&ητή κα:ί 
φίλο του Άρτζούvα:. Πολλές εΤvαι ol φορές πού κα&ήe1α:με μέ τfς 
αιρες καί μελετήe1α:με αειρά πρ6s cχι-ι.ρά, λέξη πρός λέξη αύτό το 
&αυμάσιο κείμενο. Δέ νομίζω πως συμφωνή<1αμε πάντα. Καί εΤναι 
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φυe1ικ6 Ιιφον � μεyά.λη e1ημae1ία τοϋ διαλόγου αbτου έγκειται ιπ6 γε
γονός d'τι ΠQοσφέQεταt '1έ lQμήνευcrη l.ινάλογιχ·μέ _τήν- φυ:ϊική �λ�κfα 
του μελετητοu του. - .

. 
1Υπάqχοννε αν&-QWΠΟt πού lγιναν_.'Υ._��-νά ,SΠ'l')Qε.�ovν.κar_ άλλοι γtά 

νά. 1'πηQετοννται .·Νομίζω <fτι γίά καμμιά .φ<>.Qά. δέν 'νόμιe1ε d Τίμος 
ότι πέQαΟ'ε C1'tό χωQΟ της δ��τεQης κατΤ)"(-ΟQίας. Σ'δλη του τή .ζωή. 
tt'ΙΠ)Qέτηcrε άν&-Qώπους, -6πηqέτηcrε tδέες, �πη·Qέτηcrε κttταςttάσ�ις ιΗ 
π�τη του fννοια τό πqω( κα( τf τελ�υτα(_α τ6 βQάδυ �π.ηqξε ή Jπη
Qεσία. Καί τήν ΠQΟΟ'έφεQε άφε ι δώλευτα; όcνu�εq6βονλ�-: �α( μέ ανε
(11'). Γιατί ·πίe1'tεφε Ο''c�ύτή. Γιατί, d'πως ελεγε

1 
d'ποιος μα_&ε� νά ύ

ΠΤ)Qετε-ί τ6 Ο"Uνάν&e;ωπ6 του γ f νεταt α&ελά_ τ_ου -όπη Qέ:-t)-ς του. f\εOU, 
Γίνεται ένσυνε ί δητο δqγανο έπtτελέ'1εως τ:ου Θείου· .Σχε·δ(σ.υ. Γίνε
-ται βοη&ός καί δχt ένα:ντtος C1't1')V έΠtΚQ(ΧΤΤ)σ'Τ) της. έπ·f ;yης ε(Q1)Vης 
κα( της έν άν�ρώποtς εvδοκ!ας.· 

· · 
.· . ·

'�λά &ά έQWτη&η ηταν δ άδελφός μας πόύ μ�ς εφυγε Δ αqt'1'toς; 
d &μιιiμος; δ άναμάQ't'Τ)τΟς; 

· · · 

: ·Δέν είμαιπε μείς ο/ -lξιοι πο'5 -�ά κq(νσυμε ·τά λιχ&η καί ·τίς
πλάνες των e1υνα&ρώπων μας. Γιατί καί τά λ&&η καί ο t. πλάνες δέν 
ε1ναι τί�οτε αλλο �πό έκ·διj_λώe1ε�ς της _ψυχικης-ήλικ,ί�ς ίν6ς άν-9-Qώ
που. Ούcsια ε'Ιναι να μποqου-με να πολεμαμε έμεις ol !διοι τ(ς δι
κές μας &τέλειες, Μέ γενναι6τητα καί μέ έγκαqτέQrι σΤ), Καί άκρt -
βως αbτό τδ €.gro έκανε csέ d'λη του τή ζωή J Τίμος. Καί rσως τf 
Ο"Uνέπε ια a,',του του εqγου ηταν ,1 επι{\-υμ(α του νά. φαίνεται δυνα -
τός κα( πολλές φοqές σκλη�ός d αγαπημένος μας άδελφός, _!'ιατί ί
σως" &ά νόμιζε δτι σέ περιβάλλον μονώσεως κιχ( .πtqιe1υλλογης1 μα - · · 
κquά &π6 φυχικές_γtι1νιάe1ει.� κα( συγαισ31)μα:.ικές έκπομπές_- &ά 
τον ηταν δυνα-τδν νά πqοβη άπο�ελεe1ματ�κώτεqα C1'tή σκαπάνεuση του 
ftxαtέQ"(αC1'tOU ,jλt-XOU τού καί τή λεfι;χνσ'Τ) της φυχης ·του, 

Νίκος ΠαναγδπΌ-υλος 

ΗΞΕΡΕΣ ΆΛΗΘΙΝΑ Ν' ΑΓΑΠΑΣ 
ι � ., 

Κλε(·σανε κιόλας τQίά ·χqόνία κα( δυό μηνες πού μας_ lφυ_γες �α.
λέ μας Τ·ίμ·ο. Πάντα σέ Ο"'ι'.επτόμαστε μέ τ6e1η άγάπη δση σου έf.χαμε 
κα( πqίν , καί πιό πολλη άκόμα, Ύιατί τώqα πού χάσαμε τή ζωντ·ανή 
e1ου παqουσία νιώ3οuμε μέ πόνο τό κενό πο1> ·μας αφηcsες, νιώ&ουμε 
άκδμα πrό πολύ τή &ερμή μας άγάπη γιά σένα, Μας λείπεις τόσο μά 
τόσο πολύ. Σέ _βλέπω πάντα - μπρο'1'tά μοu μέ · τ6 άγα&-6 σοu χαμ6γfλο 
κα ( τ,εχ λ.ο:μπε ρά σου, ιfλο ζωντάνια μάτια, Μας άγαποue1ε ς καί σύ ό
λους_ μας ,;.όσο πολ� �' εν ιω&α τήν άδελφική σου άγάπη νά μέ ,cεQι" -
λούζει dλόκληqη. Θύμ�μαι τά γράμ.μ-ατά σ-ου τ6 καλοκαίρι t!ταν 1)μοu
να C1'tήν έξοχη, ποu μόυ-'έλεγες "κα-λή μου·άδελφούλα"·· Γιατ(. έ� ή
ξεqες άλη3ινά νά άγο:πας .• 'Αγαπονσες τούς φfλοuς σου, &'f-απ·�υdε_ς 
τ6 έργο σοu_, δ,τι ιiα_νε-ς, μέ δλη τή �έQμΤ) τnς καqδιας <10-u.:··Τίς 
dμιλ(ε.ς σου� τα βιβλία .ϊtού. μετέφραζες; γιατ( π�νω Ίι.π'.ί:Π..'α.Ίι.γσ.) 
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πουσες τή Θεοσοφία.'Αγάπησεc; καί τόν Τε,ιτονισμό,ltγάπησες κά&ε 
!δανικό πού τό fβρισκες μεγαλο καί �ρα1ο, όπως τήν κατά�γηση
της �ανατικης ποινης, τήν ιΧδελφότητα καί τήν ίσότητα των αν

&Qώπων καί πολέμησες τήν προκατάληφη των φυλετικων διακρίσεω�
κα&ίς καί τίς �&ικές προκαταλήφεις.'Ορ&ώS,ηκες όλόκληρος ένfι:ν
τια στήν άδικία καί <1τήν έλλειφη άδελφότητ'α�.Ποτέ δέ &έλη<1ες 
νά προδώσι.ι-ςτά ιδανικά <1ου. Μέ πόσο έν&ου<1ιασμό πρίν άπό όκτώ 
σ�εδόν χρόνια φτιάξαμε τήν π�τη μας στέγη. Θυμασαι Τίμ9; Μα
ζι τρέ'ξαμε ν'άγοράσουμε ό,τι χρειάζότανε τό καινούργιο σπιτικό 
μας, πού τό περιβάλαμε μέ τόση άγάπη. 

Πόσο κενό μας ctφησε ή άπουσία σου. Κι όμως όχι .Δέν μας 
αφη<1ες, 'Ιη νοtώ{Ι-ω τήν παρουσία ()'Ου, τή {!,έρμη της καρδtας σ'Ου ι 

τήv άγάπη <1ου. Είσαι κοντά μας σ'δλες τίς προσπά&ειές μας σ' 
ό'λες τίς έργασίες μας. Σέ βλέπω μπροστά μου ό'πως καί τότε: νά 
μέ·κοιτ4ς μέ τ'άστραφτερά σου μάτια, πού άκτινοβολου<1αν &έλη
ση, στα&ερότητα, χαρούμενη διά&εση κι άγ άπn συνάμα, 

Σε βλέπω μπροστά μου όταν πιάνω τά βιβλία πού εγραφες,τίς 
όμιλίες σου. Σέ βλέπω εtii, πάνω σ'αύτή τήν έδρα, όταν μας τίς 
διάβαζες. Καί τώρα πού τj άδ. Μαρία οικονόμου {1-ά διαβά<1ει άντί 
γιά <1ένα ένα άπόσπασμα της όμιλίας σου, ξέ ρω πώς στέκεις Ηω

στό πλάϊ μας, πώς άκους τά λόγια μας καί μας κο ιτας μέ τόση l:ι:
γ�πη, ό'πω1 κ�ί τ�τε. Καί ξέqε 'Τ'ίμο μου πώς κ'έμεις ποτέ δέ &ά:
παq,ουμε να <1ε νιω&ουμε κοντα μας. 

'Αγ'λα.iα 'Ζάννου 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΚΡΙΑ 

'Όλα τά ιχρχα'ια Μυστήρια γύρω άπό lνα συμβολικό μύ&ο καί 
μέ σκηνο&εσία πού ηταν διαφορετικά γιά κά&ε μυστηριακό ο-ύστη
μα περιειχαν τήν ί'δια πάντα μοναδικήν άλή&εια γιά τήν ύ'παρξη 
καί γιά τή ζωή. 

'Εκτός όμως από τίς μεγάλες μυστηριακές άλή&ειες τά άρχαtα 
μυστήρια στά παλιά έκε1να χρόνια πού λειτουργοϋσαν είχαν τή 
&έ<1η πού εχουν σήμερα τά πανεπιστήμια καί οί αλλες ιΧν�τεqες 
σχολές. Δίδα(1Χ.αν δηλαδή ό',τι διδάσκει σήμερα ή άκαδημαϊκη γ�ώ
ση κα ί τj άκαδημαϊκή έπ ι στήμη • 

Σιγά σιγά μέ τό πέρασμα των χρόνων καί τήν πρόοδο της άν
&Q<Ι!πότητας, �ού σ� π�λύ μεγqλο βα�μό hφ:ίλετ�ι στά άρχα'ια Μυ 
στηρια, πολλες ά:πο τις παλιες μυστηριακες γνωσεις έγιναν κοι-
νό κτη μα σύμψωνα μέ τ�ν εύαγγελ ική ρήση "ούδέν συγκεκαλυμμένον 
έστίν ό' ούκ άπο καλυφ&ησεται καί κρυπτόν δ 015 γνωσ&ήσεται{\'Λου
�α ι β' 2) καί έ:τσ't άπανω στό δρόμn πού αν ο�ξαν τά άρχα1α Ηυστη
ρι αι μορφώ&ηκε Υ,α ί βάδι σεν ή άκαδημαϊκή γνώση Κ"f:ί ή άκαδημαϊ"<ή 
έπιστή μη. 
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uΟταν τj άκαδημαϊκή έπιΟ'τ�μη άνδQώ&ηκε καί μπόρεσε νcί βασί
ζιtt μόνη τό δρόμο της

,. 
άποσπαστ-ηκεν άπό τά Μυστήρια. Καί cs'αύ

τά εμειν� μόνο ot �πό�ρυφ�ς γνώσεις, πού δέν η(?&εν άκόμα ή ώ
ρα τους να γfνουν κοινο κτημα • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

••• Ό csεβασμός πού εΊχαν ol lχρχαϊοι �λληνες καί Ρωμαίοι Ο'τά 
'Ελευσίνια Μυστήρια ηταν πολύ μεγάλος, �έ πολΌ παλ.ιά χρόνια 
φεvγοντας άπό τήν Αfγυπτο κάποια άποικία fφτασε ο-τόν �συχο δρ
.ι:ιο της 'Ελευσίνας φέρν,1ντας μαζί της τή λατQεία της Μεγάλης eε-
ας 'Ίσιδας, πού στην 'RλευΟ'fνα πηρε τό iλληνικό δνομα Δημήτηρ 
ή Γη-ΜήτηQ, τό δνομα δ ηλαδή της ΠαγκόΟ'μιας ΜητέQας. Καί άπό τή 
μακQινή έκείνη έποχή � 'ΊΡ..ευΟ'ίνα έγινε καf lμεινε Ο'πουδαίο μυ
σ"tαγωγικό κέντQο ιΔς την έποχή τού καταργή&ηκαν τά' Αρχαία ΜυΟ'τ-η-
Q ι α • 

Βέβαια d μύ&ος του &ανcχτου καί της άνά·Ο'τα0'1)ς του 'ΌΟ'ιρη πη
ρε έδω �λλη μορφή, μορφή πού είναι πιό ποιητική, πι6 λεπτή καί 
πιό Ο'ύμφωνη μέ τό άρχαίο tλληνηtό πνευμα. ot μυημένοι πρόγονο{ 
μας, πο� έκαναν αύτή τ-ι, μεταβολή ο-τή διατΌπωΟΤ) της έξωτερικης 
μορφης της μοναδι κη ς μεγάλης άλ1j&ε ιας πού δι δάΟ'Κονταν ο-τ ά Α!γυ
πτ ιακά ΜυΟ'τηρια, άποδείχτηκα ν άφταστοι Ο'οφοί. Κατόρ&ωΟ'αν μέ βα
&ιά lJO'o κα( λεπτή τέχνη νά χρησιμοποιήQ'ουν τ'άν&ρώπtνα πά&η γιά 
νά έκφράΟ'ουν ούQάνιες tδέες. Μεί:αχειρίΟ'τηκαν τό &έλγητρο των 
αισ&ήσεων, τή μεγαλοπρέπεια των τελετων καί τή γοητεία της τέ
χνης γ ιά νά τραβnξουν τήν άν&ρι:�11;ινη φυχή σέ μιά καλύτερη ζωή 
καί νά κάμουν τό άν&·Qώπινο πνευμα νά έννοήσει τίς μεγάλες &εί
ε ς άλ ή &ε ι ε ς . 

Σέ κανέναν dλλον τόπο δέν εΊχαν τά Μυστήρια τ6σο βα&ιά lχν
&ρώπινη μοQφή, τόσο ζωντανή, τόσο άχτινοβόλcι 

10 λαός λάτQευε βέβαια ο-τό πρόdωπο της Δήμητρας τή Μητέρα 
Γη, γιά τόν έλληνικό λαό ηταν 1' Δήμητρα τf &εά της γεωργίας. Ol 
Μύστες όμως των 'ΕλευΟ'ινίων Μυο-τήρίων εβλεπαν ο-τό πρόΟ'ωπο της 
3εας τό Ούριχνιο Φως, τή Μητέρα tλων των φυχων, καf των &εων καί 
των άν&Qώπων • 

· JrεντQtκό λοιπόν Ο'f)μείο των 'Βλευe1ινfων ΜυΟ'τηρίων εΤναι ό
μύ&ος της Δήμητρας κα( της JΤεQΟ'εφόνης κα( όλόκληρη 1' έλέv_σινια-
κή μύησ η  γυρίζει μέΟ'α στό φωτεινό κύκλο αύτου του μύ&ου, πού ή 
έΟ'ωτερική, ή 'i�πόκρυφη εννο ιά του είναι μιά συμβολική διατύπωΟ'f) 
της iο-τορίας της φυχης. Συμβολ(ζει δηλαδή ό μύ&ος πςιωτα τήν κα
τάπτω0'1) της φυχης καί τό βΌ{!-ισμά της μέe1α στ,Sν �η, τίς ταλαι
πωρίες της μέσα στ6 βα�ύ σκοτάδι της λησμονιας της &είας κατα
γωγης της, καί επειτα τ6 ξύπνnμα καί τfιν έπισ-rροφή της ο-ττί �εία 
ζωή• 

Μ'�λα λόγια ε'ίναι ή αιι�νια άλη'&εια πού έκψρ άζονταν ο-τά 
διάφοQα μυQ'τηρια καί ο-τ( ς διάcοορες &QfJσκείες με διαωοQετικτj'ν έ
ξωτεQική μορφή. ΕΤναι τό δράμά της πτώσ'Τ)ς κα( της &πολΌτ�σης 
το� &ν3(μπ�υ, πού e1υμβολίζεται μέ τό &άνατο καί τήν άνάο-τα<1Τ) 
του Χρ ι Q'του • 
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Ή lστορ(α της φυχης-Περσεφόνης �τανε γιά τ6ν κά�ε μυούμενο 
μιά έξα(�ια άποκάλυφη. Μέ τό μύ&ο αύτό φαινότανε κα&αρά πώς ή 
ζωή είναι μιά άπαραίτητη δοκιμασία κα( lνας tξιλασμ6ς κα( � πε
ριοδικότητα της κα&όδου της Περο-ειpόνη ς στόν 'Άδη κα( του γυρι -
σμου της στόν ούραν6 ξεe1Κεπάζει την άπ6κρυφη άλή&εια πώς πολλές 
φορές ζη ή φυχή καί πολλές φορές πε�αίνε ι, ετσι δεμένη πού εΤ -
ναι στή ρόδα των γεννήσεων καί των &ανάτων. "Ίπσι άνακιχλυπτεν δ 
μυούμενος τίς ζωνες του παρελ&όντος καί του &είου μέλλοντος πού 
tlπάρχουν πρίν καί 1'fστερα άπό κά&ε ζωή. 'Ύστερα άπό τόν τρόμο του 
&ανάτου &νακάλυπτε τ ( ς &εί ες έλπ ίδε ς τ 'Ούρανου, τή μακαριότητα 
των 'Ηλυσίων κα( μέ τ(ς πλατιές στόές του νου ακουγε τά &σματα 
των μακ&ρων καί lβλεπε τ'άπλετο �ς του &αυμάσιου ύπερπέραν. 

Τίμος Βρατσάνος .. 'Αποσπ. άπό τήν όμιλία "Τά 'Ήλευσ(ν ια Μυ -
στή ρια" 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΗΞΗΣ 

"Ας άπευ&ύνουμε &ερμές εύχαριστίες πρός τόν Κύριο των Δυνά -
μεων του Φωτός για ό,τι καλό μας έβοη&ησε'vάΚiχΥουμε σήμερα, Καί 
τελειώνοντας τή Ο'Τ)μερινη lργασ(α μας ας άνανεώσουμε τήν π(στη 
μας καί ι'χς προσηλώσουμε τ6 νου μας σέ μιά καλ<ιτερη κα( tlφηλ6τε
ρη ζωη. 

Εf&ε νά βασιλεύει πάντοτε ειρήνη σ'δλο τόν κόσμο. 
Ει&ε � ποινή του &ανάτου νά καταργη&η 

ΜΥΗΤ I ΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι: ΒΕΑΤΡΟ 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(συνέχεια άπό τό προηγούμενο Δελτίο) 

Ή &ναλογία της άλη&ινης άν&Qώπινης 6ντότητας καί του ή&οποι
ον πάνω στή σκηνή &αυμάσια περιγράφεται σέ μιά, περικοπή της "Μυ
στικης Διδαe1Καλ(ας" (τόμ. Γ' σελ. 184/4): 

11 Τό ·Κάρμα βρίσκεται σέ στενή e1χέση rf μαλλον άδιάλυτη σχέση
μέ τόν Νόμο των άναγεvνήσεων rf της uετενσάρκωση ς της fδιας πνευ
ματ ικη ς 'Ατομ ικ6τητα:ς μέσα στή μακριά κα:( σχεδόν cιτέλε ιωτη σε ι
ρά &πό Προσωπικότητες. Αύτές είναι σάν τά διάφορα πρόσωπα: πού 
παρασταίνονται άπ'τδν fδιο ή&οποιό. Πρόσωπα: πού μέ τό κα:&ένα 
τους δ ή&οποιός ταυτίζεται καί τόν ταυτίζει τό κοινό γιά μερι -
ϊtές ώρες. Ό έ σ ω τ ε  Q ι κ ό ς, d άλη&ινός "Αν&(Χ-ιlπο�,πού ζεί 
τούς ρόλους @των των προσώπων, συνέχεια ξέρε t πώς δέν είναι d 
'Άμλετ παρά μόνο μέσα στή λίγη διά ρκεια πού κ�ατονν μερικές πρά
ξε ι ς, πού όμως παρασταfνουν στό έπίπεδο της ά·v&ρώπινης άπατηλό
τη,ας όλη τη ζωij ° του 'Άμλετ. Καί ξέρει πώς τήv· προηγουμένη βρα
δυά ηταν d βασιλιάς Λήρ κα( μιά προηγούμενη ν{ιχτα ητα:ν d Ό&έλ-
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λος. }{'ο;..ο πού d έξωτερικός, ό dρατός, μοιάζει νά μήν τ6 ξέρει. 
Rι αν μέσα ο-τή Ο'ημερινή ζ ωή αύτή ή &.γνοια παραε'fναι άλο(μονο ά -
λη�ινf), rf μόνψη 'Ατομικότητα δέν έχει λιγότερο Ο'VνείδΤ)Ο'η. Κ' ή 
αιτία της aγνοιιχς εΤναι τj &τροcρίcϊτου "πνευματικου" Ματιοu μέσ'α 
ιΠό φυσικό Ο'ωμα. Αότή � γνώσ'Τ) δέν μπορεί ν'άποτυπω&ει σ-τή Ο'υνε(
δησ-η της φε6τικης ΙΤροσωπικότη τας•ι 

Ή Μπλαβάτσ'Κυ δεί-χνει έ.πίσ'Τ)ς πώς μέ τf ς διαδοχικ.έ,ς ζωές πο6 
εΤναι σάν διάφορα δράματα πού παίζονται πάνω Ο'τή γήινη σκη�ή ή
φυχή πάει σ-τό Ο'χολείΌ καί μ α&αίνει τά μα&ήματά της:--

' 

11 "Ας πο'ϋμε πώς κά&ε καινούργια ζωή του r διου' �ώ πάνω cr.ή γη 
εΤναι μιά βραδυά πάνω σ-τn σκηνή του &εάτρου. tέ μιά βριχδυά ό ή -
&οποιός, τό 'Ε)'ώ, παρουσ'ιάζεται O'rJ.V Μάκβε&, τήν άλλη βραδυά Ο'σ.ν 
Σ '-� ' ' ' Ρ ' .ι. ' ' "Α λ JJ. ' β αυΛοκ, την τριτη Ο'αν ωμεος, τ,ιν τεταρτη Ο'αν μ ετ ,1 O'O:V ασ'ι-
λιάς Λήρ, καί ετσ'ι· σ-υνέχεια ιι\ς πού νά περάσει όλόκληρο τ6ν κύκλο 
των ένΟ'αρκώΟ'εων. Τό ''Εγώ άρχ(ζει τήν όδοιπορία του &νάμεσ'α σ-τίς 
ζωές Ο'άν lνα πνευμα, ".Αρtελ ή Πούκ, tπειτα πα(ζει τ6 ρόλο του βω
βο'ϋ προσ'ώπου, εΊναι cπρατιώτης η ύπη ρέτης τί πιχ(ρνει μέρος σ-τή χο
ρωδία. "Βπειτα, κα&όσ'ο προοδεύει, πα(ζει πρόC'ωπα πού μιλουν κα( 
τέλος ρόλους κύριους, πού έναλλάζονται μέ ρόλους άσήμαντους, ώς 
ότου τελικά νά φύγει απ"τήν σκηνή, δ'πως d μάγ(?ς Πρόσ'Περος". 

Καί περ νώντας Ο'' lνα πιό πλατύ e1χεδιάγραμμα της άνiρώπινης έ
ξέλιξης βρ(σ,ιομε σ-τή 1

1 Μυσ'τική Διδασ,ιαλία11 α-ύτά τα λόγια (Ε'η7-8): 
11 Ή 'Αν&ρωπότητα, άπ'τήν Πρώτη ώς τήν τελευταf α, τήν �βδομη 

Φυλή, Ο'χηματί ζεται άπό μιά μοναδική καί rδια δμάδα άπό ή&οπο ιού ς 
πού tχουν κατεβεί άπ'άνώτερες σφαίρες γιά νά κάνουν lνα καλλιτε
χνικό γύρο πάνω σ-τόν πλανήτη μας, τή Ιτj. Ό μα:κρ6κοσμός μας κι d 
μικρόκοe1μός τους ό πιό μικρός, ό άν�ρωπος, έπανα:λα:μβάνουν κ' oi 
δυό τά t'δια &:λληλοδιάδοχα πα:γκόσ'μια κα( άτομικά γεγονότα: Ο'έ κά&ε 
στ α:&μό ό'πω ς σέ κά& ε Ο'Κ ην ή ν.ι:ι. ί τό Κάρμα τά δ δη γε ί γ ι ά νά πα (·ξ ουν 
ό κα&ένας τό δικό του δράμα: της ζωης". 

Κατά συνέπεια τό Κάρμα εΤναι � δύναμη πού σπρώχνει πρός τά 
μπρ6ς καί μας dδηγει άπ'τή μια ένσάρκωσ'Τ) στήν -αλλη. Κάρμα είναι 
κατά γράμμα "πράξη", 11 δράση", κ'ή λέξη "δράμα:" ό'πως εfδαμε, έχει 
τήν rδια i:ννοια. Τά μπερδεμένα νήματα πού Ο")'ηματίζουν τή δραμα: -
τική πλοκ� - ή 11 ειμα:ρμένη 11 μιας ένσάρκωσ'Τ)ς-γfνονται άπ'τά καρμι
κά: άποτελεe1μα:τα των π�ραe1μένων μας σκέψεων, τών συγκινήσεων καί 
των πράξεων. 'Απ'τήν &λλη μεριιχ ,1 λέξη Δράμα �υμίζει μέ μιά μι -
κρή άλλαγή σ-τά γράμματα: τό Δάρμα:, τό Ντάρμα:, πού σχετίζεται μέ 
τήν έσωτερική α!τ(α της έξέλιξης. 'Ι'ό Ντάρμα: lν6ς άν&ρώπου εΤνα:ι 
οόctια:σ-τικό γιά τή διαγωγή του στή ζωή κα( από τn σ-ύν&εσ'Τ) των 
δυδ αύτων δυνάμεων, του Κάρμα: κα( του Ντάρμα, ξεπηδουν οι' δραμα
τικές σ-υγκρούσεις. 

'Όταν τελειώσει ή παράστασ'Τ), ό ή&οποιός εγκαταλείπει τό &έcχ
τρο γιά νά ξεχουρασ-τει γιά e1χετικά άρκετό χρ6νο μέσ'α σ-τήν οικο -
γένειά του κcχ( στοUς φfλους του ώς τ6 αλλο βράδυ πού &ά ξαναφcχ -
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νεί πάνω <1tή σκηνή -μεταμορ�ωμένος αέ μια πλα<1tή προσ:ωπικ6τητ α 
γι ά τή δι ασκέδααη του 'Μ.Ο ι νου, Τό έν δ ιάμεcιο της άποχώ qrι αη ς του 
στόν δικό του κόαμο μπορεί νά c,υγκρι&εί μέ τήν εύλογημένη ά νά-
παυdΤ) στό Ντεβαχcιν (στ6ν Παράδεισο), d'noυ ή �σαρκη όν τδτητα 
χα(ρεται τήν εύτυχιαμένη έπικοινωνfα μέ d'λους τούς άγαπημένους 
της. 

Στό τέλος της παQάσταdΤ)ς τδ ,οιν6 φεύγει καf τό &έατρο βυ
&ίζεται cιτό σκοτάδι της Πqαλάγια ιΔς τήν καινο ύργια 'Εκδήλ ωαη 
τη ς αύ Q ι αν η ς β Q<X δ ι ας •

Σπουδαίο πρόe1ωπο πού έχει σχέση μέ τή δραματική τέχνη εΊ -
ναι & κ ριτικός. Ι{ρίνει τό tι:πο πού παίζεται καί γράφει τήν κρι
τικ ή του στήν έφημερ(δα. Μας φέρνει στό νου, &:ν κιχ( βέβαια άρ
κετά ά6ριστα, τούς Κυρίους του Κάρμα, πού καταγ ράφουν τίς κιχ -
λές καί τίς κακές πράξεις κάποιου άν&ρώπου πάνω στά iίφ&αρτα ά Q

χεια τα:  χαραγμένα στίς άόρατες πλάκες του άατQικου φωτός. Au -
τές &ρίζουν τή μοίρα του <1'tTJV &κόλου&η ένctάρκωση- τόν lπόμενο 
ρόλο πού d ή&οποιός &άχει νά παfξει πάνω στή γήινη ctΚηνή. 

Ό άπέραντος χωρος του σύμπαντος εΊναι τό &έατρο του λίανβα
ταρικου 2 Δράματος, d'που οιι ή&οποιο( εΤναι ol Θεοf, ο{ δημιουρ
γικές δυνάμεις μέαα c,τή Φύαη. Ό συγγραφέας πού έμπνεύστηκε τά 
γεγονότα πού παίρνουν ζ ωή πάνω στή σκηνή, ποι'ι συνέλαβε τήν t1 -
πό&εαη τον έ'ργου, όνομάζεται κιχ( αύτός δραματουργός. Μπορεί κα
νείς νά τόν & εωρήσει ένα μικροκοσμικό ά ντικα�ρέφτιe1μα τοϋ Δη -
μιουργοϋ, πού διευ&ύνει 8λα τά πρc('(ματα dέ αυμφωνία μέ τό Σχέ
διο πού tlπάρχε ι μέσα <1tό Θεϊκό Νου. 

"Στό μεγάλο μυ<1t11ριο, διαβάζομε καί πάλι στή "Μυστική Διδα
σκαλία'', ctτό μεγάλο δράμα της ζωης, ποu εΤναι γνωστό μi τό ονο
uα''Μανβατάρα�''ό άλη&ινός κόe1μος μοιάζει μέ πράγμα τα βαλμένα πί
σω liπ6 μια: &σπqη ό&όνη πο ύ πάνω της σκιές προβα:λλονται1 . •Η ά
;.ή&ε ια των πραγμάτ ων μένει άόρατη ένόσ" τά ν ήματα πού &δηγονν 
r.ήν έξ,έλιξη τραβιουνται άπό άόρατα χέρια. ot cχν&ρωποι καί τά 
-qάγματα εΊναι μόνο άντιφεγγfσματα πά'ΙW στfιν ασ'πρη εκτααη κ' ol
:ιλή&ειες βρ(C1Κονται π(οtιJ άπ'τ(ς παγfδες της Μαχαμάγια,της Μεγά
·-ς rrλάνης" (ι: 11 Μυατική Διδασκαλία" Α' 274-275 ι!κτη εκδοση).

uΟταν r!να εργο παίζεται πάνω στή σκηνή, εΤνιχι Μά για, έπ(δει
.;-r πλανερή. Μπορε1 νά παραστα&εϊ μέ σ'κηνογραφίες πού άλλάζουν 

�.οένα κιχ( μέ διάφορους ή&ο ποιούς. Μά τ6 "άρχέτυπό" του τό γραμ
_ivο κείμενο, μένει δίχως άλλαγή, σέ κα τάσταση άφηρημένης πραγ
-r: ι κότητας • 

• Σημ., μετ. Πραλάγιιχ CΠ)μαίνει τ6 '.Ανεκδήλωτο. 
-• tημ. μετ. Μιχν βιχτάρ ιχ CΠ)μa:(νει τήν ''Εκδήλωση • 

• �μ. μετ. Παράβαλε τήν πλατωνική παραβολή της σ'Πηλιας 
ολιτεfα βιβλ. Η'). 
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Ή &εατρική παφσταση δέν εΊναι παρά έ'να παιχνίδι καί o't' 
ΠονQάν�ς1 γράφονν π�ς 1' Δημιουρ�ία ε1ναι μιά διασκέδασrι ,ή λ ί
λ α2 της δτ)μιουργι1-1.ης Θειοτητας 

'Ερμίν Σαμπεταί ( He1Ω1i.no Sa.betay ) 
, , . , ι.'\ οσοφικο περιοδικο 11 Ο γαλαζιος--.τ.6ς-"
Μετάφραση 'Αγλα'ι'ας 'Ζ�ννΌυ 

• 'Από τό γαλλικό θε-
( "Le lotus bleu•)

ΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ I ι; ΠΑΡΑΜΥ81 

ΤΑ ΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΒΙΣΗ 

Τόν καιρό πού ζουσε άκόμα ό !wυσής, ,iπτjρχε καί κάποιος δε� 
βίσης πού d� καί π�ρνο�σε ,8λες τjς μέqες τ�υ κι «?,ες τίς νύ�ς;
του προσκυνοντας το θεο δε μπορουσε νι. νο ιωσε ι την παραμικ Q1) 
πνευματική tκ�νοιιοίηση. Ό καλός'αύτός δερβίση ς εΊχε μεγάλη κι 
δμορφη γενειάδα καί ταχτικά τή χτένιζε σταματόντας κά&ε τόσο 
γιά λίγο τί ς προσευχές του. 

Μιά μέρα πού Ο"τήν τύχη συναπαντή�ηκε μέ τό Μωυσή τον λέει: 
"Μεγάλε μου JΤασά του βουνοϋ του Σινcχ, σέ παρακαλω, σύ πού μέ,ό 
θεό κουβεντιάζεις κά&ε τόσο, κάνε μου τή χάρη νά τόν Q(.Uτήσεις 
γιατί οταν προσέυχομαι δέ νοιώ&ω μαμιά άνταπόκριση άπό μέρο(,; 
του κι οϋτε καμιά πνευματικ� ικανοποί'ΙΙ)ση ". 

"Ετσι ό Μωυσής τήν πρώτη φορά πού ξανανέβηκε στό βουνό τον 
Σ�νά, μίλησε rrό Θεό γιά ,τό δερ§ίσrι κα.{ τ�τεs ό Θε?ς τ�ϋ ',πε 
καπως πειραγμενα: "Μπα τιποτet δε μπορει να γινει μ αiιτοντο εερ
βίση γιατί τ-, γενειάδα τeυ σκiφτεται ό'λ η τήν ώρα'.'. 

�λιι; ό !fι.ιJυσής �ατέβη�ε άπό τό βουνό, πηγε καί βρηκε τό 
Σουφ ι και του 'πε τα μαντατα • 

Σάν τ'ακουσε δ Σουφί, τόν lπιασε μεγάλη άπελπισία κι &ρχι
σε μέ μανία νά ξεριζώνει τίς τρίχες της γενειάδας του καί νά 
κλαίει πικρά. 

Τότες στό Μωυσή παρουσιάστηκε ό άρχάγγ ελο ς Γαβρ ι,ιjλ καί τον 
'πε: 11' .Αχόμα καί τώρα ό Σουφί μας τή γενειάδα του σκέφτεται κι 
άκόμα πι1 πολ� ά1;ό,,π�ι'ν, μιας �αί τqίχα τρ{χα ,τήν ξερ�ζώνει.

Αqιπον κqι συ ω αν�QΙ.UΠ� που γ,ομιζε�ς πως iπαψες,να σκέ�τε
σαι τη γενειαδα σου, δεν κανεις αλλο τιποτες παρα να βουτας 

1. Σ ημ .μετ. 'Ιερά 'Ινδικά κείμενα
2 • Τό πα ι χν ί δ ι
1. Α-ότή τή διδαcrκαλία δίνανε καί τιχέλευc1ίνια μυστήρι�. Τήν r
δια ιδέα έκψ,ράζει κ� 6 )Ιρά�λειτο� λέγοντ�ς πώς τj Αι'�νια,Δύ
ναμη εΊναι ενα παιδι που παιζει. Ε:tναι και � κεντρικη [διc 
του ποιήματος του !νδου μυ�τικοϋ c1τοχαc1τη καί ποιητη Εαμπί� 
"Τό παιχνίδι τnς Δημιουργίας"(βλ.Πελεκάν τευχος 2β - "Ανοιξη 
1965 - c1ελ. 22) . 
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στου πόνου τόν ώκεανό. Σά μπορέσεις νά κοιτας τή γ ενειάδα 
σου δίχως καμιά προdΚόλληι1η, τότες μονά'Jςα &ά γίνει μποqετό νά 
διαβείς αΏτόν τόν ώκεανΘ "Αν δμως βουτηξει5 μέ� μέ το μυα
λό σου O"t1J γενsιάδα σου, πολύ &ά δυσκολευτε ι ς νά βγεϊ ς εξω 
καί 1tάλ ι • 

Φαqίντ οtν�.ντίν ',Αττάρ (1119-1229) i π�ροης μυστικt
στης ποιητης. Μεταφραοη !ημητρη Θεοαι,ριδη 

:.' ... ΕΥΓΧΡΌΝΗ. ΣΙΚΕWΗ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 1ΆΣΚΗΤΙΚΗ 11 ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

συνέχεια άπό τ6 προηγ ούμενο Δελτίο 

Ή ζωή λοιπόν έπάνω στή Ιη δέ ν ε Ίνα ι σκοπός. ΕΙ ναι μέσον 
κι'όργαvο γιά τό Πνευμα. 'Ερωτικός αvεμος πνέει; ϊλιγγος κυ
ριεύει τά ζωντανά καί τρέχουν δλα vά ένω�ουv στη στεριά, στή 
&άλασσα, στόν άέρα καί κάτω άπό τό χωμα,μεταγγίζοντας,άπό κορ
μί σέ κορμί ,μιά μεγάλη ά κατsινό nτη άγγελία .Ί'ά ζωα δέv ξεύρουv 
γιατί έ ρωτεύονται,γιατί γεvνουv,γιατί πε&αίνουν.λfόvον d &.ν -
&ρωπος τώ�α,πολύ �αμuά άκόμη κι'αύτός, άρχίζει καί μαντεύει 
γιατί πάλευαv,γεννουσαν καί πέ&αιvαν πρίv απ'αύτόν τά ζωα καί 
τά φυτά. ,Ναf,μποgεϊ ό αν��πος �r �χει �ρέος,qτή': άστραπό"Jς QΟνη στιγμη της ζωης του να ορ�ω&η, να τιvαξη άπο πα νω του τη 
νάρκη, τήv τεμπελιά,τή συνή&εια,τήv ύλική εύχαρίσ'τηοη,κι' άμ� 
δρά έστω vά. σ'Uλλάβn τό μεγάλο ό'ραμα πού ωέρvει μέσ'α του καί 
σύμφωνα μ'α{ιτό νά ρυ�μίση τό στοχααιό καί τ�ν πράξη του: ΉJlr
άγ�ν ίqτηκε,'!άλαι_φε μέ ι; σ'τΟύς ,αtω�ες' �ά: συv&εσ!J τή μορφ� το� 
ιττηv υπηρεσ'ια του πvευματος. Ιερο χρεος κι' άνωτατη ε'ό&υνη του 
κά.&ε άv&Q(1!που νά της παρασ'τα1+η ι1τόv άγ�να της, νά μή τήv άφ i 
ο'Τ) νά γυρίο'ΤJ πίσtD Q'τήν άσ'υνειδησ'ία, τό σ'Κότος ή' καί τό &άνα
τό της ά'>'.όμη. ( Ό Καζαντζάκης πιστεύει πά•ς μπορει νά συμβη 
όχι μόνον παλινδρόμηση σ'τήν έξελικτικη πορείαέvός lεστρου,αλ
λά καί διάλυση, &άνατος άκόμη. Κι' αυτό ύπεύ&υνα κά&ε �τομο 
μέ τόν άγωνα του πρέπει vά τό έι,ιποδίζη-) • 11 Salyatorcs Dci ", 
11 Σωτηρες Θ εου", eΊvαι οί αv&ρωποι σ'ύμφωνα μέ τήv 'Ασκητική 
του. Ό άv&ρωπος ερχεται γιά vά σ'ώ σ,;ι τό Ε'εό (έvνοεϊ τήν φυχτ�, 
τόν ένδοκόσμιο Θεό), οχι ό Θεός τόv 'Άv& ρωπο .Σώζο\1-τας ομως 
τό Θεό, σ'ώζεται κι'αύτός ό ί'διος, 

'Η 11 'Ασκητική11, βιβλίουπού ό Καζαvτζάκnς εγρaφε �νρω στα 
σ'αQάντα του χρόvια,εΊναι ό σκελετός πάνω σ'τόv όποιον οlχοδο
μή�ηκf: ό'λο τ�υ τό έ:ρϊο.ΕΊναι �ό φιλοσ�φικ� του κ�τασ'-yάλqγμα 
και το πιστευω του, ενα πιστευω σκληρο και δυvατο στη συλλη-
ΦΤJ,,,κατάλλη�ο μό�ο γιά γενναιες κι' έλεύ-3-ερες ψυχές, άπρόσιτο 
σ'τους μικρους και δειλους. 

Ή λέξη 'Λσκητικn' σημαίνει ασκη<1η, α&ληση, &-yώνιaμα..Στήv 
περίπτωση @τή ιχσκηση γ ιά φυχικτi ανοδο κι' α-ύτnτελείωση •. Μές 
στην φυχή μας συντελειται ό ίερός &γώvας,ή έπι')f;οινωνία.- μέ τό 
θείον. Ό άγώνας α-ότός, γιά νά χτ{ο'ΤJ κανείς την ψυχή του,τό 



δικό του Θεόt πρέπει ναναι τό lεQώτερο χρέος του κά�ε άν&Qώ .που όσο μικρος καί τ.tποτέν ιος κι li.ν εΤναι. 
Ή &C1Κηση άρχίζει άπό τήν Προετοιμαe1ία,ένα προκαταρκτικό 

<1τάδιο άπαρα(τ ητο γιά. τή συνειδητοποίηση του μέσα μας Θεοϋ, 
της ,ω�ης του 'Αόρατου,ό'πως ό Καζαντζάκn-ς τόν άποκαλεί .'Ακο -
λου&εί τf στφτευση στήν ύπηρεσία τ ου θεου κι' ή πορεία,τό φυχι
κό cινέβα<1μα,σκαλοπάτι ,σκαλοπάτι ·'ΒΎώ - Ράτσ'α -' Αν&ρωπό"fη-ια -
Γης, όλοένα καί πλατύτερα !δανικά ύπηρετώντας, φ&άνει ό Giν&Qω
πος. στήν ύφηλή έκείνη πνευματική κορυφή άπ'δπου μπορει νά 
<1υλλάβει μέσα στούς χώρους του μυαλου του τό μεγάλο "Όραμα,τό 
Θείο Ιχέδιο,έτσι δπως παρουσιάζ εται καί ξsτύλίγεται έπάνω <1τή 
Γη μέ τήν πνοή πού λεμε: ;lωή. Ξαναγεννημένος,πλουτισμένος άπό 
τή Γνώση α-ότη, &ά νοιώσ-ει ε-ό&ύς τήν άνάγκn νά έπιστρέφn πίσω 
στά φαινόμενα, <1τήν πράξη, στό κα�ημερινό, τό ταπεινό καί το 
άναγκαίο, γιά νά τό uπηρετήσ'η ό'σο μπορεί καλύτεqα,γιατί δλα 
α-ότά τώρα έχουν άποκτήσ-ει καινούργια άξ ία καί λαμφn,ύπόστασ'"Υ) 
&εϊκή. Κι' άφου δώση ό,τι μπορέση· Ο'τ'ηV πράξη καί λυτρώσ'"Υ) ετσ't 
τόν μέσα του Θεό, &ά nε ράση στόν άνώτατο βα&μό της "Ασκ170'"Υ) ς, 
στή Σιγή, μιά κατάσταση πλήρωο-ης καί ώριι:ότητας. Ή πέρα άπο 
τή Σιγή �ατάσταση δέν μπορεί νά περιγραφη μέ λόγια; νά ύπο -
ταχ&η cιέ νόμου<; λέγει δ Καζαντζάκης.' Απ 'έκεί κιχ ί πε ρα κα&έ 
νας έχει καί τη

1

λύτρω<1η τή δική του,άπόλυτα έλεύ&ερος. 
� IIPOETO�M.t,;IA, πρωτο στqδιο �ήv. φ�χική ,&cικησ'"Υ),είναι � -

παραιτητη για τη ι1υνειδητ οrιοιηση της &ε.ι.«ς μεσα μας παρουσιαt, 
ουσίας κσ.ί σκοπου της ζωης μας. 

Μιλαμε γιά Θεό μά πόσοι εχουμε άκούσει τή φωνή του νά τα
ράζη καί νά σ'ιηtκλο� ίζη τήν ίiπαρξή μας; Καί πως μπορουμε νά λυ
τρώσουμε τό Θεό, νά ταυτισtουμε μαζί του, αν δέν τόν εχουμε 
πρωτα άνακαλύφει\'Αρχή cιτόν άγώνα ή α-ύτογ,νtιiσία.'Αρχή της γνώ
ση<; ή γνώση του εαυτου μας. Ό έαυτός μας. • 11 "λναρ&ρες κραυγές 
και cικοτάδια11

• Φωνάζει δ Νου <;
, ωωνάζει ή καρδιά ή καρδιά άπο

&αρ�ύνεται, ,�οβαται καί γενναει 'τήν έλπίδα κι' ό'πειραcιμός της 
έλπιδας μας λικνίι::ει καί μαs άποκοιμίζει γ_ιά λίγο, ώσπου νά 
ξεπηδή cιη παλι τj άγωνία, ό φοβος,ή νέα έλπίδα.'Ίsσωτερική έλευ
&εgία,κ ι '�παλ�αγή ά�'ό'λ�. ϊ.(rει 9Καζαντζ�κnς. Μή ζ,,_!ας,μέ τό 
Νου να βρης την οuc1ια. Ο Νους μονον ωαινομενα μπορει να συλ-
λ�β1' ποτ� την, ο'ύqία. ΚιΌ�ε καν ό'�·�α φ�ινόμενα,παqά ι;όν�ν 
τα προσιτα στις; πεντε α!σ�ησεις, που δεν ει�αι κι'αύτα τα μο
να δυνατά άν&ρωπινα. 11:tιέ πει�αρχία, μέ σαφήνεια καί σκλnρότη
τα, νά κα3ορίσης καί νά παραδεχ�ης τήν παντοδυναμία του Νου 
πέρα άπό τά φαινόμενα". 

· Α!ά δέν εΊ�αι μόνον_ό Νqυς πqύ φω�άζε_!. :π καρ�ιά, ,α<ιΊή 7;ε
Qtσ'σοτερο ρωταει,άγωνια και ζητα�ι.να βQTJ την &ρχη και το τε-
λ�ς του κόσ�ου. Ό Νουs δέχεται τά σύvορα ή καρδιά δέν άναγΜ�Ι
ριζει σύνορα. 'Η καρδια ζη τάει νά βρη δικ�ιολογία νά ζήση καί 
νά βαcιτάξη τό κα3ημερινό �έαμα της άQQώστrας,της άσχήμιας,τf)ς 
άbικίας καί του &ανάτον. 
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Τήν άγωνία αύτή της καρδιας e1ou εχεις χρέος βα&ειά,αtματη
� νά τή ζή�ς. Δέν κρατάει πολύ,άργά 'ίi γρήγοQCΧ_,'ι καρδιά χάνει 
τα φτερά της, ξαναπέφτει e1τίς tλ.υe1e1ίδες της, τήν κυριεύει & 
μέγας φόβος. Καλή ή e1τιγμή γιά νά προχ.ωqήe1Τ)ς,�κότωσε τώρα τήν 
ελπίδα τόν μ εγάλο αυτόν πειρασμό' γέννημα του φόβου της καρ
διας e1�υ. Μήν πιστεύης- τίποτε,μή φοβαe1αι τίποτε,μήν s:λπίζ�ς 
τίποτε.'Ελευ&ερώσου άπ'όλα,δέξου τή ζωή τέτοια ό'πως παρουc:1ιά
ζεται,t'να παφλογο,ιΗικαιολόγητο ψαινόμενο.'Άλλη άπόκριc:1η οί 
<1Κοτaινέ ς δυνάμεις δέν δίνουν. Μη �τας .Μή ζητας νά "βρης τ�ν 
&ρχή 

1

κα( τό τέ�ος του �ό�μου,δέγ �πάρχ�ι ά�χή�δέν_tlπάqχει τε� λος. Υπαρχεt μονον αύτη η τ ωρινη e1τιγμη γ ια να e1ου άνηκ,η .Χρε-
ος O'OU νά τή·ζης, νά τή χαίρεe1αι. Νά δίνεσαι σ'ό'λα,στην άγάπη, 
e1τόν πόνο,αέ κά&ε άγώνα.'Εδω τό κήρυγμα του Καζαντζάκη γιά έ
σωτερική έλευ&ερίe! καί ζωή στό παρόν &υμίζει Κρte1Vαμούρτι. 

Η ΠΟΡΙΠΑ 

Ή έe1ωτερtΥ.ή λοιπόν έλευ&ερία εΊναι άπαραίτητη προϋπό&ε� 
γιCΑ. νά μπορέ e1η ν'άπομονω&η καί ν'άντηχήc:1η μέe1α μας τf φωνή του 
θ ε οϋ, της φυχη ς μας • 

'ΑφήνεctCΧι στη ζωή έλεύ&ερος,άνεβαίνει ς,κατεβαίνει ς,άκολο1r 
&εί ς τό cροβερό ρυ&μό της, κι' ltξαφνα μέσα αου αύτfι ή φωνή. Στή 
χαρά σου,στή &λίφη σου, ιιεσα άπό τήν κα�ημεριν,5 c1ου άνάγκη α&-
τή ή φωνή: Μάζεφε ό'λη τή δύναμή c1ου να τήν άκούσ--nι. Είναι μια' 
φωνή πέQCΧ άπό τδ Νου, πέρα άπό τήν καρδιά, πέqα άπό c:1ένα τόν ί
διο .""Είναι ή μεγάλη, ή κρίe1ιμη στιγμή .sίναι το σύν&ημα της πο
ρει'ας. Τό ξύπνημα e1τόν πνευματικό κόσμο.'Άν δέν άκούσι�ς τή φιu
νή αυτή νά e1Κίζn τά σω&ικά σου, μήν ξεκινήc:1ης. Κακολου&ηc:1ε μέ
uπομονή τή &ητεία σου στό σ'τάδιο τ;j ς προετοιμασίας κι' άψου -
γκράσου ••• Δέν γίνεται κάποτε,στόν ύ'JΙ.νο,στόν f ρωτα,c:1τη δημιουρ 
γία,σέ μιά άφιλόκεQφη σου περήφανη πράξη �- μέe1α σέ βα&ειιχ,&
-::ελπισημέν� σιωπfι,,μπορεί ν:άκούqη ς την κqαυγ1 καί,νά ξεκι,νή-_ 
3ης. Σαν καποιος μεσα σου ν άγω νιζεται και σοv φωναζeι και Q'ου 
δείχνει τό δρόμο πον πρέπει νά πά ρη ς γιά νά τόν σώση ς.Νοιώ&εtς 
::rάν άπό τήν ?:tπόφα0'1) σου αύτή "llά κρέμεται ό'λη ή ι:ωή του σ ψπαν-
�� ς. Π�δας στ�-�λευρό τ�υ,ταυ�ίζεις τή μο�ρα σ'ού μαζύ του,άρ
χιζει η φοβερη,η μυστικη πορεια (το φυχικο άνέβασμα). 

Π ρ ω τ ο  σ' κ α λ ο π ά τ ι σέ κά&ε φυχικό &νέβασμα πά-
λι τ ό  'Β γ ώ', ό έ α u τ ό ς μ α ς, Μετά τή Q'υνειδητοποί-
.. ::ϊΤJ της &είας μέc:1α μας έπιταγτjς,άγωνιστικό Μι·' άπόλυτα tlπεύ&υ
� ο :ό &έλε ι, τό 'R-yώ, ό Καζαν� ζάκη ς. 'Βgωτε g ι κή έπ�νάστ�ση κι' άk
J.:ryη. Γενικη tπισ'τqετεύσ'η σωματος,νου και καρδιας σ'την tlπηqε-
={� της φνχης,του &εοϋ του άόρατου.Γύμναζε τό -,ωμα σου �rι«ν &

λογο πολεμικό ,λιτό, γερό, πρό�νμο. 'Άλλο �λογο γι' αύτή τή μάχη 
Ην fχε t ς .Σνvτήqη ctε τό μυαλό σου άκο ίμητοι λαγαρό ,ι.χνήλεο νά mx
lε-�� dχαταλντο, vά κατατρώη τό σκοτάδι. 'Άλλο tργαστή ρι νά κά.
�� φως τό σκοτάδι δiν έχεις .Συντήe'} σ'ε τή� καρδιά οου ψλεγό-
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μενη, γενναία, ό:νήσ'υχη."Ολες τίς ταραχές,δλες·τίς άντινομίες 
ττj ς ζωη ς προ Ο'πά&ηΟ'ε νά τ { ς �ποτά!; η ς στό ρυ&μό της κραυγη ς της 
φυχη ς πού Ι.ιν ηφοQ ί ζει .Ξ εχναμε άπό νάρκη' άπό τ εμπελιά' &πό ύ
λ ική καλοπέραΟ'η κι'εuτυχία,κι'� &εϊκή πνοή μάχεται μέΟ'α μας 
άτ;ei.π � Ο'μένα., Μά /Sταν ξ �πνή Q'ουμ_ε, η, &ε ία <fWν ή ,ξε σκίζε� cιfι:ν lt:rJ -
τος τα σω&ικα μας. , .. Sγω εΊμαι δ Κυρι ος ο Θεος Ο'ου .Δεν εΊμα.ι 
καταφύγι,δέν εΊμαι Ο'Πίτt κι'έλπίδα.Δέν είμαι πατέρας,δέν εΊ
μαι γυιός. Είμαι ό σ' τQατηγός σου: Δέν εΊσαι ό δοuλος μου,οϋ
τε παιχνίδι στίς άπα.λάμες μου,δέν είΟ'αt φίλος μου,δέν εΊσ'αι 
παιδί μου. ΕΊΟ'αt ό σύντροφός μου στΤJ μάχη.Κράτα γενναια τά 
στενά πού σου έμπιστεύτηκ(.ι. Χρέος σο.υ νά γίντις στόν τομέα 
σου ήρωας.' .Αγάπα τόν κίνδυνο .Μ��ε νά ύπακούης,μά&ε νά ΠQOO't� 
ζης,ν'άγα.πας τήν εύ&ύνη. Νά λές έγώ μονάχος μου lχω χρέος νά 
σώΟ'ω τόν κόΟ'μο,αν δέν Ο' ω-9-η ,έγώ φταίω. Νltσαι άντ,συχος,άφχαρί
στ Τ) στ Ο ς 7 fιπ (?Οσ'«(?μΟστ Ο ς rσταν μ t CX Ο'Uνή �ε t α κατα ντα β Ο λ t ΚΤ) ν ά 
τή Ο'Uντρίβης ... Που παμε; Θcχ VtΚΤ)Ο'Ουμε ποτέ; ΙΙρός τί ό'λή αύ-

, t , , C , , δ' -τη η μαχη; Σωπα. Οι πολεμtστες ποτε εν ρωτουνε •.. 11 

Δ , , Ρ , ε υ τ ε ρ ο  Ο' κ α λ ο π α τ ι: α τ Ο' α 
Φωτίζοντας τό έγώ σου όλοένα καί περισσότερο άρχίζεις νά 

βλέ πη ς πώς δέν ε1'1αt μόνος.Δέν ε1σ'αt άνεξάρτητος άπό τούς προ
γόνους σ'ου, τούς ζωντανούς καί τούς άπογόνους σου.Οl νεκροί 
σ'Ου δέν κείτονται σ'τό χωμα, &ρέφεvαι με τή σάQκα τους,οt ιδ&
ες καί τά πά&η τους bρίζουν τίς βουλές καί τίς πράξεις σου . 
Καί ot μέλλουσ"ες γενεές πάλι δέν σαλεύουν μακ�υά από Ο'ένα, 
ζουν,ένεργοϋν καί &έλουν μέσ'α σ'Ου •.• 11 Ε1σ"αt σάν ινα σωμα στρα
του. Τό πρόΟ"ωπό σου πού φωτίζεται αύτή τή στιγμή είναι ενα' 
άπ'τά πολλά πρόΟ"ωπά σ'ΟU κι'εύ&ύς &ά σ'βύΟΤJ,Υtά νά άνάφη αλλο 
νεώτερό σου άπό πίΟ'W. Ή ράτσα σου είναι τό μεγάλο σου σωμα. 
Ή γέννησή σου fφερε i!.να νέο σκίρτη μα,μιά νέα έπι&υμία,μιά 

νέα ιδέα στή μεγάλη κα�διά της ράτσας σου.'() Καζαντζάκης άνcr 
π τύσσει πολύ ζωντανά το δτι 5λα τά ύλικά πού μας αποτελουν,. 
τόσο δηλαδή ή φυχή ό'σο καί τό οωμα μας, fχουν δλα τή μακρυά· 
lστο�ία τους,τίποτε μέσα μας δέν είναι καινούργιο,όλα άνα -
σ'Uν&ετονται σέ κά&ε νέα μορφή γιά έξέλιξη .'Επί ση ς λέγοντας 
ράτσ'α έννοει ένα στα&μό,έ'να ίδανικό lξω άπό τό 'Εγώ,πλα τύ -
τερο, δπως οιχ.ογένεια,πcχτρίδα κλπ. 

'Όπως μάχεσαι γιά τό μικρό σου έγώ,πολέμα καί γιά τό με
γάλο .Πολέμα δλα τά κορμιά της ράτσας ο'Ού νά γίνουν δυνατά 
γερά,πρό-θ-uμα.Νά φωτιστη ό νους τους, νά κτυπάη � καρδιά τόυς 
�λεγόμενη,γενναία,άνή�υχη.Πρωτο σου χρέος νά φωτίcmς τήν όρ 
μή των προγόνων σ'ΟU 7 δεύτερο νά σ'Uνεχί ση ς τό ε(['(Ο τους, ν(Χ 
παραδώσης στό γυιό σ'ΟU τή μεγάλη έντολή νά σέ ξεπεράση . Τήν 
ταυτότητα αύτή μέ τή ράτσα σου βα&ειά νά τη ζήΟ'Τ)ς,οχι μόνον 
σάν ιδέα, άλλά σά� flcχρκα κι' ατ μα gου. 

'Α ν � ρ ω π ο τ η τ α, τ ρ t τ ο σ κ α λ ο π ά τ ι . 



"Εcmασες τη φυλακή του ·�ώ σου,ταυ τίατηκες μέ τή ράτσα 
σου,καί νά εύ-&ύς ό'λες οί cpυλακlς μιά-μιά uποχωρουν,ό'λες ol ρά
τσες..:ιte11tροι ,κίτρινοι ,μαϋροι- fρχοντcχι νά lνω&οϋν μαζύ σου. 'Ό
λος δ άγώνας του άν&Qώπου συμπυκνώνεται ι1τήν καρδιά σου . 

'Ζησε βcχ.S-ειά δλον τόν άγωνιζόμενον άν&ρωπο."Ελεος νά σέ κυ
ριέφ η γιά τό πλάσμα αυτό �ού �εκόρμισε lνα ΠQ<Ι!ί άπ'τούς πι.S-ή
κοuς άνυπε�άe11tιστο κι' &γωνίζετcχι νά ρυ&μίση τίς ι'.tναρ&ρες κριιu
γές του. Δεν ξέρει καλά άπό που lρχετcχι,γιά που τρέχει .Βλέπει 
πώς τρέχει γιά νά πε&άν�,μά δέν μπορει νά σταματήση σπQωγμένο 
άπό μίά φοβερή &κcχτάλυτη δύνα:μη.'Ανα:ο'Τ)κώσου μιά στιγμή &π'τό 
κορμί σου,κντ�crξc πίσω στούς cχίωνες τήν ιστορία: του άν&ρώπου. 
Χλόη άνεβα:ίνουν άπό τά χώματα: ot γενεές κcχί ξανα:πέwτουν στά 
χώμα:τcχ.Κύμα:τcχ σκοτεινcχ,πηχτά,δ'λο αί'ματα: of cχ[ωνες &νεβοκατε
βα ί νουν, κα:τcχβό&ρε ς ξαφνικά άνο ί γοντα t, λαοί γκρεμίζονται , προσ
τάγματα άκούγονται δίχως συνοχή,δίχω5 νό ημα.Τό άν&ρώπινο κοπά
δι ταφζεται,σκορπίζει,κυνηγημένο άπο τυφλές,άχόρτα:γες δυνά -
μεις,χωρίς κα:ρδιά,χωρίς έλεος.'Αγνάντευε τό σκοτεινό α:ύτό 
πέλαγος χωρίς νά τρεγκλίζης,πολέμα νά δώσης νόημα: στ'άσυνάρ -
τητα παλέματα: του &ν&ρώπου.'Ανακuκλωσε σ'εναν cχ1ωνα,σέ δuό, 

σέ δέκα, σ'δσους &ντέχεις,τήν πορεία τnϋ άν&ρώπου μέσα 
στό χρόνο.Βυ&ίσου στό όραμα τοϋτο μέ �πομονή

l.
μέ άγάπη,Jσπου 

αι γά-σιγά νά φωτ ι στοϋν οι &γων ι ζόμενο ι, νά σμιξουν ατήν καρδιά 
μας, ν',άνιtγνωριστουν l1λοι τους πέρα γιά πέρα άδελφοί σου. 
(Συνεχιζεται). 

ΑΠΟΤΗΝ ΚΑ ΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ·Ν.ΊΎ ΑΜΕΛ 

Α' Ο ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

Ό ομΟί,ΧρΟ<; δ {tQύλος γιrι τό πλή&εμα των t-ωμιων εΊνα:ι &αυμα 
μονάχα: στόν κοσμο της υλης, οπου &έλουνε και καλά καί σώνει-.ά 
τόν άπομονώνουνε. Μά τ'cιπέραντο τό πλή�εμcχ πού γίνεται στίς 
τροφές τίς φυχικές εΊναι κα&ημερινό μας &έcχμα,εΊναι χ αρά μας, 
μας φυχώνε ι • 

'Αστράφτει τό -9<Χμα ,cά&ε μέρα: μπροσ"'tά μας. 1 0 κά&ε πλουτος 
μοι&ζει ν'α:ύγcχτίζει rlμα: γίνεται κοινό χ�μα.vΟσο πιο πολύ δια-
δίνεται μιά άλή&εια,τόσο μεγαλύτερη γίνεται ή bμορφιά της κ'ή 
γοητεία: της, μέ χάποιον τρόπο κ'ή άπ1)τελεσματιΥ.ότητά της, 'Ή
κατό λαων λατρεία π'ά γκαλιάζει !ν α πίνακα του Ντά Βίντσι,ι!.να 
τραγούδι τοϋ .Γκλv(Jχ,μιkλέξη του Σπινόζα,δέν τούς ·κομάτιασε 
-αότού ς τού c; πα:νώρ ι ους &ησαυ ρού $ .Το-ύς ε &»σε πι ότ ε � σπο υ δα  ιό -
τητα κα:ί λα:μφ η .Ξ ετύλ ιξε, πραγματωσε 8λ TJ τή χαρά πούχανε μέσα 
τους φυλιιμένη .""&χουνε τόσο δυνατή φεγγοβολιά οι' μεγάλες [δέες. 
Πεe-,αvε τό Χ�QΟ καί -τό ΧQόνο ι:1&.ν τίς χιονοστιβάδες,πον συνε
χcιiQVΟννε δ,τr &γγίζουνε.kiνcχι τcί μόνα πλούτια: πού μοιράζον 
-:cι• δίχως νά χωQισtοϋvε ι:1έ κnμάτ ια. 
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Β' ΚΑΤ ΟΧΗ ΘΑ ΠΕΙ ΓΝΩΣΗ 

Ή κατοχ,f του κόc:1μου είναι ζήτημα fνταdΤ) ς Ο'τη γνώαη .Δ·έν κα
�έχουμε Ο"τή ν έπιφάνε�α, κατέχουμε crrό βά&ος.Μ« μόνο· τό πνευμα 
μπαίνει Ο'τό βά&ος καί γιά τό πνεuμα δεν υπάρχει φραγμός. 

Πολ λοί ιϊν&ρωποι,πού ό νόμος τούς άναγνωρίζει τό δικαίωμα νά 
κατέχουν έχί Ο'Τ) μα κσ.ί βάναυc1α ένα &-γαλμα,μιcί δαχτυλιδόπετQC(, ένα 
ομορφο dλλγο ή' μιά έπαρχί α,κατ(Χ11Χοτώνονται· νά παίξουν ένα ρόλο 
πού σέ κανέναν άν&ρωπο δέν fχει δο3εΊ f) έντολή νά τόν παίξει. 
Κά&ε Ο'τιγμή παρατηρου νε μέ πικρα πώς �ν&ρωποt πον δέν έχουνε κα-
νένα νομικό δικαίωμα Ο'έ τουτα τά �λι κcί άγα&ά παίρνουν &π'αύτά 
εύτυχία μεγαλύτερη άπ'τήν άπόλαφη τή δικιά,τους ,&π'τήν άπόλαφΤJ. 
του πανί Ο"χνρου κυρίαρ-χου.Νιώ&ουν,ltς πουμε,Ο'Uχνά πώς δ φίλος10vς 
καλύτερα καταλαβαίνει τά u\ρα-ια τους ταμπλώ,πώς 6 �πηρέτης τους 
καλ ύτερά τοvς ξέρει νά έχτιμήσει τό Ο"tανλο τους, Πώς τό τοπίο 
τους δίνει Ο'έ κάποιο διαβάτη χαρά πιό γνήσ'tα παρά Ο''αύτούς καί 
πιό �ρέιtκες ιδέες.'Εκδικιοϋνται μπερδεύοντας πεισματικά τη χρη
Ο'η μέ τήv κατοχή. 

Ό Ίησου ι; έλεγε πώς 6 πλούσ'tος &παρνιέται τή βιtσ'tλε(α τον 
θεου.'Απ�qνιέται κι �λλα πράματα.Γιατί �ν κλείνεται μέ) στούς 
άλαζον ικους τοίχους τοv,παρατάει τό &αυμά σιο σ'ύμπαν για ενα καί 
μόνο φίχοvλο.Κι &ν πολύ Ο'WΟ'τά εΊναι περίεργος νά τό γνωρίσει τό 
σύμπαν κ'εΊναι Ο'έ &έση �ό νόημά του νά τό έχτιμήσ'ει, πως μπορε1 
νά Ο"tερεί άπ'των ιkλ_λονων τή -3-έα έ'να κομάτι καί νά. μήν έy):<λημα
τε ι; 

Γ' ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ιχ. Ό κόσ"μο� προσ'φέρ�ε;αt σ'd'λους,τ�ύς �ν&�ποv<; γιά νά. τον
πάρεισ' τir.,, κατοχη  τοv ό κα&ενας τους με ολονων τη βοη &εια, 

,β. Δ�ν π9έπε ι ν� χά�οvμ� τή� έπαfή μέ _τό Ο'Vμπαν �ν &έλουμε
νά εχει η ζωη μας την εϋ..ογια της Θε tας Χαρης. 

, γ. �ό ζήτημ� δ�ν Ε;Ίναι νά ξεχν�με ,τή ζωrι, ϊίναι π�λύ �ρα�α
και πολv ζηλεvτη.Το ζητημα εΊ ναι να την κανnvμε πλ ατια και γο
ν ι μη. 

δ. Ή άλή&ε ια φέγγει μέσα σ' δλα τά φιλοπράματα του κόσ"μοv. 
Πqέπει φλογερά νά τή &ωρουμεσά φως ανάμεσ"α σ'τά κλαQtά καί νά β� 
διαοvμε.Βημα βημα -�ά γνωρίσουμε τή φωτοβολ ή τή &αμπωτικιά. 

ΖώQζ Ντυαμέλ ( Geore;es Duhamcl: Η381-1 OOG) 1
ΜετάφραdΤ) Μαρί �ς Όικονόμ-ου 

1. Γιά τό Ντυαμέλ βλ .προηγούμενο Δελτίο(άQ.,2-Φ-&ινόπωρο 1966)
σελ .48
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ το 8ΑΝΑΤ0 ΤΟΥ ΟΥΝΑΜΟΥΝΟ 

ΜΙΓΚΕΛ ΝΤΕ ι")ΥΝΑΜ.ΟΥΝΟ 

'Ιη c1τερνή μέρα τοϋ ΔεκέμβQΤ) του 1916 έπαφε νά χτυπάει μιά 
μεγ�λη καρδιά, ραγισμένη άπό τόν πόνο γιά τόν κατατρεγμό του 
άν&ρώπου καί γιά τόν ξεπεσμό της'άν�Qωπtα ς .Μιά καρδιά φλογεQή 
πού Ο'υντροφικά μέ τό νου στοχαζότανε κα..ί τόν φλόγιζε .'Η καρ
διά του Μιγκέλ ντέ Ούναμουνο( Miguel de Unamuno )J του έξαί
ρετου ι' Ο'Πανοϋ λογοτέχνη' του όλοζώντανου στοχαΟ'τη 'του δ tαλε -
χτου πvευματικον άν&ρώπου. 

Πέ�νε ωυλα.κtΟ'μένος μέσα ο-τό σπίτι τ-ου άπό τό Φρ άνκο 1Δι
ωγμένος άπό

1

τό ΠανεπιΟ'τημιο της Σαλα�άvκα.$,αύτό5,ό σοφός κα
&ηγ ητ�ς,b π�ύτανης,ό ιχξιος πνευματικός ήγετης της νέας γενιας. 
Προπη,λακι<1μενος άπό τά φερέφωνα τηs διχτατορίας εχοντας άκό
μα στ'αύτιάατου τούς άντίλαλους cιπο τ.ά ο-ύρλιαχτ& τους:"Θάνα
τος Ο'τόν Οτ>ναμουvο�.".'t<μωQΤJμένος γιατί ε-1.χι·· την τόλμη ν'άm
δοκιμάΟ'εt τήν άντεπανάστασ'f) ένω πρωτύτερα ι1τήριξε έλπίδες �· 
αύτή κσ.ί τήν έπιδοκίμασε Jllkx&ιά πικραμένος- γιά τήν τραγωδία 
της 'Ισπανίας. 

, Δέν ηταν,ή �ρώτη φορά πqύ άκριβοπλή 9Wνε,τί� φι.λ;ελε'�&ερ;ς
Ιδεες του και τ αν&ρωπιστικα του iδανικα.Στα 1�10,εννια. χρο-
νια άπό τότε πού διορίο-τ,,κε πρύτανης,τόν €πα� ή ισπανική 
κυβέρνηττη. Στά 1924 ό Πριμο ν·τέ Ριβέρα τόν έκτοπtΟ'ε c1τ1J Φουερ-
τεβεντούρα,. τό πι ό αξενο άπ' τά Κανάρια νη e1ιά .'('οίι δό&ηκε χf:r
ρη, μά τήν άρvή&ηκε.Προτ{μη σε νά δραπετέφει ο-τή Γαλλία κ'fμεt
νε ατό ΠαρίΟ'ι �η χρόνια tξόριe1τος.Ξαναγύριe1ε στήν πατρίδα 
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του γταν fπεσε � διχτατοQία του Π-Qίμο ντέ p·ιβέζf .Κt d'μα παQαι
τή&ηκε ό 'Αλφόνσος r; δ Ουναμοννο ξαναπηQε τή &εση του crτo Πα 
νεπιcrτήμιο.'Έκανε καί δυό χQόνια άνεξάQτητος βουλευτής στό Δη-

, , μοκρατtκο μετωπο. 
Φιλόλογος,iλληνtΟ'της,μελετητης της tcrπανικης λογοτεχνίας · 

κα ί της ν οτ ι οαμε Q ι ιrαν ι κη ς .Δημ οσι ογQάφο ς, κ Q ιτ ικό ς, δοκ ιμ ι ογQά�, 
μυ& ι O''tOQ ιογφφο ς, διηγηματογράφος, &ειtτ Qtκός συγγραφέας, πο ι ητη ς, 
'ΑκούQαcttος διαβαcrτής.Σπουδαστής δλη του τή ζωή. 

Μίχς δίνει στά 1911 μιά μεγάλη λίcrτα μέ άγαπημένους του 
συγγQαφεϊς lχπό διάφορες χωQες,π_αλιούς καί νέους,'Ανάμεσα σ'&.λ
λους βρίσκονται κεϊ δ ΜάQΚΟς Αύφ)λtος,ό lΤαΟ'Κάλ,ο Ρουσw δ Σατω
μπριάν,ό Κλάϊστ,δ Λενάου,ό Τομφον,ό Λε1DΠCΧQντι .Συχνά ά�αφέQεt 
& Ούναμοϋνο παλιούς μυcrτικούς,τόν 'Απόστολο Παυλο,τόν vΑγιο 
Αύγουστίνο,τό Λακτάντιο,τόν uAγio' Α&ανάσιο,τόν Τερτυλλιανό,τόν 
'Άγιο •Ιωάννq του ΣταυQο'υ,τό Αούϊς ντέ Αεόν,την 1Αγία Αικατε -
ρίνη της Σιέννας.Πολύ &αυμάζει κείνο τόν παQ�ξενο τό γάλλο ρω
μαντικό τό Σενανκούρ,τό συγγραφέα τον 11 'Όμπέρμαν" .Καί τόν τόσο 
βα&ιά πνευματικ·ό έλβετό φιλόσοφο καί λογοτέχνη τόν 'Αμιέλ. Καί 
τόν ποQτογάλο τό λυρικό ποιητή τόν 'Αντέρο Κεντάλ πού �τανε 

, , , ' , ,, μυστικιστης και στοχ�ctttκος κ'επαναστατικα φιλελευ&εQΟς, 'Όσο 
γιά τό μεγάλο δανό φιλόσοφο τό Σόρεν κ(ρκεγκωQ τό ρι,οσπάστη 
&εολόγο,τόν πατέρα του JπαQξtι1μου,τόι10 έ:ν-&ουσιlχι1μό ενιω&ε γι' 
αύτον,πού &έληΟ"ε νά μά&ει τή δύσκολη γλώσσα  του γιά νά τόν δια
βάι1ε ι στ ό πρωτότυπο. 

'Όλο τό l(t(o του Ούvαμουνο,κο:ί τό πεζό καί τό εμμετQο,μπο
Qοuμε νά τό πουμε αύτοβιογραφικό.'�ομολογητικά αύτοβιογραφικό 
κι δχι ά φη γηματικά. Μέ τήν εννοια πού λέμε αύτοβιογραφικό τό 
ε(t'(ο του 'Απόστολου παύλου,του 'Αγίου Αύγ ουστίνου,της 'Αγίας θη
ρει1ίας της 'Άβιλας� του Ρουστιί,του Ντοcrτογέβ�ι. 'Όπως γι 'αύτούς 
ετσι καί γιά τόν Ουναμουνο τά έξωτερικά περιcrτατικά δέν fχουνε 
σ ημασία τόΟ'ΙΙ) ό'ι1η f�ει τό τί γίνεται μέσα crττfν φυχή,τj άνταπόκρt
ι1η του άν&�που ι1την fδια του την �πα�η.Τό fQYO τον ίσπανου 
ι1υγγραφέα τό άποτελουν έσωτερικοί μονολογοι .Αύτοδιαλόγους τ' α-
Qει1ε νά 1'ούς λέει .Ε1ναι φλογεQοί διάλογοι άνάμεσα στήν καρδιά 
καί στό νου. 10 ούναμουνο άνήκε ι στfιν παράδοι1η του ΊΤαι1Κάλ .Πι -
ι1τεύει κι αύτός πώς fχ ει κ'ή καρδιά τή λογική της, Καί λει -
τουQγεϊ κ',f δικιά του ή O'Κέcj.r) μέ πά&ος,πυQετικά, ό'τι:ως του Πα
ακάλ. Γράφει κι αυτός σελίδες πύρινες. 

Βαι1ικτf του ιδέα ε1ναι ότι στή ρίζα της άν&Qώπινης ύπαρξης 
ε1ναι μιά ασβτ)ι1·c-η δίφα γιά τήν ά&ανασία καί γ ιά τό Θεό. Κι δ
τι συννπάQχει μέ τό πά&ος γιά τά ΠQ�ματα τά �λικά, τά χεροπια
ι1τά

.,: ΠρωταQχική π�αγμ�τικ�τ�τα δέν ε1ναι μήτε ,τJ ύ'λη μήτε , τό 
πνευμα. ΒΊναt ή &ελησ η γιa: ϋπαρξη. 'Απ' αύτή τη &έλησ η �φα�νον-
ται τά αiι1&ηματά μας καί οί !δέες μας, ot άγωvίες μας καί �ι1 
&ρίαμβο( μ ας. Κ'ή λαχτάρα γιά την α!ωνιότητα τ�ν αtι1&ητή έ -

δ, , l-. ( , , , ' πει η μπροιtτα της α:vοιγονται δρομοι και δρομοt, γfνεται ύπαρ-
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ξιακή άγωνία, γ(νεται σπαQαγμός. Παίρνει τ� μορφή της τραγικης 
αrσ&Τ)σΤJ� της ζ�ς. Τρcχγικης μt τήν έννοια της άcααίας τραγωδί
ας, τήν lννοια της σ,,γκρουσης μέ τή μοCρα. 

11 Ή τQ<Χγική αre1&ηC1tJ της ζωης" εΊναι κι d τfτλος τον πιό σΤJ
μαντικου κα( τοϋ πιδ άντιπQοctωπεντικοϋ έQγου του lc11tανου στοχα
crτη, πού δέν είναι ε�κολο νά τ6 κατατάξουμε α'ινα δQιctμένο εί -
δος του γραφτου λ6yου. 

Ό Ούναμοϋνο δέν παραδέχεται πώς ή ctνλλογιστική <1Κέφη εΊναι 
τ6 κορύφωμα της άν&Qώπινης bντότητας. Πιcftεύει πώς πάνω άπ6 τή 
διανό ηση ζεϊ � k-yων(α καί � άγάπη. ΆντtπQοαωπεύει στήν 'Ic11tα -
νία τήν �ντfδραctΤ) κατά του bQ&ολογιe1μου, πού τόν Τδιο καtQο τήν 
άντιπQοcωπεύοννε στή Γαλλ(α ό Σάρλ ΙJ.εγκύ κι d 'Αντρέ Ζίντ, e1τήν 
'.Αyγλ (α ό Γκίλμπερτ Κή& Ταέστε ρτον, στήν 'Ιταλ f α & 'Ι'ζοβιχνν ι Πα
π (νι-. Δέ &έλει να στα&ει στό παρατηρητήριο καμιας &εωρίας πού 
καταπιάνεται νά τα tξηγήσcι ολα. 'Αποκλείει κά�ε δογματιctμ6 καί 
κά&ε [τοιμο άποκρνσταλλωμ�νο ct!ιcftημα. 'Αρνιέται νά βαο'ιcrτεί στίς 
lιφηc..ημένες εννοιες της λογικης. Βρ(Ο'Κεt -πώς παραείναι ·ξεκά&αρι.;, 
λ , π, 1' , "φ J! 

, 
' L . αμπικαριο'μι=:νες • .  ως ε,ναι τεχνητες, κι α νχες, uμοιες με τ α. -

, , , Q , 'λ , , , έ , ποσταγματα r.αι τα ctννυετικα μοντε α τα φτιαγμενα στα ργαστηρια 
'Αποξενωμένες άπό τήν πολύπλοκη πραγματικότητα. Πώς κα&6λου δέν 
άντ ιπροcωπε{ουνε τό κύριοΥ τήν ούσ(α1 δπως βεβαιώνουνε πολλο(.
Γιατ( ξεφεύγουν άπ'τή ζω·η κ'τj t;ιρή τοf.ις ξεφεύγει. Δέ μιλάει στήν 
καρδιά του f) lστορική ιδέα της ΊΙc11tανΕας, tf έπίο'Τ)μη κaί κρύα. 
Ζεστή πραγμc�τικότητα είναι γι'αύτόν 6 λαός της 'Ιc11tανfας πού 

' '  , - ' 
b J'. 

' 6
1

' παλευε ι με ·,ο χωμα της, πειναει κι νε ιρενεται. Δεν τ ν τραβαει 
τόν ()iιναμοϋνο καμιά lιπρόcωπη ιδέα του Θεου. Λαχταράει γιά τή μu-
στικιστική tλπίδα των &νητων πο� πανε νά μιλήe1ουνε γιά τό Θεό 
κα( μεταχε_ιρίζονται κα.υτες εικόνες γήινες, c,αρκικές. 

Ol !δέες, λέει, εΊναι μορφές πού κqύβουν άπ'τ6ν άν&QWπο τήν 
άρχιyον η, τfιν πQWταρχική του άγωνfα. Τον κάνουνε νά ζει μόνο 
στην tπιφάνεια της ζωης. ot ιδέες πού ο'χηματίο'αμε καί τά αισ&ή
ματα πού lχονμε ε'ίναι τά μα&ήματα πού μά&αμε. 'Αλη &ινfι ζωή εΊ -
ναι ν'&ντικρύζουμε νέες tδέες, να δοκιμάζουμε νέες ο'Uyκινήctεις. 
Ή άλη&ινή ζωή είναι ό άνέκφραστος 6 έe1ωτερικός βρασμός τοϋ άν
&Qώπου. 

Ό Ούναμοϋνο, 8πως πρfν άπ' αtιτόν δ Κί ρκετκωρ, cfπως 1Υστερα άπ' 
αύτόν ό Ηαλρ�, 6 Σάρτ ρ κι ό Καμύ, παtQνει γιά βιχο'η τόν tiν&Qωπο. 
Τόν &ν�ρωπο, πού παραδέρνει μέσα ctτόν ώκεαν6 της ύπαρξης, μέσα 
e1έ μιά περιπέτεια πού τον είναι αγνωστη � άφετηQία της, Gtγνωctτο 
χαί τό τέρμα της. Πού παλεύει εχοντας γιά γρο&ιές τ(ς πράξεις 
του, τά πιχ&η του, τίς έφfιμερες &εωρίες του. 

Ό. δ QΟς; �παρξ ιαμό ς έπ ινοή&ηκε άργότεQα. 'Άλλο νόημα δέν fχε ι 
παρά νά πεQtγράφει τή στάe1η πού παίQνει δ άν&ρωπος ιfμα νtώσ'&t 
πόσο πλατύτεQΟ πρόβλημα εΤναι � 1'παQξή του άπ' δσο ή ο'Κfφη του 
'Κι 8λες του ot δuνάμει<; του έπιτρέπουνε νά ο'Uλλάβει. Τό -ό

(
παρξι

6cπ ικ6 ρευμα ο'Κέφης, που καί ctτήν άρχα{α έλλην ική φιλοσοφ α τ 
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βQ (.σκουμε νά κυλ&ε ι -στούς σοφιστές καί στό Σωκράτη- καί στήν Π. 
Δια-&ήκη -στ6ν 11 'Ιώβ11- είναι ά ντίδραΟ'Τ) της φιλοσοφίας του ά ν-Θ-Qώπου 
ένιίντ ια στί ς άκρότη τες της φιλοσοφ(ας των ιδεων κα:t της φιλοσο -
φίας των πραγ μάτων. Καί fσαμε σήμερα κατηγορεί παλι6τερες κα&ι
ερωμένες φιλοσοφίες ό'τι δεν προσέξα:νε άρκετά τόν &ν-&ρωπο κι ιχπα ... 
σχολη-Θ-ήκανε β ασι.κά μέ τόν κόσμο. "Ετσι ε'Έχε άντ ιτάξε ι ό Σωκράτης 
τήν έσώφυχη έπιτα:γή "γν�ι σαυτόν 11 στίς κοσμολογικές -&εωρίες τω ν 
iώνων φιλοσόφων. Τό μήνυμα της φιλοσοφίας της �παρξης είναι πώς 
πρέπει ν'άγωνιστει ό αν-θ-ρωπος γιά νά φτιάξει την προe1ωπtκότητά 
του, γιά νά κάνει β α-&ύτερη τή e1υνείδησή του, πλιιτύτερο τ6ν πνευ
ματικό του δρίζο ντα. Γtά νά γίνουν ol δυνατότητές του πραγματι -
κότη τες. Καί φτιάχνοντας τόν lαντό του τό άτομο φτιάχνει τό σύνο
λο κ' fτσι τό e1ύνολο πιδ άποτελεe1ματικά φτιάχνει τό &τομο. Ό κcχ
-&έ νας γιά δλους κι όλοι γιά τόν·κ�ένα. R6,λεσμα στήν έe1ωτερικ6 -
τητα καί στήν αυτοδημιουργία κάνει� �παQξιακή cpιλoctocpία, ι:fμοιο 
μέ τδ κάλεctμα των Στωικων στήν αύτοδημιουργία κα( στόν άγώνα έ -
νcχντια στή μοfρα. ΕΤναι φιλοσοφία άντιμοιρολατρική, άντιντετερ -
μινιaτική. Πιστεύει στην lχπελευ &εωτική- κα( δημιουργική Μναμη 
της &έλησης, Κι άπ'α'ύτή τήν αποφη μπορουμε νά πουμε τ6ν Ούναμου
νο 1}παρξ, ι στή • 

Σ" ένα βα:ρυοήμα:ντο έργο του, στήν 11 Qύσία: της cΙσπα νία:ς"; πλα
ταίνει τό -&έμα του, τό πρόβλημα της όινα:γέννηΟ'Τ)ς της χώρας του,τ6 
έ&ν ικό πρόβλημα: πού _ψλόyι σε τή "γενιά του 189811, άπό τότες πού -
χαΟ'ε ή 'Ισπανία: τήν Κού�α:. Ί'ό μεταμορφώνει σέ πρόβλη μα παγκόσμιο,
στό πρόβλημα: της lι.να:γέννηΟ'Τ)ς τον ά ν-&ρώπου � cιJίως &ά 

r 
ιάξουμε, €


λεγε, τούς αλλους, αν δέ φτιάξει ό κα-&ένα:ς μας τδν εαυτό του�" 
Αύτός ό βάσκος ό γεννημέ νος στό Μπιλμπάο, α:ύτος ό λάτρης της "'
σπανικδτη τας", ξέρει σάν καλός χημικός του πνεύματος πού είναι, 
δπως λέει ό βιογράφος του ό 'Αλμπερές, νά ξεχωρfζει άπό τfς tδι
αίτερες κα:ί περίπλοκες έ&νικές συν-&έΟ'εις τά c¼πλά στοιχεία:, πού 
είναι πανα:ν-&ρώπινα. Γιατί λάτρεφε τήν άλη&ινfι φυχή της cΙσπα:νfα:ς 
κι όχι άψηρημένες "Μεγάλες 'Ιδέες". Τόν Ο'υγκ(νηe1ε "ό αν&ρωπος μέ 
σάρκα κα:ί bστά111 κι δχι τά εfδωλα:. Μιλώντας γι 'αύτούς πο,j λένε 
πώς εiναι -&ιαe1ωτες της παράδοΟ'Τ)ς τούς κα:τηγορε"ί πώς δέ βλέπουνε 
τήν παράδοΟ'Τ) τήν πραγματική, πού ζεϊ άπό αιώνα: σέ αiώνα, πώς μό
νο τήν άνυπόοτατη σκιά της βλέπουνε στούς περασμένους καιρούς. 

''Εξαιρετικά άξιοπρόσε')(tο ε(!'(ο του εΊνα:ι II Ή ζωή το υ Δόν Κιχώ
τη καί του Σcχντσο Πάνσα:. Πρωτότυπος εΊναι δ τρόπος πού καταπιά -
νετα:ι μέ τό πιό ξακουστό te1πα:νικό λογο τέχνημα. Δέν τόν ένδιαφέ -
ρει τf τf&ελε νά πει δ Θερβάντες, τόν t:νδιαφέρει τί εγινε ό ,fρωα:ς 
του εργ ου στίς �Ο'τερδτερες έποχές, Ό Θερβάντες τόν γέννησ'ε τ6 
Ι'Ζ' αιώνα γ ιά τήν I Ιe1παν (α του ΙΖ' αtώνα:, μά d Δόν Κιχώτης εζηe1ε 
ά:νεξάρτητη ζωη άπό τότε ι1ις οΤ) μερα: κα:ί τ α:ξ ί δεφε e1' 6λη τή γη • 'Έγ ι
ν ε ζωντανός μύ-&ος, συμβολι'Ι}ή μορφή, κ' ε-&ρεφε τή μνήμη κα:ί τή φαν
τασία των άν&ρώπων. Τή φαντασία fΟ'α: fσα e1υμβολ(ζει, τήν τολμηρή 
------------.,----�---

1, Βλ. τό άπόσπασμα άπο την "Ί'ραγική αfσ-9-ηση της ζωης" δημοσιευ-
μεν ο στό τευχος 32 (Φ& ι νόπωρο 1966) σελ. 5 
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κι άν'DΠόταχτη, τfι φλογεQή καί φτε(/11)-τή, αέ άντιδιαοτολή καί C1έ 
C1ύγκροu(11') μέ τόν κοιν6 :νου, τ6ν πεζ6- καΕ χλιαρδ tπη ρέτη ττιc;,πού 
δλο γυρεύει νά της βάλει φρένο καί πού δι &έλει νά ξεμακι;ιαfνει 
lιπό τούς πατημένοuς δe26μους της κα&ημει;ιϊν6τη τας' καt -της '1Uμβα
-τ ικότητας καf της C1Uν&ηκολό-yηd'Τ)ς, γιατί φοβατdι τ�ν �εe2ιπέτεια
καf τη γελοtοπο(ηe1η. · · ' ··:· 

'Αλή&εια &ρέφουνε γενιές καί γενιές νεώτεc-;εϊ_μ�&ο� του πα -
λιου και ρου. 'Αρχαϊοι μύ-8-οι, d'πως του ΌδuC1e1έα ,r· του Πc;ιομη&έα 
fj του οι δίποδα if του !Ιτιγμαλ ίωνα, μύ&ο ι με(1α ιων ικο ί' 'ιsπωc; του 
Φcίot1csτ, ξεκορμίζοντας άπό C1Uν&ηκες άλ λοτινές περνανε άπό_ έποχή 
e1� έποχfι,,πολλέ� φορές,μέ άλλαyμένες πε�ιπέτειες, πολλέs�)ΡΟ<?�ς
με άλλαγμενα όνοματα. Ενσωματωνονται csε csυγκροτήματ�.�πtl ιδε
ες καί γνώe1εις νεώτεc;ιου κόcsμοu, άν-ταποκQ(νονται e1ξ _κc.ιινούργ ιες 
tμπε·.ιQίες, Τούς φιοτίζει μέ τ6 δικό τη ς τό qως � μια φιλοcsοφία 
ή -ή ltλλη� Γίνονται πρωτεϊκο! ot μύ&οι χάQη e1την πολ-,Jδυναμ(α τους, 

Μεταφορά &ρχαίου μύ&ου οτ ί ς e1υν&ηκες της csύγχρο"η ς έποχης 
tκανε ό Ούναμοννο οτό πυe2ετικό τό &εατρικό έργο πούγραφε μέ τw

, λ 'δ Η , aι , - 'Ι , - .J. , τ ιτ ο 11Φαι ρα". �ει την νπο{,ε(11') του " ππολυτου " του Ενριπι-
δη, πού μέ τ(τλο τ'δνομα της ή·qω(δας τήν πραγματεύτηκε κι d Ρα
csίν κι άργότεQα ό ν-τ''Αννούvτe1ιο. 

ι Σ'δλο τό μεγάλο μυ&ιοτοριογραφικό καε διηγημ�ογραφικό ter 
γο του αν έ�αιρέcsοuμε τά δυό π�ωτα τοu μυ&ιστορήματα -τήν "Ει
ρήνη μtcsα·σrον πόλεμο" καί τό "'Ερωταc; καί παιδαγωγικ�", κιχ -
&Qεφτίζεται ή iδέα πώς τf ζωή είναι καf τe2αγωδ(α καί δνειe20.Ί
δέα πού &υμ(ζει ιτό δQιχματικό έργο του Καλντεe26ν "'Η: ζωή εΤνcιι 
δνειe20" καf τό·.Σαfξπηρ, πού ε'ίπε πώς εrμασrε φ-τιαγμένοι άπό τή 
σrόφα πού γίνονται τά δνει Qιt• •ο διπλός αύτό.ι; -χαQαχτήQας της 
ζωης εν-τον«χρώματfζ;ι _τ1ν "Καταχνϊ�ιί )(.αf τή "Θείτσα Τούλα'', &
πον μέ αfe1�ημα δυνατο, μα csυγκQατημενο, χωQ(_ς δι�χύe1εις, καt μέ 
ύφος λίτ6 διηγιέται d e1υγ·γ(iαφέας δQαματικ€ς ιcsτορf'ες. 

Λιγόλογη κα( λιτή είναι κα( ,j ποί ηcsή τοu1. Γυμνή άπό e1tολΕ
δια τή &έλει, δίχως της μουcsικότητας τή γοη-τεία. Γιά νάχει πλέ.
Qtα διαφάνει..α. J)_ά νάναι ζιιή, δπως αuτ6ς &έλει νά τή βλέπει τfι 
ζωfι·, Ίιcsτ6λtO't':'J, ξέ<1Κε�ΤJ., γι4 νά μήν κ e2ύβεται ή άλη-3:εtα της. 

Σ'"ι!νrι C1Πονδαίο βιβλίο του μέ φ.ιλοσοφικ6 -περιεχόμενο, σrήν 
"' Αγων ί_21. του �Q ι csτ ι αν ι σ'μου" , λέ; ι πώς: .ε � να,ι &QTJ cικέ ία ,τ'ου νι:ί γ�
Qε!ίε ι την άλή&εια_ csτή'_ζωή κα( τη ζωη στην άλη&εια, Πως &έλει α:
διάκοπα �ι άκούe2αοτίχ .. ν-f1. παλεύει μέ. -τό μuσrήe2ι9:. 'Από -τήν ιff.Qα 
πού χαQάζει � αύγη ώς--την ιffρα πού πέφτει ,i νύχτα·νά παλεύει μέ 
τ6 Θεό lfπως λέει ή Βίβλος:πώ.ς πάλεψε δ . .'Ιακώβ. . 

Στ�ν περ·ιοχή της πίστης· ή <1τιχd'Τ) του δέν εΤναι οτ_άe1Τ} ο1'τε 
-χλιαρης.άμφιβολ!ας, oirrε Κ(;?ύας βεβαιότητας. ΕΤyαι csτ�ση φ�ογε
QtJς, ένα'(ώνιας έρώτηαης. · , . 
,, ![Qοδρομική �ορφή είναι ό Ο-ύναμουνο. ΠQ(ν άπό. τήν �έ�οχή μας 

επλαe1ε τήν έ:ποχ η μας, την τQικνμιe1μlνη κί άντιν<φιακη. Σ'δλο 
τοu τό έ!ργο προεικόνισε τδ κλfμα ττjς, κλίμα πυρετου� άγωνfcις, 
πολuδιάσrατης έ:ξερεvνησtις, άνα&εώQ�q, οικουμενικότητας. 
1 • Bk :-1ι0,� ματά του -;αe2ιοι&τ-;; ( <teλ. �6 ι. 37) • Καί τό " 'Ο /ιγαπη μένος 
μου είναι αe1Π(20ς11 ( τευχ. 30- 'Άνοιξη 1966-αeλ. ') 
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Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΣ 

10 ζωντανός Θeός,& Θεός μου,ό Θεός σου,ό θεός μαςf ε1ναι μέ
σα μου, ε'Ιναι μέσα e10υ, άναγνώστ,r μου, ζει μέΟ'α μας κ !μείς ζου
μ ε  καί κουνιόμαστε κ'έχουμε τό είναι μας μέσα Του,Καί εΤναι μέσα 
.μας έξαιτίας της πείνας,της λαχτάρας πούχουμ ε  γι'Αύτόν.Α-ύτός ό 
'Ίδιος τή δημιουργε"ί τή λαχτάρα γι 'Αυτόν. Καί είναι ό θεός των t'� 
π εινων, γ ιατί, όπως λέει ό 'Απόστολος, διάλεξε τά κο υτά του κο -
e1μου μας γιά νά ντροπιάσει τά σοφά καί διάλεξε τ'άδνναμα τον κό
σμου μας γιά νά ντροπιάσει τά δυνατά ( Α'Κορ ,α"27) • Κι δ θεός 
εΊναι μέσα στόν κα&έ�α μας στο μέτρο πού δ κα&ένας Τόν α!σ�άνε 
ται καί Τόν άγαπάει .'Ά.ν- άπ ό δυό άν&ρώπους, λέει ό Κίργκεγκωρ,ό έ-
νας προσεύχa:τa:ι στόν άλη&ινό Θε6 . χωρίς ειλικρίνεια καρδιας 
κι δ tίλλος προσεύχ εται σ' ένα ε ϊδφ'λο μ' δλο τό πά&ος άπέραντη� λα

χτάnας κείνοc πού π""'γματικά πnοσεύχεται σέ εϊδωλο ε1ναι δ πcαι -,:; ' � 1 -:-- , ,:; , , , , ...- �  τ τος. Κι ο δεmεροι; ΠQαγματι�α προσευχεται στο Θεο. Πιο σωστο ε-
ναι νά πουμε πώς ό άλη�tVΙ'ς Θεός ετναι Κείνος πού ό &ν&ρωπος ά'8'J
&ινά προσεύχεται σ' Αiιτόν καί που ό ίχν&ρωπος άλ η&ινά 1'όν πο&εϊ.:ιr«ί 
μπορεί πιό άλη{Ηνή άποκάλυφη νά γίνει στή δειι1ι δαιμονία παριχ drTJ 
&εολογία. Ό σεβάι1μιος ΙΓατέρας μέ τά μακριά τά γένια καί μέ τ'α
σπρα τά μαλλιά πού φανερώνεται μέσα άπ'τά ι1ύννεφα κρατώντας στό 
χέ�ι Του τή γήινη ι1φαίρα είναι πιό ζωντανός καί πιό πραγματικός 
άπο τ ό ens realios imu.m της &εοδ ίκε ιας. 

Μιγκέλ ντέ Ούναμουνο(Μiguel de Unamum, 1864-1936,

'Από τήν "Τραγική αϊ·ι1.&ηση τnς ζωη ς11 .Μετάφραση Μαρίας Ο !κονq.συ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 

Κρύσταλλα, κρύσταλλα, κρύσταλλα, 
λουλούδια σκληρά -yη ς dγνη ς, 
παρ&έναrγης, χωρi� πράσινο, 
γης άπό φυτά δίχως ζωα. 

Σκοτάδια ι1φηνωμένα (ftό βράχο, 
τό φως του βαρά&ρου σας λούςε ι 
κι'lχνοίγετε διάφανα τά σπλάχνα 
στό φίλη μα άπ'του rfλιου τά χείλη. 
Κ9ύ (ft αλλα κρύσταλλα, δίχως ζωή, 
πανω άπ'αδτήν, κάτω άπ'αύτήν, ά&άνατα. 
Κρύσταλλα, κρύσταλλα, κρύστα.λλα, 
τό φως στά σκοτάδια φωλιάζει. 

Μιγκέλ ντέ Ούναμουνο.'Από τό 11 Καν&ιο�ιέρο11 (•Canzioniero�) 
ΜετάφQαΟ'Τ) Ίουλίας Ίατρί δη 



ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

ΘΕΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ - ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

Ιη μου, 
�λιά 'cιαι της (1\)νείδηΟ'Τ)ς, ω γη μου, 
κύκλος καί κέντQο το'ϋ θεου. 

'Ό,τι σ'έ ντύνει μέσ'α σ'Ου πάντοτε φωλιάζει 
καί κει dάς άνταμώνω καί τά δυό. 
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Μιγκέλ ντέ Ούναμουνο. 'Από τό "Καν-8-ιονιέρο" άQ.58) • 25,12.28 
'Από δοση ΔημήτQΤJ Θεο<χ.ι)ρίδη 

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΟΤΙΝΌ 

'Ώ Θεέ μου ·�σ'\): δχι του χτές κι δχι της ταχινης της μέρας. 
'Άλλο δέν είσαι άπ ό τό (11)με ρα κα ί τ ό παντοιr ι ν ό. 
UΟλα τά γύρω μας τό μύρο της ζωης σκορπουν 
κι εχουν γιά πάντα τή σφραγίδα της αιωνιότητας. 

"Οcια τή νυσταγμένη μας ψυχή ξυπνουν 
εΤναι καί φέματα κι άλη-8-ε ια. 

Μι�έλ ντέ ΟWαμοϋνο. 'Από τό 11Καν&ιονιέρο''
'Α.πό(JΠασ'μα άπό τό ποίημα 66� - 10 .8 .14 

'Απόδοση ΔημήτQΤJ Θεοδωρίδη 

Μ Υ Σ Τ Κ I Σ Μ Ο Σ 

Α ΙΝΔΟΥΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚIΣΜΟΣ 

Η TAYTQTHTA ΜΕ ΤΟ .ΑΠΟΛΥΤΌ 

συνέχεια άπ6 τό προηγούμενο Δελτίο 
'Ανάμεσ'α στ ί ς δυό σ'χολές ποιά άκριβως &έ

ση πη12ε ό Ραμακρίσ
να; Ή ζεσ'τΤ) πλαστικότητα τ�ς φύΟ'Τ)ς του τόν κάνει νά κλίνει πιό 
πολύ πρό ς τή Ο'Vμβcfir.ιστ ο�τf λυσ'Τ) του Ραμανούγια. Μ' άπ' τήν αλλη 
τή μεριά ή tνταση της πίστης του τόν σπρώχνει νά παραδεχτεί' τήν 
πιό έξτρεμιστική άντίλ ηφη γιά τό άπόλυτο. Λές κ'επαιζε ή μεγαλο
φυία του t'να·Όάναπάντεχο παιχνίδι, βq,iκ ε  ό Ραμακρίσνα τίς πι όδυνα-
7ές έκφράσ'εις, τίς π�ραβολές τίς πιο έπι νοητικές γιά νά βεβαιώ
σ'εt πώς είναι άδύνατο νά φτάσει ό �ν3QWΠΟς στό άπόλυτο μέ τή 
διάνοια, μά οίίτε καί νά τό προσεγγίσει. Καταcρέρνει ν& μεταδώι1ει 
71J σ-χε δόν �λ ι κή επαφή μέ τό 11άδέσ'μευτο 'Όν 11 • Ό Σαν κάρα στην άντί-ρ-
ρηcιr) πώς τδ κα&αρά νοητικό 'Απόλυτ ο δέ μπορεί νά ύπάρχει �ωρίς 
bντrκείμενα της νόηΟ'Τ)ς άπαντουσε πώς ό �λtος &ά ελαμπε και δί
χως νάχει νά qωτf.ε ( ...,τικ�fμενα, .. :U:άdς προσ'έξουμε πόe10 άλλιώτικες
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έκφράσεις μετcχχειρίζετcχι d Ραμακρίσνα γιά τόν 'Ήλιο τό δικό του. 
Δέει πώς ό ηλιος ρί χνeι τό φως του καί aτό καλό καί crτό κακό.Πώς 
ε1ναι τό φως λυχvαριοu πού μπορεί δ fνcχς νά διαβάσει Ίερές Γρα
φες κι b &λλος νά διαστρεβλώσει κcχί ά ν&Qώπινη γραφή. Πώς ε1νcχι τό 
βουνό άπό ζάχcχρη πού τά μυρμ�γκια &αρρουνε πώς τ ό  παίρνουνε μαζί 
τους cfμα φεύγ ουνε χορτάτα άπό τά λίγα κομματάκια του πο,, τρcχγcχvί
αανε. Πώς εΤνcχι ή �λασσα πού crτ'άκρογιάλι τ ης aκύ�ει ή dλατένια 
κούκλα γιά νά μετρήσει τό βά&ος, � μόλις πάει νά βουτήξει τό π� 
δι της ατό νερό πίνεται cιπ'τή &άλασσα, χάνετιχι 1 • 11 'Αάfσμευτο "Ον" 
πάει νά πει πώς έμεϊς δέν το κραταμε, πώς μας ξεφεύγει .Μά κcχ-&ό
λο υ δέν π�ει νά πεί πώς έμείς δέν ύπάρχουμε.Μ ιά καί φωτίζει τίς 
προσπά&ειές μας, τήv tiyνoι� μας, τη σοφία μας, τά καλά μας fργ α 
καί τά κρίματά μας - μιά καί τραγανίζουμε τή φλούδα του -μιά καί 
,Sπάρχει eνα σημείο ό'πως μας ξαναπαίρνει μέσα ατό μεγάλο τό ατδμα 
του καί μας καταπίνει - πρίν άπ'αύτό τό σ'Τ)μειο ποντάχα νά κουνιe
ται ή άλ«τένια κούκλα; Που περπατανε τά μυρμήγκια; Αύτός πού 
δουλεύει μέ τό λυχνάρι, ό ιfγιος έρημ{τΤ)ς η δ παραχαράκτης;, που 
εχει τήν κατοικία του, τό ιχντικείμενο πού διαβάζει καί το φως τω.ι 
μcrι-ιων του; •••• 

1 0 Ραμακρίσνα μας λέει πώς &κό�α κΌι Ίερiς Γραφές της άwο
κάλυφη ς μολυν-&ήκανε λίγο ή πολύ σαν τ' !Χποφάγι α. Γfατ ε περάσανε 
άπ'τό στόμα των άν&Qώπων2• Μά καί τό μόλεμα - καί προνπδ-&εσή του 
εΤναι ή κα-&αρότητα,τό Βράχμαν - είναι τάχα π Q α γ μ α τ  ι κ ό; 
Uον είναι κείνα τά χείλια, πού είναι κείνα τά δόντια πού μα(1ήσα-
νε μερικά κοματάκια άπό τή Θεϊκή Τροψη; 

Κάπου δίχως dλλο πρέπει νάναι τό δ t α. φ ο Q ο π ο t η μ έ-
ν ο, άφου δ έ ν f χ ε t δ ε σ μ ό μέ τ ό 'Α δ ι α φ ο ρ ο -
π ο ί η τ ο1 κι άφον τό κcπω κάτω ό οcρμci ς , ή ι ν ω �η τοu 'Α-

1. 'Ή τανε μιά ψορά κ'ένα καιρό μtά άλατένια κούκλα πού τράβηξε
γιά τό γιαλό με τό σκοπό νά μετρήσει τό βιχ&ος της -&άλασσας .Κ�ά -
ταγε στό χέρι της lν,α νεροδε(χ.τ12, Σάν fφτα_g-ε στήν άκρ2πελαγιά ,, 
κοιταξε το ν τρανο τον Ώκεανο. Ισα:με α:ύτου ξακολου-&ουσε να:ναι η 
άλατένια: � κούκλα. Μά μόλις εκανε ένα βημα: παραμπρός κ'tβαλε τό 
πόδι της στό νερό, ι!:γινε �να μέ τόν 'Ωκεανό καί χάιηκε dλότελα . 
Τό &λάτι πού τήν άποτελουσε είχε ι!:ρ-&ει &π'τόν 'Ωκεαν•. Κα:ί νά πού 
ξαναγύρισε τόν 'Ωκεανό ••. Ή &λατένια: ή κούκλα δέ μπορεί νά ξα -
ν·αγυρίσει σ'έμας καί νά μας μιλήσει γιά τόν 'Ωκεανό. ('Απ'τό �-ύ
αγγέλ ι ο τ ou Ρα. μακQ ί σν α:) • 
2 , Σημ. μετ. Πρβλ. δσα λέει ό Χάξλυ γιά τήν άλλοίωαη πού πα�αί -
νει ή philosophia perennis &πδ κά&ε της διατύπωση (Πελεκάν ,.

τευ
χος 16 - Φ-&ιν όπωρο 1962, σελ. 44; 11 'Η π�οαιώνια φιλοσοφία: καί τj
Μπαγκα βάν τ Ι'κ ι τ ιχ") . 
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διαφοQ�ποίη�ου μέ ,τό 9ιαφορο�οιηfένο, εΊναι, οπως τό λέει ό
Ραμιχκρι ι1να,ο (1Κοπος της Βενταντιχ. 

ΠQιχrμιχτικά Όπάρχουνε ο-ύμf»νιχ μέ τό Ραμιχκρίι1νιχ 2 δvό ξεχω
ριστά έπίπεδα, δυό στα-8-μες της δραστις: ή 11 'Όριχση � κάτω ά:πό 
τό ζώδιο της Μιχ-yια - ή δραστι πού δημιουργεί τήν πραγματικότη
τα του διαφοροποιημένου ctύμοιχντος - καί τj •Υπερόραστι της τέ
λει ας &έαστι ς ( της Σ α μ ά ν τ ι ) , πού κα:ί μόνο� τj έπαφή της 
μέ τό 'Απόλυτο έξαφα νίζει στη στιγμή τή� &πραγματικότητα δ -
λων των 11 διαψοροποιημένων11 έγώ, δικων μας κι lίλλων.

'Όμως, λεε ι πολύ κα&αρά d Ραμακρίι1νιχ-, εΊναι παράλο γο νά 
βεβαιώνουμε πώς ό κόσμο) δέν εΊναι πραγματικός οσο lχποτελου
με μέρος του, 8σο τό έγω μας τό διατηρουμε κι αuτό μας δίνει 
τήν &σβηe1τη τή βεβαιότητα γιά τήν π(!αγματ t"Υ.ότητα του κόσμου 
(κι ας γ ίνεται τούτη ή βεβαιότητα -8-ολή στό φως του λυχvαριου 
μας). 'Ακόμα κι ό dγιος πού ξαναγυρfζει άπό τή Σαμάντ ι (ηiν 
εκσταση) στό έπίπεδο της συνη.U.ισμένης ζωης είναι άναγκασμέ -
νο- νά ξανα�ρει τό περιτύλιγμα του διαφοροποιημένου εγώ τω, 
lίς είναι κα: λιγοστεμένο καί έξαγνισμένο.Ξαναπέφτει στόν κό
σμο της σχε-.:ικότητας. 11 'Όϋο είναι τό έγώ του γι 1 αότόν σχετι
κά πραγματι:ιό, είναι γι 'αύτόν σχετικά παραγματικός κι ό κό -

' , , Α 'λ Ί" , �- , , , , η,.( e1μος και το �πο υτο ειναι γι αυτο� Ο"χετιΧα απραγματικο. λ•ι 
Μάγια τή νιώ�ι πραγματική. Μά μέ τό tξιtγνισμένο το έγώ του 
βλέπει τώρα τό σύνολο του κόσμου των φ αινομένων σάν πολλαπλή 
έκδήλωση του 'Απόλυτου γιά τfς αιcι&ήσεις". Καί του cοανερώνε
ται τδ άλη&ινό τό πρόι1ωπο της Μάγtα� Βίναι μαζί καί'τό ά λη -
&ινό καί τό φεύτ ικο, ή γνώση καί τj dγνο ια ( ή 'Β_ ί ν τ 11· α :�αί � 
· 4 β ί ν τ υ α), ολα όσα όδηγουνε στό θεό κι δ"λ.α οσα κα&όλου
δέν όδηγ�υνε • ;π λ! ά. γ ι � λ ο, ι π � ν u π ά g χ ε ι • ,

Και η βεβαιωι1η τ ου παtρνει τ ην άξια προσωπικης μαρτυρι-
ας - δ άπόστολος Θωμας, πού είδε κι &γγιξε.ΕΊναι μαρτυρία γιά 
τούς Β ι ζ ν ά ν ι, τούς uπερσυνείδητους (πού ένας τους εΊ -

-----------------
--

1. "Ας προσέξουμε γιά μιά στιγμή πώς έτούτη ή μεταφυσική του
άντβαί'τ ικου 'Απόλυτου βρίσκεται κοντά σέ μερικές �εωρίες τfiς
πqοσω)!Qατικης 'Ελλάδας. Στη &εωρία του '.Αναξιμάνδρου tmό
t�ν 'Ιωνία γι& τό 'Λπροcιδιόριστο, πού άπ'αύτδ βγήκανε δλα μέ 
τό χωρισμό. Στή &εωρία του Ξενοφάνη καί της έλεcιτικη ς σχο -
λης γιά τό"�α τό δίχως δεύτερο, πού άποκλείεται άπ'αύτό κά
&ε κίνησ'Τ), κά&ε άλλαΎΤi, κά&ε "γίγνεσ&cιι", κά&ε πολλαπλότητα
- δλα τουτα εtναι άπατηλότητα καί τίποτα lίλλο. Σήμερα βρι -

σκόμαστε άκόμα μ�ριά άπό τήν άποκατάσταση της άδιάκοπης !J
λνσί δας πού ένώνε ι μέ τήν 'Ινδία τούς πρώτους σκαπανείς της 
έΗ.ην ικης φtλοΟ'οφίας. 
2. 'Βδω cιτηρίζομαι στίς συνομιλίες του 1882, δηλαδή του τε 
λενταίου καιρ9υ της ζω��- του. οι συνομιλίες τουτες συνοφί -
ζο'Uνε την ο'ύσια της σκε qπJ ς τον. 
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να ι κι ό Ραμακρίσ'να). Γ ι 'αύτούς πού άξ ι ω&ήκιχνε σέ το-6-tη τή ζωή 
νά "πραγματώσ'ουνε" τό Θεό τόν προσ'ωπικ6 κι άπρ6cιωπο. 

Τόν εfδανε τό Θεό κα( μέcια κ' fξω. Δεχτηκανε την άπο1tάλυφή 
Τον. �ο ΠQΟσ'ωπ ι κός eεός τούς εΊπε: "ΊΗμιχι τό Άπ6λντο. 1Ημαι ή 
άρχ_ι κή πηγή της διαφοροπο(ηcιης". Στήν οόσ ι ασ"t ι κή τή θεϊκή 'Ενέρ
γε ι α, άχτινοβολία τον' Απόλυτου &μεcιοι ν ιώι1αν ε τήν fδια τήν ά,αfι 
πού διαφοQοποιεί τό ύπέρτατο "Ατμαν καί τό cιύμπαν κείνο πού εί
να ι στό Θεό άπόλυτο καί κείνο πού είναι Q"tή Μάγια: "Οχι, ή Μά -
Ύια, ,f Σάκτη, ή Πρακρfτη, ,f Φύcιη, δέν εΤναι lχπατηλότητα. Στά μ&;
τια του έξαγνιcιμένου έγώ είναι ή έ:κδήλω cιη τον '1πέρτατου 'Άτμαν, 
του <1εβάι1μιον cιπορέα των ζωντανων φυχων κα( του ι1ύμπαντος. 

'Από δω καί πέρα ιfλα φωτlζονται. Κι b όρα-1:\ατtσ"tής, σάν ξανα
βγαίνε ι μέσα άπδ τήν πύρινη τήν άβυσσο του 'Άτμαν, συνεπαρμένος 
ξαναβρ(cικε ι οτό άκQόχειλο τή μυριάκριβη του τή Θεί'κιά Μάνα. Καί 
τή βλέπει μέ νέα μάτια. Γιατί lχναγνωρίζε ι τελικά τό βαΜι τ ης νό-

, ' L ' 6 'Α 'λ ημα
7 

την ταυτοτητιι της, -1ε τ πο ντο •••. 

Ρομα(ν Ρολλάν ( Iωmain Iωlla:ι:.d , 1866-1944), γάλλος συγγ�ίχ ·
φέας. 'Απ6 τή "�η του Ραμακρί e1ν:χ11 

• λίετάφραcιη Μαρ ( ας Οι κον6μον 
Β ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥ81 

Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕ 

'Όχ ι μονάχα πQέπει νά πετ·tl.,εις τ'δμορφο γουναρικό σου, μά t:, .. 
κόμα πρέ πει νά γυμνω&είς άπό κά&.� τ( πού'ναι μπ6διο στήν κά�ε 
σου κίνηcιη, νά παστρέφεις καί νά λευτερώσεις τ·ήν καρδιά σου ά -
π6 κά&ε άπο&υμιά κι ..Υσ"tερα. τό στρατί νά πάρεις μέσ &πό τίς &γρι
ες τίς έ ρη μ ι ές. Γιατί κατά τ6 νοτιά 1>πάρχει κάποιο μέρος πού το 
λένε χώρα του Τέ. Ό κόσμος σ' αύτή τη χώρα εΊνα ι άγράμματος κ t. 
άμόλευτος, πλέQια άνέμελος γιά τό συφέρο του καί λfτες εχει & -
πο&υμιές. Ξέρουν καλά πως γίνεται τό κά&ε τί, μά διόλου δέ 
γνοιάζονται γιά μάζωξη . Δίνουν μά δέ ζη τουν ποτές τους άνταπό -
δοcιη. ol σκοπ ι μότητες της κατάλληλης διακόσμησης, ot σοβαρόφα -
νες tερές παράτες καί τελετές εΊνcχι άγνωρες cι'αύτούς, Ζουνε καί 
σ'τήν τνχη, γυρίζουν δω κα( κε ϊ άστ6χα:σ"tα κι δμως κά&ε τον·ς βη ·
ματ ι σ ι ά ταιριάζει άπόλυτα μέ τό Μεγάλο Σκέδιο. Ξέρουν νά χαίρον
τα ι , ό'σο κρατάει, τή ζωη κι lτοιμοι εΊναι νά παραμεριcιτουνε σάν 
κοπιάσει ό &ά:νατος. Θά πρέπει να: lχπαρατήσεις τό βασίλε ι ο αου καί 
όλότελα νά ξεχ&σεις τοός τρόπους πον ζουσες σ'αvτδ, νά πάρεις 
γ ι ά κολαουζο τό Ταό κιχ( στρατοκόπος νά γίνε ι ς γιά: κείνη τή χώρο.:'� 

11Ε1να ι μακριός δ δρόμος", ε1πε ό πρίγκιπας του Λού, κα( ο ι' 
κίντυνοι εΊναι μεγάλοι, γιατί ποτάμια '1πάρχουν μέ νερά τρεχού -
μενα κ.ι. d�μητ ικά, πού δέ μπορεί βάρκα κcχμμιά νά τά πεQάαε ι, βου
νά τρανά1 πο� ιfρμα κανένα δέ μπορεί νά τά διαβεί. Πως &ά τά κα
τ αφέ Qω να περά� J 11 



- 41 -

11 Βάρκα: &ά κάνεις τήν τcrnεινοσύνη οου" εΊπε ό Σύ-νάν-"Ι-λιιχο 
"κι ιfρμα: τήν άνοχή σου".. 

' 

11Ε1να:ι μα:κρι6ς d δρόμος" 
μέQΙ') μή κατοικημένα:, 8που νά 
πα(ρνω τ6 γιόμα μου. Πqοτον 

"Χ,ω πε&άν ει 11 • 

τ 
t , 11 , , !. , ε πε· ο πριγκ ιπας, και περναε ι �πο 

μπορω νά κάνω τά c\4.ινια: μου καί νά 
φτάc,.ιι ο-τό τέρμα του τα:ξιδιου &ά 

ΑfίκqΤ)νε τ(ς άνάγκες σου κα:( τ(ς δυνάμεις σου οικον6μησ-ε 11 ά
πάντησε ό Σί-νάν-"Ι-λιάο κα:ί δέ &ά O'OV χρεια:ο-τουνε κομπάν ιες' 
γιά τό δρόμο. eά χεις νά δια:β�ϊς πολ.Ναι.ποτάμια: κα:ί σ'τερνά -&ά 
φτάσεις σ'τούς οχτους μιας λ(μνης πού δσο κι αν παιδευτείς δέ -&ά 
μπορέσεις �ά δείς τόν άντ(περα οχτο. Κι ό'μως &ά πρέπει νά πας 
μπqός δίχως νά ξέρεις που &ά σέ βγάλει ο-tό τέλος. Στήν άπό &ϊί 
μεριά �ά σέ άπα:ριtτήσουνε καί &ά γυρίσουν πίσω 8λοι αύτοf πού πα
ρέα σου �ρ&ανε fσα μέ δω. Μά σύ -&ά πρέκει νά πας πολύ πιό μα
κριά. Αfά τί πειράζειί Αύτός πούχει άνάyκη τούς άλλους yιά πάν
τα: ιiλυσοδένετα:ι. Αύτός πού ot &λλοι τόν χρειάζονται &λίφη γιά 
πάντα &ά'χει σ'τήν καρδιά ••• Σέ &έλω νά πετάξεις τfς dλυσίδες κι 
άπ'τήν καρδιά σου νά διώξεις τή -&λίφη κα:ί μόνο μέ τό Τα:ό νά 
περπατ«ς μές σ"τό Βασίλειο του Τρανοv Κενοu. 

Τσουάνγκ τ ζού, κι νέ ζο ς ο-tοχα:ο-τή ς του Δ' α:tών α π .Χ. 
'Από τούς 11 Τρείς δρόμους της σκέφης ατην παλιά Κίνα" 
Μετάφραστι Δημήτρη Θεοδωρίδη 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

Ι. ΠΟΘΟΣ 

!{έ τ6ν κιχ ι Qό 
τ'&γνά τά �ούπουλα της νοσ'τα:λγfα:ς μου 
πάφα:ν ε νά 'ν α:ι πι ά σγουρά, 
Υ Q'tωΟ'αν κα: ( τqανέφα:νε, 
γι ά ν ά γ ι νουν 
&σπρα φτερά γερά, γυα:λιατερά 
της πιό τρελλης &π�ντοχης μου, 
της π ι ό κ ρυ φΤJ ς μου π ί στη ς 
κα:ί τίς φτερουγες νά σκεπάσουνε δασιά 
του πό&ου μου του άβάστ αχτ ου' 
του π6�ου του λυτ ρωτ ικοϋ, 
πού άπόμεινε μονάχος πιά 

έ .1. , , δ , μ ς �� φτωχια: μου την κα:ρ ια:. 

,.Ηq-&ε ή στιγμ19 
νά δώc,.ιι προσταγή ατή δόλ ιtt μου φνχή 
νά σηκω�εϊ μ'όqμή κα:ί ν'dπλω�ε1 
πιό πέρα άπ'τά φανταστικά τοιχιά
τη ς τω(? ι ν η ς της cρυλα:κ η ς, 
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πιο κεί άπό το�ς πλατιούς dρίtοντες της γης, 
κεί&ε άπ'τά τύμπανα του πόνου τά <1Κληρά 
·πού δλη τήν ι:fρα άχουν

· κι άπανωτά, δίχως σταματημό βιχριά βροντοuν.

'Αψέντqα του έαυτου της άνυπόταχτη,
&ελω ή φυχή μου νά 'ναι τώρα πιά, 
γυμνή άπ'τά πέ�λα: του κα:ϋμου της τά κουρελιασμένα, 

. · .. πλέρια ')ϊ�tάρια άπό τ(ς λάσπες του <11Jμβιβα<1μου 
κι δποιας συναλλαγης γιά τή συντήρηση 
κά&ε ξεχωQι <1Της μορφης, 
άπ'τή β(?(ύμtά τη,; d'ποιας σκο�ιμότητα.ς l.φδλευ-vη, 
λεύτερη σάν τό φως, τ6 αtών ια άβράδυασ-rο, 
λα:μπρά κι άν f <1Κιωτα 
φωτ(ζοντας μ'άγάπη , 

Δημήτρης Θεοδωρ(δης 
'Από τούς "Νοσταλγικούς" της <11Jλλογης "'Αντίλαλοι" 

ΙΙ. ΠΑΡΕ ΤΟ ΦΩΣ 

Πάρε τό φως άπ6 τά μάτια μου 
&ν είναι α:ύτ6 πού σέ ΚQύβει 
r:ιέ <1Κοτεινούς κύκλους, εξω άπ'τήν καρ_διά μου 
κα( γεμ(ζει τά δνειρα: μέ τρόμο. 
Πάρε τον ηχο άπ'τ'αυτιά μου 
αν είναι α:uτός πού δέν μ'άφήνει 
της φωνης σου ν'άκούΟ'ω τ6 τραγούδι. 
Πάρε τά χέρια μου 
ftφου δέν μπορουν νά σέ κeι.ιτήΟ'ουν 
μ�τε ν'ltγγ!ξουν του χιτώνα σου τήν &κρη, 
πάρε τά πόδια μου 
άφοϋ τδν δρόμο Ο'Ου δέν βρί Ο'κουν 
κι ι άκδμα 
πάρε τήν ύ'παρξ� μου dλόκλη ρη 
αν είναι έμπ6διο πού μέ χωρίζει 
απ'τή δική σου παρουο-fα. 

'Άνεμος ας γ( νουν, 'Αόρατε, 
δr:ια μέ κρατουν (1Τήν �λλη δχ&η 
κι' fλεος, fλεος στά δνε ι ρά μου 
πον αιώνια κοντά σου μέ καλουνε1. 

TW<TJ ς Σωτηρχος 
'Από τή συλλογή 11 Μετοικεσία11 '.Α�να 1963 

---------------�--------------
, 

1. Σ�μ. σύντ. Παρά�αλε τό πο{ημα του Ρ(λκε "Βγάλε τά 
(jjλ.Πελεκάν τευχος 31-Καλοκαfρι 1966- σελ. 22 

μάτια μου" 
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( �νέχε ια από τ6 ΠQοηγ ούμενο δελτίο) 

Τέλος φ&άνομε cιτ6ν τQfτο οικουμενικό κύκλο. Έδω συναντου
με άν&Qώπους κά&ε πίcιτη ς, �6μη κα( αύτούς πού δέν lχουν π(d"rη 
r, λένε πώς δέν εχουν. 'Έτσι εΊναι ή ζωή ••• κα( μάλιστα 6σο τ:� 
ει εΤναι Ιfλ.ο κα( πιό πολύ lτσι. Αuτ6 εΤναι άποτέλεσμα πού βγη
χε �πό μιά νέα 1ιατάταξη του χώQου μας, της γεωγQαφfας μας. ct

i.αο( εtναι 6λο καί πιό πολύ άλληλοεξα(?'t'ημένοι. 'Όλα τά ΠQΟβλή -
ματα ξεχειλfζοντας τό έ&νικό πλαίσιο γίνονται πQοβληματα συλλο
γικά, διε&νη, πλανητικά -κα( μέ τήν &κQιβη σημασία της λέξ ης -
οικουμενικά. 'Από τήν 'Ανατολή καf άπό τή Δύση ol &ν&Qωπο ι συν
αντ ιcυνται καf φ&ά νει νά διασταυρω&ονν ot δρόμοι τους γιά νά
συνειδητοποιήσουν τίς άντι&έσεις τους καί τήν ένότητά τους.
Άντ ι&έσε ι ς να!, δσες &έλετε: γλι'.Jσσι :ιέ ς, κοινωνιολογικές,. μοQ -
cpωτικές. 'Αλλά πού δέν μπορει νά βλάψουν τή βα&ειά μας dμοιότη 
τα. 'Όσες1κ{ fi.-1 εΊvαι ο/ το,c;1ιές διαφcρές,τό αΊμe! μας εΤναι οl
κουμενικό 

1 
ηc :ατρική μας ο!Μυμενική, ό &άνατός μας, ό δόλιος 

μας ό &6:νατος, εΤναι ο!κουμενι1ι6ς. Ό αν&ρωπος πού πεινάει1 πει
νάει σfι.ν ό'λους τούς ι'iλλους. Tct δάκρυα εΤναι rδια γιά δ'λους . 
Αυτό πού όνομά,�ομε φυχή μαςy μέ τίς tδιότητές της, τήv έξυπνάδα 
χαί τήν εΌαισ&,ισ(α, μΌιάζει μέ μιά &λλη φυχή πι6 πολύ παQά ο,τι 
δ ! αφέ ρε ι 

Γιατί; για·�:( εΥμαcιτε δ'λοι παιδιά του @εου. Στό σχέδιο της 
δημιουQγίας � άν&Q<ιJπότητα ή έξωβιβλική δέν είναι έQγο κάποιων 
&εων φεύτικων ,j ξένων. Ό Θεός d Δη μιουQγός εΊναι αυτός πού l -
πλασε τούς πι6 μακρυνού <; Γαλαξfες, δ'πως εΤναι α'ύτός πού έπλαdε 
καί έκείνο τ6 μικρό Κινέζο� tκείνο τό μικρό Ίνδδ πού πε&α( -
νει της πείνας -κα( δέν τό ξέρει κάν πώς εΤναι [νας δυστυχισμέ
νος. io νοσοκόμος, & yιατQδς τον 'ΕQυ&ρου Σταυρον δέ Q<ιJτουν αν 
ό πληγωμένος άνήκε ι cιτfι μ ιά η cιτήν άλλη έ&ν ικ6τητα. 'Η χει ρουρ
γ ι κή πράξη ε1ναι πράξη οtκουμενική. Μήπως b Σταυρός, σκέτα, εΤ
ναι λ ιγώτεQΟ οtκουμεν ικδς; Μιά τέτοια άντ ίληφη ε'fναι θβQη cιτδν 
Υtό του 'Αν&Qώπου κα( στον Υtό τον Θεου. 

1. Ση μ. μετ. (Ο "Εντουϊν 'Άρνολντ cιτό "Φως της ΆαΕcχς (τQαγοuδι
ς'') παρουσιάζει τό Βούδδα νά λέει αότά τά λόγια:

Αέν 
ΠΟ� 

, και 
-και
πο�

1'πά ρχουν τάξεις μέα' ατό αtμα, 
γ ιά όλους !χει rδιο χQΙΪίμα 
μέαα cιτ ( ς φλέβες τ Qέχε ι δ'λ.ων των άνιχt�πων, 
ο11τε τάξη ύπάQχε ι μέα' cιτά δάκρυα, 
γιά όλους ε1ν'τ6 rδιο �ρμυρά. 

(Μετάφραση Τίμου Βρατσcχνου) 
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Έδω καί πάΧι δ 'Απόστολος Παυλος,πού &εωρεί τόν lαυτό του
καί τόν &έλε ι άπόστολο των έ�νων, τό εΊ δε e1ωσ-τά τό πqόβλημα. Μέ 
τή γερή του σκέφη iνωμέν η μέ τό μεγαλείο της καρδιας του βρηκε 
καί τή λύση του. Βγαίνοντας lt:rr.ό τήv Παλαισ-τίνη καί e1υναντώντας 
"'Βλληνες καί Ρωμαίους δέν μπορουe1ε νά πιστέφει καί δέν τό πί
σ-tεφε πώς αύτούς τούς άν&Qώπους δεν τούς είχε έπισκεφ&η τόΠνε� 
μιχ. Μέ τόλμη - ποtί ξέρομε οτι σ-τήν έποχή έκείνη· έοκα:νδάλισ'ε -
έγραφε ,je1υσ'α τfσυχα e1τούς ΧQtσ'τιανοvς της Ρώμης: 

"0� γά3 ο� &κροαταί τ�υ r,ιόμου δίκαιοι παρά τψ Θεψ/ιλλ' ol 
ποιηται του νομου δικαιω&ηαονται". 

'Όταν γfι.q ι!:&νη τά μή νόμον 1 lχοντα φύσ'ει τά του νόμου ποιη 
ο�τοι νόμον μή εχοντες, lαυτοίς ε!σι νό μ,ος. 

�l'τινες !νδεικνυνται τ� ι!!qγον ,το� νόμου γqαπτόν έν, ταις , 
καρδιαις αύτων. συμμαρτυρουση ς και τ ης (11)-qειδησεως και μεταξ u 
&λλήi..ων των λ(f( ισμων κατηγορούντων η καί άπολογοuμένων. 

(Πρός Ρωμ. β' 1 1-16) 
Αύτή fι συνείδηση ή --:,ιεuματ ική καί ή&ική είναι αύτό πού b -

νομάζομε "φυσ'ικό δι'καιο••,δηλαδή τό σύνολο των άξιων πού άποτε
λονν τήν άξι1Dπρέπειά μας, δωρο πρωταρχικό· του Αιωνίου στά βα -
σ'ανιe1μένα του παιδιά. 

Γιά τό,:ι Παυλο ό'πως καί γιά μας 11 φύσt)" σημα(νε ι έcω τ,ή θε ϊ
κή παρουe1ία μέσα στή συνείδηση, παqουσ'ία κανονικά άξεχώριστη 
άπό τfJν έννοια ιχν&qωπος.Τό τέταρτο Εύαγγέλιο άναφέqει 11 τό ��
τό άλη&ινό πού φωτίζει κά&ε & ν&Q('-)πο πού lρ�εται στόν κόσμο 
('Ιωάν.α'9). Μέ &λλα λόγια ,5πάqχει γιά κά&ε αν&ρωπο σ'αύτδ τόν 
κόσμο �να '' δεδομένο" σύμφυτο μέ μας. 

Τό δίκαιο τό "φυσικό" είναι λοιπόν μέσα σττίν καρδιά των &ν
&ρώπων, δίκαιο 11 έξ άποκαλύφεως". Περιορtσ'μένες άντιλήφεις fσως 
νά τό άρνουνται. 

'Αλλά τότε πο ιά κα ταγωγή &ά άποδώαουμε στ ί ς πνεuματ ικέ ς ά
� ίε ς πού βρίσκονται μέσ"α στήν καρδιά των εύγενέσ'τι ρων iχ&νικων; 
Ή άπάντησ'η του 'Αποσ-τόλου Παύλου έχει &λλο τόνο. Τό γνωρίζει 

σώ
c; 

trouν �εό,μά -yούς εύαγγελίζεται τfJν πληροτη τ� της πίσ'της 
στον Ι ηο-οu Χρ ι στο • 

Ή εύτυχία της Βασιλείας μένει στο κέντqο.Καί φταίμε έμείς 
πού πηγαινοερχόμαστε άνάμεσα στίς πεποι�σεις μας καί χτuποκο
πουμε τήν ύπόσχεσ'f) καί τfJν έγγύηση παρήγορου μεγαλείου. 

Α�τή ή_κα:�πάνα πού χτυπάει έλπιδοφδρα δέν μπορεί �ά εΊναι 
μονα:χικη .Τα κυματα του Ραδιοφώνου πάλι (Λοuξεμβουqyο 5 Μαίοu 
1963) μετάδωe1αν τfJ &qησκεuτική όμιλίcχ τήν κα&ολική του 'Αββα 
Όqαιζόν �Oraison). Αύτή ,j δμιλ(α έκφqάζει σκέψεις πού ίσως 
�λο καιρό της ψι&υρίζανε b �να:ς στόν &λλον αν&ρωποι της έκ -
κλησίcχς. Ποιός &ά ελεγε δμως έcω καί τρία: τέe1σερα χqόνια πώς 
κα&ολικός δμιλητής �'άπευ&ύνονταν σέ άνcχρί&μητους άκροατές μέ 
--------------

1• Σημ.μετ.Τόν νόμο του Μωuση καί των προφητων. 
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τέτοια λόγια 1 • 
"·:· qτόν καιρό της Ά�αγέ�νΤ)q")ς ··;'1 Αiιλή τη� Ρώμη5 �έν�Ί

ναι και τοσο έποικοδομητικ η.Για να πληρωσει το &ολο του Αγιω 
Πέτρ�υ 1;ουλουο-ε Ο"U�ωροχά�τια_καί �ολύ ,συχνά �'αύτόν �όν ;QtO"tt-, 
αν ικο κοcφο παQΟ'UΟ'tαζε το πραγμα ετσι. "Πληρωσ'ατε μια πλακα γ ια 
τή Ο"tέγη v.αί νά εΊΟ'τε βέβαιοι πώς &ά πατε ί'Ο'tα Ο'τόν παφδεtσ'Ο1' .

Χωρις καμμιά ά
ιι<e

tβολία �πηρχε λόγο ς  διαμαρτυρίας.Ε ίχε φτιχ
Ο'εt τότε δ κόΟ'μος d μιά Ο'άν μαγική άντίλ ηφη γtά τήν πίο-τη Ο"tό 
XQtO"tό.Kι αύτή fι άντίλ ηφη δέν μπορουσε νά μή Ο'Κανδαλίο-ει τά 
πνεύματα πού είχαν άλ η&tνό &ρησ'Κευτικό αϊσ&ημα. 

Καί όρtσ'μένοt &ν&ρωποι διαμαρτυρή&ηκαν. 1 0 Λού&η�ος,ό Καλβί
νος καί μερικοί &λλοt .·Στή μέ ση του δέκατου �κτου αιωνα ξέσπαο-ε 
αύτή � φοβερή crύγκρουι1ΤJ πού όνομάζουμε Μετιχρρύ&μιση καί πού μο
νάχα τώρα O"t ί ς τjμέ«ε ς μας πάει νά καταλήξει Ο'έ Q"Uνεννόησ'Τ). Δέν 
τό ξέρομε άρκετά - η δέν τό λέμε άρκετά - ή άρ�ή ιχύτης τ ης κQί
Ο' ης καί � άνταρΟ'ία κατά της Ρώμ�ς ξεπήδ ησαν άπο τήν �ανάκτηση 
πού ·,ι-,οκαλουσ'αν τά καμώματ� αύτα στό &γνό χρι Ο'τ ιαν ικό &Qησ'Κευ -
τ�κό �fΟ'�ημα,'�άντtα,στή μαγι,κή,καί πολtτtΉ;ή άντί�ηiη Υ!ά τψ 
πι στη στο Χριστο, &ντ ιληφη πο υ νο&ευε &ναμφιβολα τα η&η τ ης Δυ 
τικης 'Εκκλησ"ίας,α-ότοί οί αν&ρωποι διαμαQ't'υρή&ηκαν, γ ιατί ηταν 
άνάγκ η έπε ίγουσ'α να διαμαρτυρ,&οϋν •.. Ό χαρακτήρας @των των 
άν&ρώπwν, πού ητανε καί μεγαλοπνοοι ,τούς εσ'πρωχνε Ο'έ άδιάλλ�το 
ατομικtσ'μό ••• Ή &.ντίδραση της Ρώμης μπρός σ'αύτή τήν &νταρΟ"ία 
τήν άπόλυτα δικαιολογημέν η στίς περtΟ'σcπερες πλευρές της, Ο'τ(Ι.
&ηκε άδέξια, καί μάλισ"tα έπειδή είναι πάντα πολύ δύσ'Κολο ν'άνι:ι:-
γνωρίσει κανένας δημοe1ία τά λά&η του καί ν'άναλάβει τήν εύ&ύν η 
τους,άκόμη πtό δύσκολο όταν &εωρει τόν iαυτο του μιά �περδύνα
μη άπόλυτη •.. Προπάντων καταδίκασαν,άπόρρtφαν .' .ιιπό αύτήν τήν αι
τία προέρχονται δλες Qι άσάφειες της Συν όδου του Τρέντ,μοιραια 
πνι γμένη κα�ς ηταν Ο'τή σύγχυση πού είχε έπικρατήσ"εt στό πέρα
σμα των α!ώνων" • 

Ή δράQ'ΤJ του 'Ιωάννη ΚΓ' fι άπελευ&ερωτική καί οί πλατειές 
άπόφε t ι; πού άκολού&ησαν τή Ο'ύγκλη Ο'η της Συνόδου άπό τ ί ς πρωτε ς 
της κιολας Ο'υνεδριασεις Ηχι.Je1αν τή δυνατότητα νά γίνονται αύτές 
οι' κουβέντες.Τίς χαιρετίζουμε μέ χαρά, αν καί Ο'Κανδαλίζουν άκ� 
μη πολλούς κα-9-ολ ικού ς. 

Σημάδια παρήγορα βρήκαμε καί Ο'έ μιά συνέντεuξη του ρουμάνω 
Ο"Uγγραφέα Σ.Β.Γκεοργκίου,τοϋ γνωστου προπάντων άπό τό μυ&ιστό 
ρημά του τ ό  πικρά e1ατιρικό. "Ή εtκοστή πέμπτ η ι1$czα".'0 Σ.Β.Γκε
οργκίου έδω καί λiγο καιρό χειροτονή&ηκε παπας,παπας όρ&όδοξος. 

1 • 'Αββα Μάρκ 'Ο ραι ζόν,. ( Abbe Mare \lraisonJ .'Ψ ραχτ tκέ ς cχπόφε ι ς 
της XQtO"ttανtκη� άγάπηr <,"Aspects prn.tiques de la cbaritό",
Rue Aforlot, Paris 9e 
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'Έχει γράφει €να βιβλίο γιά τόν thιάμε-& κ'ινα γιά τόν Δού-&ηQΟ· 
Στή σ'υνέντευξη πού �να�έραμε βεβαίωνε πώς δταν lγQαφε τό βι -
βλίο του γιά τόν !fωιχμ&·& αiσ'&ανόταν δλη τήν ένται1η της πίef'tης 

. του όπαδου του Ίσ'λάμ.'.Λναγνωρίζει κι αύτός τή μεγαλοφυί'α το� 
Λού&ηρqυ. , , _ Ναι αλη &εια, -όπαρχουν φωτα καί λάμπουν μέσ-cχ ι1έ νύχτα lχκδμα
σ-κοτε ι ν ή. 

Ό έρχομός της Άδελφοι1ύνης τ,ων Θρ�σ-/4ειων,μήπως,&Χ,�ι' άqχίσ�ι 
έπιτέλους νά Φαίνεται άπό μακρυα; Αύτη ή tλπιδα &πο δω και �ος 
δέν εΊναι πιά'παράλογη 1 • 

Πώλ Τορέν ι· Paul Thorin) • 'Από τό γαλλικό -&εοdοφικό περιοδικό 
11 Ό γαλάζιος λωτός" ('�Le lotus bleu'' ) -Νο έμβρ .Δεκέμβρ. 1963 

Μετάφραση�Σοφίας Προβcλεγγ[ου Σουλιώτη 

Β' Η ΒΕΝΤΑΝΤΑ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ, ΠΝΕΥΜΑ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ·ΚΑΙ 
Π..4 �ΚΟΣΜΙΟΤΗΤ.ΑΣ 

dυνέχεια lcπό τδ προηγούμενο Δελτίο 

Σέ c1χέσ-η μέ τή β ενταντική &έΟ'Τ) ότι 8λα τά φαινόμενα έχουν·· 
χαρακτήρα φαινομενικό,c1χετικό καί άπατηλό,άξίζει νά σημειώc1ομε 
αύτά πού λέει δ Μπέρτραντ Ράc1ελ γ ιά τή φύση του έξωτερικου κ6-
σ'μου. Λέει,: 11 Δέ ,βλέπομε ποτέ αυ1ό πού νο�ίι:οιιε, ότι βι

')
έπq_με, /ετή

μεταφυσ'ικη ή πιστη μου ε1ναι συντομη και cΖπλη.Πισ-τευω δτι υ έ-
ξωτeρικός κόσμος μπορε1 νά εΊναι πλάνη .Μά αν -όπάρχv ,τόν άποτε
λουν γεγονότα Ο'ύντομα,μικρά καί τυχαίο:. Ή τάξη,-ή ·ινότητα καί 
ή συνεχεια εΊναι άν&�πινα επινοήματαιά,ιριβως ό'πως οι κατάλο -
γοι καί οι έγκυκλοπαιδειες". Τέτοιες cχπόφεις �ν&�πων της σ'ύγ
χρονης έπιστήμης &τηρίζουν �αί έπιβεβαιώνουν αύτά πού εΊπε ό 
Σ�άμι Βιβεκανάντα άναφορικά μέ τ,f Βεντάντα:"Τά συμπεράσ'ματα 
της νεώτερης έπισ'τήμης εΊναι τά Ο'Uμπεqιχσματα ό'που tφ&αc1ε ή Βεν
τάντα χρόνια καί χρόνια πρίν .Μόνο που� νεώτερη επιc1τήμη τά 
γράφει στή γλώσ'σ'rι. της -δ'λ ης. "Οσ'α βεβαtώνε ι ή Β ενταντ.α τά βεβιιι
ωνε ι μέ τή γ'λmcJσα του πνευματικου κόσμου,ένω τά ,αuμπεqάαματα 
-------------------------

1. 'Από τόν καιρό πού γqάφαμε αύτές τίς γραμμές έγιναν πολλές
έκδηλώσ'εις άνάλογες μέσα στον κα&ολικ ό κόc1μο. Δέν μιιοqοuμε νά
τίς σημειώο-ομε δλες

ί,
-&'άναφέρομε ό'μως τούλάχtσ'τον τό κi9υγμα τοu

Πατέqα Λελόν ( Perc ι,clong) .Τό μετάδωσε τό Ραδιόφωνο την Κυqια
κή της Πεντηκοστης. Ό lεροκήqυκας παραδέχεται πώς χωρίς οσ'α: f
γινσ.ν <fταν ijτανε Πάπας ό 'Ιωάννης ΚΓ'δέν &ά ε'ίχε οϋτε τή δυνα
τ�τητα ,νά tκφράσ'εt έλεύ&ερα τίς Ηiες πού fχει άναπτύξει σ-τό 
κη ρυγμα του. 
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τ�ς μοντέQνας έπιcπήμης έκφρά�ονται μέ τή γλώσσα του �λικον
κοσμου. 

Ή Βεντάντα δι δάσκε t τή &εϊκότητα το'! l.ιν&Qώπου .ΠQαγματ ικά 
τό κ«&ε τί cπ6 C1ύμπαν,έμφυχο η άφυχο,είναι βασικά καί δυνητικά 
&:ϊκό�Ο. Ο"Κοπός ;τίς ζ�Tt

'z 
εΊ�αι νά γνωρί� αύτή τήν l.ιλη�ια

.ι 
νά

την πφγματοποttjσ'Ι),να ενω� μ'α'ότη.Α<ιτος είναι δ Ο'ΚΟΠος της -&Q)
σκε ί ας. Ό Σβcχμι Βι βεκαντάντα e1υνόφι dε ομοQφα όλόκλη ρη τή βενταν-

τ ική διδασ"Καλία <1Τίς παρακάτω άπλές δηλώ�tς,δ'πο� πνέει τ6 
πνευμα της παγκόe1μιας &ρησκείας.Λέει: 11 Κά&ε ο/υχή είναι δυνητι
χά &εί'κή;Ό,Ο'Κοπός,εΊ�αι νά φανεqώσv,τό,&εϊκο μέσg τηc; έξο�σιά
ζοντας τη φυση, και την έξρ,τερικη και τ η  έσωτε�ικη. Καμε το αf,
τό μέ έργα ij μέ λατρεία � μέ ψυχική κυριαρχία ή μέ φιλοcrοψία -
μ'lνα άπ'αύτά ij μέ περισ'σότεr.χχ η μέ δλα-καί νά εΊQ"αι έλευ&ερος, 
Αύτό είναι δλόκληρη ή &ρηe1Κε{α .Διδασκαλία δόγματα,τελετο υργίες, 
βιβλία,ναοί,μορφές, είναι μόνο δευτε_gότερες λεπτομέρειες" .Λu
τό έκφ,ρcχζει Q'υνοπτικά δλο τδ πνευμα της Βεντάντα. 

Ξέροντ ας ό'τι εί'μαστε &εϊκοί πρέπει νά τό πραγματοποιήe1ομε 
αuτ6 e1τή ζωή μας -σ' α<ιτή τή ψή .Αύτός εΊναι b τελικός σκοπός 
της Βεντάντα. 'Η άλή-&εια πρέπει νά πραγι;ιατοποιη-3-n έδω καί τώρα. 
,Αλλιως μι::γQλη &ά είναι ή ζημία, προειδοποιει ή Ούπανισάντ. Γιά 
νά τό καρορ&Jση α-1.,τό t1 Βεντάντα μας συμβουλεύει νά πάρουμε μο -
νοπάτι διαφορετικό &πό έκεινο πού παίρνει οποιος έχει τό νουτσυ 
όλο aτά έγκό:-;μια. Α<ιτό τό διαφορετικό μονοπάτι εΊναι τό μονοπά
τι της &ρη'J'Κείας,της έtλη-&ινης πνευματικης ζωης.'Η -&Qησ'"Α.εία,λέει 
ό Σβάμι Βιβε'Ι'.ανάντα ε'Ιναι ,Jδη ή έκδήλωση της -&εϊκότητας C1Τόν 
αν3ρωπο .Δ-&τή είναι � ο,',σία της -&ρησ"Κε ί ας,αfJτό τό ξετύλιγμα της 
-&εϊκότητας πού βρίσκεται κρυμμένη σέ κά&ε φυχή. Δέν χρειάζετ αι 
νά τονισ-&η ό'τι αΌτός ό όρισμός εχει τήν πιό πλατειά μφαρμσyή 
πού μπορεί νά γίνη .Γιατί δέχεται κά-&ε -&ρηe1Κευτική έπιδίωξη πού 
τείνει πρός τήν έκδήλ ωση της -&ε ϊκότητας της κρυμμένης μέσα σrσι
αν-&�πο. Κα&ε δρόμος πού όδηγε'ί σ'αύτό τόν τελικό Ο'ΚΟΠΟ είναι 
καλος καί καλοδεχούμενος, άδιάφορο ποιά μοqφή έχει. 

Σκοπό c; της Βεντάντα είναι νά βο1J-&ηση τον αν-&ρωπο νά γίνη 
τέλειος,να γινη -& εϊκό ι;;.Καί γιά νά τον πετύχη ό αν-&ρωπος αuτ6 τό 
σκοπό ,}πάρχουν' διάφοροι τρόποι. Βαe1ικά ό'μως ό κα,&ένας Ι:ι.π'(Χ'ύτούς 
τ�ύ� δqδμnυς έχ ει ';αί έ'νανατέλ:ιω;ο άγώνα,�νευματικό καί �-&tκ� 
σε με γαλο βα-&μδ,που σανd'Κρtτικα λεγεται Σαν τ α ν  α και που 
γί�εται γιά νά έξαγνιστουν τά αiσ-&ήματα καί οί Ο'Κέφεις, Καί γιά 
νά περιλάβει καί α<ιπό πού λένε οί χρtσ"tιανοί μυe1Τtκο ί 11 -&άνατο 
του παλιου άν&Qώπου μέe1α μας". Τό κα &ένα �π'αύτα τά μονοπάτια 
όνομάζεται Γ ι ό γ κ <Χ• Ή Γιόγκα έχ ει πνευματικό περιεχόμενο 
καί σημαίνει τό δρόμο γιά τήν ε!'νωοη μέ τό Θεϊκό. Γιά νά μιλήσο
με γενικά, δλα τά εfδη της Γιόγκα κατατάχτηκαν Ο'έ τέe1σερα κύ -
ρια ε�δη. �Εt<1ι fχομε τή Ζ ν α ν α Γ ι 6 γ κ α, τό δρόμο 
της γνώσης, τήν Κ ά ρ μ α Γ ι ό γ κ α, τό δρόμο της άφιλ6 
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κερδης έργαι:1ίας πού γίνεται μέ π�εϋμα προe1ς>ορας, τfι Μ π fι. 
κ τ ι r ι ό γ κ cι,, τό δρόμο της λατρείας πού προι:1φέρε-;cχt 
σ'lναν προσωπικό Θεό, καί τή Ρ άγ ι α Γ ι  ό γ κ α, τό δq6-
-.ο τον φυχικον @τοέλεγχου καί της crυ-yκέντQ(ύι:1ης • .Αύτiς τί ς βα
σικές πνευματικές πει&αρχίες τίς έξετάζεt λεπτομε�ειακά ή 
Μ π α γ κ α β ά ν τ Γ κ ι τ fι.. Ό Σβάμι Βι βεκαναιιτα τί ς ά-

, , , λ , 'Jltt. , , ναπτυξε με περtΟ'Ο'οτερες επτομερειες,μ "Λ.ες τους τις προεκτα-
�ις κι ,δλη �ους τή� πνευματι�ή �μασfα � -;έσ'ι:!ερα �ιαφορετ�
κα βιβ λια>που διακρινονται για τη φρασ"tt κη τους διαυγεια και 
γι ά ηfν ξεκά&αρη παρουcrί αaή τους. 

'Η Βεντάντα δέχε�t καί ctέβεται δλα τά πνευματ.ικά μονοπά
τια,ό'λε ς τίς μορφές λατρείας,ό'λες τίς -&�σκευτικές έπιδιώξεις 
Τίς &εωρει άλη&ινέ5 καί ώφέλιμες. Τ'άγκαλιάζει δλα καί δίνει 
χιfρι βοή&ειας Ο'έ κα&ε α;ν�Q<J-Ιπο πού πρό-&υμα καί aτα&ερά προχω
ρεί πρός τόν �πέρτατο σκοπό. Δέν εχει τΟ'ακωμούς μέ @τό τό δ�
μα η μ'έκείνη τή διδασκαλία, μέ ιι-{,τή τή Ο'χολή η μ'έκείνο τ6 
σύaτημα.Γιατί ξέρει πώs τό κα�ένα τουs β,οη-&ει τήν φυχή νά �
χωρεί Ο'τό δρόμο της πqc-: τ6ν Θεό. Μ' αύτή τήν fννοια ή Βεντάν
τα είναι παγ'Κόσμια και βρίΟ'Κετι:χι d dρι:ονCα μέ ��ά&ε άλλη πί -
aτη καί &ρη�εία. Καί έ!�σι δείχνει,πνευμα qεβασμ,ου ι:tτίς δι�
φορες &QΤ)σ')(.ειες, e1τά διαφορα μονοπατια, aτις διαφορες σχολες. 
Σύμφωνα μέ τή ·Βεντάντα ή &ρηcrι<.ε tα είναι ,ρόπος ζωη ς, δρόμος ζω
ης. Νοιώ-&οντας τίς αλή&εtες της Βεντάντα κα( έcραρμόζοντάς τες 
κα&ημερινά &ά δουμε μιά μ εταμόρφωΟ't) στή ζω{J μας, crrή συι+περι
φορά μας στfς δοΟ'οληφ(ες μας μΞ: τούς lχλλους. Ή διαγωγή μα) 
πρέπει ν 1 άνταποκρίνεται στίς έΟ'ωτερικές πεποι&ήσεις μας. Με 
άλλα λόγια πρέπει νά φτιάξομε μέσα μας {ναν έξαιρετικό ή-&ικό 
καί πνευματικό χαρακτήρα. Ό Χριστός λέει: 11 'Αγαπήσεις τδν 
πλησίον αου ιf�ς σεαυτόν". Γιατ( πρέπει ν'&γαπω τόν πλησίον μου, 
.. Η Βεντάντα δίνει τήν �πάντηση. "Γιατί ό πλησίον aou εΤναι ι1 
έαυτός σου μέ &λλη μορφή καί μέ αλλο 6νομα. Ή rδια &εϊκότητα 
πού εtναι μέσα σου βQίcrκεται καί μέαα του καί μέσα dέ δλους 
τούς αλλους". ΊΙ &εί"κδτητα εtναι ή βάση κά&ε \Υπαρξης. :;u,uρ( ς 
αύτη ο<Sτε μιά στιγμή δέ μπορουμε νfι. ζήσομε.-Νοιωαε την αύτήτή 
&ε ί·κότητα σέ ό'λα καί f>πη ρέτησέ την μέ δλη σου τήν ταπε ι νδτητα. 
'Όσο περισσότερο παίρνομε συνείδηση της -&εί"κης μας ούσίας τόσο 
περισΟ'ότερο &ά εrμαστε αξιοι ν-ά νοιώ&ομε τή -&εϊκότητα του αλ -
λου καί νά ένεργουμε άνάλογα. 

Στό φως της Βεντάντα σέ κά�ε cριλάν&ρωπη πράξη, σέ κά&ε άν
&ρωπιcrrική ένέqyεια γ(νεται μιά πνευματική μεταμδρφιση, γιατί 
δέν εtναι πιά φιλάν&Q(ύπη ΠQάξη, δέν εΤναι π-ιά άν&ρωπιστική έ -

νέργε ια. Κά&ε [ργο καί κά&ε 'όπη ρεσία &νεβα(νε ι στό έπίπεδο της 
λατρε(ας του Θεοϋ. Ή όπηρεσία στ6ν �ν&ρωπο εtναι rση μέ ύπηρε
σf α στ ό Θεό. Αύτη ή στάση πού παί Qνε ι τf Βεντάντα δέν άνυ<Ι,ώνε ι 
μόνο αύτόν πού προσφέρει τήν όπη ρεσία, έπειδή ή πρόΕ.,η του άπο
κτα πνευματικό περιεχόμενο. Άνυ<f'νει καί έκείνον πού δέχεται 
τή ν -δπη ρεσί α, τ6ν ανuφώνε ι στη &εaη του Θεου, πού δέχεται τή 



λατQεία. "Ο�αν δουμε τ� Βεντάντ α ψωτισμένη μέ τ6 ΠQctγματικό της

φως, δέν tlπάρχει τ(ποτα πού νά μπορει νά bνομαοτη έγκ6σμιο. Τό 
κά3ε τι είναι πνευματικό καf tερό. Ή ίδια ή ζω� γίνεται 3Qη 
σκεία. Κι Λ'λοι ot τqδποι γιά έξvπηρέτηση τον &ν-&Qώποv γ(νονται 
δρόμοι πο� όδηγονν στην πραγμάτωση. Αύτός είναι & άν-&QWπισμός 
στήν καλύτερη του έκδήλωση, ό βασισμένος στή &εί'κότητα της lχν-
3Qώπινης φυχτjς. Μποqουμε νά τόν πουμε 113εί"κό άν-&QWπtσμο". 

Ή Βεν-τ.άντα κηqύχνει πώς δλοι ol &ν.&ρωποι είναι crtήν ούσία 
t.αοι. Ή �ντ�ντα δέν /χναγνωρίζεϊ προνόμια στό πνευματικό βασί
Όε;ο. 'Αφοϋ ,Ί, rδια 3εϊκή δννι;ιμη,eίν�ι πίσω,άπ'ο"λι;c1 είναι μπο�ε!ό 
�ov 1ι:χ�ν!Χ να προ�ωρησει και να φτασει ατην φηλοτερη κορυφητης 

- - ιJ ' 1 ή _\ � ' δ, , , ' r:νινr1-::χ-; ;�r;. �"-:r, ε "αι u.:οσχεση ποv t.νει στον κα.&ενα η 
Βεν-:άν-:α. A�i, r: t.�όσ.σ-,.αλία γιά. --:ήν .:νευμιχτική ισότητα ό'λων εΊ-· 
ναι ένα μεγάλο μ 'νvμα γιά τ 'ν ι1.ιν3QWr:ότη-:α καί στό κοινωνικό έπί
πεδο. Γιατί δέ συντελεί μόνο �ν άξ ία τοϋ <kτόμου συντελεί "1(1.ί 
στήν άξία της έργασίαc; του. 'Όλα τά είδη της δουλι�ς άποχτουν 
ιδια ι<ία. 'Όλοι οί τυποι της δουλιας χρειάζονται γιά τή διατή
ρηση της κοινωνίας. Ί\π'αύτή τήν αποφη τj Βεντάντα δέν εΤναι μό
νο πνευματικό μήνυμα,εΊναι καί μήνυμα κοινωνικό. 

Μονάχα τj πqάξη όδηγεί σ'τήvτ�λε ίωση. Τί ς βενταντ ικέ S δι δασκα
λ ίε ς πqέπε ι νά τ ί ς έφαρμ όζομε στην κα�ημε ρι,ντf ζωή dν -&ελομε νά 

. ώψελη-&ουμε άπ'c:ύτές, νά δεχτουμε τά δωqα τους τήν εύλογία τους. 
Δε φτάνει ή -&εωρητική γνώση η ή έγκεΡ.αλική κα�ανόησ'η οσ'ες �ι 
ri.ν εΊναι .Χρει&ζεταt νά ζεις τή ζωή tiλη-&ινά,··σοβα�κα'ί ζεσ'τά.Δεν 
�πάqχεt dλλος δρόμος. 

'Η Βεντάντα μας ζητάει νά γυρ.ισομε τη σκέφη μας πρός τά μέ
σα. 'Όσο ,j σκέφη μας κυνηγάει τόν κόαμο καί τά έγκόαμια,δέ μπο 
ρεί νά σ'Vμμαζι§.φη τόν έαντό της καί νά σ�κεντρω&η στήν άλή-&εtα 
πού εΊναt μέσα μας. Ό .Χριcτός εΊπε: "'Όποιος χάνει τ ή  ζωή γιά 
χάρη μου &ά τή Β ρη" . Γι ά χά ρη του Θεου πρέπε t ν' άπαρν η&ουμε τόν 
κόσμο .Γιατί ό chι-&QWΠOς δέ μπορει νά ύπηρετη τό Θεό καό τό Μαμμω
νά: 'Ο νους όταν κυνηγά-η τά άντικείμενα της α'lσ&ηφ}ς σκορπιέ -
ται καί· είναι άνήμποqος νά δώση άνώτερη κατεύ&υναη στόν έαυτό 
του. Ό νοϋς πρέπεί πρωτα νά κα-&αρισττi άπό τίς κατώτερες έπι-&υ
μίες γιά νά μπορέση νά tπιζητήση τήν α,',._τογνωσία.Γι'α1>τό είχε τό
ση σημασίι:��ή κα&αρ6τητα της διάνοιας τον κά.&ε t>ποφήφιου μα-&ητη 
"Μακάριοι ο( κα�αροί τ� καρδία, ό'τt αότοί τόν Θεόν οφονται", εΤπε 
δ 'Ιησους. Μόνο cτό κα&αρό πνευμο: ξεσκεπάζεται d εσωτερικός '"Β
αυτός,λέει ή Ούπανισάντ - O'tt) διάνοια πού άκονίcrtηκε καί έξctyνί
στηκε μέ τή σvγκέντρωσ'η καί τό στοχάσμό, O'ttJ διάνοια πού έφτασε 
στή γαλήνη καί στήν περισυλλογή καί πού μένει άδιατάραχτη άπό 
τά αlι1&ητά καί τίς αίσ&ηαιακές έπι&υμίες. 

Σήμεριt, b σύγχρονος αν-&QWπος 4άχνε ι νά βρη μιά &ρησκε ία πού 
νά tκανοποιη καί τ ή  δtάνοtά του καί τή λογ�κή τον καί όχι μόνο. 

· τήν καρδιά του καί τήν φυχή του. Πού νά βρίσκεται σέ άqμονία μέ
το πνευμα της έποχης. Πρέπει νά εΊναι άρκετά bρ.&ολογική γιά ν'
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άντέχει στην έξονuχιστική lρεuνα της dύyyQονης <1Κέφης, Δέν πQέ
πει 11 νά προσβάλλη τ ό  έλεύ3ερο πνενμα τον άν�Qώποu μι cχν&αίρετα. 
δόγματα η δισταχτικές &Qν,fσεις". Αέν πρέπει νά εΊναι &ποκλειστr.
κή ,πρέπει νά ε1ναι όtδογμάτιστη καί παγκόσμια,ν·'άγκαλtct(11') ό'λη τη,ι
άν&ρωπότητα. Τίποτα τό �ετικό καί προοδευτικό νά μήν άQνtέτ αι. 
νά εΤναι παμπεριεχτική, νά δέχεται d'λες τίς μορφές της σοβαρης 
-&qησκεuτ ικης προι11tά&ειας. Νά εΊναι άπέραντα άν&Qώπινη στό πλη -
σία<1μά της, lτσι πού νά μπορη νά καταπιάνεται μ'ολα τ'άν3ρώπινα 
ΠQΟβλήματα καί μ'ΙΡ-ες τίς άν&Qώπινες καταστιiσεις.Νά ε1ναι βα&ιά 
πνευματική �ιά νά μπορΤ) νά έγγίζη καί νά μεταμοQφώνη τό πιό άr 
σιαστικό εΊναι τοϋ ά ν&QΙUπου,νά τόν όδηγήe1� στήν αύτοανακάλuφή 
τοuJ δηλαδή στήν ξάcπερη άντίληφη δ'τι εΊναι·&εϊκός. Α-ύτός εΊναι 
ό τύπος της &ρηcnιείας πού χρειάζεται σήμερα tf άν&ρωπότητα. Τέ
τοια &ρησκεία ΠQοσφέρε ι ή Βεντάντα. 

, ΊΙ Βεντά�α έ�ηγ,:ϊ τού) παγκ�σμιους ν,όμnuς; ,πού �uμεqνοϋν
την πνεuματικη ζωη • .:.εδιc<λuνει τις γ ενικες άρχες ποu βρισκονrαι 
cπή βάση της κά�ε &ρησκείας καί της κά{).ε πίcπης.Μιλώντας γιά 
την παγκοσμιότη τά της ό Μcχξ Μύλλερ γράφει: "Ή φιλοσοφία της Βεν
. τάντα άφήνει στόν κά&ε c9.ν&ρωπο πλατειά σφαίρα άλη&ινης ώφελιμ� 
τητας καί τόν βάζει κάτω άπό fνα νόμο τόσο ανcπη qό καί νποχρεω-
τ ικό όσο τίπο�α dλλα  σ'αύτή τήν παροδική ζωή. Του δίνει νά προ
σκuνάη μιά &εότη τα παντοδύναμη καί μεγαλόπρεπη rJflo είναι καί ol 
-3-εότητες κά&ε dλλ ης &QΤJσκείας.Τ(ς χωράει όλες τίς &QΤJσκειες.'Αλ
λά τ ί λέω; Τ ί ς άγκαλ ι ά ζει δλ ες" • 

Μέ την ήγεμονία της Βεντάντα μπορουν πραγματικά νά lνω3οvν 
δλες οι &ρησκειες. 'Όχι �ποκλεισ:rι'κά οί bπαδοί της μιαςi),,της 
&λλης ιδιαίτερης πίστης.Νά ένω�οϋν όλες οί πfστεις,ό'λες οί πε -
ποι�σεις

1 δλα τά πιστεύω. Ή tνότητα μές στή διαφορά εΤναι ο 
;�tόμος της φύση ς κα ί rf Βεντάντα πι cπευε ι δτ ι δ νόμος α-ύτός έφαρ
μόζεται καί στή &ρηΦtευτική σφαίρα. 'Έτσι λοιπόν η' Βεντάντα ύ -
ποστΊ)ρίζει τήν άρχή της lνότητας στή διαφ;:,ρά καί δέ μπορεί ν'άν
τιληφ&η τή &ρησκεuτική ένό·cητα σfι. μονότονη όμοιομορφία πίστης: 
!έν ύπυCΙ'τηρίζει τή μισαλλοδοξία, τό cρανατισμό καί τό δογματισμό
στ'ονομα της &ρησκείιχς. Ή Βεντάντα πιστε'6ει ό'τι ή ιχγ·�όlt1)1Jϊα, ή
ά:-rν6τητα καί ή &γάπη γιά τόν αν&ρωπο δέν είναι άποκλε ιστικά

1 

κτήματα καμμιας έκκλησίας στόν κόσμο καί ό'τι τό κά&ε σύστημα ε
βγαλε &ντρcς καί γvναϊκε:; μέ άνώτερους χο:ραχτηρες". Καί fτσι ή
Βεντάντα καλεί πα.ντου ό/ντQες καί γυναίκες νά καλλιεργήσουν πλα
τειά άντίληφη στά &�vaκεuτικά ζητήματα καί νά κατανοήσουν καί
ν '&φ:>μο ιώσοuν τό πνεϋμα της, πνευμα &ρη σκευτ ικη ς άρμον ία ς καί ά
λη &ι νης παγκοσμιότητας.

'Άς τελειώσω άναφέροντας τά φryμισμένα λόγια του Σβάμι Βιβε
κανάντ<Χ πού άλη&ινά &ντ ιπροσωπενουν τό πνευμα της Βεντάντα iιπέ-
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νιχντι e1τίς &λλες &QΙ'ΙctΚείες. Λέει: 11Δέχομαι δλες τίς -3-QlιctΚει
ες πού �πηQξαν e1τά περαΟ'μένα καί λc:τρεύω μέ lSλες,μέ τήν κα-3-� 
�ιά τουc λατ�ενω τό Αεό 1 Ο''όποι� UOQ(fή �ι αν Tn� l��ρεύουν�� 

-άω cπων μωαμε-3-ανω� τ6 τζαμί. aά μπω cπων χριcπ ιανων τήν ι�
χληe1ία καί &ά γ ονατίe1ω μπρος ctτόν tΕc1ταυQωμένο. θά μπω σrο

βουδδ ικ6 ναό κα ί &ά βρω καταφυγή cπ δ Βούδδα καί cπό Νόμο του.
eά πάω μές Ο"tό δαc1ος καf &ά �,α&(οω νά διαλογιcπω μα:ζf μέ τον
(νδουί'cπή πο-6 γυρεύει νά δη τ6 Φως πού φωτ(ζει τήν καρδιά
τοϋ άν &ρώπου. Καί δέ &ά κάμω μόνο αiιτά. Θά κρατήe1ω τήν καρ -
δ ι ά μου άν οι χτn γ ι & tf?,.σ τ ά. uελλούι�εν α" ο 

�άρι τ6 μ,7'1/'υμσι ιiirτό τη ς" Βο;ντcfντα,�τό το πνευμα "nί ς 
dρμονίας καί της παγκοσμιότητας, ν'άγκαλιάcη δλο τόν κόσμο 
χαί νά μπη βα&ε ιά στί ς καρδιές των άντrjjJν 1ιαί των γυναικων 
:-.:αντου.Καί ετc1ι νά c1υναπαντη&η δ αν&ρωπος μέ τόν αν&ρωπο ι;cς 
στfιν ό:νώτερη πνευματική άτμόe1φαιρα της (.(ρμονίας κα{ της ει
ρfιν,ις, της !e1οτητctς ΚCΧί του άμοιβαίου C1tβc.ωμου, τΤ)ς ό:γc�ΊCΤ)ς 
χαίτ ης άδiλφότητας. 

Σβάμι'Λνανυ�άντα.'.Λπό τό αγγλικό περιοδικό II Ή Βεντάντα 
γιά 'Αναtολή καί Δύση" (�Vcdr,.::ita for 3ast c...ud -:tcot0) 

Γ' ΣΚΕΨΕΙΣ 

uΟλες οί �ctΚειες εΤναι διαφορετικοί δρόμοι που cυγκλί
νουν πρός τό ν fδιο C1Κοπ6. 

'.Λπό την "'Ινδική αiιτονομία11 (rπind Jwara.j") 

υΟλες οι' ��ησ'Κείες e1τηρίζονται lχπάνω e1τούς ί'διο"Θς ή&ι -
κούς νόμους. Ή &QΤJe1κευτικ� f)&ική �ιιου ε'ίναι καμωμένη ltπό νι,·,• 
p.ους πού ε!νώνουν τούς άν.(1-ρωπους της γ ης. 

'Από τή Ί,θQΤJσχευτική ή&ικfι" 

Δέν πιστεύω πώς οι Βέδες lχουν τό αποκλειστικό μονοπώ 
λ ιο του &εόσταλτου λόγου .π tQ'τεύω ό'τ ι τ1 Βίβλος, τό Κοράνι ο 'Η(J.ί 
ή 1-έντ 'Αβέc1τα ε'ίναι έΕ, f&ου &εόπνευrπα όσο καί ot Βέδεc.'Ο 
ινδουίΟ'μ6ς δέν εΤναι μιά &QΙ1C1Κεtα μεσe1ια νική. •yπίχρχει &έαη 

c1' αύτfι για τή λατρε (α όλων των προφητων του κόdμου ... Λέει 
dτόν κα&ένα νά λατρεύει τ6 Θεό e1ύμφωνα μέ τή δική τον πίcπη 
κ'έτdt ζεί Ο'έ ειρηνική Q'υμβfωdη μ'd'λες τ(ς &QΙ')Ο'Κείες. 

'Λπό-όμιλ(α πού δό&ηκε τόν'Ιούλιο του 192() 
Ή πί::πη μου δέν άπαιτεί νά &εωρω κd&ε περικοπή tεροϋ 

βιβλίου &εόπνευστη. 'Αρνοuμαι νά δε&ω μ'όποιι«δήποτε lρμηνείrι 
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όσο κι 'Ιtν είναι σοφή
,. 

ιfν τήν άποκQούει ,f λογική μον κι 'ή �ική. 
'Λπό δμιλία ποu δό&ηκε στίς 6 το� ΌχτώβQη του 1921 

ΥετάφQ<Χση Τάκη ΥπαQλα 
(ο, <JΚέφεις cχύτές πεQtέQχονται μέσc� στό βιβλίο του Ρ•μαί ν 

Ρολλάν 11Μαχιfτμα Γκάντι") • 

Δ' ΛΥΤΡΩΜΟΣ' 

"Ω: Κύριε 'Αποίητε, 
, , , ποίος -8-ά μπορεσει 

δουλος δϊκός O'OU νά γενεί; 
Κιχ&ε λαός λατρεύει τό θεό 

πού δ tδιος fφ�ιetξ,ε 
καί κά&ε μέQά ζητιανεύει κάτι. 
Α!nόν τ όν Κύριο, τόν 'Αδιαίρετο, 

τόν Τέλειο, το μόνον «Υπαρχτό,τ6ν Βράχμα, 
κανέΥ.•ς δέν άποζητα, 

Πιστεύουνε στονς Άβατάρ το{]ς δέκα 
μά ποιός γιά ειπές μον Άβατάρ 

νά 'ναι μπορεΊ τό Λtώνιο Fνευμα; 
Καί οί ΆβατάQ γεύονται τή συνέπ εια 

της κά&ε ��άξης τονς. 
,rr.- ' Ι 4v. ' �ιuν παντων ο �περτατος 

κάτι &λλο &ά 'ναι σίγουρα. 
Ο l Γ t ό γκ t κ ι ο l Σ ι ν t ά ζ t κα ί ο t ' Λσitη τέ ς 

άντ ιλογουνε μεταξύ τονς. 
Λέει ι1 Καμπίρ; 

Αuτ ό ς λ ντ ρώ&ηκε, άδε ρφέ μον, 
πού της &γάπης μπ όρεσε 

τήν άχτιδοβολιά νά ιδει. 

Καμπίρ, fνδός &Qησκεντικός ποιητής του ΙΕ' αtώνα 
Από τά "'Εκατό πο ιήματα 11 

'Απόδοση Δημήτρη Θεοφωρί δη 

Ε' ΔΟΞΑ ΣΕ ΣΕΝΑ 

Δόξα - δόξα σέ σένα, &ρμονία πού παραμένεις 
ατό χρόνο, cn,b διάστημα, παν του. 
Δόξα σέ e1ένα, ί!ί Χά ρη • 
Δόξα r:1έ c1ένα, ε\.ν..ογημένη 'Αλη&εια, 
πού έκφράζοννε οι �ηc:JΚείε ς 
μά πού ξεπερνας τίς &ρηc:JΚείες. 

,Θαγ�ουμανα�άQ, ιν9ός ά'γιος,του ΙΗ' αιώνα
Αποσπασμα απο πολυ<ΠΤtχο ποιημα 

Με τάφρ αστι Κώ οτ α Στ εφαν ί δη 
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