
'Ανήρ δίκαιός έστιν

ούχ ό μή άδικων 

άλλ' όστις 

άδικείν δυνάμενος 

μή βούλεται. 

Φιλήμων 
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Το κλειδί της Θεοσοφίας 200 
Ή φωνη της σιγής. - Τα πρώτα οήματα στον 
'Αποκρυφισμο 1 00 
Σ' έlκει ους που πι:νθουν 20 
Ή Άτραπος του Άποκρ..ιφισμου 200 
Προσέγγισις προς την Πραγματικότητα 40 
ΑΙ 6αθύτεραι όψεις της Ζωής 40 
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Το Φως της 'Ασίας 80 
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Ή άπόκρυφη ζωη του άνθρώπου 
Καρμα - Γιόγκα 
Θεοi σε έξορία 
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Στ' πόδια του Διδασκάλου (ε<δ. 1966) 
Στοχασμοi πάνω στη ζωη (Α' σειρα) 

τοχασμοι άνω στη ζω' Β • σειρα) 
Έκπαίδευσι ι<αi σημασία ζωής 
Στη σιyη τοΟ Νου 

Άρχαιοι "-λληνες φιλόσοφοι 
Ό άνθρωπος και ή Ζω.' 
ΟΙ Νόμ ι της Ζωης 
Τό Σημειωματά ιο ένος Μύστοu 
Τα Φ σικα 
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00 
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1 Ο 
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100 
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Άποκ υφισμος καί vστ,κισμος άδ. 50, δc.μ 100 
Με: λ ε τ ' μ α τ α αδ 130, δε 180 
Είσαγωyη στη Θ · σοφία άδ 130, ψ 180 

ΗΤ I Σ (Το 6ι6λιο τής σοφιας) εμ 180 
Τα 6ήuατα τής Φιλοσοφίας Α 120 
Τα 6ήματα της Φιλοσοφίας Β ! 120 
Έκλοyαi άπο τον Κ ρισναμουρτι 1 00 
Ό 'Ι η σ ο υ  ς 100 
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«ΙΛΙΣΟΣ� Έπιλοyη 1956-58, 1959-61, 1962-65, κάσ η χρυσ. 250 
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Περιο ικον <<IΛΙΣΟΣ», Τόμοι χαρτόδετοι 1971-78, εκαστος 150 

' ποσrείλατε το 6ν dημον δια να τα λάβετε ταχυδρομικως. 
(Ai άποστολαi έ.., i άντικαταβο ή έrrιοαρύνονται με δραχμας 40) 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΧΕΙΜΑΡΑΣ 
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ΕΛΦΟ]C]Η[� 

Toi> John Β. S. CO Τ 

Διεθνοϋς Προέδρου 
της Θεοσοφικης Έταιρίας 

Μια άπο. τις ιμεγ01 ύτε.ρες
τραγωδιες του ικαιροCι ,μας δέv
ε'Fναι δτι 6 ΙΙ<!όσ�μος άδυvατεί' να
;τταpαγάγη άρκετα τcpόφψα για
τους άνθρώπους άΝλα ότι, σέ
.μεριι'<ες πε.ριπτώσεις, παpάlγει
πdλυ 'ΠΕΙΟισσότεpα ό:πο τα άvαγ
καί'α, ιμα εΤναι rττaλυ δαπα,νηpα
η όιτηpόσιτα •ο-τα Ε!ΚαΤ μupια
κατοίικων τών ΦτQχότερων χω
ρών 

Θα 1t1ρέπει άρα yε να πε.ρι
,μ<ένα,ψ-ε ινό: Θθάνο

υν ι
κ ι αλλα 

έ�κατομ�μupια ό!πο ιπεί'να, έmειδη

.... 

\ 

;::.:::::: .•·:}::: 
� 

�--,, ϊ/ · 6
άπαιτοCινται δαπάνες συγκομι
δης, ισυ οyης ικαι άποσ-τολης;

'6μεί'ς που δεχά εθ:χ την πρα.·
γ ατι,κοτητα τοί, ένος ικc::r, ου,
,μιας άvθpωπότητος, ,μιας ά.δελ-
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ψότητος κα1 �μιας ζωη.ς, ή όιπο:α 
ρέει παντοu, eχqμε χρέος ώς ά
τομα να έ\Λδιαψε:ρθοuμε γι' αύτό 
τό πολύ σοοαρό rπρόολημα. 
Μπορεί', Μοαια, να 1μι\ν εϊ1μαστε 
Ιrκανο1 να άσχο�ληθοvμε �μείς ol 
'ίδιοι με τη,ν rττρqμήθεια των τρο
ψί1μωι, .άλλα θαnτρεπε να ιπροσ
ιτταθήσωμε να iδημιοφγήσωμε 
ενια .κιλίίμο;, ωστε ιή ,κοινωνία να 
ιμrην ιμrπ::>ρmη ν' άπaψίιγ�η τη,ν 
άiιrrι�μετώπιση τοu θέψαrτος κα1 
να τό έπ�μ ικ:τθη. 

Ή ιττφ1 έιvος ΙΚΟΟΊμΟU άντί�λη
ψη άπαιτεί' rμιό: παγu<όσ,μια κυ-
6έφηση, πού ν' άντιπροο-ω;πείιη 
κα1 να .ΕJuθύνεται ιyια όλον τό.v 
κάσ�μο, άvτ1 τοu τωρινου διηρη,-

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ 

�μέvου κα1 διΊσϊeημeνοο κάc,�μοu. 
"tα 'Η:νωμέϊvα ΝΕ.θvη t.πετeλwαν 
σποψαί'ο ει:tγο ικα1 οί όργαινώ
σεις των rύπηρξαν σε ,το'},)..α πε
δία είιφγ,ετιΙκές� !άλλα μονάχα 
,μία rάληSιινη ικαi rττ(Χiραδεικτ,η παγ
ικόσ�μια άpχη, θα εΤχε τη δύ\Ααμη 
να ,iJξα;σψα,λίrση τροψη για .κάeε 
&ιθρωπο Οϊόν ΙΚJΟΟ1μο. u.E\AC! τέ
τοιο σωμα, ιμε ιέlξουσία άποφα
σιpϊιrκ•ή, θα 1μποροί'.p-ε να qρη 
τις ,,τιό ,μεγάλες � �ί,ες τη,ς t-

πο�ης ,μας ΙΙ<α1 να όδηγήσι:ι σ' 
έναν κόισιμο Ι!:Ιλπιδαψόρο, ,πε,ρισ
σότε,ρο άντιπροσωπευτι11<ό της 
Πα;yiκ001μ·ίw 'Αδελφότ,ητος τοΟ 
'Ανθρώ(ττου. 

1979 - Δ1εθνες έτος τού πα1δ1οϋ 

Κύρι.ε, λuπήσοu τα παιδια 
'TT'OU wχτωθήκανε στ 1 ς στράτεq 
δί1χως ψωμ1 καi σιπιτι11<ό ... 
•Που <«>εν τα ιδλέιπο�> οί διaiοοπες
ετσι •καθώς γφγοδια6αίνοuν,
ικι' αίιτοi ;περνοuν rκ.u' ΘΙ<εί',να rμένοuν ..•,

,Κύρι,ε, ιλυπήσοv τα rπαιiδια 
κά!θε γωνιας rκαi rκάeε τόπου 
πού τα ,φσδώσσιμε όλοι tμεί'ς 
1Ο1κ�ληρά, ΙΚαi rστ' ον,qμα τ' �ou! 
Δώσε τους πίστη ικαi κοuράyιο . 
καi για rπροστάτη ωα σου άγιο, .. 

Τό μίσος rττια έ;χ,ει θφιέψει 
rκι' ενα παιδi πως να τ' ό:ντiξει ! 
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11 
ΙΠQΒΙΠΕ0 

GEORGES REYER <((Miroir de Ι' Histoire••> 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟ
ΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡ· 
Σ I Α, φέρνουν 
στην έπικαιρδ-
τη'Τα ,,-ον 'Ισλα
μισμό Κοιμι
σμένη έπι χρό
νια ξuπνησε ή 
δύναμη αύτη 
και πuροδοτη• 
σε μιά λα•κη έ· 
ιτανάσ-ταση, που 
άνέ-rρεψε -τον 
άρχαιότερο θρό
νο -roO σημερι
νοΟ κοσμοu Το 
Ισλάμ άντιπρο

σω-ιτεύει πλέον 
άπο 350 έκα
-rομμύρια ά:νθρώ-

'Ισλάμ θά πή ύποταγη 'Υποτα
γή, έννοε'ίται, σ-rη θέληση τοΟ ΘεοΟ 
Μουσουλμάνος ( ή λεξις εχει την ϊδια 
ρίζα), εΤναι ό υποτεταγμι,.νος Προ
σεύχεται πέντε φορες την ήμερα, 
δηλ. άνανεώνει την ύποταγή του, 
σ-rραμμένος προς την Μέκκα, την 
θρησκευτική του πρωτεύουσα, γ
γιζοντας μέ το μέτω-ιτό -rou τη γη 

ΟΙ Μοuσοuλμανοι άvήκοvν σέ ·30 
εθνη κα1 είκοσι φυλές μιλοΟv έκα· 
το διαλέκτοvς, άλλά άπεuθuνοuν 
-την ίδια προσευχή, σ-rο ίδιο Θεό 
κα1 στην ίδια γλώσσα, την άρα6ι
κή. 

Το 'Ισλάμ εΤvαι ή νεώτερη έξ 

πων σκορπισμέ· 
νων στον κόσμο, 
περισσοτερο δ
μως στην Μέση 
Άνα-rολή Το 'Ι. 
σλαμικο κράτος 
εΤχε ξεπεράσει 
την ι<οσμοκρα· 
-rορία τοΟ 'Αλε
ξανδροu, ξεκι
νώντας άπο ενα 
6ι6λιο- -το Κ Ο· 
ρ α ν  ι ο - που 
'ΤΟ εΤχε υπαγο
ρεύσει ενας κα• 
μηλ έρης, άyνο
ών αναγνωση κα1 
γραφή ό Μωά
μεθ Τί εΤναι σή• 
μερα το 'Ισλάμ; 

άποκαλύψεως θρησκεία, άλλα, έπι 
πλέοl(, εΤναι μία κοι,vωνικη και 
πνεuματικη κοι οτης, ακομη μία πο
λιτικη όργάνωσις 

Ξεκίvr,σε πρίv άπο 13 αίώνες. 
ΕΤναι για την Άνατολη δ,τι ό Χρι
στιαvισμος yιά τη Δύση Το Ισλα• 
μικο κράτος εφθασε καποτε να εκ· 
-rεί1εται απο τις 'Ινδίες ως -την 'Ι
σπανία και απο τη Ρωσια ως την 
'Ιvδοvησια Για να το διασχιση κα
νεις στη ράχη -της καμήλας ήθελε 
18 μηvες Τά καρα6ά ια -roO Ίσλα:μ 
που διεσχιζαν το ημισu τοΟ γνω
στοΟ κοσμοu μετέφεραν στη Δύση 
τά μετάξια και τά μπαχαρικά της
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Άνατολης, τά άρώματα της Άρα-
6ίας καi τiς έσάρπες του Κασμίρ, 
άλλά καi τiς μαθηιματικες πραγμα
τείες της 'Ινδίας, τiς έσωτερικες 
διδασκαλίες της Περσίας καi τiς 
πρώτες μεταφράσεις του Πλάτωνος 
καi του 'Αριστοτέλους, προπαρα
σl<'εuάζοντας την 'Αναγέννηση. 

ΟΙ σποuδασταi της Δύσεως ώ
φειλαν να μάθουν τα Άρα6ικα -τή 
γλωσσα των μορφωμένων του Με
σαιωνος- για να δια6άσοuν ΤΟ 
'Εγχειρίδιο του 'Ιπποκράτους, ενα 
άπο τα εξη πρωτα δι6λία που διέ
θετε ή 'Ιατρική Σχολή του Μομπε
λιέ. 

Το μuθικο αύτο ,κράτος, με τiς 
πρωτεύουσες των «Χιλίων καi μιας 
νuκ1ων» - τή Βαγδάτη με τiς 
27.000 τζαμια καi τα τρία έκατομ
μύρια των κατοίκων, ΤΟ Κάιρο με 
τα χρuσα παλάτια του Χαρουν - έλ -
Ρασiδ καi τή 6ι6λιοθήκη των 
1 .500.000 τόμων, την Κορδούη με 
το φημισμένο της πανεπιστήμιο, δ 
ποu καi ενας ιrάπας προσηλθε φοι
τryτης - αυτο το ,κράτος, αύτος δ 
πολιτισμός, προ του δποίοu έγονά
τισε δ κόσμος καi που άνοιξε μια 
νέα έποχή στην 1στορία της άνθρω
πότητος, ΤΟ 1 ον ετος της 'Εγίρας 
(της μετοικ·εσίας του Μωάμεθ άπο 
τή Μέκκα στή Μεδίνα, στiς 20 Σε
πτεμβρίου του 622),, ΤΟ κράτος αύ
τό, βγηκε μέσ' άπο ενα βιβλιαράκι, 
για ΤΟ δποίον ξέρει δλόκληρος δ 
κόσμος, εστω καi χωρiς να ΤΟ εχη 
διαβάσει: το Κ ο ρ <7' ν ι ο. 

Εκείνος που ΤΟ ύπηγόρεuσε -
γιατi δεν /\ξερε νά γράφη, οίίτε να 
διαβάζη - ήταν ενας καμηλιέρης, 
έδω καi χίλια τριακόσια χρόνια, 
στήν άγρια ερη,μο της Άραοίας, 
που λεγόταν: -Μωχάμετ Ν I μπν Άλ
λαχ Ν I μπν έλ Μοu,·αλiμπ ίμπν Χα
σίμ έλ Κορεισίτ. Σε συντομία: 
Μωάμεθ. 

'Ηταν ενας βεδοuί'νος. Ή καρδιά 
TOU εκαιγε σαν την αμμο της έρή
μοu της 'Αραβίας, έκεϊ δποu δ Θεος 
έκτύπησε κάθε φορα που /\θελε κά
ποιον προφήτη, Ή Μέκκα, δποu γεν
νήθηκε ΤΟ ετος 571, άπέχει μονά
χα δέκα ήμέρες καραοανιου άπο το 
ορος Σ ινδ:, δποu δ Μωuσης έδέχθη 

τiς Δέλτοuς του Νόμου, καi δώδεκα 
ή μέρες άπο τή Ναζαρετ δποu δ '1 η
σοCις εφερε στον κόσμο το Ευαγ
γέλια. Άλλα ένφ ΤΟ Σι.να εΤναι 
δ:;u, ό, καi ή Ίεροuσαλήμ σχεδον 
πεδιάδα, ή Μέ!κκα εΤναι ενας καu
τος βράχος, ενα άπειρον φλεγομέ
νης άμμου, εΤναι ή ερη•μος. 

Ό Άοραάμ, άναζητώντας τή γη 
της έπαγγελίας, έσταμάτησεν έ κ ε ί', 
άφήνοντας τον γιό τοu Ισμαήλ πά
νω σε μια πέτρα. Άπο τον 'Ισμαήλ 
γεννήθ ,:κε ή φυλή των 'Αράβων. 
Άπο τήν πέτρα, ΤΟ 'Ισλάμ. VΟταν 
δ Άβρααμ αφησε τον γιό τοu πά-

. νω στή πέτρα - άφιερώνοντάς τον 
στον Μοναδικο Θεο - ή πέτρα 
ήταν άσπρη, Δύο χιλιάδες ετη, άρ
γότερα, δταν τήν εΤδε δ Μωάμεθ, 
ήταν .κατάμαυρη,: Άπο τα κρίμα
τα των άνθρώτrων, εΤπε. 

01 βεδουίνοι, εχοντας ξεχάσει 
τον Θεο του Άοραάμ, τήν εΤχαν 
κάμει οωμο του ναοCι τοuς καi πά
νω σ' έκεiνον τον κύοο (Καάμπα), 
έθuσίαζαν καμηλες, βώδια - καi 
,ταιδια - στους 360 θεους του 
βαροαριkοΙJΙ πανθέου τοuς. • Ηταν 
εξη αίωνες μετά τον Γολγοθα μα
κρuα άπο τους ύψηλους πολιτισμους 
της Αίγύπτοu και της Περσίας, δ
ταν μετά τήν νύχτα έκείνη, του θα
νάτου του Ί ησοCι, ή κατάρρευση 
της ρωμαικης αυτοκρατορίας και 
τα σχίσμwα της Άνατολι,κης 'Εκ
κλησίας αφη,ναν τους λαους να ξα
ναπέσοuv στον παγανισμό. 

Σ' eκεiνον τον άγριο ,κόσμο, κι
νφον δπως ή άμμος, έκτειvόμενον 
άπο τήν Έρuθρα θάλασσα ως τον 
Περσικο κόλπο, ή ίδέα του έγκλή
ματος ήταν άνύπαρκτη,. Τα κορί
τσια ήσαν αtτία φροντίδων καί ol 
περισσότεροι γο!νεiς, άπλούστατα, 
τα εθαοσν ζωντανα μετα τή γέν
νησή τοuς. 

Γύρω άπο τήν Καάμπα χτίσθηκε 
μια πόλις, ή Μέκκcχ, .καί εγινε ή 
Ιερ11 πόλις των εtδωλολατρων. Άπο 
κάθε ση,μεϊον της έρήμοu, άπο τήν 
Αίγυπτο ως τήν Περσία. καί άπο 
την Ύεμέvη ως την 'Ιουδαία, εφθα-
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Σχέδιο οϋ 18ου αtώνα ιά ον τάφο τοϋ Μωά εθ σ η 1cδινα 

ναν οί νομαδες σ' έκείνο το σταυ
ροδρομι του μεταξιοίι και τοίι λι
δανιοίι, και μια φΟρα το χρονο συ
ναντώντο τά καραβάνια στο μεγαλο 
πανηγύρι Ή πόλις μετεδαλλετο 
γιά τρεΊς μηνες σ' ενα καραβαν -
σεραι, όπου κυκλοφοροίισαν δεκα 
χιλιάδες καμηλες, ισάριθμοι καμη
λιερηδες και εμποροι, καί, λένε 
πλεον άπό έκατό χιλιάδες προσκυ
ν;,ταί, χωρίς νά λογαριασωμε τους 
μάγους ξορκιστές, άκροδάτες και 
τις εταΊρες που προσείλκυαν κι' 
αύτές, όπως το έμπόριο και τά εί
δωλα, ζωηρότατο ενδιαφέρον και 
πρ:,καλοίισαν ποιητικους αγώ ες 
προς τιμήν τους, γιατί όλοι οι ει
δωλολάτραι έχουν φλέβα ποιητικη 
Η Μεκκα, ιερη πολις τοίι παγανι

σμοί, και πρωτεύουσα της άκολα
σίας, ζη π ούσια άπό τί θεότητες 
και τα χαρτοπαίγνια, που έκμεταλ
λεύονται τά τραστ των μεγάλων οί
κογενε ιών 

Ό Μωάμεθ άνήκει σε μια άπό 
τις ίσχυρότερες αύτες οίκογένειες, 
των Κορεισιτών, και ε ει τό μονο
πωλιο τοίι άγιασμένου νεροίι τοίι 
πηγαδιοίι Ζέμ - Ζέμ ΕΤναι πλούσιος 

Σέ ήλικια εξη έ-τών εΤχε όρψα
νέψει και την προστασία του εΤχε 

άναλα6ει ενας ά.πο τους θειους του, 
ο Αμπου Ταλίμπ, άπο ευσπλαχνια 
Αλλα σε ήλικια 25 έτών εκαμε 

πλουσιο γαμο Νυμφεύθηκε τιν Χαν-
τιτζά μια χήρα πού άπο τον πρώ
το τr,ς άντρα εΤχε κληρονομήσει ένα 
άπό τα μεγαλύτερα καραδανια της 
Μεκκας Έτσι εγινε ενας άπο τους 
πλοuσιώτερους καραδανιερηδες της 
'Αραδιας Σέ ήλικία 40 έτών εΤ
ναι καλος σύζυγος και καλός πα
τέρας ( με οκτω κοριτσια και τεσ
σαρα άγορια άλλά τά δεύτερα αύ
τα πεθα αν σε νεαρη ήλικια), εJ
ναι μελος του τοπικοί, σuμδοuλιοv, 
με αρκετη άποταμ ιεuμενη περιου
σια σεδομενος τις παραδοσεις και 
τα συμφεροντα της κοινότητος, και 
θυσιάζει στά είδωλα δπως και οί 
δικοί του Τοτε όμως, ερχεται τό 
« ξ ύπνη μα:>)' 

Απο μικρός έβλεπε ονειρα και 
δραματα Σuχνα πήγαινε μοναχος 
του στην ερημο και καθόταν κάτω 
άπο μια τζιτζιφιά, όπου τοίι εΤχε 
σuμδη κάτι περίεργο Θα ηταν 
πέντε χρονών Φύλαγε τα πρόβατα 
της παραμάνας του όταν τοίι φά
νηκε ότι άνοιξε δ ούρανος καί ξε
πετάχθηκε ένα ποvλι όλο ψωτιά. 
Τρομαξε και λιποθύμησε vΟταν 
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σuνηλθε διηγήθηκε δτι έ.κείνο το 
«φλεγόμενο πραyμα» τοί) άνοιξε το 
στηθος με μια σπαθια <<καί τοu εΤ
χε πλύνει την καρδιά». Άπο τότε, 
κάθε φορα πού πήγαινε στην ερη
μο, παραμόνευε μήπως ξαvασuναν
τήση <<Το πουλί έκείvο». Μια ήμέ
ρα κατα τήv πλεuρα τοu Σ ινδ: δ 
θείος του καί δ μικρος Μωάμεθ πη
γαν στη σκήτη, ένος μοναχικοί) άν
θρώποu πού τον ελεγαν Μπαχίρα 
και ηταν χριστιανός. ΤοΟ διηγήθη
κε την Ιστορία του - θα ηταv 14 
έ.των - και δ ,Μπαχίρα τοu εΤπε 
δτι «άσφαλως θα ηταν άγγελος, 
μπορεί δ άρχάγγελος Γα6ριήλ>,. 
Και τοΟ μίλη.σε για τον Ίησοu. Ή 
Ιστορία τοΟ άνθρώποu αύτοΟ τοu 
εκαμε έντύπωση: καί κάθε φορα πού 
θα σuναντοuσε εναν μοναχό, τον 
ρωτοuσε αν ξέρη, «την Ιστορία τοu 
άνθρώποu έ.κείνοu άπο τή Ναζαρέτ». 
Νυμφευμένος πιά, γνώρισε ενα τυ
φλό, τον Ούαράκα, ό δποίος ηταν 
άρχικα ε!δωλολάτρης, επειτα 'Ιου
δαίος και εΤχε μεταστραφη στον 
Χριστιανισμό. Αύτος τοΟ εμαθε 
πολλά. Και ό πλούσιος !διοκτήτης 
καρα6ανιο0 έ.ξακολοuθοuσε μεν τα 
�ίινη αΤμα στα είδωλα και να κερ
δίζη πολλα χρήματα άπο τους 
προσκuνητας των ε!δώλων, άλλα 
ενοιωθε μέσα του κάποια δίψα για 
«κάτι άλλο». Σ ιγα - σιγα ξέκο6ε 
άπο τις παλαιές του συνήθειες και 
πήγαι,νε. στή,ν ερη1μοι δποu εμενε 
μονάχος, μέσα σε μια σπηλιά, τρε
φόμενος με χουρμάδες καί κατσι
κίτσιο γάλα, έ.πι ήμέρες καί έ6δο
μάδες, περιμένοντας κι' αύτος δεν 
ηξερε τί. 

Ξαφνικά, (<ΤΟ κάτι» αύτο ηρθε. 
�Ηταy ήλιο6ασίλεμα, δταν ό ού
ρανος ήταν π:ρασιvω'Πος και ό άνε
μος της έ.ρήμοu έσήκωνε νέφη άμ
μου θολά. Καθώς εβγαι•νε άπο το 
σπήλαιο, εΤδε έ.κείνο «το φλεγόμε
νο πραγμα»., πού τον χτύπησε και 
τον ερριξε χάμω_ �σταν άνοιξε τα 
μάτια του, ό ούρανος ηταν γεμάτος 
άστρα. Τί τοu εΤχε σuμβη; Σαν να 
τον εΤχε χτυπήσει κατακέφαλα μια 
πύρινη μπάλλα. υΕνα πλάσμα φτε
ρωτο τον εσφιγγε στο λαιμο και 
τον ταρακούναγε <<Συλλάβισε!» τοΟ 

φώναξε, ενω τοu έκuμάτιζε μπρο
στα στα μάτια του κάτι σαν ση
μαία με πύρινα γράμματα. 

Τυφλωμένος και μισοπνιγμένος, 
έτραύλισε: 

- Δεν ξέρω! 
Ό άλλος τον διέταξε δύο φορές: 
- Συλλάβισε! 
- Τί να συλλαβίσω; 
Τότε ένιωσε κάθε γράμμα απο 

τή σημαία να γίνεται σαν ξίφος 
καi να βυθίζεται στο στηθος του, 
ένω ό V Αλλος έπανελάμ,βανε: 

- 'Εξάγγειλε! (Στην άρα6ική 
το <<έξαγγέλλω>> εΤναι ΤΟ ίδιο με 
το <<σuλλα6 ί ζω») . 

- 'Εξάγγειλε, έξ όνόματος τοΟ 
Κυρίου σου δστις επλασε τον άν
θρωπο, δτι εΤναι δ χορηγός παντος 
άγαθοΟ, δτι έδίδαξε στον άνθρω
πο δ,τι δεν έγ,νώριζε. 'Εξάγγειλε! 

Τρομαγμένος, «το εβαλε στα πό
δια» και πήγαινε προς ΤΟ σπίτι 
του. Πίσω του άκουσε μια φωνή: 

- Μωάμεθ, εΤσαι άπεσταλμέ
νος τοu Θεοu. 'Εγώ εΤμαι ό άρχάγ
γελος Γαβριήλ. 

'Εκείνη, τή νύχτα της άποκαλύ
ψεως, τή νvχτα Καδίρ, την υ A-y ια 
Νύχτα τοu 'Ισλάμ, έπι 1300 χρό
νια την τιμοΟν ol Μουσουλμάνοι με 
αύστηρή νηστεία τοί) Ραμαζαν,οΟ 
και με προσευχές. ΕΤχε άρχίσει μια 
μεγάλη περιπέτεια. 'Ένας κεραυvος 
εΤχε πέσει πάνω στον Μωάμεθ και 
ή άναμμέvη, έκείνη ψυχή θα έλαμπά
διαζε τό� μισο κόσμο_ 

Στην άρχή ό Μωάμεθ πιστεύει 
δτι επεσε θuμα των δαιμόνων της 
άμμου, δτι τόν έκuρίεuσαν τα «τζί
νια». Άλλα ή γυναίκα του, ή Χαν
τιτζα και ό φίλος του Ούαράκα TOU 
λένε πως ό Θεός τοΟ εΤχε στείλει 
τον άρχάγγελο Γαβριήλ. 'Επί τρία 
χρόνια δεν μιλάει, τρώει και κοι
μδ:ται έλάχιστα, άκόμη σκέφτεται 
ν' αύτοκτονήση. Καί, φυσικά:, άπο
φεύγει την ερη.μο, μονάχος. 'Αλλα 
ενα βράδυ πηγε, καίγοντας άπο 
πυρετό. vΕπεσε στην άμμο και 
σκέπασε το πρόσωπό του με τον 
μανδύα του. Ξαφνικά, κάτι φάνη
κε πάλι μπροστά του με πάταγο 
και φωτιά. 

- vE, σύ, πού κρύ6ε:σαι, σήκω 
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και μίλα' Τα εύεργετήματα τοΟ 
Κυρίου όφειλεις να τα έξαγγειλεις 1 

'Εξάγγειλε 1 

Σηκώνεται ορθιος 'Ενώπιον του 
ΘεοΟ. Σαν μια Φλόγα Ή αγωνια 
κα1 ή άμφιδολία σαρώνεται. Ξέ ρ ε ι  
δτι εΤvαι Προψήτr,ς Στο χέρι του 
δλέπει το πύρινο ξίψος τοΟ άρχαγ
γελου 

Ή άποστολή του, Τήv ξέρει Θα 
φέρη το σκανδαλο Στην οίκογέ
νεια του πρώτα, στην πόλη έπει
τα Να γκρεμίση τα είδωλα που 
άπ αύτα ή Μέκκα πλουτίζει, άλλα 
κα1 δ ίδιος. Ό πόλεμος Ό ίερος 
πόλεμος Έv όνόματι τοϋ Θεού, με 
το ξιφος και τή φωτια Ι 

Κοντά του μένουν ή γvναικα του 
ή Χαvτιτζα, δ θετος γιός του Ζείδ, 
δ έξαδελφός του • Αλη, δ φίλος του 
'Αμποu Μπεκήρ, και δ 'Οσμάν, 
άντρας της πρωτότοκης κόρης του 
Αύτο1 ο1 πέντε -oi πρώτοι τοΟ 
'Ισλαμ- εΤvαι μαθηταί του 

Στήv πλατε'iα της Κααμπα, δπου 
τα πλήθrι συvωθοϋvται για τις θυ
σιες στα είδωλα, δ Μωάμεθ ύψώ
vει τή φωνή του, για πρώτη φορά 

- υΕνας εΤναι δ Θεός I Ένας 
εΤναι δ Θεος κα1 έ:γώ, δ Μωάμεθ, δ 
προφήτης του 1 

- Πάει, τρελλαθηκε ! εΤπαν 
Ντελίριο τον επιασε 

- � Αν εΤσαι προφήτης, κάνε ενα 
θο.Ομα 1 

- Και που σδ:ς μιλάω για τέ
τοια θέματα, έγώ δ άγράμματος, 
δεν εΤναι θαϋμα, 

- Τι μας λές Ι Αύτα που λες 
εΤναι άπο την Παληα και τήv Καινή 
Διαθήκη, σοΟ τα εμαθαν έκεινα τα 
σκυλια ο1 έδρα'iοι και ο1 χριστια
νοι για να φέρουν άναρχια και κα
ταστροφή στην πόλη μας! 

Μερικοι προσκυvηται τον προσέ
χουν Καί άπομακρύνοvται απο τη 
λατρεια τών είδώλωv Περισσότε
ρο έξαγριώνοvται oi προύχοντες. 
Να τελειώνουν μ' αύτον τον στα
σιαστή! Άλλα δεν μποροϋv να τον 
σκοτώσουν Ό νομος της έρήμου 
άπαγορεύει τον φόνο ένος άvθρώ
που της ψυλης. 01 Κορεισίτες ρί
χνονται σ' έκείνους που τον άκοϋvε: 
ψτ<vλους, ζητισ ουc και σκλάβους, 

ΤΟ ίδιο άκροατήριο που εΤχε και 
δ 'lησοϋς, πριν εξη αιωνες Βαλ-
1οί άπο τc,υς προύχοντες, τή στι
γμη που κηρύττει, τον φτύνουν κα
ταμ')υ r:α Ό�αv προσεύχεται άπό
μερα, τοί) πε,δ:νε στο πρόσωπο 
προδατισιr.ς πατσές Τα κηρύγμα
τά του εΤναι δμοια Jε τα χριστια
νικα, μοvο που δεν παραδέχεται 
την θεό,ητα τοϋ lησοΟ Προβαλ
λεται ώς Προφήτης, ώς δ τελευται
ος τώ\· προφητώv Επαvαλαμβαvει 
στον αvθρωπο δσα εΤχαv πη ο1 
προγατοχοι του άπο τον Αδρααμ 
ως τόv ' 1 ησοϋ 

- Να εΤσθε δικαιοι Φοβεισθε 
το·ι Θεό Άvαλογιζεσθε την Ημέρα 
της Κρίυεως 

Τον 6ριζουv, τόv λιθοβολοϋv Μα
χαιρώvυυν τους όπαδούς του Τους 
ξαπλωι(jυv στην άμμο γυμνούς, με 
ξέσκεπο κεφάλι και πλακώv::υv το 
κορμι τους μ' έναν όγκολιθο Τους 
αφήvουv έκε'i ώσπου να πεθαvουv 
απο διψο. και να ελθουv τα σκυλιά 
1·α ρο,-ανισουv τα κόκκαλα τους. 
ΕΤvαι oi πρώτοι μάρτυρες του 'Ισ
λάμ "Ενα οvομα εχει φΤασει εως 
τήv έποχή μας. Τον ελεγαv Μπιλάλ 
και ήταν νέγρος Με τόv όγκόλιθο 
να TC'U συvτρίδη το στηθος, μέ: τή 
διψα vu τόv πνίγη, έπαvελάμβανε 
1iμέρσ και νύχτα! 

- Ένας εΤvαι δ Θεός Ι "Ενας 
εΤναι δ Θεός! 

Ό Μωάμεθ έξαγόρασε τόv έτοι
μοθάνατο σκλάβο άπο τόν άφέvτη 
του και τον περιποιήθηκε Τον έθε
ραπ::..ισε Και δ αvθρωπος έκεινος 
εγινε δ πρώτος μουεζιvης Μέχρι 
τέλcυ1., της ζωης του έπανελάμβαvε, 
πέντε ψορες τήv ήμέρα, τό κήρυγμα 
της μο\οθείας καί καλοϋσε τους 
πιστcίις στην προσευχή 

01 διωγμοί και τα 6ασανιστή
ρια πολλαπλασιάσθηκαν Το 620

( «Έτος τοΟ Πένθους») χάνει την 
πιστή σύντροφο και πρώτη του ό
παδό, τήv Χαντιτζά Στήv άπελ
πισια του βλέπει τό πρώτο οραμα: 
Βλέπει τόν έαυτό του καβάλα στη 
Μποράκ, την άσπρη φοράδα του, 
να διασχίζη την ερημο και άπο την 
· ι ερουσαλήμ να ψθάνη ως ΤΟ θρό
νο τοϋ ΘεοΟ. Έκει δέχε,αι την 
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Ίfpώτη άπο τις πέντε έvτολές τοίi 
'Ισλάμ: τηv έvτολη της προσευχης 
πέντε φορές τηv ήμέρα, με το 
πρόσωπο στραμμένο προς τηv άγία 
Πόλη, που δέv ηταv τότε ή Μέκκα, 
άλλα ή «πόλις τοίi ΘεοQ τοίi 'Α
βραάμ», ή 'Ιερουσαλήμ. 

01 Κορεισίτες άποφασίζοuv vά 
τοv δολοφοvήσοuv, έξ αίτίας τώv 
βιαιοτήτων που προκαλεϊ ή vέα 
θρησκεία. Μόλις ξεφεύγει και πη
γαίνει στη Θαίφ, τοv διώχvοuv κα1 
άΠΟ έκεΪ και ζ"),Τάει καταφύγιο στη 
Γιατρίμπ, 400 χιλιόμετρα άπο τη 
Μέκκα. Ήταν ή 25η Σεπτεμβρίου 
622 και γίνεται ή τφώτη. ήμέρα τοίi 
πρώτου ετοuς τοίi 'Ισλάμ, είς άvά
μνησιv της <<μετοικεσίας» τοίi Μω
α,.ιεθ. Ή Γιατρίμπ μετονομάζεται 
άρyότερα σε Μεδιvα αλ Ναμπί =

ή πόλις τοίi Προφήτου. Ή ήμέρα 
έκείvη εΤ1-αι ή 'Εγίρα (

#Εξοδος).
ΕΤvαι ή άρχη μιας vέας έποχης. 
Της έποχης τοίi Τζιχάvτ = τοίi 1ε
ροίi πολέμου. Έχθρος εΤvαι δ εί
δωλολάτρης. ·Εvαvτίοv του δ Μωά
μεθ γuμvώvει το ξίφος κα1 ύψώvει 
τηv πράcτιvη σημαία τοίi πολέμου. 
Ξεκινάει με 300 �vτάρτες. Τους 
ύπόσχεται τη vί,κη η τηv άγιωσύvη 
τώv θυμάτων, τηv αίώvια ζωη δίπλα 
στον Θι:ό ... 

Ό παράδεισος, που τους περι
γράφει, εΤvαι έ:vα άτέλειωτο συγ
κρότημα κήπων, δποu κuλοίivε πο
τάμια . ·κα1 ,κuκλοφοροι),νε ούρί με 
μεγάλα μάτια κα1 φρέσκα σώμα
τα, πρόθυμα vά ξαπλώσουν μαζί 
τους '<άτω άπο τίς φοινικιές. 'Όσο 
για τους δειλούς, τους περιμένει 
ή κόλασις, οποu φuσαει διαρκώς 
άvεμοθύελλα και το vερο τώv πη
γαδ ιώv κοχλάζει .. 

Ό άγώvας του εΤvαι άγvός. Δέv 
ζφάει vά κατακτήcτη πόλεις, αλ
λά ψυχές. 'Εκδηλώνεται κατά της 
λεηιασίας, άλλα πολλοί έμφαvιζό
μc\•οι ώς όπαδοί του μονάχα γι' αύ
ηΊv έvδιαφέροvται. Γ uριζοvτας άπο 
κάθε άποστολή, τους λέει 

- Γυρίσαμε άπο το Τζιχάvτ:
τοv μικρο 1ερο πόλεμο κατά τώv 
άπίστων. Τώρα άρχιζε, ό Τζιχάvτ 
Άκμπούρ· ό μεγάλος ίερος πολε
μος έvαvτίον τοίi έαvτοίi μας 

#Επειτα άπο eίκοσι χρόνια άγώ• 
\ωv, με τηv δράκα τώv πολεμιστών 
τcν (δέv ηθελε μισθοφόρους, άλλα 
1ιάρτυρες) εχει ξεκαθαρίσει την 'Α
ραβία άπο τηv είδωλολατρεία καi 
μεταβάλλει τηv Μέκκα σε 1ερη πόλη 
τού 'Ισλάμ. 

Στη Μεδίνα, όπως και στη Μέκ
<α, ο1 προύχοντες συγκροτοίiv εvα 
κόμμα (τώv μοvvαφικών = ύποκρι
τώv) για vά τοv πολεμήσουν. Με

δ,πλωματικότητα τους άvτιμετωπί
ζει κα1 συντάσσει έ:vαv πολιτικο
θοησκευτικο χάρτη για 'ΤηιV διοί
κηση τοίi τόπου και τηv συμπερι
φορά τώv πολιτών. ΕΤvαι το Κο
r>άvιο. 

Tov καταπολεμοίiv και ο1 Έ6ραi• 
C'1, μηv άvαγvωρίζοvτάς τοv ώς Προ
φήτη. Καταργεί τηv Ίεροuσαλημ ώς 
ίερη πόλη των μουσουλμάνων καi 
t.πι6άλλει vά γίνεται ή πεντάκις της 
ημερας προσεuχη με το πρόσωπο 
σ rραμμένι, προς τηv Μέκκα. Άπαλ
ι,άσσεται τελείως άπο τον Ίοuδαι
σμο και διαμορφώνει τη χωριστη 
θρησκεία. Ή Μέκκα θά «έλευθερω
θη), με rrόλεμο δέκα έτώv, με σφα· 
γη κα1 λfηλασία. Ό ίδιος δ Μωά
μεθ, καβάλα στηv καμήλα του, πο
λεμάει με ΤΟ σπαθί στο χέρι. ΕΤ-
1,αι δ Τζιχάvτ, δ 1ερος πόλεμος. 
Πόλεμος . άδιάλλακτος, δίχως ελε
ος. 

Άλλα δυο άγριος εΤvαι στον πό
λεμο, τόσο τρυφερος δείχνεται στην 
ειρήνη_ Διδάσκει: Ό καλος Μου
σουλμάνος άποφείιyει τά άπηγορεu
μέvα άπο τοv Θεό. Καλύπρος εΤ-
1,αι αύτος που συμφιλιώνεται πρώ
τος. ΆληΘιvος μουσουλμάνος εΤναι 
έ..:είvος, που καvέvας δέv εχει vά 
παραπονεθη yιά το χέρι του 1Ί τη 
γλώσσα του. 

'Εγκατέλειψε τά πλούτη. του κα1 
ζfι ταπεινά. Άvτλεϊ vερο άπο το 
πηγάδι. Φοράει εύτελη ένδύματα. 
Μ,\άει στοv λαο άvαμιγvύοvτας χω
ριο της Βίβλου, τώv Εύαγyελίωv 
κα1 τώv άρχαίωv φιλοσόφων. uΕνα 
βράδυ εΤπε: 

- Νά έρyάζεσθε γι' αύτοv τοv
κόσμο σάv vά μείνετε σ' αύτον άθά-
1-ατοι, και yιά τον άλλον, σαν νά 
πεθαίνατε αϋριο. 
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Θαρ;,εί κανεις πώς ακούει τον 
Σενέκα 

Πέθανε σε ήλικία 61 έτών, στις 
8 Ί οuνιοu 63 2, 13η ή μέρα του 
μη ός Ραμπι τού 9ou ετοuς της 
Έyιρας 

Το διδλιο πού άφησε το Κορά
ν ο, εΤναι ή δασις του Ισλαμισμού 
"Αλ Κοραν θα πη άπαyyελία η ά
ναγνωστικό Ή ανάγνωσις στιχων 
του Κορανιοu σrιμαινει προσεuχη, 
ίνωση με τόν Θεο 

Το Κορανιο δεν εΤναι μονον κεί
μενο θρησκευτικό, ή 8 ιδλος του 
μοuσοuλμανισμοίι ΕΤναι καί κώδιξ 
άστικός και ποινικός, πού ρυθμίζει 
μέχρι , επτομερειών τη ζωή τού α 
,όμοu και της κοινοτητος Θρησκεια 
και καθημερινη ζωή, πιστη και πο 
λιτική εΤναι άρρηκτα δεμενες σ' αύ
το το διδλιο με τά 1 1 4 σοuρατ 
\κεφάλαια) και 6 236 άγιας (στί
χους) με σύνολο 77 639 λέξεων = 
τού λόγου τού Θεοϋ, 

Το δόγμα τού 'Ισλαμισμού συνο
ψιζεται στη διακήρυξη δτι «ενας 
εΤναι δ Θεος και προφητης Αύτοίι 
δ Μωαμεθ>, Και πέντε οί στύλοι, 
πού τον στηρίζουν 1 Ή άναγνώ
ριση Θεού και Προφήτου 2 Ή 
ηεντακις της ήμέρας προσευχή με 
στροφή προς τη Μέκκα 3 Ή νη
στεία στον μηνα τού Ραμαζανιοίι. 
4 Ή υποχρεωτική άyαθοερyια 5. 
Το προσ><ύνημα στή Μεκκα 

Μόνον δ πρώτος κανόνας είναι 
ύποχρεωτικος •οποιος προφερη δύο 
φορες τή διακήρυξη, γίνεται μοu
σοuλμανος Για τούς αλλοuς κανο
νες. υπάρχει χαλαρότης "Αν δεν 
καμης την προσευχή, μετανόησε 
'Άν δεν μπορης νά νηστεψης καμε 
μια είσφορά "Αν δεν μπορης νά 

6οηθήσης τον άδελψό σου, πες του 
-ένα καλό λόγο "Αν ε!σαι τοσο 
φτωχός, πού δεν μπορείς vά κάμ ς 
το προσκύνημα, κάμε προσευχή για 
τούς προσκuνητάς 

Το 'Ισλάμ δεν εχει κληρο. Ό 
ίμαμης, πού διευθύνει στο τζαμι 
την προσευχή, δεν εχει ίερατικο λει
τούργημα. Οί μεγαλοι ούλεμάδες
οί άλ θινοi κύριοι τού' Ισλάμ-ε!ναι 
κοινωνιολόγοι καi πολιτικοι, δσο 
καi θεολόγοι. 

« Σ' δλα τά πράγματα, κάμε το 

καλuτερο που μπορείς» Μέ. αuτη 
την άπλοτητα καi την εύλuγισια, ή 
νέα θρησκεία διαδίδεται ταχύτατα 
Σε λιγωτερο άπο είκοσι χρόνια με
τά τον θανατο τού Μωάμεθ, δ δποί
ος δεν 6:φησε αρρενα κληρονόμο 
οι διαδοχοι του οί χαλίφες Αμποu 
Μπεκήρ, Ό μάρ και Όσμαν κατε
κτησαν -rη Συρία, το '1 ρακ, την 
Παλαιστιvη, την Αίγυπτο και άργο
πρα την Περσία ύπερ τοϋ 'Ισλάμ 
ΝΕτσr, σuγκροτηθηκε μια: μεγαλη 
αύτοκρατορία, η οποια γνώρισε τον 

ρuσο αtώνα της απο τον 9ο ως 
1Όv 11 ο αιώνα 

Χριστιανισμος και 'Ισλαμισμος 
ά φισδητησαν την κuριαρχια τοϋ 
><cσμοu Ό Ισλαμισμος εχρησιμεu
σε ώς ένδιάμεσοv κρατος για την 
διάσωση τών άριστοuρyηματων της 
άρχαιας Έλλαδος και Ρώμης, που 
εφερε την 'Αναγέννηση Αλ ά ή 
• Ισλαμικη κυριαρχία στο σuνολο της
c.,rετuχε, εξ αίτιας της έyκαταλει
ψεως τώv αρχών του Μωαμεθ άπό
·rouς διαδοχοuς του Δεν ησαν άπο
στολο ι και μαρτuρες, άλλα μισθο
φοροι Και έπι πλεον, διχασθηκαv. 
Ό Σ χ ι ι σ μ ο ς  (άραδικα σιά= 
χωρισμος, χωριστός, άπεσχισμένος), 
μια α'ίρεση τών μη δεχομενων ώς 
νομ ι μοuς διαδόχους του Μωάμεθ τον
Άμπου Μπεκήρ τον Ό μαρ και τον 
'Οσμάν, αλλά άκολοuθούντων τον 
γαμδρό του Άλη εξακολουθεί καi 
σήμερα να διχάζη τους μοuσοuλμα· 
\ΟUς (στην Περσία tδιαιτερως). 

Σήμερα, ή άραδικη αύτοκρατορία 
δεν ύπαρχει πιά άλ ά τό 'Ισλάμ 
έπιζη και δεν εχει απελπ σθη να 
όνειρεύεται την έκ νέου εvωση τών 
άραδικώ'J κρατών 

Ό παναραδισμος η πανισλαμι
σμός στρεφεται κατά του «χριστια
νικού ίμπεριαλισμοUJ> και μιλαει για 
εναν άκόμη «ίερο πό εμο,> Και ό
μως, έδραίοι και χριστιανοί ώς 
1 ;:χοι της Β ί6 ou δεν θα επριπε να 
θεωρούνται χθροι διcτι, κατά το 
Κοράνιο, έχθρος εΤναι ό εχθρός του 
Θεού 

Προς το παρόν, οί 'Ισλαμισται 
ι'ε συν , ο�εμο κατ� τών μοuσοuλ
Ι·ανων εκεινων, που καταπιεζοuν 
,τούς αδελφους μουσουλμάνους» 
οπως π χ στην Περσια 
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ 

Του Πέρσου ποιητου ΤΖΕΛΑΛΕΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ 

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ 

Ό έν Λονδίνeι> Θεοσοφικος Έκδο
τικος ΟΤκος έξέδωκε ενα 6ι6λίο του 
Πέρσου μυστικιστοu και ποιητου 
Ρουμi (το πλήρες όνομά του: Τζε
λαλεντiν Μωχάμετ ϊ Ρουμi) ύπο τον 
τίτλο. «Μυθοι τών Σουψι» (Άρα6. 
σουψι == σοφός, εύσε6ής). Ό Μα
ουλάνα (Άραδ. λέξη για τον Δι
δάσκαλο) Ρουμi έκτιμάται ώς <<Ε· 
νας έκ τών μεγαλυτέρων μυστικι
στών δλων τών -έποχών» και ώς <<Δι
δάσκαλος της Άτρ.:χπου τών Σού
ψι». 

'Έναν άπο τους «Μύθους τών 
Σουφι» δημοσιεύομε κατωτέρω, 
σχολιασμένον άπο τον δόκτορα Μα
σοιιντ Χομαγιουνί, πρόεδρο της 
Θεοσοψικης Στοάς της Τεχεράντς: 

ΕΝΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ, σέ μιά 
κυνηγετική tκδρομή &.να.κάλυψε 
μιά ομορφη κόρη καί μέ όποσχέ
σεις χρυσαφιοϋ τήν κατάφερε νά 
τον &.κολουθήση. 'Έπειτα δμως 
&.πό λίγον καιρό, έκείνη επεσε 
άρρωστη κ:χ.ί δ πρίγκιπας της 
εφερε δ:άφορους γιατρούς, &,λλά 
ή θεραπεία τους δέν ήταν &.ποτε
λε:.ματι κή, γιατί κανένας τους 
δέν εrχε πη δτι θά τήν θεραπεύ
ση «θεοϋ θέλοντος». Ό πρίγκι
πας κατέφυγε στήν προσευχή καί 
είς άπάντησιν ήλθε &.πό τον ου

ρανό ενας γιατρός, δ δποίος, ά,
μέσως διαφώνησε μέ τίς διαγνώ
σεις των προκατόχων του καί &,
ποφάνθηκε δτι, ή &,ληθινή αίτία 
της &ρρώστειας της κόρης ήταν 
δ ερωτάς της μέ κάπο.ιον χρυσο
χόο &.πο τή Σαμαρκάνδη. 'Ακο
λουθώντας τή συμ6ουλή του για
τροϋ, δ πρίγκιπας εστειλε νά 
φέρουν τον χρυσοχόο άπό τή Σα-

μαρκάνδη καί μ' αυτόν tπάντρε
ψε τήν tρωτοχτυπημέ·ιη κοπέ
λα. 'Έζησαν καλά εξη μηνες σέ 
&.ρμονία καί ευτυχία, άλλά επει_

τα &.πό αυτό το διάστημα, δ για
τρός, μέ θεία έντολή, εδωσε στον 
χρυσοχόο ενα φάρμακο, πού 
έξασθένησε τή δύναμή του καί 
εφθειρε τήν ομορφιά το.υ, δπότε 
εχασε τήν ευνοια της γυναίκας 
του, ή δποία ένώθηκε ξανά μέ 
τον πρίγκιπα. - 6ασιλια. τώρα. 

Ή θεία tντολή ήταν &.κρι6ως 
ή ίδια, σάν έκείνη του θε.οϋ στον 
'Α6ρα.άμ νά θυσιάση τον γιό του 
Ίσα.άκ κα.ί τήν πράξη τοϋ &.γγέ
λου, πού εσφαξε τον ύπηρέτη τοϋ 
Μωοση· έπομένως . κείται πέραν 
πάσης &.νθρώπινης κριτικής. 

Σύνοψις τοϋ σχολίου: Σ' αυτή 
τήν ιστορία, δ πρίγκιπα.ς η 6ασι
λια.ς συμ6ολίζει την ψυχή. Το 
κυνήγι εr ναι ή &.ναζ ήτησις όψη
λών &.νθρώπιννων !δα.νικών, &,λ
λά περισπάται &.πό την ώρα.ία 
κόρη, πού συμ6ολίζει τά πράγμα
τα τοϋ κόσμου του κατώτερου έ
γώ. οι πρώτοι για.τροί πού στά
θηκαν άνίκανόι νά θεραπεύσουν 
τήν κόρη, η κατώτερο tγώ, ή
σαν οι ψευδείς Γκουρού, πού δέν 
εrχαν θεία δύναμη. Ό ουρανό
πεμπτος γιατρός ήταν δ άληθι
νός Γκουρού, πού tγνώριζε, δτι 
ή &.σθένεια της κόρης η κατώτε
ρου tγω ήταν δ ερωτάς της προς 
τον χρυσοχόο - τήν κοσμική tπι
θυμία. Το φάρμακο πού εδωσε, 
εrνα.ι ή &σκητική πειθαρχία., 
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΕ ΙΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ I ΣΛΑΜ - τοίι Κορανίου και 
των σχολίων πάνω σ αύτη την ίερα 
Βί6λο των Μουσουλμαvωv - όδη
γε'ί σε δυο διδασκαλιες Πρώτον, 
ότι ό αvθρωτrος εΤχε και αλλη ζωη 
πριν άτrο τη γέννησή του, και δεύ
τερον ότι ό θαvατός του δεν εΤvαι 
το τερμα της ζωης του 

Ό μεγάλος ποιητης lκμπαλ έχ
φράζει αύτες τις διδασκαλίες στους 
άκόλουθους στιχους του 

Άτr' τον πατέρα του Χασαv( •) 
το μuστικο εμαθα, 

πως δεν άκολουθε'ί ό θάνατος 

• Πατέρας του Χασαν ηταv δ 
Αλη, γαμ6ρος τοίι Μωαμεθ 

πού έξασθενεί καl σκοτώνει τήν 
κοσμική έπιθυμία καί ετσι άνε-
6άζει τό κατώτερο έγώ στο άνώ
τερο έγώ, καθιστώντας ετσι δυ
νατή τήν έκ νέου ενωση μέ τόν 
πρίγκιπα-τήν ψυχή. 
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'Η 'Ισλαμικη 

άντίληψις 
'

για την 

Μετενσάρκωση 

Του Μ. Η. ABDI 

του σωματος το θαvατο ' 
Ό ηλιος θαχανε τη λαμτrρα

δα του αν εΤχε 
για τrαvτα άτrο τις άκτιvε του 

απελπισθη1 

Ο Ίκμτrαλ παρομοιαζει τη ζωη 
με τον ηλιο και τίς άκτιvες του, με 
το ανθρώπινο σώμα νΟπως ή άκτι
vα του ηλιου εΤvαι ή εκφραση της 
λαμπροτητος του ηλιου ετσι και 
ή φυσικη ίίπαρξη του άνθρώπου εΤ
ναι ή εκφραση του μεγαλειου της 
αιωνιας ζωης του Η συνέχιση της 
ζωης δίνει στη φυσικη υτrαρξη σκο
πιμότητα και χαρα, διότι στο τέ
λος περιμένει ή αfώvια ευλογία. 

Το Κοράνιο (κεφ 16 σουρα 19, 
στιχοι 12-9-3) λέγει «Ό Ζαχα
ρίας λεγει στο γιό του Ώ 'Ιωάν
νη ι Κρατήσου σταθερα στό Β ι6λιο 
Και του έχορηγηθη άτrό τα παιδι 
κά του χρονια φύσις άγαθη και 
αγνότης εσωτερική Και ηταv ιυ
σε6ης και εύτrειθης προς τους )'Ο
vε'ίς του οχι αλυγιστος και ανταρ
τικός Είρήvη έγέvετο είς αύτοv κα-
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τά τήν ήμίρα που γεννήθηκε, και 
κατά τήν ήμέρα του θανάτου του, 
και είρήνη θά ύπάρξη. κατά τήν ή
μέρα που θά έyερθη, δταν θά εχη 
έπαναφερθη στή ζωή». 

Κατά τους σχολιαστάς του Κο
ρανίου, μέ την λέξη «Β ι6λίο», έν
νοείται ή μυστική διδασκαλία. Πιό 
κάτω (στίχοι 1-15-9 του αύτου κε
φαλαίου) τό Κοράνιο λέγει. 

«'Έπειτα ή Μαρία πήγε μέ τό 
6ρέψος της προς τόv λαό της. Και 
εΤπαv: Ώ, Μαρία I Τί παράδοξο 
πράγμα! Ώ, άδελφή του Άαρώv ! 
Ό πατέρας σου δέν ήταν αvθρωπος 
της φαυλότητος, οϋτε ή μη;τέρα σου 
ήταν ασεμνη. Έκείvη τους εκαμε 
εvα σημείον, δείχνοντας τό 6ρέφος. 
Και της εΤπαν «πως vά μιλήσου
με μέ τό 6ρέφος, που εΤvαι στό λί
κνον;» Τους εΤπε, «άληθως, εΤμαι 
δούλη του Θεου 'Εκείνος μου εδω
σε τό Βιβλίο και μι' εύλόyησε. Και 
ή είρήvη του Θεου ήταν πάνω μου 
τήv ήμέρσ που γεννήθηκα, θά εΤ
vαι τήv ήμέρα που θά πεθάνω, και 
τήv ήμέρα που θά έπαvέλθω στή 
ζωή». � 

Στό κεφ. 16,, σουρά 20, στίχοι 
2-30-11, τό Κοράνιο λέγει: «Σέ 
Φέραμε έδω σ' αύτή τή γη και θά
έπαvέλθης σ' αύτή, δταv θά ξαvα
γεvνηθης».

«Γη» δέν ση1μαί,vε1 την φυσική 
γη που 6λέπουμε, άλλά τήv πρω
ταρχική ϋλη. Ό '1 μάρ Ζαψάρ γρά
ψει στό 6ι6λίο του «Καφι» δτι δ
ταv σvvτελείται ή σύλληψις, ό Θεός 
στέλλει εvαv αγγελο vά κομιση τήv 
πρωταρχική ϋλη:, μέ τήv όποίαv ό 
αvθρωπος θά περάση• τή ζωή του 
και θά συγκροτήση τόv χαρακτήρα 
και τις τάσεις του. Τό χωρίον αύτό 
δέv εχει μεγάλη σχέση μέ τό ζή
τημα της έπαναγεννήσεως, άλλά 
έξάγεται άπό αύτό δτι ό χαρακτή
ρας και οί τάσεις του ύφίστανται 
κατά τόv χρόιο της γεννήσεως, άρα 
ό άνθρωπος εΤχε προη,γούμενη ϋ
παρξry. 

Στό κεφ. 21, σουρά 30, στίχοι 
1-1 0-4, τό Κοράνιο λέγει. «Η

Εφε
ρεv έμπρός τό ζώv �κ του νεκρου 
και ί.:φεpεν έμπρός τό νεκρόv έκ του
ζώντος. Και άναζωογοvεί τήv γη δ-

ταν νεκρώνεται. μΕτσι κα1 συ θα

φερθης έμπρός». 
ΟΙ στίχοι μιλουν γιά προηγού

με:νη ζωή, γιά παρουσα ζωή, επει
τα θάνατο και πάλι ζωή 

Στό κεφ, 23, σουρά 37, στίχοι 
5-16-4, τό Κοράνιο λέγει. «'Όταν 
πεθάνουμε και γίνουμε κόκκαλα και 
σκόνη·, θ άπαμειφθοιιμε η θά τιμω
ρηθουμε. Θέλετε νά δήτε, θά πη 
στους τριγύρω του. Και θά σκύψη
vά τόv 6ρή στό μέσον της κολα
σεως και θά του πή · «Μέ τήν χά
ρη του Κυρίου, θά ημουv κοντά σου, 
δ:v ό θάνατος δέν ήταν παρά εvας
πρώτος θάνατος και δέv πρόκειται
�ά ύποφέρου.με γιά πάντα».

Και στο κεφ. 24, σουρά 40, στ. 
1-9-6: «Oi άπιστήσαvτες θ' άκού
σουv μιά φωνή: «'Ασφαλώς τό μί
σος του Θ:ου εΤvαι 6αρύτερο άπό
τό μίσος του έαυτου σας, δταv έ
κλήθητε στήv 'Ατραπό κα1 άρνrιθή
κατε » Θά πουν: «Δύο φορές, ώ 
Κύριε, μάς εδωσες θάνατο και δύο
φορές μάς εδωσες ζωή και άvαγvω
ρίσαμε τις άμαρτίες μας. Τώρα δέv
ύπάρχει τρόπος vά ξεφύγουμε,».

'Αναφέρονται δύο θάνατοι κα1 δύο 
ζωές. 

Στο κεφ. 1, σοι,ρά 2, στ. 2-13-2, 
λέγει: «Πως μπορείτε v' άρvηθήτε 
τήν uπαρξη του Θεου; Εϊσαστε vε
κρο1 και σάς εδωσε ζωή_ Πάλι θά 
φέρη τόv θάνατο και πάλι θά σάς 
δώση γέννηση_ Τελικά, θά έπιστρέ
ψετε κοντά Τ oLF.>>. 

Θάνατος, διαδοχική ζωή, πριν ά
πό τήv παρουσα ϋπαρξη, θάνατος 
στήv παρουσα ϋπαρξη, και έκ νέου 
γέννηση άvαφέροvται σαφέστατα σ' 
αύτοuς τους στίχους. Και ή δια
δοχή θανάτου - ζωής εΤvαι συνεχής, 
εως δτου μία ζωή άvαμάρτητη ό
δηγήση στή λύτρωση, άπό τόv τρο
χό γεννήσεων κα1 θαvάτωv. 

Στο κεφ. 3, σουρά 3, στ. 2-11-
1 Ο, λέγει: «Νύχτα μπήκες στήv ή
μέρα κα1 ήμέρα μπήκες στή νύχτα 
και άπό ΤΟ vεκρο στο ζωντανό κα1 
άπο ΤΟ ζωντανο στο vεκρο και 
πλουσιοπάροχα δόθηκες στους προσ
φιλείς σου». 

Ή διαδικασία ζωής - θανάτου 
παρομοιάζεται μέ τήv έvαλλαγή vύ-
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χτας καί ήμέρας, 
Στο κεφ 17, σοuρά 22, στ 8-

7-15, λεγει. <ι:Σοϋ εδωσε έπαναγέν
νηση καί θά σοϋ δωση θάνατο και 
πάλι θά σοϋ δώση γέννr,ση. Ό άν
θρωπος, ά}ηθιvά εΤvαι άχαριστος» 

Σαφως, ή τωρινη ζωη έμφαvιζε
ται ώς έπαvαγεννηση Δεν γίνεται 
λόγος για ανασταση (στο παλαιό 
σώμα), άλλα για νεα yέννησrι Γιά 
τους αμαρτωλούς ( Καφιρ) υποστη
ρίζεται, δτι δεν θά μπορέσουν vά 

vωθοϋv μετά τοϋ Θεοϋ, με την δια
δικασια γεννήσεων και θανάτων 

Στο κεφ 27, σοι.ιρά 56 στ 8 -
38-14 λεγει· «Εμείς ('Εγώ) νο
μοθετήσαμε τον θάνατο άvαμεταξύ 
σας. Δε.v έμποδιζόμαστε νά σάς ά
vαπληρωσοuμε μέ άλλους όμο· ους 
σας παραγοντας μορφες πού δέν 
τις ξερετε ι Έγvωρίσατε μονάχα 
την πρώτη γέvvησ!)>> 

Ο '1 μάμ Ζαφάρ στο μνημονευ
θέν 6ι6λίο του <<Καφί», δεχόμενος 
τη διαδικασία της εναλλαγής γεv
vησεωv και θανάτων, αναφέρεται στο 
κεφ. 29, σο ρα 71, στιχοuς 2-9-8 
τοϋ Κοραvιοu, πού λέγει· «Ό Θε
ος σε επλασεν άπο πηλό, δποu θά 

πιστρέψης, και πάλι θα σε φέρη 
στη ζωή» Πηλος εΤvαι ή Β ιολική 
ίί η της δημιουργίας τοϋ άνθρώποu 
'Αναφέρει έπισης μιά άφηγηση για. 
την έπιθuμία τοv Άοραάμ vά κα
ταvοήση, την διαδικασια τώv γεννή
σεων και θαvατωv Έζήτη.σε άπο 
τον Θεο να τοϋ έξηγήση πώς απο 
τον θάνατο θά προελθη ζωή και πά
λι Ό Θεο παρετήρησε δτι δέv 
εΤχε άποδεχθi\ την πιστη Ναι, την 

Έαν 

εΤχε άποδεχθή, άπάντησε ό Ά6ρα
αμ, άλλα ήθελε διευκρίνηση Και 
τοτε ό Θεος του εΤπε «Παρε τέσ
σαρα πουλιά και κόψε τα κομματια 
και άvακάτεψέ τα και δαλε καθε 
κομματι παvω στο λοψο, επειτα 
φώναξε τα και θα πεταξοuν προς 
έσέvα Μαθε, λοιπόν, δτι ό Θεος 
εΤvαι παντοδuvαμος και σοφός.» 

Ό ίδιος σuγγραφευς άvαφέριι 
μια αλλη ίστορία WΟτι ό Άορααμ 
εΤδε κάποτε να αvθρωπινο σώμα, 
πού το μισο ηταν στην ξηρα και 
το αλλο μισο στη θάλασσα Το 
vεκρο σώμα το έτρωγαν ζώα ΕΤδε 
άκομη, δτι ζώα της θαλασσας και 
τα ζώα της στεριάς ετρωγαv το ένα 
το άλλο Και πίστεψε, δτι ό φόνος 
εΤvαι νόμος και τέρμα της ζωης. 
Αλλα ό Θεος τον ένέπvεuσε να ά

πο6αλη αύτή την πιστη, και vά πι
στεψη, άντιθετως, δτι ύπάρχει και 
αλλη ζωη μετα θάνατον 

Το δτι τα κομματιασμένα ποu
λια ξαναζωντάνεψαν, δειχvει δτι ό 
θαvατος τοϋ σώματος δε εΤvαι και 
τέρμα της ζωης Περαιτέρω, δτι το 
διαρκες και διατηροuμενον οχημα 
της ψuχi\ς δεν εΤναι παρα εvα έξω
τερικό της ένδυμα Το ξαναζωντά
νεμα δεν γίνεται ξαφvικα σέ μια 
δραματική πραξ Σημαιvει δτι ό 
'Αορααμ σκέφθηκε πολύ και δια
λογίσθηκε πάνω στο πρόδλημα τοϋ 
θανατοu καί της έπαvαγεvvήσεως 
και στο τέλος έφθασε στο συμπέρα
σμα, δτι ό θανατος δίνει διέξοδο 
στην έπαναγέννηση σ' εvα νέο φu
σ,κο σώμα 

δεν (στείλατε ακόμη τή συνδρομή τού 19 7 9, 

Σας παρακαλούμε να το πράξετε ΤΩΡ 

και Σας ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ϋ μ ε. 

ρχ. 200 μέ ΕΠΙΤΑJΉ Ταχυδρομική 
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Ύπο κ. ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΕΝΑΣ στυγνός, άγέλαστος και 
φανατικος γέρων, ήλικιας 80 έτων, 
πού πιστεύει άκραδάντως δτι ήμ
πορεi ν' άπcφασίζει περι παντός, 
ώς έκπρόσωπος του 'Αλλάχ καi πού 
έκινητοποίησεν ίλιγγιωδως μίαν ά
ποτuφλωμένην μαζαν, άν_τίναξεν 
είς τον άέρα δλας τάς μέχρι τοϋδε 
θεωρητι,κάς ,καrrασκευάς της κοινω
νιολογίας γενικώς ,και του μαρξι
σμοί) είδικώτερον. ΕΤναι πι;ωτοφα
νες αύτό, πού συνέβη είς τήι Περ
σίαν (καi μόνον oi άθεραπεύτως 
παραvοικοi ήμποροvν νά; πανηγυ
ρίζουν δι' αύτό). Αί λαικαi μαζαι 
ύπέστησα,v τόσον τερατώδη «άλλο
τρίωσι ν», ώστε είς την πραξιv νά 
ζη-τουν μείωσιν των ύλικων και των 
ηθικων δικαιωμάτων των ύπέρ της 
θρησκείας καi τοΟ ίιρατείου, δια 
πλήρους έπανακαθιερώσεως του 
«ίσλαμικοv νόμου» καi της έπιβο
λης της δηθεv «δημοκρατικής» ίσλα• 
μικης θεοκρατίας. Πρόκειται περi 
άκατανικήτου, μέχρι της στιγμής, 
έπιθυμίας δι' έπιστροφήν είς τον 
μεσαίωνα, την όποίαν χειροκροτοϋv 
ήλιθίως οί «προοδευτικοi» της Δύ
σεως και προωθοϋν, προσωρινως, 
δια τούς άπωτέρους σκοπούς των, 
οί «μηχανικοi» της 'Ανατολής. 

Ή μαχητικότης, την όποίαν έπέ
δειξαν κατά το τελευταiον δίμηνον, 
άποτελεi κοιvον σχεδον χαρακτηρι
στικον της ίστορικης σuμπεριφορας 
δλων των λαων πού, άπο τοΟ 7ou 
μ.Χ. αίωνος καί έντεϋθεν, ήσπάσθη
σαν δια της μαχαίρας, τοΟ κατα
ναγκασμοί) η τοΟ προσηλuτισμοΟ 
την θρηρ-κείαν τοΟ Μωάμεθ (570 -
632). ΝΕχει την ίδικήν της δυναμι
κήν σοφίαν ή θρησκεία αύτή της 
άραβικης έρήμου, πού κάποιαν στι
γμήν της Ιστορίας, εφερε τούς άλα
λάζοντας πιστοίις της είς άπόστα
σιv 100 μιλίω� άπο των Παρισίων ... 

ΤΟ ΙΕΡΟΝ 6ι6λίον τοΟ δόγμα
τος καi ό άvαλλοίωτος κωδιξ συμ-

περιφοράς των όπαδων τοΟ Μωά
μεθ (έπί τοΟ όποίου καi μόνον εΤ
ναι δυνατον νά στηριχθη ή θεοκρα
τική «iσλαμική δημοκρατία» του 
Χομεινί), εΤναι ώς yνωστον το Κο
ράνιον - ενα βιβλίον έξ 1 14 κεφα
λαίων, πού φιλολογικώς άναλuόμε
νον, ήμπορεi νά χαρακτηρισθ6 ώς 
συλλογή μανιφέστων, διατριβων, ά
γορεύσεων, διαταγμάτων, λόγων, 
"ηρυγμάτων καi κατηχήσεων, μέ ελ
λειψιν ·σuνοχης καί μΕ.θοδικότη,τος 
είς την διαπραγμάτευσιν των θεμά
των καi με πολλάς άντιφάσεις 

Η ΠΡΩΤΗ θεμελιώδης δογματικη 
άρχή τοΟ Κορανίου εΤναι ό μονοθει
σμός. Ένας εΤναι ό Θεός, δημιουρ
γος του σύμπαντος καί τοΟ άνθρώ
ποu: <<Πιστεύετε είς τον Θεον καί 
είς τον Άπόστολον αύτοί) καi μη 
:λέγετε δτι ύπάρχει Τριάς. Παύσατε' 
λέγοντες τοϋτο καί θά ώφεληθητε, 
διότι εvας μόνον εΤναι ό Θεος» \δ, 
169). «Έκεivος επλασε δι' ύμας 
δσα ύπάρχοuν έπi της γης καi ά
ναβάς ϋστερον είς τον ούρανον έ
ΠΟ ί ησεν έπτά ούρανούς» ( 6, 2 7). 
<<Ουτος έστίν ό Κύριος τοΟ Σύμ
παντος Κόσμου. Θέσας τά ορη έπί 
της έπιφαvείας της γης, ηύλόγησεv 
αύτήν καi σας διέvειμεν έντος δια
στήματος τεσσάρων ήμερων τάς 
τροφάς, δπως τάς διανέμει είς πάν
τας τούς αίτοvντας. ΝΕπειτα άvέ6η 
έπi του θρόνου, ό όποιος ητο τότε 
καπνος (μα' 8 - 10). «Ό Θεός, 
κτίσας τούς ούραvούς, την γην καi 
πάντα τά άναμέσον αύτων είς εξ 
ήμέρας, άνεπαύθη επειτα έπί του 
θρόνου... Έκ του ούραvοίί διευθύ
νει τά της γης επειτα τά πάντα 
θά άνέλθουν είς αύτον μίαν ήμέραv, 
της όποίας ή διάρκεια θά εΤναι χί
λιc;χ ετη_ κατά την άρίθμησίν μας ... 
Ουτος τά πάντα έδη.μιούργησε μετ' 
άκριβείας, πλάσας κατά πρωτοv 
τον ανθρωπον έκ πηλοu. Κατόπιν 
επλασε τούς άπογόνους αύτοίί έξ 
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εuτελους σταγονος ύδατος �Επειτα 
έδωσ:::. τας δεοίισας άναλογιας εlς 
αύτον καί του ένεψίισησε τό πνεv
μα του. Σας εδωκε την άκοην, την 
δρασιν καί την καρδιαν» (λδ , 3 -
8). 

... 

ΠΑΝ Ο,Τ I συμβαίνει εΤναι θέλ μα 
του Θεου, κατά τό Κοραvιοv Καί 
το κακόν είς την επίvεuσιν του 6-
ψειλεται «Ούδέv δuστυχημα σuμ
δαίνει εiς τόv αvθρωπον χωρις τήv 
θειαv έπιvευσιν» ( ξδ 1 1 ) Και ό 
ψοvος εΤvαι εργοv του Θεου <ι:Ώ 
πιστοι I εάν σvvαντήσετε τούς α
πίστους rτορευομέvους όμαδικώς, μη 
στρεψετε τα νώτα πρός αύτους 

Οστις στρέψει προς αύτούς τα 
νώτα κατα την ήuέραν της μαχης 
έκτος έάν προκειται νά έπαvελθη 
εις εψοδο1· η vά συγκεντρωθη, θσ 
προσδληθή διά της όργης του Θε
οu Κατοικια αύτοu θα εΤναι ή γέ
εvvα . Δεν ψο1·ευετε σείς αύτούς 
αλλ' ό Θεος Όταν άκοντίζεις, δεν 
εΤσαι συ ο ακοvτιζωv εΤvαι αύτος 
ό Θεος δια να δοκιμάση τούς πι
στούς δια λαμπρδ:ς δοκιμασιας» (η' 
15 • 17) Το παν εΤvαι πεπι:;ωμέvοv 
και προδιατεταγμένοv «Ούδεις ά
ποθνήσκει αvεu της δουλήσεως του 
Θεοu και άποθνήσκει δταv και δ 
πως εΤvαι τοuτο γεγραμμέ':ον είς 
τήv Β ίδλοv ή όποία όριζει την δι
άρκειαν έκάστοu δvτος είς τόv κο
σμοv αύτόν» (γ' 139) Τό αύτό 
ίσχuει και προκειμενοu ·tπερί rών 
λαών q;Καθε λαός εχει τό τέρμc 
του δεν θά δυνηθοίίv οί ανθρωποι 
οϋτ� νά τό παρατείνουν οuτε νά τό 
έπισπευσοuv» (ζ' 32) 

••• 

Η ΔΕΥΤΕΡΑ θεμελιώδης δογμα
τική άρχή του Κορανιοu εΤvαι ή ά
vάστασις και ή άνταπόδοσις «Θά 
ελθη ή ώρα, και δέv ίrπαρχει άμψι
δολία περί τούτου, κατά την όποί
αν, δ Θεός θ' άναστήση τούς έν τοίς 
μνήμασι κεκοιμημέ.vους» (κδ, 7). 
« Ωρίσθη i\δη ή ήμερα της κρίσεως 
Μίαν ήμέραν θό: ήχήση ή σαλπιγξ 
και θά προσέλθετε άθρόοι 01 ού· 
ρανοι θ' άνοίξοuν και θά παρουσια
σθοuν πολλαι θύραι Τά δρη θά 

κιvr,θοίίv και θα ψαιvωvrαι ώς άνα
θυμίασις Ή γέεvvα θα εΤvαι σχη
ματισμένη ώς δασος Έvδιαιτημα 
των ασεδώv, δπου θά διαμειvουv 
πολλούς αίώνας Δεν θα εύψραιvωvται 
οίίτε έκ της δροσοu, οίίτε εξ αλλου 
τιvός ποτοίί, πλην του κοχλαζοντος 
ϋδατος κσί του πύου είς άvταπο
δοσιν των εργωv των» ( οη', 1 7 -
26) «Τούς άρνηθεντας \·α πιστευ
σουv εις τα σημεία μας, θα προσεγ
γισωμεv εις τας ψλογας του πυρος, 
δταv δέ κατακαη το δέρμα των θα 
τους δώσωμεν αλλο δέρμα δια να 

δασαvισθουv σκληρότεροV)> ( δ', 59, 
λζ , 62) Δια τους πιστούς και εύ
σεδείς, έπιψυλασσεται ό Παραδει
σος, μέ δυσπεριγραπτοv άψθοvίαv 
άπολαυσεωv και ήδοvώv «Οί πι
στοι δουλοι του Θεου θά λαδουν 
πολυτιμα δώρα, καρπου5 γλυκείς 
καί θα τιμηθουv εις τους κήπους 
των ήδοvώv, άvαπαυομενοι έπi άvα
κλιντρων και άτενιζοντες αλληλους. 

Θα περιέρχεται είς αuτοuς ή ψιαλη 
πλήρης υδατος διαuγοuς και γλυκυ
τατου δια τους πίνοντας, rό δποίον 
δεν θά ταρασση τόν νουν των, οϋ
τε θά τούς μεθό: Θά περιστοιχίζωv
ται υπό σεμνοπρεπών παρθένων με 
μέλαvας και μεγαλοuς όψθαλμοuς 
και χροιαv πού θά δμοιαζη τά ώά 
τώι στρουθοκαμήλων» (λζ', 39 -
47) «Εις τούς δικαίοuς έπιψuλάσ
σεται εύδαίμων διαμονή Κηποι και 
άμπελοι Ό μήλικοι με αύτούς vεα
vιδες, εχουσαι τά στηθη προτε:τα· 
μεvα Και ψιαλαι πληρεις» (οη',
3 1 - 34) «Θά προσψέρωμεv είς 
αυτούς καρπούς και κρεατα της ό
ρεξεως των Θα περιψερωνται πέ· 
ριξ αύτών ύπηρεται vεαρδ:ς ήλικιας 
παρομοιοι πρός τούς μαργαριτας, 
τούς κλεισμεvους έντός της κόγχης
των)> (vδ', 22 - 24) «Ίδοu τό
άπει.κόvισμα του Παραδεισου, τόv 
δποίοv ύπεσχέθημεν προς τους ψο
δουμέvους τόv Κύριον ποταμοι u
δάτω ,, ούδεποτε διακοπτόμεvοι κα
τά τόv ρουν των, ποταμοι εκ γάλα· 
κτος, του δποίοu ή γεuσις ούδεποτε 
άλλοιοuται, ποταμοi οίνου γλυκuτα· 
του διά τούς πίνοντας, ποταμοι κα
θαροίί μέλιτος, παντοειδείς καρπο1 

και αψεσις άμαρτιών» ( μζ' 1 6). 
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1 ΔΟΥ ΤΩΡΑ και μια ενδεικτικη 
παράθεσις τών ήθικών αρχών και 
τών κανόνων κοινωνικής όργανώσε
ως καί άπονομης τοϋ δικαίου, που 
περιλαμβάνονται είς το Κοράνιον: 
«Πολεμεϊτε τους απίστους μέχρις δ
του δεν θα ύπαρχη πλέον πειρα
σμός, μέχρις δτου δέΝ θα ύπάρχη 
άλλη θρησκεία άπο τήν τοϋ μόνου 
Θεοϋ» (η', 40). «'Όταν σuναντcrτε 
τους άπίστοuς, φονεύετε και κατα
σφάζετε αύτούς, συγκρατοϋντ,ες στε
ρεώς τα δεσμα τοv αίχμαλώτοu» 
( μζ', 4). «'Όταν παρέλθουν οί ίε
ροi μηνες, φονεύετε τους πολuθει
στας δποu καi αν τους συναντδ:τε, 
συλλαμβάνετε αύτοuς ζωντανους δια 
,τοilιορκίας και ενέδρας» (θ', 5). 
«Πολεμεϊτε εναντίον τών 'Εβραίων 
και τών Χριστιανών, ο'ίτινες δεν 
πρεσβεύουν την πίστιν της άληθεί
ας. Πολεμεϊτε κατ' αυτών, εως δ
τοu δλοι άνεξαιρέτως γίνουν φόρου 
ύποτελεϊς και ταπεινωθούν» (θ', 
29). «Οί άνδρες εΤναι άνώτεροι 
των γυναικών, εvεκα της ίδιότητος, 
δια της όποίας δ Θεος υψωσε τους 
μεν επi τών δε» (δ', 38). «ΣοΟ 
έπιτρέπεται να σuζεuχθης μετα τών 
γυναικών, τας δποίας επροι.κοδότη
σε:ς, τών αίχμαλώτων τας όποίας 

άπέκτησες δια της δεξιδ:ς σου, τών 
θυγατέρων τών θείων σου, ώς και 
μετα πάσης εύσε.6ο0ς γυναικός .... 
Δύνασαι να δεχθης είς την κοiτην 
σου οίανδήποτε θελήσης, ύποσχό
μενος δ,τι θέλεις» {λγ', 49 - 51 ). 
«Παράγγειλε είς τας γuναϊκας σου, 
1ας θυγατέρας σου καi τας γuνα'ί-
11.ας τών πιστών ν' άφήνοuν την κα
λύπτραν των κρεμασμένην μέχρι πο· ' 
δώv» (λγ', 59). «Είς την μοιχαλίδα 
καi είς τον μοιχον επιβάλλεται ποι
νη εξ έκατον μαστιγώσεων δι' εκα· 
στον. Μη δειχθητε δε έπιεικε'ίς. Ή 
τιμωρία ας γίνεται ένώπιον πιστών» 
(κδ', 2). «Έαν μία έικ τών γυναι
κών σας διαπράξη άτιμίαν τινά, 
προσκαλέσατε τέσσαρας μάρτυρας 
καi αν οuτοι καταμαρτυρήσουν, κλεί
σατε αύτην είς τον οΤκον μέχρι τοΟ 
θανάτου της (δ, 19). «Άποκόψατε 
τας χεϊρας τοί) κλέπτοu καi της κλε
πτρίας προς τιμωρίαv τοv έγκλή
ματός των» (ε', 42). Αύτη εΤναι ή 
κοσμοθεωρία και ή 6ιοθεωρία, είc; 
την όποίαν στηρίζεται ή «ίσλαμικη 
έπανάστασις» κα1 ή «ίσλαμικη δη
μοκρατία» τοί) Άyιατολλαχ Χο-
μεινί ... 

Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
'Ακρόπολις, 25.2.'79 

ΚΙΙΖΤΗ ΜΕΑΙΖΖΑΡΟΠΟΥΑΟΥ 

ο Ι Η% Ο 

Ποiος ύπijρ ... εν ό Ίησοϋς; 8 Ai διάφοροι περi αύτοϋ 

άπόψεις έκηθέμεναι άμερολήπτως. 8. Ό Ίησοϋς κατα 

τον Ρενάν. 8 Ό Ίησους κατα τον Συρέ.8 Ή διδασκα

λία του 'Ιησού άπο την Καινη Διαθήκη. 

ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Δρχ. 100 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΜΔ ΤΟΧΥΣΙΕΣ 
'Υπό ΗΕ RY L Ε 

'Υπάτου Μεγ. Ταξιάρχου του 
'Υπάτου Τεκτον. Συμβουλίου ΗΠΑ

Η Ι1ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ενας ταπος 
&γιος για τους I οuδαίοuς, τους 
Χριστιανους ικαi τους Μοuσουλ
ιμάνοuς, εΤναι ,και 1μια έστία 
στρατηγι,κης �διαμάχης, η όποΊ:χ 
1μrrτορε'i να ιλά!ο�;ι Θπιικι δuvες δια
σ-τάσεις Το rrτρό&λrgμα της ίκα
νοποιήσεως τω-; άπαιτήσεω.ν καi 
τ,ών τριών αύτώv θρησ�κε:ώ ψαί
νεται ά, u,το, 

'Ατuχώς, ai ανθρQΠοι τεί,νο ; 
στη :σύγιφοuση, ιδιότι άιπο τις 
χι!λιό!δ-ς έικατq,.�1μύρια ά,θρώ
πων που γεννήθηκαν στον 'Κό
σψο, δεν ί.mηρξο; δύο άτqμα τε· 
ιλείως ό οια ψυσι,κώς ικαi νοητι
ικώς. Γι' αύτο ή είρήνη ικαι ή 
εuδοκΊ::χ iιττi τ,ης γης εΤvαι τόσο 
1δύσικοιλη ,καi ασταθής. 

"Ας εί,μεθα ρεα!λισταί Ό άν
θρωπος, ό:πο και,ρου εiς ,καιρο 
ιγίνεται τόσο ικακος ,καi σ�κλη
,ρός, ώστε §ε.πφνάει ,καθε θη
ιρίο. Ή τεαΙΛΟλογική του πρ& 
dδος σημειώνεται ικαi στη ψ0-
νι1κότητα των δπλων. 

,Κιληοιικοi τφοσευχc:ψενοι στον 
ί1διο Θεο δεν έξαιρέθηκα.ν απο 
τον �κανόνα της άλληλοεξοντώ
:σεως. Εrδαμε το ,παράδοξο, θεer 
σε6ε'iς και θεοψο6ούμενοι Άμε
ριικανοί, Ν Αγγιλοι, Γεpμα\λΟι ικαi 

Γ αλλοι ,;α πολει ήσουν με την 
άθc:ιστικη Ρωσία άλ οτε στο 
πλε ρό της και &λλοτε έ;αr;τί
ον της, με άιποn.λεσ,μα α ι,κή
ση στο τελος η αθει,στιικη δύ
να ις 

"Α., ά,αλαγισθουμε τους 
πc, έ� ους 'ΠΟU έγιναν για τ,η θρψ 
σ εuτι,κη ,κuριαρ,χ'α. Δόθηκαν μά
χες άπο τη κληρι,κοκρατι η Γαι -
λια έ α ίο των φορολογιών 
των δέκα Πα ι,κών έξου.σιών. Ό 
'Ιωάννης Οvσσιος (Hus 
Τσέχος θρησκεuτι,κος ήγέτης, 



98 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

Ι 369 _ 14 15) ΙΚάηκε ζωντανός, 
bπειδη ζητησε θρησ�κευτιιΚες Ι!lε
ταρρ�μίισεις. Έ·πηκολούθησε ό 
έπταετης πάλειμ.-ος των Οίισσι
τωv. Οί Οuyενότοι έσψάγησα,ν 
τό 1662. Ό Λούθηρος άντιτ&
�ηκ,ε ιστη )(ιpηματαψιιλία του Βα
ηκαvου, ικαi τό αιτοτΘλεσψα ή
ταν ενα rπαπιiΚό άνά:θειμα ικαi ό 
«'ΠΌλειμος των Ιχωjpιικ.ων» p-τη 
Γ ειριμα,ν,:α. ΊΕiκατοvτόιδες Προ
τοοταντών eξοvτώθηκαν σε 1μά� 
,χες ,η, rττ�έθα.vαν ρ-ε όλaκαυτώμα- 1 

τα,. Μια πιpόσιΚαιρη είρήVΙr] παρα- . 
διάσθηκε ιμέσα σε τρία χρόνια 
κα1i άκaλοuθησε ,ή ψοβειρη σψα
-γ:η της �ύκτας τυu Άyίου Βαρ
θαλcψαίου. ''Εττηκολούθirjσ<Χιν ό
κτώ θρτp�κευτιιΚοi ιπόλε�μοι, πού 
κράτησαν ενδε,κα ·χ1ρόνJα--ως τό 
1,609. Τό 1618 ξέσπταισε ό τρι
ακοvταετης πόλεψος. Με,ρικοίις 
αίώνες �ρίτερα, ό Τζέiyικις Xw

σάρ<.){Τε τόν rπολιτισμέvο ιΚόσμο, 
σκοτώνοντας δσους έiλάτ�ρευαν 
&;).J-..o θοο καi όχι τόν Ιδικόν του. 
'Αρyότειρα, οί Σ ταυροψ,Qροι όρ
ιμοuσαν 'Πlpός την Ί ερουσαλήμ, 
δ:ινοντας 01κιληρες καi αί1ματηρό
τατες ,μάχες. 

Σήμειρα, έκατΟjμJμuρια! άvιnrε
ράσ:πι,στων ώΑδρων, γ,υναι,κ.ων καi 
παι9ι.ων .εΤναι �κτείθει,μέvα στον 
κί\Λδυvο μαζιικης θανατώισεως με 
μεγαλύτερη ταχύτητα πα,ρα πο
τέ, χάρις ε:Jίς τiς 1μοvτ�ρνες άτο
:μι-κές 1μας βόμβες. 'Ειττιστή!μη 
καi 'Ιατρικ.η rτηροώδεψαν καi 
βε:Jλτίωσ-c.ν την υλιικη ζωή 1μας. 
'λλλα την ήθιική, τη,ν άψη καν 
στό βυ.θό των, Σικοτεινων Αίώ
ινωv. 

Πως θα ιμπορέ.σο!,\μ,ε να στα
iματήσοuμε τη,ν ισατανι11<1η πάλη 
καi σψαy,η ·έν όvqματι της θ,ρψ 

σ,κείας; .Π,ρi\πει να είιμεθα εύγvώ
,μονες, διότι, οί Σuνταγιματικοi 
μας ίδρυταi των· rπολιτειώv ιμας 
έ.θέ.σmισαν τόν χωρισμό έk,κλη

σίας καi ικράττ"ους. Οί σοψ<>ί έ.
ικεινοι άνδρες ,μας p;πήλ,λα1ξαν ά
:ττό τiς εριδες καi τούς πολέ-
1μους, τούς κι 1-'δύνους καi τούς 
.φόβους του Παλαιου :Κάημου. 
'Ανεγνώρισαν, ότι το rτφωτόyο
•ΥΟ ενtπι1κτο τοι} . ψόνου δεν θα 
ικαταπνι γη γρήγορα. 'Η άπαν
θρι.)ττία του �ρώπου προς τον 
άνθρωπο. ό::κqμη 11<αi στην πλου
ραλιιστικη ,κοινωνία 1μας, θα έξα
κaλοι6ήση να iδεί,χ\Ιη τη,ν ζωώδη 
ικαi σαρκοβόρα ψύση της. Θα 
σταJματήση �μονάχα όταν ό άν
θρωπος μπορέlση να ύψωιθη πά
νω όιπο τiς θρησ,κeυτικες διαφο
ρές, σε ίιψrγ-ότερο ιmνεφατιι1<ό 
π�δ:οv. 

'Ελιπίδα για 1μ,εταμόρψωση 
,καi 'ΙΤ'λατ-ύτφο 'ΤΤΕΠιpω.μ,έl,(ο της 
άνlθρωπότητος, vπάιρ:χει. Ή λύ
σ,η εyι1<ειται στην άποδο)(Ιη των 
οασ-ι.κων διιδασ;κσλιώv - ταυτο
σήμων ούσιαστικα - τC)ν 1μεyά
λων θ,ριμκε,υτιικQv ηγετών, '!TOU 
σι.1μψωvουν στην 'Μελψότητα 
του 'Ανθ,ρώπου, όπό τη,ν Πατρό
τητα του Θεοιι, yι-α δια,ρκη εί
,ρήνη καi ,εύτuχία των έικατQμμυι
,ρίων ό:νθρώrπωι. ,Πφιλα1μιοονω σ 
αύτον τόν qμιλο τόν �ριστό,, τον
Μωϋση, τον Μώμεθ, τον Βούδ
δα, τον Ζωροάστρη ικα1 τόν Κο,μ
ψούκιο - χ�ρίς, βε.6α1ως ,να ά
ποκ.λείω καi άλλους. 

Ή Μέση Άνατολη θα έπρεπε 
1,α παραδΘχθη αύτη τη γ,ρcημιμη 
για την λύση των προδλημάτωv 
της. 'Η χώρα μας προσψέρει τ,ην 
είικόνα ,μιας κuδερνήσεως, .ή δ
ποία πάτησε πόlδι στον πολιτι· 
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σμένο δεσrττοτισ,μο ,και τ�\ν ,πvευ
:μα, ικη τυ.ρω,.,.ια 'Υπάρχει ,.:δώ 
ενα V\tιμόJνr για ικάJθε ,κα,,-ατρε
yψ�ον. Το σύστημά ιμας δακι
,μάσθ1

11<ε για διΟΙκόσια χ,ρόνια 
και ψανέρωσ,ε τη σοφ'α του. 
Μπο,ροuμι: να 1κατα1π1ραίιιιουμε 
, iς �ρtζ1Μμ1ένες στη θρφκεια άν-

τιζηiλίες καί να συγ,κ,ρατοvμε 
τ:ς άντιθέσεις ,και, cογ1καλιάζον
τας ολους τους συναι,βρώιπους 
με ζωτασια και ζωηκότητα, να 
ίσχuροποιουμε τις γνήσιες :προ
σπάθειες ιγ,ια είρήιvη; 'Άς θuμη
θο�με τον 1ΤΟΙ τyτή .

Στη θεότρελλη πού ζοuμε ώρα, 
που εθνη σαν μικρα παιδια γκρινιάζουν μεq τη νύχ-τα, 
ας φωνάξουμε για καταθεση των όπλων και γυρισμο στη λογική 

Όταν άπο ,α έψτα πελάγη πλοί'α φτάνουν 
με ,iς περιστερες να α1μοστάζουv προς την κιβωτό, 
ΕΤθε ή Θεότης και ή Πρόνοια να στηριζουν τον οΊκο σου 
και να διατηροΟvε στην καρδιά σου ζωv.ανη 
τη ψλόγα της άδελψότrγτος 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 

Σε ζήτη0α 
Θεέ μου, Σέ ζήτησα. 
Ή Νι�χτα η,ϊαν όλόλα:μπιρη, 
Ό Ούρανός γ�μά'Τος άστ,έ,ρια. 
Φώτιζαν iλες 1και ήταν _μ�ρα 
Ή ψuχή ,μου ξeκiνησε. 

Πέταrγε στα ϋψη. 
Π,ηyα στους Ούραινους 
στη Θάλασσα, 
σ•ε υουνc'χ ι,<α 1 ιλαΎ(κάδrα 
γvριζα, γύριζα. 
ΕΤχα ,ψτφσυyες .και 'ΤΤ1έταyα 
και .σε ζητοuσα. 
Μα εΤσαη παντου. 
Δε σε •6λέπουμε 
'Όπως δε 6,λφτοι.ψε 
τον άέρα που 1μας <δί� ει Ζωή.
Ύπ�ρχεις ό.μως. 
Σε αίσ�θό�νομαι κάθε 11-1έρο1. 
Ε1σαr ό Ζωοδότης. Ό Δημιοι.φγός ιμας. 
'Ο Θεος της Άyάrπης. 
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ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΝΕΟΦΥΤΟΣ 

ΚΩΣΤΗ 

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Μυσταγωγός: Στlς σκοτεινές εποχές της άνθρωπότητος, κατα τίς 
όποίες ή •6άρϋαρη <δία άπειλεί να ·εξοντώση την Έλειιθερία, 
καl το μίσος ζητεί ν· άνατρέψη τον Θείο νόμο της Άγάπης, 
δεν ελειψαν φωτεινές εστίες, δημιουργημένες ώτο άγνα καl 
ελεύθερα πνεύματα, άποφασισμένα να διατηρήσουν ασϋεστο 
το πύρ που εφερε δ Προμηθευς στους ά.νθρώπους, καl να ερ
γασθούν για να επικρατήση επάνω στο γη ή βασιλεία τού 
άγαθού. Μια τέ.τοια έστία πνευματικού φωτος αποτελεί καί ή 
δική μας όμάδα, στη.ν όποία εισέρχεσαι κι' ·έσυ σήμερα, νεό
φυτε &ιδελφέ, με τον σκοπο νο παρασκευάσωμε τον σπόρο τού 
μέλλοντος καl να άγωνισθούμε για να διατηρήσωμε άμόλννtο 
το αίσθημα της 'Ελευθερίας, να ύποστηρίξωμε τlς άρχές τού 
Άνθρωπισμού καl να άναζωπυρώσωμε τη φλόγα της παγκό
σμιας Άγάπης, που δεν παύει να σιγοκαίη στlς ευγενικές 
ψυχές, δσες αύΟόρμητα συμμερίζονται τον πόνο τών συναν
θρώπων τους. Συγκέν,τρωσε, λοιπόν, την προσοχή σου, για να 
.μυηθης στlς αρχές μας καl να εννοήσης τη. μέθοδο της εργα
σίας μας. 

'Επόπτης: Σε.δάσμιε Μυσταγωγέ, ·διατί συνερχόμεθα εδώ καl τί 
μας συνδέει; 

Μυσταγωγός: Συνερχόμεθα για να ύπηρετήσωμε την άνθρωπότητα 
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στον πνευματικο τομέα, καί μας συνδέει ή ά ιδιοτε ης αγάπη 
τού πλησίον. 

'Επόπτης: Πώς μπορούμε νά ύπηρετήσωμε πνευματικα την α θρω
πότη,τα; 

Μυσταγωγός: Με τό να ύπερασπίζωμε την �Ελευθερία αί α δια
διδωμε τίς αρχες τοϋ ' θρωπισ ού. 

'Επόπτης: Τί έννοούμε λέγοντας «'Ελευθερία»; 
Μυσταγωγός: Τό δικαίωμα πού εχει κάθε α θρωπος να έ εργή 

σύμφωνα μέ την θέλησή του κάθε τί πού δε α τιϋαίνει στο 
φυσικό νόμο, στη φυσική ήθικη καί στην έλευθερία των αλλων. 

',Επόπτης: 'Από πού γενι�ται τό δικαίωμα τής 'Ελευθερία ; 
Μυσταγωγός: Ή 'Ελευθερία άποτελε!ί εμφυτο και. πρωταρχικό δι

καίωμα τού ά.νθρώπου. �ν μπορεί να εχη άλλα δρια, παρά 
τον σεϋασμό τής ελευθι,ρίας των άλλων, τής άρμο ιχής συ ι
οιώσεως καί τής συνολική προόδου. 

'Επόπτης: Πώς μπορούμε να ύπερασ ισθούμε τη �ευθερία, δταν 
τόσο ο.γρια ροσϋάλλετα, δπως γί εται στις ήμέρες μας; 

1υσταγωγός: Με τό α γίνωμε έμεί; οί ιδιοι έσωτερικα έ ευθεροι 
Τότε κανείς δεν μπορεί να μα ύποδουλώση. 

'Επό της: Πως μπορούμε να γί ωμε έσωτερικα έλεύθεροι; 
Μυσταγωγός: 1ε τό να απαλλαγούμε άπο τη δουλεία των παθών 

και τών προλήψεων καί α ά.ποκτήσωμε απολυτη έλευθερία 
σκέψεως. 

'Επόπτη : ε φοϋασθε την απόλυτη έλευθερία σκέψεως; 
Μυσταγωγός: "Οχι, δταν συνοδεύεται από τη ά.γάπη τού πλησίο 
'Επό της: Ε'ιπατε δτι ύπηρετούμε την ανθρωπότητα στο π ευμα-

τικό τομέα με τό α ύπερασπίζωμε την 'Ελευθερία καί α 
μεταδίδωμε τί άρχές τού ' θρωπισ,μού. Ποιες είναι οί 
ά.ρχές τού ' νθρωπισμού; 

Μuσταγωγό : Ό σeϋασμος των φυσικών δικαιωμάιτω τού α θρώ
που. Τού δικαιώματο τής έλευθερία- τού ατόμου, τής έλευ
θερίας τής σκέψεως, τής έλευθερίας τού λόγου, τής έλευθε 
ρίας της σ ειδήσεως. Τού δικαιώματος πού εχουν όλοι οί 
ανΟρωποι, α εξαρτήτως καταγωγής καί τάξεως, έπάνω στη 
ζωή, στη μόρφωση, σ.τα ά.γαθα τού πολιτισμού καί στην εύ
δωμο ία. Ό σ δαισμος τής α θρωπί ης αξιοπρεπείας, ή αλ
ληλεγγύη, 1i δικαιοσύνη και 1i συγγνώμη. Ή προστασία τών 
ανηλίκων των ασθενών καί των άδικοuμένω . Ή είρη ική 
συμδίωση λαών καί ά.νθρώπων, ή συνερ ασία σέ ερ α προ
όδου κα1 πολιτισμού καί ή ,δημιουργία πνεύματος άbελφοσύ
νη , χωρίς διάκριση έθνικότητος και θρησκείας, φυλής και 
τάξεως. 
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'Επόπτης: Πώς μπορούμε να διαδώσωμε τίς άρχες του 'Ανθρωπι
σμού; 

Μυσταγωγός: Με την λογικη καί κυρLως με το παράδειγ,μα. 

'Επόπτης: Πρέπει, λοιπόν, να καλυτερεύσωμε εμείς οί ίδιοι για να 
μπορέσωμε να ,έπηρΈάσωμε καί τους αλλους; 

Μυσταγωγός: Δεν μπορεί να γίνει άλλιώς. r'ιά: να χτίσωμε γερο 
οικοδόμημα, πρέπει πρcί)tα να ,επεξεργασθούμε τούς όyκολί
θους των θ.εμελίων. 

'Επόπτης: Πώς θα μπορέσωμε να καλυτερεύσωμε τούς εαυτούς μας; 
Μυσταγωγός: Καλλιεργώντας τη σκέψη μας καί κάνοντας λογικες 

καί άγνες πράξεις. 'Έτσι θά επιτύχωμε :δαθμηδον την σινευματί
κη καί ήθικη δελτίωσή μας, καί μόνον τότε θά εΊ:μαστε σε 
θέση να επιδράσωμε άποτελεσματικα επάνω στο κοινωνικο 
σύνολο. 

'Επόπτης: 'Ώσ,τε πρέπει -;ά γίνωμε σοφοί καί ενάρετοι για να μπο
ρέσωμε νά δράσωμε άπατελεσματικά; 

Μυσταγωγός: Αυτο θα ηταν τύ ,ιδανικό. "Εως δτου δμως το επι
τύχομε, ας δαδίζωμε με καλη ·θέληση επάνω στον δρόμο της 
Σοφίας καί της Άρετης, καί συγχρόνως ας 6οηθούμε κατά 
το δυνατον τούς συνανθρώπους μας. 

'Επόπτης: Μπορείτε να μας ύποδείξετε ποια είναι τα κυριώτερα 
εμπόδια πού συναντά ό ανθρωπος πού θέλει να δαδίση επάνω 
στον δρόμο της 'Αρετης; 

Μυσταγωγός: Ν αί, άδελφέ ,μοu. Είναι ό εγωϊσμός, ή άλαζονεία, το 
συμφέρον καί τα πάθη. 

',Επόπτηι;: Πώς μπορεί να νικηθη ό ϊγω σμός; 
Μυσ�αγωγός: Με την ,απόκτηση της Σοφίας. 

'Επόπτης: Ή άλαζονεία; 
Μυσταγωγός: l\1E τΎ]ν .ιL,:όΚJτηση τοϋ <<IΙ\ιώθι σαύτόν>>. 

'Επόπτης: Το συμφέρον; 
Μυσταγωγός: Με την άγάπη τού πλησίον. 

'Επόπτης: Τά πάθη; 
Μυσταγωγός: Ή περιστολη· των παθών δεν είναι καθόλου εϋκολη. 

Χρειάζεται μακρα προσπά,Οε_ια. Χωρίς δμωι; την περιστολη 
των παθών, ή επίτευξη της Σοφίας είναι αδύνατη. 

'Επόπτης: Μας είπατε τίς δυσκολίες τοϋ δρόμου της Άρετης. Μπο
ρείτε νά μας περιγράψε,τε και τίς δυσκολίες τοϋ δρόμου της 
Σοφίας; 

Μυσταγωγός: Την πύλη τοϋ δρόμου της Σοφίας φράζουν τρείς 
όγκόλ�Οοι: Ή αδια,φορLα, ή ύλοφροσύνη καί ή δοκησισοφία. 
'Όποιος κατορθφqη να ύπερπηδήση αυτούς τους όγκολίθQVit 
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που έμπσδίζουν την είσοδο σ�όν δρόμο της Σαρίας, θα εχη 
να ά ημετωπίση αί αλλα έμπόδια. Ο' προλήψεις, ή δεισιδαι
μονία, ό φανατισμός, ή έμπάθεια, ή μισα λοδοξία, δεν εί σι 
άπό τα μικρότερα. 

'Επόπτης: Τί προσόντα πρέJtει ά εχη αύτος :ι:ου Οέλει ά 6αδίση 
τον δρόμο της Σοφίας; 

Μυσταγωγός: Πρέπει να εχη έλεύθερη σκέψη αl χρηστά ηθη. 
ιότι ή Σοφία χωρίς τη ' ρε.τη είναι οχι μόνο ά ώφ λη 

άλλα καί επικίνδυνη. 

'Επόπτης: Σεβάσμιε, Μυσταγωγέ, άπ' δσα μίi; είπατε εί αι φα 
νερό ότι ή Σοφία και ή ' ρειτη δεν εί αι ευκολο ν' άJtοκτη· 
θούν Πρέπει, λοιπό , ά συμπεράνωμε, δτι οί προσ άθειές 
μας κι δυ εύουν ν' άJtο6ούν μάταιες; 

Μυσταγωγός: Όχι, διότι δεν πρfπει ά άJtο6λέ ω σέ ε"ιιολες 
μό ο επιτυχίες. Καί ή άποτυχία εχει τη άμάραντη δόξα 
της, δταν ή προσπάθεια που γίνεται εί αι ημία καί εi ικρι-
ής. " ς εργαζόμαστε, λοι όν, με τιμιότητα και. με είλικρί

νει καί ας μη μας έπηρεάζη το άJtοτέλεσμα, δποιο κι' α 
εΙ αι Ή μέθοδος της εργασίας μας είναι 6ραδεία, ά ά ού
σιαστικά ά <>τελεσματική. εόφυτε άδελφέ, εά θε τε ά 
έργασΟητε μαζί μας πρέπει ά προσπαθήσετε ά γίyετε πρα
γματικά ελεύθερος, άJtοΜλλοντας τις προλήψεις και κατευ
νάζοντας τα πάθη, που θολώνουν το πνεύμα. ιΠρέπει ,ά σέϋε
σθε τη ελευθερία της σκέψεω- κάθε ά θρώπου, χωρίς ά 
παρ σιιρεσθε ά ο τι ε ιθυμίες, τlς κλίσεις η τις ε οιθήσεις 
σας, σε 6ίαιες ράξεις, και να ,ιπηρετητε τους συνανθρώπους 
σας, εστω και α αύτο γίyεται με ζημία της ήσυχίας και της 
ά έσεώς σας. Το ύπόσχεσθε; 

εόφυrος: 1 Ιάλιστα, μέ δλη μου την ψυχή. 

Μυσταγωγός: 'Επίσης πρέπει να ύ οσχεθητε δτι δε θά παρα
δεχθητε οτε ά καταπ ι οϋν τα φυσικά δικαιώματα τοϋ 
άνθρώπου άπο τη ·6ία τοϋ δεσποτισμού, από τον φανατισμο η 
άJto τη άμάθεια. ιΠρέπει να ύπερασπίζετε, άκόμη και μ� κίν
δυνο της ωης σας, τις άρχ�ς τοϋ Ά θρωπισμού. Το ύ ό
σχεσθι:.; 

εόφυτος: Μάλιστα, ιέ δλη μου την ψυχή. 

Μυσταγωγός: Νεόφυτε, άδι:.λφέ, εγι ες [νας απο τους δικούς μας, 
του- εργάτες τοϋ πνευματικού πο ιτισμοϋ. ύτο δεν σού γεν-
άει κα ένα δικαίωμα, σού γε άει δμως απειρε ύποχρεώσεις. 

'Τ οχρεώσεις άJtiναντι τού εαυτού σου, άJtένα ι τών άδελφώ 
σου, άπένα\tτι όλόκληρης της άνθρωπότητος. Πρέ.πει να άφο
σιωθης σ:rο εργο της πνευματικής καιί f1θικης ι6ελτιώσεώς σου, 
&ν.αζητώντας άκατάπαυστα την άλήθεια, ,μελετώντας τη σοφία 
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κα:ι ,εξασκώντας την αρετή. Πρέπει νά διαθέσης rrή δραιστηριό
τητά σο,υ καί, τις ίκανότητές σου στήιν ύπηρεσία της άνθραmό
τητος. Πρέπει νά πολεμήσης γιά τό άγαιθό και την άρετή, για 
την ελευθερία ,της σκέψεως, τού λόγου και της συνειhή,σεως, 
γιά τον άνθρωπισμό καί τ1\ν πρόσδο, για τiJN παγκόσ,μια ειρήνη, 
άδελφοσί•νη, -χ:αχανόηση καί Άγάπη. 

• 

• 

• 

ΑΠΟ ΤΑ 

Μιά ΝΕΑ Έπιλο)(ή 

τοϋ I Λ I ΣΟΥ 
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Τα πιό διατηρήσιμα 

Τα πιό έκλεκτα 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΠΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1962 - 1965 

περιλα.μοάyοvτα.ι σ,ή Νέα. ΕΠΙΛΟΓΉ 

Μιά έκλεκτή εκδοση 376 σελίδων 

8 ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟθΗ

ΚΗΣ ΣΑΣ 

8 ΕΝΑ ΕΞ ΙΡΕΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ 

Τιμη χρυσόδετου τόμου Δρχ. 250 

Για τους συνδρομητας 

τοϋ ΙΛΙΣΟΥ μόνον Δρχ. 200 

-ι

1 

1 

1 

____________ J 



1979 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑ Υ ΛΕΑΣ 

fo λό�ος τού · Ιησού 

στόν Μυστικό του Δείπνο 

105 

Άπο τη στιγμη πού εδωσα το σημείο, ενα τεμάχιον άρτου δρεγμένο 
στο κρασi στον άγαπητό μας άδερψο, τον 'Ιούδα τον 'Ισκαριωτη και 
σας εδειξα ετσι ποιος πρόκειται να με παραδωσει, 6έ6αια, έσεϊς ήσuχα
σατε, σ6ήσατε άπο τα χαρακτηριστικά σας την πικρηv όψη της άμη
χανιας σας, και της άπορίας τα σήμαντρα δεν σημαίνουν μεσα σας το 
σκοτεινο τους καμπάνισμα ι 

Μα εγώ τωρα πικραίνομαι, γιατι στο τελευταίο μας το δείπνο δε 
6ρίσκεται μαζί μας κι δ δωδεκατος άδερψός μας, ο σίιvτροψος στην τr�ί
να και στη δίψα μας, στον ποθο μας για την ά\εξαρτr,σία μας, την 
'Αγάπη και τη Δικαιοσύνη. Ξερω πως σε λιγο, στον κηπο της Γεθσημανη 
θα παρακα ;.σω τον πατέρα μοu να μου άψαιρέσει τήv παρουσία του 

ταuρικου μοu Ποτηρίοu, α μην πιώ τον πόνο το σωματικο τοσο πολu, 
τόσο πο Μα πάλι ξερω πως θα ησυχασω με την τέχνη της προσαρ
.ογης μου τη αναγκαστικης, και θα ε!πώ «γενηθήτω Θεέ μοu, το θε

λημά Σοu, γε ,θητω». 
Δεν υπάρχει ποuθενα καμια προταση άλλη που να πσραγει μεγα

λύτερη δύναμη άπό τη•ν άπελπισμέvη αύτη προταση, όπου δέ.v ύπάρχει 
χώρος για καμιάν ορθιαv έλπιδα, γιατi δεν πρόκειται vά χάσει κανείς 
τιποπ άλλο Μά ποσο θά 'θελα vά 'ταν κοντά μας κι ο δωδεκατος ψί-

ος μας, γιατi μ' άγαποίίσε πο ύ και με πίστε ε και πώς ημοuν δuνατος 
�ά σuvτρίψω όλες τις ά uσίδες και τα δόγματα της Ρωμαiκης Συγκ η
τοu, πού κατάσκαψε την Καρχηδονα καi την Κόρινθον έκ θεμελιων Τον 

α σθαvομαι πώς μου λείπει, μάς λείπει κι ας μου άρνήθ;Όκε κι άς λυπή
θηκε γιατi ή παγκα η Μαρία η Μαγδαληνή ξόδευε τό πολuτιμο μύρο 
πλένοντας τα πόδια μου και σπογγίζοντας τα με τή μαύρη, τη μι;στη
ριωδη, τη γλυκιά καταρραχτωδη νύχτα τώv μαλλιών τr,ς 

Που εΤναι, λοιπόν, Πάει πιά, χασαμε τον ταμια μας, το λογιστη 
τών έξόδων μας, τον γηινο πιστό μας, παει τον χάσαμε, τον χασαμε 
για πάντα και για πάντα Τί καλα να 'τανε μαζί μας Μά επρεπε v άκο
λουθήσει τη γήινη τη σκοτεινή πλευρό: του έαuτοϋ του, της πλάνης τοu 
�Επρεπε νό: μείνει πιστός άκόλοuθος για νά με παραδώσει στην παρά-

οια και στη άπληστία τών άνθρωπωv Ι 

Ώ ψίλοι μου, κείνος θό: καταλά6ει την προδοσια του και θό: ζ -
τήσει, θό: ζητήσει, θό: ζητησει, με πάθος την άγχόνη. Θα σχίσει τα ίμά
τιά του θά κάνει τό: ίμάτιά του σχοινιά και τό: χερια του θα καίνε, θα 
καί\ΑΕ με τη μεγάλη 6ου6ή φωνή της mιρκαιάς τους, κι ας εχει ττετάξει 
το. ματωμένα τ' άργίιρια στο Συνέδριο τών Φαρισαίων, πού ρύπαιναν με 
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την ύποκρισία και τό μΊσος τους, τον ηλιο. Ώ φίλοι μου, τα χέρια τοΟ 
δωδέκατου φίλοu μας eά 'χουν πιάσει φωτια καi μέ σπουδή θα προσπα
θεί να σδήσει τή φωτιά τους για να βρεΊ μια λουρίδα των ίματίων του 
110: τοΟ χαρίσ.ι την άγχόνη, να έπιτύχει την τελεuταίαν ήδονή της άγ
χόνης του 

Ώ φίλοι μου, μαθητές πολuαγαπη,μένοι, κι έσείς θα μ' άρνη,θειτε 
καi θα σκορπισθεΊτε καi θά με -προδώσετε κι έσεΊς γc αύτό, ol κα
λcί μας άλέκτορες, τό πρωi πάντοτε θα σ1;μαίνοuν, πώς θα σκεπάζετε 
μr την προδοσία σας δσοuς κηρύσσουν τή Δικαιοσύνη, σας. Προσέχετε, 
ποτέ να μή σταματατε τα χρύσα λογάκια καi τό χαμόγελο τών παιδιών 
στα χείλη κtxi στα μάτια. Πστέ, ποτέ να μή σκοτώσετε- τό γέλιο των 
παιδιών. 

Πολλές φορές εμΕ)να μονάχος μακριά σας για να σας αtσθάνομαι 
περισσότερο κοντά μου, γιατi σδ:ς άγαποΟσα πραγ:ματικ<Χ ,κι άς μη μΕ
γνωρίζατε Μα έγώ σας γνώριζα, δπως επpεπε καλα να γνωρίζω τα 
<, Ωσαννα» καi τα «δ:ρον, &ρον, σταίιρωσον αύτόν.» 

Γι' αύτό στην αμμον εyραφα γραφές, γραμμές κι ύστερα φώναζα, 

<<δ πρώτος αναμάρτητος τον λιθον βαλέτω», για να δλέπει δ καθένας 
στην γραφή, της άμμου ,τον καθρέφτη τοΟ έαuτοΟ του ,καi ν' άφαιρε1 
άπό τα χέρια του την άνόητην όργή τοΟ λιθοβολισμοΟ .της πόρν ς. 

'Ω φίλοι μου, μαθηπές μου πολυαγαπημένοι, εμενα μόνος ν άκούω 
τcr τραγούδια των ρυακιών καi τή βροχή να γράφει στα μεγάλα ποτήρια 
των πουλιών, σ,τών βράχων τα γεμάτα νερό κοι1λώματα, να έξασκε'ίται 
σιγανά, ρυθμικά, ξέγνοιαστη στα Μαθη-ματικά της, όπως την εβλεπα, 
μαζί σας, τους μαθrι'ματικούς -της κύκλους της, να σχη,ματίζει πάνω 
στην έπιφάνεια της θάλασσας καi των ποταμιών τό δέρμα. 

Ώ φίλοι μου, τό γνώριζα πώς τα θεμέλια ποτέ δεν ηταν γερο: της 
έλεuθεριας, αν δεν χτίζονταν με τό αΤμα μας καi τα δάκρυά μας, αν δέ� 
εχλειναν τό πάθος για ταξίδια ΚΙ άποδημη,τικα φτεpα και πόθους για 
κιικλικά, πολυ κuκλικα ταξίδια καi ταξίδια. 

Ώ Φίλοι μου, πάντα θα με σταυρώνετε, πάντα θα ερχομαι καi πάντα 
θό: με σταυρώνετε. 

Μα σας λέγω, τελειοποιήστε τή θέλησή σας, τή θέλησή σας τε
λειοποιήστε, για ν' άνεβάζετε την ψυχή σας, για ν' άνεβάζετε την ψυ
χή σας στην ερεuνα ,καi τή γνώση καi τή χαρά της κάθε σας χαρούμε
νη<, πίστης. 

Τή χαρά κrψύττω, την άyάπη καi τή χαρά καi την δμόνοια κηρύττω, 
άποφεύyετε τό σκοτάδι της διχόνοιας. Τή χαρά καi την άλήθεια καί 
τήι έλεuθερία κηρύττω. ΕΤμαι ενας δρόμος, έΎας δρόμος, ενας 5ρθιος 
δρόμος. 

Πάνω στο καθαρό τραπέζι σας, μ' ενα λευκό τραπεζομάντηλο στρω
μένο, πλυμένο μέ ϋσσωπο, θά τοποθειτεΊτε μια φιάλη, με κρασi καi μιά 
μεγάλη ύδρία με νερό κι cνα στεφάνι δάφνης, κι ενα κόκκινο μέρισμα 
ιωμμένον άπό ενα κήπο με κόκκινα τριαντάφυλλα για νά 'ρχομαι προτοΟ 
νά με σταυρώνετε, νά μεταβάλλω τό εύωδιαστόν άΤμα τοΟ σταφuλιοΟ 
σr:. πολύχρονο κρασi λιαστό στον δμοπάτριο καi τόν όμομήτριο τόν άδερ
φό μας τόν ηλιο. Θά παίρνω τή δάφνη για ν' άκούω. μέσα της τiς έπεu
φη-μίες καi τά «ζήτω», με τά μύρια <<σταuρωθήτω>> κολλημένα στον αρ
ραφο χιτώνα μου, για νά τον βάζουν στον κληρον οί χωροφύλακες καi 
νό: τον κερδίζουν. 

Ώ ψίλοι μου, με την άyάπη καθαρίζετε, ώ φίλοι μου, πολυαγαπη
μένοι, με την άyάπη μόνο καθαρίζετε την στολή της ·ψυχής σας, τή στολή 

1 
1 

1 
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της ψυχής σας, για να αiσθάvε:στε λιγώτερο πώς εΤστε τέκνα της εvδειας, 
γιά vά πλησιάζετε να γίνετε σιγα - σιγα τέκνα τοΟ Πατρός μου Γνωρίζω 
καλά, πώς έκεϊ όπου άκμάζει ή μεγάλη έλεημοσύvη, ή δυστυχία περισ
σεύει, 

Γνωρίζω πώς ύπάρχουv ολιτεϊες - φαντάσματα, γιατ1 πέρασε άπο 
πσvω τους ή χωρίς οΤκτο κανένα, ή μεγαλη μπουλντόζα, δ πόλεμος, 

Έκεί ύπάρχουv σπίτια γκρεμισμένα', με τοίχους έλ ιπεϊς, με παρά
θιιρα χωρις κουφώματα κα1 τζάμια και παντζούρια με μάτια χωρίς φως 
και χωρίς βλέφαρα wΕχω iδεί ξεχασμένο εκεί εvα γελαστοv ύπόδημα 
γυΊαί·�ας, όπου άφέθησαv έκεί άπο ΤΟ χέρι τοΟ τρόμου, για vα περι
ηλαvιωvται, χωρ1ς Κολχιδες καί χρυσα δέρματα, γυναίκες τώρα, 'Ιάσο
vες χωρις yυρισμο κα1 χωρίς τις Άρyοvαυτικες τις έκστρατείες 

Ώ φιλοι μου, πόσο πολύ μ' άγα'1Το0σεv δ δωδέκατό μου μαθητής, 
άφοΟ κάτω άπο το δάσος τωv άvαμμέvωv δάδων, με γύρευε vα με βρεί 
και να με παραδώσει στους στρατιώτες τούς αύτοκρατορικούς μ' εvα 
φίλημα Θα διάλεγε ποτε για σημείο της άvαγνώρισής μου το φίλημα, 
ΤΟ φίληιμα, της αγαπr,ς, αυτο ΤΟ τραγουδι πάνω στα χείλη, της άγά
'Ιfης του το φίλημα; 

Δε συμφωνούσαμε, γιατι έ�κείvος ηθελε vά καταστρέψω α τά δό-
γ ματα, τα τυραv ικα, τά όλιγαρχικά δόγματα τωv Συγκλητικών τοΟ Κό
c,μου Γνώριζα πώς τά ψάρια, μόλις βραδιάζει, άvεβαιvουv στην έπιφά
v ια της θάλασσας για vά συναντήσουν τά δίχτυα, κι οί ψαράδες 6yαί
vouv vά τά τραβήξουν Τά φύκια πόσον ηταv άσ-rραφτερά κι έγώ τη Μαρία 
τη Μαγδαληvη δεv την ξεχvοΟσα· Τη θυμόμουν παvτοτε και θά τηv θυ· 
μδ:μαι παvω στο Σταυρό μου, καθώ θά συλλογίζομαι πόσο δυv' μωvα 
ηΊ μοναξιά μου, για vά δυναμώνω, κι iδιαίτερα θά θuμδ:μαι πώς πολλες 
φορές, στα παιδικά, στα μεγάλα μου εκεί α τά χρόνια, μποροΟσα να 
περπατώ δλόκληρη την ήμέρα στα μονοπάτια τώv ησυχωv κοιλάδων και 
τά βράδια, χαιρόμουν v' άγvαvτείιω v' άvάβου τά είίθυμα χωρικά λυ
χνάρια σrά παράθυρα και τα σπίτια της μακριvη έκείvης Ναζαρετ κα1 
τα σκυλιά φανταζόμουν, την άvθισμέvη, την άμάραvτη, τη σαρκώδη, τηv 
έπιμήκη, την ασθμαίνουσα, παπαοούvα της γλώσσης τους να δειχvουv, 
ΤΟ καλοκαίρι, μέσα στο μεσημέρι, το άκίvητο ΤΟ μεσr,μερι του δμοπά 
τριου και τοΟ δμοuήτριου τοΟ άδερφοίί μας, τοΟ ήλιου. Αγαπδ:τε, άγα
trάτε, άγαπδ:τε, για vά μένετε παvτοΟ, άπο τον κάθε φόβο, εξω Γιατ1 
πολύ ΤΟ έπιθύμησα και τό έ ιθυμω, κάθε φόβο να τον πατδ:τε, και με 
τc δικό σας τό βη,ματισμό vά περπατδ:τε, vά λέτε πάντοτε. «ΆρvοΟμαι 
vά παραχωρήσω τηv ψυχή μου στον φόβον, ΆρvοΟμαι vα παραχωρήσω 
οίiτε εvαv χτύπο της καρδιδ:ς μου στόv φόοο.» 

Πολύ θά 'θελα, με ΤΟ δρόμο τοίί αίματός μου να σας χαράξω αύτη 
τηv έπιθuμία μου και την άγάπη μου, ποτέ, μα ποτέ, vά μην γί1ετε, να 
μηv μεταβάλλεσθε σε μιά τρομαγμένη γη, σ' εvα φοβισμένο, δηλαδή, 
χωμα 

Στο φω της άγάπ ς να λοίιζεσθε, στο φως της άφοβίας, yιατι τί
ποτε δεv εχει να φοβηθεί, όταν άγαπάει κανείς κι αν ό α τα οίκοδομή
μστα του κόσμου, μ' όλους τούς ώμους τους πεσμέvοuς στο εδαφος, ε

xouv γκρεμισθεί Μια μόνο λέξη δ:ς κυριαρχεί στα λεξικα μας 'Α γ ά π η, 
πού δδηγεί στην 'Ησυχία της ψυχης και την 'Αφοβία 

Τοποθετείτε λοιπόν τον λύχ ο της άγάπης πάνω στό τραπε(,ι σας, 
για vά φωτίζετε τ' άvτικείμεvα του δωματίου σας, Μην προσεχετε τούς 
ισκιους, για vα διατηρείτε χωρις ρυτίδες την . εί ικρίvεια και τη καρ
διδ:ς τη νεότητα 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 
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8 ΜF\Ί'ΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 

Ή 8η. Μαί-οu εΤναι -yινωστη 
σ' δλον τον ικόσμο 1μετα-ξυ τών 
Θε-οσόφων ώς ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ 
.Λ:ΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ, είς μνήJμην 
της 1μεταστόlσεως της Μαντcχιμ 
Μπλαοοτσ;κυ, σ,τις 8 Μ.αίου 
1891. ,Καί συνηβίζεται 1να συy
κεvτρώνονται οί ΘεόσΟφΟι αύτή 
την ήμέρα 11<αί να διαΜ!ζονν ά
ποσmάσματα άττο τα εpγα της, 
η άπο την «4>ω\ΠJ της Σ ιιyης» 
καi το «Φως της Άσ:ας». 

Τ,ρεί'ς έδδομόiδες rιτρο του θα
νάτου της, ,ή uΙΕ.λΕΝΟ' Πετρόδνα 
Μπλαδάτ01κυ, στίς 15 'Αιπριλίου 
1891, απηuθυνε π,ρος τα ,μέλη 
της Θεοσοψι11<1η.ς ''Εταιιpίας 1μια 
έτrισrτολιή,, δττου �εγε, μεταξu
σ,λ;λων: 

«Ύποψέροντας έ�ξαικολουβητι
κα σω�ματιικως, έχω μόνη παρη• 
yφια να 1μαθαίνω ryια τ,η,ν Ί ερη 
'Υπόθεση, στην όποίαν οοω,σα 
τ-η1ν όγε:α ,μου καi τη δύναιμιή 
,μου. Τ�ρα ;TTOU αύτες τίς εχα
σα, ,μπορώ να πφοσψέρω μο�ά
χα την, όJψοσίψή μου καί την 
πάντα 'δυνα-rη ευχη 1μοu για την 
έπιτuχία του θεοσ0ψι,κοΟ μας 

εργου ... 
'Ενόσω ΙΚάθε ιμ·eλος της Έ

ται,ρία,ς θα άρκεί'ται ν,α 1Π1ράττη 
το ικαλο όrπροισώπως και ά'.δια
ψόρως έπαίνου η ψόγου, στην 
ίπrηρεσ<α της ΊΑδελψότηrτος, ή 
ιπ,ρόοδός ιμας θα καταmλήξη τον 
,κόσ�μο καi θα θέση την κιδωτο 
της Θεοσ0φι1κης 'Εταφία-ς μα
κραν ΙΚινδvνου. Ή θέσις σας ώς 
πιpοδράμων τ,ης eκτης uπο-ψuλης 
της rτrέlμπτης 1ρΌζας - ψuλης ( •) u· 
πόκ·ειται σε κινδύνους, καθώς και 
σε πλεονε,κτήματα. Ό Μεταψu,
χισ,μός, .με δλοuς τους δελεα· 
σ,μούς του ικαι όλους τους κιν
δύνους του, ν· άναιπτvσσ·εται με· 
ταξύ σας, πρέπει qμως να εχε
τε ύπ' οψι rσας, ότι ό Μεταψv
χι01μος προτρέχει στην πνεuμα
τικη έ;ξfλι�ξη, �γι-' αύτο ιπρέπει 
να έ.λέγχεται, άντί να έλέ,yχη, 
διότι δ ιμεJλετητης crγεται, στις 
ΠΙΟ έπιΙΚί!\,Ιδυνες αύταπαιες καί 

( •) Λεπτομε.ρης εκθεση της θεω
ρίας γενέσεως της άvθρωπότητος, 
στο ερyqv τοίί ;Ζιvαραγ1ια-ντάσα
«'Απόκρυφη 'Εξέλιξις τής άvθρωπό
τητος». 
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τ·ηv ·6Θοαιότητα ήθικου όλέθροv. 
Δεν μrπορω v.α .μακρηγορήσω. 

Υ Αλλως τε, κάθε εuχη ,μrπορεί να

συναι,ισθη σε μια τφόταση, την 
ακοί,μητη (πιθιψία της ,κcφδιας 
j.lOV: Έστε Θεόσοψοι ! Έργάζε
σιθε για τη,v Θεοσοψία ! Θεοσο
φία π,ρώτοv ,και Θεοσοφία εσχα
τοv, ιδιότι μόνον ή πφακτικη. α

σκησή της μπορεί' •\λα σώση mv 
δvτι,κο κόσμο άπο τα ίδιοτελη 
�αι δuσα:δελφι.κα αίοοήμο:τα, που 
τώ,ρα τον διαιροvv φuλη ιμε φυ
λή, έθνος ,με Θθvος, σ�κορπίζοv
τας το :μίσος τώv ταξι,κώv και 
κοι:Ιλ(.vVιιΚων διακ,ρίσεων, rπου εΤ
vαι ή ,κατάρα των λεγομένων 
>GριστιαvικC>v λαών, Μόνον ή Θε
οσοφία: μπορεί' ινα τον σώση ά
πο το 6ούλιαγιμα σ' εvαν rπολv
τελη ύλισ;μό, ,μέσα στον όποίον
θα παραΚJμάση και θα σαrπίση,
όπως εγινε ,με τόσους παλαιους
παλιτι,σμούς.

Στα χέρια σας, άδειλφο 1, μου, 
εΤναι έμrπιστωμi'ν'η ή εύημερία 

του lρχομένοv αίωvος. Μετyάλη 
εtνα:ι ή τιιμή, ά).)..α και ή ευθύνη. 
Έαv άπο τη ζωιή μου καi άπο 

τiς διδασικαλίες μου κερδίσατε 
μια άκτίδα του άληθιvου Φωτός, 
σας ζητώ EJiς άνταmSδοσιν να 
δuναιμώσετε τις m:ροσπάeειές 
σας για την Ύπόθε.ση, για τον 
θρ,αμ6ο του Φωτός, ώστε να

φω rίση τον ,κόσιμο, .κι' έγώ νi:ι. 
ίδώ έ!ξασφαλιcημ,έvη την σταθερό
τητα τ,ης Έταιρίας μαι;, πριν 
φύγω ιμε το φθαρμένο σ�μα μου. 

Ειθε οί εύλογίες των rπερα
σμ,ένωv .και των τωρι ώv ,μεγά
λων Διδασκάλων να eλθουv σ' 
έ.σ&ς UΟσο για ,μένα, δΕJχθητε 
όμαδικα την διαβεοο'ωση των 
ά:ληθι,'ν'ώ καi wαλλο ωτωv αί
σθημάτωv 1μου και των εί�ιιφιvων 
και έyκα,ρδιων εύχα,ριστιώv μου 
για το εργcν ;που έJπετειλοοθη άπό 
ολοvς τους έ,pγάτες 

Ή ,μέχρι τελο ς e_ραπωv σας 
Ε. Π. ΜΠλλΒΑΤΣΚΥ 

'Ομιλία μετά την αποτέφρωση 

Κα-τα την άποτέφρωση του 
σώματος της ΕιΠ Μ, ο ιδιαίτε
ρος γ,ρα:μματέας της άδ Ρ.Σ, 
Μηντ �μίλησε στους rπαραστάv
τας ικαί,, ,μεταξυ των άλλων, εΤ
πε : 

«Ή •Έλενα ,Πετρό6 α Μrπλα
οοτσικv πέθανε, άλλα ή διδα
.σιΚάλισσα ικαι ψίλη ,μας εΤναι 
πάντα ζωντα1,,η ,καi ,θα ζη πά,,,τα 
στiς 1καρδιες ιΚαι O"TTJ ιμνήμη μας. 
Ή :π,ροσωπιικότης που ε;yνωρ' -
σαμε ώς Ε,.Π,Μ., δεν εΤναι rrτια 
,μαζί ιμας, άλλα ή ,μεγάλη και 
εύγενι.κιη άτομ ι,κότης, ή ,μεγάλη 
ψυχη rrτou ,μας έδίδα:σ�κε μια ζcο)η 

σyνότερη και rrτερισσότερο όvι
διοτΕJλη, εtvαι πάντα ένφγός, 
VΟπως μας έδ:ιδασικε, ιή προσω
πικότης εΤvαι ενα rrτρόσ�καιρο μέ
ρος της άνθρωπίνης φύσεως, εΤ
vαι άπλώς το έξωτερικο ενδu:μα 
της αληθι'\.iης άτQμι.κοτητ..χ; 

Της χρωσταμε να συνεχίσω
.με ΤΟ εργο της, 'ΠΟU τόσο εί,γε
νικα ξΕJκ\,ησε, Το καθη-κον μας 
δεν έξαvτ-λεί'ται ιμε τον ,σεοα.σ,μο 
στην προσωπιιΚότητά της άλλα 
έκπληρώνεται με ·έργασί� για 
τους 01ι<οπούς, ύπερ των δπο.ωv 
και έικείνη έργάJσθηκε ικαi 6υσι
άσ;θηκε. 'Άν ητο.v δΙJVατόν, τώ-
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τον άσ-rρι.κο κόσ�μο και το άν
θος, που •ιπι1Τ1λέει στο νερο και 
ρα, tδώ, να ιμδ:ς ιμιlλήση, άσφα
λώς θα μδ:ς ωι,νε ενα 1μ·ήνι.ψα, 
σε ιμδ:ς �δω ικαι σ' δλοος τους 
άνθρώποuς, χωρις διάκριση ψv
λης, πίστεως, η ·φύλου, ενα μή
vuμα yι,α μια Ιδι01φοpεηκη βιο
τική: Άyνη ζωή, άνοι·χτος vοΟς, 
καθαρη ικαρδιά, rττρόθυμη δ ανό
ηση, �εύθερη πνευ,ματικ,η άντί
ληψη, άδειλφιικότητα προς δλους, 
έτοιιμότητα στο δίδειν και δέχε· 
σeαι σl..!μ6οuλη και δδηγία, θαρ
ραλέα ιάντοχη στην άδικία, γεν

ναία ύπερά!σπιση τ�v άpχών, 

πού όιδιικα •ττροσ,6άλλοντο.ι ι<αι 
σταθε,ρο δλέμιμα προς το Ιδεώ
δες της άνθρώπινης προόδου και 
τελειοποιήσεως, α&τα - θό: μας 
ελεγε, όπως ιμδ:ς τα εΤχε ξανα
πη - εΤναι τα χρυσδ: σκαλοπά7 

τια, rττού δδηγοΟνε στο Ναο της 
Θείας Σοψίας. 

Και τώρα, ,με σιωπη ας άψή
σωμε το σωμα της διδασ�κάλισ
σάς ,μας ικαι ας ΘΠισ-τρέ.ψω,με 
στον ικό!σψο -rης καθημερινης ζω
ης, με τrιν όnτάψαση να κάjμωμε 
τον ισε6ασμό ιμας .και τηγ άγά
πη ιμας ιεργο στη ζωή ,μας.» 

ΣΚΕΨΕΙΣ 

για την Ήμέρα του Λωτου 

«Δεν ί.ιπάιΡχΟUV �ρχαΊα σύ.μ-
6ολα δ:,χως 6αiθεια ψιλοσοψικη 
εννοια ικαι μάλιστα, ή σημασία 
τοvς αίιξάνει με την άιρχαιότη
τα. Τέτοιο εΤναι ΙΚΟ!ι ό ,λωτός. ΕΤ
ναι το t1μ,6λημα των rττνεvματι
ί,(ων ικαι φuσιικών δvνά�μεων τοΟ 
σύμπαντος. Το άνθος του λω
τοΟ σι.ψ6ολίζει τα σ�μrτταvτα, ΤΌ 
άψηρημέιΙΙΟ καi το συγικε,κριμένο. 
ΕΤναι ή πιο γραψι,κ,η άλληγορία 
που εγιv.ε ποτέ: Το Σ�μπαν ά
ναπτυσ:σάμενο άπο τον κεντρι
κο 'Ήλιο, το ΣΗΜΕΙΟΝ, το κε· 
,κρuμ,μένον σπέρμα. 

Ή ,ι,ποιφurτττqμέινη ισ' αυτο το 
σuμ,6ολον ίδέα άπαντδ:τα,ι σ' όλα 
τα θρψ,κευτικα σΙ.JσΤήματα. ΕΤ
,ναι ή ,έ,κπόρεvσις της θείας Ί δε
ατότητος άπο ΤΟ άφηρημένο στο

συγκεικρι μένο η την όρατη μορ
φή. 

Ό Λωτος -εΤναι μι-α παλu άρ-

χαία και είινοοvμεvη παρσιμοίω
ση για τον Κόσ�μο τον ίδιο, και 
για τον ώιθρωπο... Πρώτον, ό 
σπόρος του Λωτοv πε,ριέιχει μια 
τέιλεια μιικpαyραφία τοΟ 1μέ.λλον
τος ,ψuτου, πού σημαίνει- οτι τα 
'ΤΤνει..ψατιικα rτηρωτόΤ!.,\ΠΟ! δλων 
των ΠΡQ!Υ,μάτων προi.χπιη!pχα,ν 
στον αϋλο κάσιμο, ,π;pοτοΟ ίιλο
ΠΙοι � στη Γη. Δεύτερον, το 
δτι ΤΟ φυτο TQIJ ΛωτοΟ άναιπτύσ
σεται -μwα στο νφό, ε�χοντας 
τις ρίζες του στην ί�u η λάσπη, 
και άνο:ryοντας ΤΟ άνθος του είς 
τον άΘρα, σι..ψ6ολίζει τη,ν ζωη 
του άνθρώποu και TOV Κοομοu. 
Διότι, ή Μuστικη- Διlδαισικαλία 
λέγει δτι τα στοιl)(εΊο. cημφοτέρων 
εΤναι τα rδια και άναιτrτ,uσσον
ται 'ΤΤ1pος την ίδια κατείιθuνση, 
Ή ιδι..ιθ;σμένη στην Ιλu ρ:ζα του 
ΛωτοΟ ,τrαιριστάνει την ;uλικη 
ζωή, ΤΟ σrέιλε,χος rτt'OU ΙΠφνάει 
μέσ' άπο το νειρο 'Παριστάνει 
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άvοίyε1 ττιρος -τοv οίιρανό, εΤvαι 
εiμ6λημα -τοC, rττvεuμαηκοΟ όν

τος. 
( Ά1ΤΌ -τη Μι,,σ-τικη 

ΔιδασιΚαλία)

«Ή ουρά.νια. στα.γόνα. δρόσου, 
πού γλι.,,τράει μέ τήν πρώτη 
πρωινη ήλια.χτίδα στο στήθος του 
λωτο.υ, ψθά.'iοντας στή γη μετα-
6ά.λλετα.ι σε μόρια. πηλου. Ίδές 
τό μαργαρ τά.ρι τώρα εγι ε κηλί
δα. 6ορ6όρου.» 

(Ή Φωνή της Σιγής, 11) 

«" ψησε τή Ψυχή σου ά &.
κροα.ται κά.θε κραυγή πόνο , δ
πως και δ Λωτός γυμνώνει την 
χα.ροιά. του γιά νά ρουψ ξη τό'i 
πρωινό ήλιο». 

(Ή Φωνη της Σιγής, 12) 
«'Υπάρχουν τρείς &.λήθειες ά.

πόλυτες, &.νώλεθρες, κα.ί δμως ά.-

νείπωτες, για.τι δέ όπά.ρχο 'Ι λέ
ξεις. 

Ή ψυχή του ά.νθρώπο ε! α. 
άθά.να.τη και τό μέλλον της ε� 
ιαι άπερ όριστο. 

Ή ζωοοότις ιiρχη κατοικεί 
μεθ' ήμων και έν 'i)μίν, ε!να.ι ιi
πέθ�ντη κα.ι α1ώνια. εύεργετι·.ιή, 
δέ ιiκούετα.ι, οϋτε δρα.τα.ι ή ό
σψραίνετα.ι, ιiλλά γlν,εται ιiντι
λ ηπτη σ..πό τον α-νθρωπο,, πού έπι
θυμεί την &.ντlληφη. 

Κά.θε α θρωπος ε!ναι δ ο κός 
το ιiπόλυτος νομοθέτης, δ δια
θέτη της δόξας η της ιiμα.υρω
σύνης του, δ kτυμήγορος της ιi -
τα.μοι ης η της τιμωρ(ας του. 

Οί dλήθειες α.ύτές ε!ναι τόσο 
μεγάλες, δσο και ή ίδια. ή ζωή, 
τόσο &.πλές δσο κα.l δ ά.πλούστε
ρος νους του ιiνθρώπου. Θρέφετε 
μ' α.ύτές τούς πεινωντες». 
(Τό εlδύ λ ο του Λευκου ωτου) 

HELENA PEΊROV ΒLλ ΑΤSΙ.:'
( 

Ufι"II 1, 18)1 M•y 8, 1&91 
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ι JΙΕ:ιι:ιι:ιιΚΑ][JΡ Α 

ΕΚΚΛΗΣΙF\- KF\I ΚΡF\ΤΟΣ 
Πρέπει να χωρισθουν; 

Η ΕΚ.ΚΛΗΣ ΙΑ ΚΑΙ το ΚΡΑ 
ΤΟ Σ πρέπει vα χωρίσουν, Τό θέ 
μα αύτό άνεκινήθη έξ άψορμης τfι\ 
J:ντιθέσεως της Ίεραρχιας της Έ� 
�<Αησίας της Ελλάδος προς την Κu-
6έρνηση1, για τό ζήτημα τών «νε
ιφων» γάμων_ ΥΠΕΡ τοJ χωρισμού 
έξεδηλώθησαν, άπαντωντες σ' ε
ρεuνα άθηνα�κης έψη1μερίδος, οί κα
θη1yηταi τού πανεπιστημίου 'Αθη,. 
\ων Γ. Κοuμάντος ('Αστικού Δικαί
ου), Άριστό6. Μάνεση,ς (Συνταγμα
τικού Δικαίου), Μιχ. Σταθόπcuλος 
( 'Αστικοί) IΔ11καίοu), και Σά66ας 
'Αγουρίδης (Θεολογίας), τού Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκη,ς Ν. Παπαν
τωνίου (Άστικοϋ Δικαίου), Δη,μ. 
Τσάτσος ( Σuνταyματικοίι Δικαίου), 
ή καθη,yήτρια της έyκλ�ιματολοyίας 
στην Πά,ντειο 'Αλίκη Γιωτοποίιλοu -
Μαραyκοπόίιλοu καi ό Άλ. Σα,<ελ
λαρόποuλος, τέως πρόεδρος τού 
Δικηyορικοϋ Σuλλόγοu 'Αθηνών-. 

ΚΑΤ Α τοίι χωρισμού έξεψράσθη,
σαν οί καθη,yηrταi της Θεολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Άθ-1νων Βλ. Φ�ι
δας και Εύάγγ. Θεοδώρου, καθώς 
και οί Μη,τροπολίται Φιλίππων κ. 
Προκόπιος, Περισπρίοu κ. Χρυσό
στομος καi Άνεξανδροuπόλεως κ 
w Ανθιμος. 

ΜΕΣΑ I Ε Σ άπόψεις διε,τίιπωσαν 
ό Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος, όμότι
μος καθη:γηrrής τού Άστι.κοϋ Δικαί
ου στο πανεπιστήμιο 'Αθη,νων καi ό 

Ιω. Δελη.yιάννης, .καθηγητής τοϋ 
'Αστικοϋ Δικαίου στο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 

Περι,λήψεις των διατυπωθεισών ά
πόψεων παραθέτει ό I Λ I Σ Ο Σ, χά
ριν των συνδρομητών τοu. 

Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, Τιiκτικός
Καθηγψής του Άστικου Δι
καίου του Πανεπιστημίου 'Α
θηνών: 
Οί μεταψuσικες άναζηrτήσεις και 

τα θρψτκεuτικα 6ιώματα εΤναι αύ
στηρα προσωπικό ζήτημα τού κάθε 
άνθρώποu. Γι' αύτο καi ή ίκανοποί
rση· των δποιων θρηρικεuτι-κων άναy
κων δεν πρέπει να άνάyεται σε κρα
τική λειτουργία. Και τό στοιχείΌ 
τοϋ έξαναyκασμοCι, πού συνδέεται 
με τις κρατικες λειτουργίες, εΤναι 
τ.ελείως άταίριαστο για τις έκδη
λώσεις της θρησκεuτικότηrτας. 

Αύτές οί σκέψεις θεμελιώνουν rήν 
άνάyκη τοϋ χωρισ.μοϋ άνάμεσα στην 
Πολιτεία και την 'Εκκλησία. 

Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Τακτικός 
Καθηγηιτής του 'Αστικου Δι
καίου στή Νομική Σχολή του

Πανεπιστημίου θε.σσαλονίκης: 
� Αν σuνε-ιδη.τοποιήσοuμε ετσι, δτι 

ό «χωρισ-μος» της 'Εκκλησίας άπό 
ΤΟ Κράτος δεν σ ;μαίνει να άψαι
ρεθούν δικαιώματα άπό την ΕΚ,κλη
σία, τότε άσψαλως και τό θέμα 
αύτο θα άντιμετωπιστεΊ ΠΙΟ ψύχραι
μα. Με ΤΟ χωρισμό άπλως θα άπο
κτήσει ή 'Εκκλησία πλήρη αύτοδι
οί.κηση και θα άπαλλαyοϋν και ή 
Πολιτεία άπο ΤΟ βάρος να άπασχο
λεΊται με έκκλησιαστικα θέματα και 
ή 'Εκκλησία άπο την πολιτειακή της 
έξάρτηση

1
. 

ΔΗΜ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Τακτικός Κα-
θηγητής του Συνταγματικου 
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Δικα.ίr:ι , στη Νομ κή Σχr:ι ή 
-;οϋ Π-J.νεπιστημίο Θεσσα. ο'ιί
χης. 
Σήμερα - δηλ. σύμφωνα μέ 10 

αρθρο 3 του Σuνταγματος, ή 'Ορ
θοδοξία είναι ή <,έπικρατοuσα» στην 
'Ελλάδα θρησκεία. Ή ήθική της, 
έπικρατοuσα ηθική Ή νοοτροπία 
της επικρατοuσα vοοτροπια Η κο 
σ μοθεωρητικη της άφετηρία εγιvε 
στοιχεΊο της έλ ηvικiiς vομ ιμότητος 

Για όποιον σε6εται την έννοια 
της 'Εκκλησίας και της Ορησκειας, 
ot θέσεις μου άποτελοuν ριζικη ύ
περάσπιση της ·Ορθοδοξίας Και 
να γιατι υΟποιος πιστεύει στην 
'ορθοδοξία, η εστω όποιος άπ σ 

σέ6παι τοuι:; 'Ορθοδόξους, άvαγvω
ριζει στο φορέα τους, στο φορεα 
μας οση δuναμη έμπεριέχει ή άξιο
πιστία του 'Όποιος στη θέση της 
άξιοπιστίας άναζητεΊ συ ταγματικα 
και νομικα δεκανίκια, όποιος, αντι 
να κερδίσει, θέλει να εκμαιεύσει πι· 
στους, οποιος θ' 1:.1 τη θρησ'<εία του 
νομικα κατοχυρωμένη, σuνταγμ τι· 
κα κατοχυρωμένη, κρατικά κατοχu• 
ρωμεvη ε, αύτός δε δίνει οίίτε δράμι 
πίστη στην υπόθεσή του 

Συμπέρασμα· Ό άγωvας για το 
χωρισμο Έκκλr,σίας κα1 Πολιτειας 
και η καθιερωση ισότητας άvάμεσα 
σε ολες τις θρησκειες και τα δόγμα
τα στη χωρα μας, ε ναι πρά η φιλο
θρησκεuτική, ε ναι πράξη σεοασμοu 
στην άξιοπρεπεια και στην εύπρέ
πεια του πολίτ1 

ΡΙΣΤΟΒ. Μ ΝΕΣΗΣ, Τα.,ιτ -
κός Κα.θηγη-τ:ής το~ Σ vταγμσ
τικοϋ Δ κα.Όυ στή ομ κή 
Σχολή τοϋ Πα.ιεπ οτημ'ο Θ:σ
σαλον:κη 
Ή σημερινη φάση των σχέσεων 

Κρατοuς και 'Εκ ησίας, οπως ε 
χει άποκρuσταλλωθεΊ στο Συvτα
γμα (άρθρο 3 και στην ίσχύοuσα 
νομοθεσία 6ρίσκεται στο μεταίχμιο 
μεταξυ του συστήματος της < νόμCt) 
κρατούσης Πολιτείας,> και ένός ίδι
ορρύθμοu καθεστώτος «σuναλ η ί
ας», που ντι να έφαρμόζει τη άρ-

χή «τ του Κ ίσαρος τc7:ι Καίσαρι 
καί τ του Θεοu τc7:ι Οεc7:ι», καταλή
γει να εύνοεΊ περισσότερο τήν Έκ
κλΓ,σία παρα τό Κρατος Διότι, τό 
μι.ν Κράτος άπέχει δη άπο επεμ-
6άοεις στα έκκλησιαστικα ζητημα
τα ένc7:ι ή 'Εκκλησία, έπικαλοuμενη 
την ίδιοτητά της ώς <<έπικρατούσης 
θρησκειας», διεκδικεΊ άποφασιστική 
γvωμη και επιδιωκει να ύποκατα
στήσει τό Κράτος (όπως π χ  συ· 
νέ6η με τήν πρόσφατη άποφαση 
τη Ίεραρχιας ιιά τους «νεκροuς 
ιάμοuς»), σε θέματα της άποκλει
στικης άρμοδιοτητας του, δπω εΤ
ναι τα δικαιωματα και οί ύποχρεώ
σεις των πολιτών Για τη στάση 
ομως αύτη της Έκκλησιας τό Κρα 
τος πρεπει νά αίτιαται καί τόv 
έαuτο του Γιατί αύτο το ίδιο εχει 
σuγκατατεθεΊ νά <<σuνεργαζεται» με 
τήν 'Εκκλησία για ((θέματα κοινοu 
ένδιαφεροvτος», δπως π χ  «τά της 
χριστιανικης άγωγης της νεοτητος, 
της έν τc7:ι σ ρατεύματι θρησκεuτι
κης ύπηρεσία της εξuψωσεως του 
θεσμοί) του γάμ u καί της οίκογε
vει 9>, κλπ ( 6 ίπε αρθρο 2 του 
νόμ u 590) 1970 «πφ1 του κατα
στατικ Cι χάρτου της 'Εκκλησίας 
τη Έλ αδος») 

Έτσι όμω τό λεγομεvο ((σuστη
μα της σuvα ηλίας» τείνει α με· 
τατραπεϊ στην πράξη σε μια πα
ραλ αγη τοίi άναχροvιστικοu «ίερο
κρ::rτικοu συστήματος», που εΤναι 
άπαράδεκ10 στο π αίσιο ενός δη.
μοκρατικο • π ιτεύματος Άπο δ,τι 
γνωρίζω, παρόμοιες σχεσεις μετα
ξu Κράτους και Έκκ ησιας δεν υ
πάρχουν πια ση ερα σε καμια χω
ρα τη Εύρωπ: ς, Δuτικης η Άvα
το ικης Έ πίζω ή κu6ερνηση να

το άοι:.ι και τοuτο έγκαιρα uπο
ψη της, τώρα πού ή χωρα μας γί
νε αι μέλος των Εύρωπαικώv Κοι
νοτήτων 

ΜΙ . ΣΤΑΘΟΠΟΥ ΛΟΣ, Τακτι
κός Κα.θηγητής -οϋ ' στικοϋ 
Δ χα.ίου στή ομ κή Σχολή 
Πα ιzπιστημ 'ου ' θηvων: 
Ο χωρισμος σημαίνει χωρισμό 

άρμοδιοτ τωv και καθηκόντων και 
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τέλος στη σχετική σύγχυση.. Δεν 
σημαίνει 6έ6αια, δτι ή 'Εκκλησία 
δεν θα μπορε'ί να εχει καi να δια
δίδει, ίσως και να έπι6άλει μέ τό 
κίίρος της - και μόνο μ' αίιτό -
δικές της άπόψεις σέ δποιοδήποτε 
κοινωνικό η έθνικό ζήτημα. Τό δι· 
καίωμα αίιτό εχει άλλωστε κάθε όι>
γανωμένη κοινωνική. δμάδα, άλλα 
και κάθε άτομο. 

Άλλα άλλο να εχεις γνώμη για 
κάτι και άλλο .να εχεις άρμοδιότη
τα γι' αίιτό η να θέλεις να τό έπι-
6άλεις άκόμη και σέ πε'ίσ,μα τοίί 
λαοίί, που ή ψωνή τοv φυσικα ά
κούγεται στη Βουλή και δχι στην 
Ίερα Σύνοδο. 

ΑΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟrΛΟΣ, 
τέως Πρόεδρος τοϋ Δικηγορι
κοϋ Συλλόγου Άθηνων: 

Ή Δημοκρατία και ol προοδεv
κέ-ς δυνάμεις της χώρας εδειξαν πάν
τοτε σεβασμό στην 'Εκκλησία. 'Εκ• 
δήλωση σε6ασμοίί δεν σημαίνουν 
ol κούφιες ρητορικές κορωνες άπό 
αύτοανακηρυσσο μένους προστάτες 
της 'Εκκλησίας, που σέ συνεργασία 
με τις παρεκκλησιαστικές όργανώ
σεις τήν καπηλεύονται, για να έξ
ασφαλίσοvν μια� �οια έκλογική 
πελατεία, δπως σvνέ6η και με τόν 
παλ ιοημερολογητ ισμό. 

Γι' αύτό έλπίζω, δτι άνάμεσα 
στα θέματα που θ'α άπασχολήσουν 
την προσεχη 'Αναθεωρητική Βουλή 
θα εΤναι και ή καθιέρωση· της πλή
ρους αύτονομίας της Έκκληρ-ίαc; 
(δηλ. με δλο τό ούσιαστικό της 
περιεχόμενο). Και πρώτο χρέος της 
πρέπει να εΤναι ή έξουδετέρωση 

τών παραεκκλr;σιαστικών όργανώ
σεων που καλλιεργοίίν τεχνφό θρη• 
σκευτικό φανατισ,μό και άσvμ6ί6α
στη με τό έλληνικο πνείίμα μισαλ
λοδοξία. Αύτο τό χρέος έπι6άλλει 
τό συμφέρον της 'Εκκλησίας, για νά 
διαφυλάξει τό κίίρος της, δπως 
χρέος τοίί Κράτους εΤναι να μή ά
νέχεται παρακρατικές όργανώσεις. 

ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟrΛοr - ΜΑ
ΡΑΓΚΟΠΟrΛοr, Τα.κτικη 

Καθηγήτρια, της Έγκλ ηματο
λογlας στην Πάντειο: 

«Χωρiς να παραγνωρίζω τό σ� 
μαντικό έθνικό ρόλο που έπαιξε ή 
'Ορθόδοξη 'Ελληνική 'Εκκλησία στο 
παρελθόν, δταν, ιδίως δεν ύπηρχε 
έλληνική πολιτική έξουσία, νομίζω 
δτι ήρθε πια ή ωρα τοίί χωρισμοίί 
της άπό την Πολιτεία, δπως σ' δλα 
τα σύγχρονα εύρωπa1Ίκα κράτη. Κι' 
αίιτό προς το συμφέρον και τών 
δύο, δπωc; θα προσπαθήσω να έξη
γήσω. 

Πολλές άναχρονιστικές ρυθμίσεις 
τοίί δημοσίου και ιδιωτικοίί δικαίου 
μας όψείλονται στο τωρινό ιδιότυπο 
σύστημα σχέσεων Κράτοιις και 
Πολιτείας. 

'Αναφέρω μερικές άπ' αύτες τic; 

ξεπερασμένες ρυθμίσεις: 
1 ) Ό θρησκεvτικος δρκοc; στα 

δικαστήρια. Ή Έκκληρ-ία νομίζει 
δτι έπεκτείνει την έπιρροή της μ' 
αύτο ΤΟ'ΙΙ τρόπο, έπεμ6αίνοντας, 
εμμεσα, στη διαδικασία άπονομης 
1ης δικαιοσύνης. Στην πραγματι• 
κότητα σvναινε'ί σε μια καθαρα 
άντιεvαγγελική πράξη,, άφοίί δ Χρι
στος ρητα άπαγόρεvσε κάθε δρκο 
στην έπι τοίί ΝΟροvς 'Ομιλία. 
(Ματθ. ε' 33-37). 

2) Έξ άλλου ή ίδια ή Πολιτεία, 
ίιπό την πίεση άκρι6ώς τηc; 'Εκ• 
κλησίας, εχει κοvρελιάσεΊ το θρη,
σκεvτικο δρκο στα διαζύγια, που 
δλοι ξέρουμε δτι εΤναι στην ουσία 
τοvς «σvναινεηκά», άλλα άρνε'ίται να 
τα άναγνωρίσει· και τvπικα ώς τέ
τοια 

3) 'Αλλα και γενικότφα στη
ρύθμιση τοίί γάμου και τοίί διαζv
γίοv ή έπιρροή της 'Εκκλησίας μας 
εΤναι έξαιρετικα ζημιογόνα. 

'Επιμένει στο θρησκευτικό τιίπο 
τοίί γάμου, πράγμα που άντι6αί
νει σαφώς στην έλεvθερία της συ
νείδησης. ΕΤναι πραγματικα άκα• 
τανόητο να υποχρεώνονται να παν
τρεvθοίίν θρησκεvτικα δύο άνθρω
ποι άθεοι η να μην μποροίίν στην 
έποχή μας να παντρευθοίίν fναc; 

χριστιανος κι' ένας άλλόθρησκοc; 
{άρθ. 1353 Α.Κ.), άλλα να άναγ
κάζεται δ δεύτερος να ύτι'ο6άλλεται 
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στην κωμωδία του άvαyκαστικου 
6απτισματος 1 'Όπως έπισης εΤvαι 
άκαταvόητο δυο μη χριστιανοί, αν 

στον τοπο μας δεν ύπαρχει έκκλη
σια της θρησκείας τους (λ χ δυο 
6ουδιστές), να μη μπορουv να παν
τρευθουν έδω' Ή καθιερωση του 
πολιτικου γάμου θα καταρyουσε 
άμέσως τα ατοπα αύτά, χωρίς να 

έμποδίσει καθόλου την τέλεση θρη
σκευτικου yαμου άπο τους πιστούς 
Το σημερινο σύστημα σχέσεων 
Πολιτείας και Έκκλησιας 6λαπτει 
και την Πολιτεια και την Εκκλη
σια. Τήv Πολιτεία, yιατι ή Εκκλη
σία έκτρέφει και συvτηρει πολλες 
άvαχροvιστικες καταστασεις Την 
Έκκλησιa, γιατί στηριζόμενη στη 
vομοθετικα κατοχυρωμένη προvομ ια
κη θέση της, λίγο έvδιαφέρ�ται να 
έξελιχθει ούσιαστικα και να έξυ
ψωθει ήθικο - τrνεvματικα (ώστε 
να μπορει να έξuψωσει και 
το «ποιμvιο της») Με ΤΟ 
χωρισμό ή Πολιτεία θα απαy
κιστρωθει άπο τήv έλξη αύτη προς 
τα πίσω κι' ή 'Εκκλησία θα ύπο
χρεωθει να στρέψει τις προσπαθειές 
της στην άπόκτηση πvευματικης 
και ήθικης άκτιvο6ολίας, ώστε να 
μπορέσει να διατηρήσει πιστοuς 
άληθιvοuς κι' δχι πια δηθεv πιστοuς 
με την πίεση τού vομου.» 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΙΌΥΡΙΔΗΣ, Καθη
γητης της Θεολογίας στο 
Πα-;επιστήμιο 'Αθηνών: 
«Ή 'Εκκλησία, μόνο πανω στι 

άρχες της έλευθεριας τού πvευμα
τος και τού ϋψσυς τού '1 rισού Χρι
στού μπορε.'ί να 6ρει τον άληθιvο 
έαuτό της και να προσφερει στο 
λαό μας τις ύπηρεσίες που εΤvαι 
ταγμένη νο. προσφέρει άπο τον 
Ίδρυτή -τr,ς Ό χωρισμος θα ώφε
λήσει και την Έκκλησια και ΤΟ 
Κράτος. 

» Ή 'Εκκλησία θ' άποκτήσει τή 
δική της ταυτότητα και γνησιότη.
τα. Καί, χωρις προστατευτισμούς, 
που παντα διαφθείρουν τα ίστορι
κα ίδρύματα θα φρον-τίζει μόνη της 
για την διαφύλαξη της yνησιότη,τας 
και καθαρότητάς τη,ς. Θ' άναγκα-

στει, άν-τλών-τας μέσ' άπο τις ίδιες 
τ1ς δυνάμεις της, να πλησιασει το 
λαο και να κσυγχροvιστει. 

» Το κράτος δεν θα εΤvαι ύπο
χρεωμέvο να μετερχεται μέσα πιε
στικα πανω στην Εκκλησια, προ• 
κειμένου να πετuχαιvει τον έκσυγ· 
χροvισμο στη νομοθεσία του τόπου. 

» Μ' άλλα λόγια, ο σχέσεις Έκ
κλr,σιας και Κράτους θα μετατεθουν 
σ' ενα έπίπεδο ήθικό, κοιvωvικο κα1 
έθvικό �Οχι πια οίκοvομικο κα1 νο
μικο �Ετσι θα μπορει ή Έκκλη
σια, αν γίνει αύτοδύvαμα Ικανή, 
να τρα6ήξει το δικό της δρόμο, να 
ασκησει γνήσιο εργο πραγματικής 
πιεσης παvω στις κυ6ερνήσεις για 
την έπιτυχια πνευματικων, ήθικων 
και κοινωνικωv στοχων ύπερ τού 
λαού Ένω μέχρι σήμερα εΤναι τε• 
λικα ύποχρεωμένη να συμμορφώνε
ται σ' δλους αύτούς τούς χώρους, 
σ' δ,τι της ύπαγορεύει το κοινωνι· 
κοπολιτικο κατεστημένο του τόπου, 
παρα τις σπασμωδικές της κραυ
γες και διαμαρτuριες της πρώτης 
ώρας» 

ΒΛ. ΦΕΙΔΑΣ, Τακτικός Καθη
γητης της 'Εκκλησια.στικης 
Ίστορίας στη Θεολογικη Σχο
λη τοϋ Πανεπιστ μίο ' θη
νών: 
Κατά την προσωπικη μου έκτί

μηση με έ:να ενδεχομενο χωρισμό, 
που θα οδηγήσει οπωσδήπτοε σέ 

σωτερικη διάσπαση της θρησκευ
τικής ένοτητας τού λαού ή έθνικη 
ζημία θα εΤναι άνυπολογιστη Κα
θε θρησκευτική κοινοτητα θα έπεν
δύσει τ1ς λαικές της μετοχες σε 
διάφορους κομματικούς μηχανι
σμους. προσφέρον-τας λαικα έρεί
σματα κι ελπίζοντας σε άν-τιπαρο
χες Ετσι θα γνωρίσουμε στον 
τοπο μας προεκλογικη περίοδο μέ 
άναμιξη εκκλησιαστικών κηρυγμα
τωv στους άμ6ωνες των έκκλησιων. 

Ή Εκι-.λησία θα γνωρίσει με την 
σειρά της τις όδυνηρές συνέπειες 
κυριως στο χωρο της έσωτερικης 
της ένοτητας Μερικα μελη της, 
που έχουν χάσει το δεσμό τους μέ 
την 'Εκκλησία μπορούν να άποχω-
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ρισθούv άπο ΤΟ έκκλησιαστικο σώ
μα καi vά προσχωρήσουν σέ άλλες 
ξένες θρησκευτικές κοιvότη,τες η 
καi. ,στήv άθεί·α. Το ποσοστο 6έ-
6αια αύτο θά εΤvαι πολίι μικρό, δ:v 
έκτιμηθεΊ σωστά ή αύτοσυvειδησία 
τού 'Έλληνα καi ό κοιvωvικος προ-
6λη,ματισμός σε εvα όμοιογεvες 
θρησκευτικο περι6άλλοv. Δεν θά 
ισχύσει δμως αύτο yιά τήv έσωτε
ρι.κή έvότητα της 'Εκκλησίας, άφο0 
κάθε σχισματική κίνηση θά μπορεΊ 
vά άvαπτύξει σ' όλόκληρο το Κρά· 
τος δική της 1εραρχια. Σύντομα 
δηλαδή μετά το χωρισμο θά εχου
j.ιε στο Κράτος πολλές έκκλησια
qτικες ,κεφαλές καi πολλές τοπικές 
έκ�λησιαστΊκες άρχές, πού πολλές 
ψΌρές θά βρίσκονται σε συvεχη 
άvταγωvισμό, άντιθέσεις καi συγ
κρο·ύσεις μεταξ,ύ τους καi με τήv 
Πολίτέία 

Στήv 'Ελλάδα ή θρησκευτική 
έvqτητα τοΟ λαοΟ εΤvαι 6ασικο 
στοιχεΊο για τήv όμοψυχία τοΟ 'Έ
θνους σε κρίσιμ ς Ιστορικές στι
γμές. 

ΕΥΑΓΓ. θΕΟΔQΡΟΥ, Τακτικός 
· Καθηγητής της Γενικης Έκ-

-κλησια.στικης Ίστορίας στή
θεολογική Σχολή τοϋ Παν,επι

. ,στ-ημίου Άθψων 
· ΕΤvαι ούτοπιστική ή προσπάθεια 

<<χωρισμοu» ΈΞIΚ'κλησ,ίας καi Κρά
τους. βέβαια ύπάρχουv τά λεγό
μενα <<μικτά ζφήματα» (έκπαιδεύ
σεως, περιουσίας, ,έκκλη.σ. άξιωμά· 
i:ωv, έορτολογίου, νεκροταφείων 
κ.τ.τ.), η ζη,τήματα, πού σχετίζον
ται με τήv έλευθερια της συνειδή
σεως άθέωv η ετεροδόξων ( 6απτί· 
σεως, γάμου, διαζυγίου, κηδείας 
κ.τ.τ ) . Με δλα αύτά, δπως τονί
σθηκε, ,μποροΟv με είδικά αι:θρα σε 
σχετικούς νόμους καi με λίγη καλή 
θέληση καi ύπεύθυνη• συζήτηση vά 
ρυθμισθούν στα πλαισια είλικρι
vούς καi άρμοvικης συvεργασίαι-, 
'Εκκλησίας καi Πολιτείας, πού εύ
vοεΊται σήμερα άπ' τό Σύνταγμα_ 

"Αν ή κρατική έξουσία κρίνει 
πώς πρέπει vά έπι6άλει το σύστη-

μα <<χωρισμοΟ» 'Εκκλησίας καi 
Κράτους, νομίζω πώς θά ήταν καί
ριο πληγμα κατά της Έλληνικης 
Παιδείας, -έάv - άvτίθετα προς το 
πvεΟμα τοΟ Συvταyματος - συ· 
σχετιζόταv ή Έκ,κλησία προς το 
ίδεώδες της παιδείας καi έαv -
έv όvόματι τού «χωρισμοΟ» - έπι
διωκόταv ό έξο6ελισμος τοΟ μαθή
ματος τωv Θρ-ρ-κευτικώv άπ' τά 
ΣχολεΊα. Αύτο μόνο μια στρατευ· 
μέvη άθειστική κυ6έρvηση: θά μπο
ροΟσε vά το διαvοηθεΊ. Το μάθημα 
τώv Θρησκευτικών βοηθεΊ στον κα
θολικο άξιολογικο προσανατολισμο 
καi στην όλοκλήρωσrι, της προσω
πικότητας, yιατi άνταποκρίvεται 
στα αίτήματα της «άγωγης τοΟ 
δλου» καi 1καvοποιεΊ θεμελειώδεις 
προδιαθέσεις του- άvθ'ρώiιτιvου οv

τος καί είδικότε:ρα τiς βαθύτερες 
άvησυχίες της vεαvικης ψυιχης, πού 
άπεχθάvεται τον vιχιλισμο κι' άvα· 
ζηιτεΊ πάντοτε την ύψίστη 'Αξία 
καi τό ϋψιστο 'Αγαθό. 

Ό Μητροπολίτης Φιλίππων κ. 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ: 
01 σχέσεις 'Εκκλησίας καi Πο

λιτείας για TOV Έλληvισμο εχουv 
σφυρηλατr,θεΊ καi δο.κιμασθεΊ σε

μια μακραίωνη διαδικασία τοΟ 
πολυταράχου και πολυκυ-μάvτου 
έθvΊκοΟ μας 6ίου. 01 σχέσεις άύ
τες διαμόρφωσαν μια παράδοση, 
πού άποτελεΊ σε πολλα σημεΊα καi 
τή βάση, έπάvω στήv όποία θεμε
λιώνονται σήμερα ol σχέσεις τώv 
δύο 'Οργανισμών. Το παραδοσια
κο αύτο πλαίσιο κατοχυρώνεται στα 
περί Θρησκείας άρθρα τού Συντά
γματος, δπως 6ιώvεται στην έθvι.
κή μας αύτοσυvειδησία. 

Το έρέθισμα τώv σημερινών συ
ζητήσεων για τον χωρισμο Εκκλη
σίας καi Πολιτείας εΤvαι θεωρητι
κο καi vομικιστικό, γιατi πηγάζει 
άπο το δραμα έvος λαικιστικοΟ έλ
ληvικοΟ κράτους, στο όποΊο ο1 έ
θvιι...οi θεσμοί πρέπει νCΧ: συμπιε
σθοΟv καi vά έξουδετερωθοΟv. 

Πώς μπορεΊ vά γίνει χωρισμος 
'Εκκλησίας καi Πολι-τείας χωρίς vά 
άλλοιωθεΊ το έθvικο πρόσωπο τοΟ 
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Έλληvισμοϋ· Προσωπικα θεωρώ ά 
διαvοητη κάθε προσπάθεια δια τό 
ξερριζωμα άπο τόv Έλ ηvικό λαο 
της ίστορικης καί έθvικης τοu σu 
vειδήσεως. γεγονός που στίς ημέ
ρες μας, με 6 ση έκτιμήσεως τίς 
κρίσιμες δια τό μέ ov διε-
θνείς μας σχεσεις, πρεπει ίδι-
αίτερα vcx προσεχθεί 

Ό Μητροπολιτ ς ΠεριστερΌυ ·ι.. 

'ΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ· 

Οι ύπερμαχοι τοϋ χωρισμοϋ Εκ
κλησιας και Πολιτειας θεωρουv τήv 
Έκκλησιαv ώς τροχοπέδηv δια τοv 

έκσuγχροvισμοv της έλληvικης vο
μ θεσιας και προσπαθοϋv έμμέσως 
11 άμέσως vα τήv έγκλεισοuv μέσα 
είς εvα φροuριοv άπό τό δno'i'ov θα 
άσχοληται άποκλειστικώς; και μό
vοv μi. τα πvεuματικα χωρις vα ε
χη καμμιαv άvαμιξιv εtς τοv δημο
σ,οv - κοιvωvικόv 6ίοv τώv πιστών 
τ ,ς Ο όποιος πρέπει, κατ' αu1ους 
nάντοτε, να ρuθμίζηται άποκ ειστι
κώς και μovov άπο τήv Πολιτεία 

Μια διχοτομησις ξηρά, ακαμπτος 
και απολuτος μεταξυ τώv δύο, θα 
άπετελει μέγιστον κι δυvο δια τήv 
εvιαιαν προσωπικοτη,τα τοϋ 'Έ -
λrιvος Ορθοδοξου Πολίτου, δ δποί 
ος εΤvαι εξ ισο τεκνοv της Έκκλη
c ιας καί μέλος της Πο ιη.ία Μία 
τοιαuτη διχοτόμησις θά άπετέλ ι ε
πισης μέγιστον κίν uvov δια την 
διατηρησι της αίπονομίας, της προ 
σωπικότητος η της φυσιογνωμίας 
τοϋ Έλλ ικοϋ Κράτους κατα τηv 
στιγμήν αύτηv που πρόκειται vσ 
γιvη μέλος της Ε 'ρωπαϊκη Κοιvης 
Αγοράς είς τη χοανηv της οποίας 

έξαφανιζεται ή αύτοvομία και ή φυ-
σιογνωμία τών μικρώ κρατώ Ή 
Έκκλησια δεv άποτε ε'i' φuγόκεv 
τοοv άλλα κεντρομόλο δύvαμιv δια 
το Έλ ηvικόv Κράτος και »Εθvος. 
Ως μία τοιαύτη άκρι6ώς δύvαμι 

ή Έκκ ησία δύναται και πο(πει 
vα χρησιμοποιr1θη ύπό τοϋ Ελ ηvι
κ::>ϋ Κράτους και �Εθvοuς δια την 
διατήρησιv της πνε ματι'<ης και έ
θvικης αύτοϋ ενότητος και φυσιο
γνωμιας 

Ό Μητpι:ιπο, της 'Α εξα.'Jορο -
πολεω:::: ·ι.. ΘΙΜΟΣ 
Του; �Ελληvες μάς χωρί ouv σή

μφ τά κόμματα, οί προσωπικές 
φι οδοξίις, οί πολιτειακές πεποι
θr,σεις, · κόμη καί τό ποδόσφαιρο 
Καί μovov ή 'Εκκλησία μάς έvώvει 
χωρίς διακρίσει και χωρίς πάθη 
Γlρεπει άκομη vά προσθέσω, πώ; 
η ταυτότητα τοϋ Έλληνισμοϋ, πού 
έκφρiζεται στις χωρες της άποδη
μίας τώv Έ ληvωv ( 'Αμερική Αύ
uτραλία, Γερμανία) έξασφα ίζε
τσι χαρη στήv 'Ορθόδοξη 'Εκκλη
σία μας Αύτο το προvομ ιο θά χα
θεί όταv ή Έκκ ησία της άποδη
μ ίας θα αίσθαvθει τήv άποκ πή της 
μητρικ· :; Έκκλησιας άπό τό δεv• 
ρο τοϋ κρατικοϋ Έ ληvισμοί.ί 

Άλλ' οί συνέπειες θά c.Τvαι εύρύ 
τερες και τραγικότερες 

Ποιμαίνω μια ακριτική Μητρο
ncλη στόv 'Έ6ρο Σάς πληροφορώ, 

οιποv, πως ο πολύπαθο έκεί α
ό; μας. θελε, έ ο ες τις δημοσιε 
έκδη ώσc.ις, στις έορτ' <, του κ ι 
σ rouς πόvοuς του, ο ους μαζί τους 
φορεiς της έξοuσίας Το ,,σμάρχη, 
τοv στρατηγο, τόv δημαρχο και 
κυρίως τον μητροπολίτη 

Καί κατ' άναλοyία το έλληvικό 
χωριό, τό χωριό τώv σuνορωv που 
-�εΊ χίλα χιλιόμετρα μακρα άπο
την «προοδεuτικη.» Άθήvα, θελει vα 
6 ίπ I μαζί πάντα τον παπά, τον 
οάσκαλο και τό πρόεδρο της κοι
vότητος Ποιος θά άποτολμησει πο
τε vά π ηξει στην ψuχη τοϋ Έλ
ληνα άκρίτα τήv συνίnταρξη αuτωv 
τώv φορεω , 
μι:.σα το τί 
τ πίστεως 

που άντιπροσωπεύουv 
άδιάσπαστες εvvοιες 

καί της πατρ'δος, 

Γ ΜΙ . ΑΗΛ.ΙΔΗΣ or Α-

ΡΟΣ, 'Ομότιμος Καθηγητή
του στικοϋ Δ χα.ίου στή Νο-

�χη Σχολή του Πα.νεπ:στημί
ου ' θψω'ι, μέλο; τη- ' ι..α.
δ μ'α.: 'Αθηνών 

Το Σι:,vταyμα τοϋ 1975, όnως 
και ολα τα Σ vτάγματα, που ισχυ
σαv άπό την ίδρuσι οϋ νεοελληvι-
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κοϋ κράτους, άναγνωρίζουν ώς έπι
κρατοϋσα τη θρησκεία της Άνατο
λικης 'Ορθοδόξου Έκ-κλφ·ίας και 
περιέχουν διατάξεις για την προσ
τασία και την έποπτεία της άπο 
το Κράτος. 'Επίσης εΤναι γνωστο 
δτι ή Ιδιάζουσα αύτη νομικη θέση 
της 'Ορθοδόξου Έ,κκλησίας όφεί
λεται σέ δυο κυρίως λόγους: Πρώ
τον, στον ήγετικο ρόλο της 'Εκκλη
σίας κατα τη διάρκεια της Τουρ
κοκρατίας και στις μεγάλες ύπηρε
σιες που προσέφερε σ' δλους τους 
αγώνες και τις ίστορικές περιπέ
τειες τοϋ εθνους μας. Και δεύτερον 
στο γεγονος δτι οί όπαδοi της Εκ
κλησίας αύτης άποτελοϋν τη μεγα
λύτερη, μερίδα τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. 

Για τους λόγους αύτοuς -συνε
χ ίζει δ κ. καθηγητης- το Ισχϋοv 
σήμερα σύστημα των σχέσεων με� 
ταξu 'Εκκλησίας και Πολιτείας, σύ
στημα που εχει διαμορψωθεί άπο 
τις Ιδιαίτερες συνθηκες της έλληνι
κης ζωης και ίστορίας, ανταποκρί
νεται στις γε ικές του γραμμές 
προς τις άντιλήψεις της μεγάλης 
πλειοψηφίας τοϋ λαοϋ μας. Βέβαια 
ΤΟ σύστημα αύτο δεν στερείται άπο 
μειονεκτήματα. Σοβαρα δμως μει
ονεκτήματα έμφανίζει ,και το σύ
στημα τοϋ τελείου χωρισμοϋ της 
'Εκκλησίας άπο την Πολιτεία, σύ• 
στημα που εΤvαι άγνωστο στο λαό 
μας και ξέvο προς την ίστορία μας. 
Το σύστημα αύτο τοϋ χωρισμοϋ, 
άψ' 'ένος μεν άποστερεi την Εκκλη
σία άπο την πολύτιμη συ.μπαρά
σταση και βοήθεια που της παρέ
χει ή Πολιτεία για την έκπλήρωση 
τού εργου τηg, καί, άψ' έτέρου, 
μειώνει σημαντικα την κρατικη έ
ποπτεία στη διοίκηση της 'Εκκλη
σίας, πράγμα που δεν εΤναι βέ6αιο 
δτι θά δδηγήσει στη δελτίωση των 
πραγμάτων της 'Εκκλησίας και δεν 
εΤναι άπίθανο να εχει άντίθετα ά· 
ποτελέσματα. 

JQ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, Τακτι
κός Καθηγητής του Άστικοϋ 
Δικαίου στή Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου θεσσαλονί
κης: 

Νομίζω, πώς και ύπο ΤΟ Ισχϋ
ον καθεστώς των σχέσεων Πολιτεί
ας και 'Εκκλησίας, θα μπορούσαν 
και ΤΟ σύστημα των κωλυμάτων 
τού γάμου να έκσυγχροvισθεi κα1 
δ πολιτικος γάμος να είσαχθεί και 
δ άvτικειμενικος κλοvισμος τού γά
μου ώς λόγος διαζυγίου να θεσπι
σθεi, έψ' δσον ή Πολιτεία θα εΤχε 
τη δύναμη να κάμψει την άντίθεση 
της Έκλησίας και θα ΤΟ έκανε 
κατα τρόπο, που να μη θίγει την 
έλεuθερία των πιστών, να συμμορ
φώνονται, έφ' δσοv το έπιθυμούν, με 
τους έκ-κλησιαστικοuς κανόνες. 

Και άντίστροφα, θα μπορούσε, 
ύπο καθεστώς χωρισμοϋ, να παρου· 
σιασθεi το φαινόμενο μεγαλύτερης 
θρησκευτικης έπίδρασης στη ρύθμι
ση τοϋ δημοσίου 6ίου ή των Ιδιω
τικών σχέσεων άπο δ,τι σήμερα. 
Το ζήτημα, έπομένως, εΤναι σέ ·τε
λευταία άνάλυση, ζήτr1μα «δυναμι• 
κης» άναμέτρησης μεταξu Πολιτείας 
και Έκκλη,σίας, στην δποία ή τε
λευταία - ή Άνατολικη 'Ορθό
δοξη 'Εκκλησία - εχει δείξει στο 
παρελθοv ίκανότηιτες μεγάλr,,ς έλα
σΗκότη-τας καί προσαρμογης_ 

Βέβαια\, δ�ν ;ε.Τvαι δuvατον να 
άξιωθοϋν άπο την 'Εκκλησία ύπο
χωρήσει-ς, που συνιστούν σαφεiς 
π�ρα6�σει� τού ?όγμ�ός τ�ς. Άλ
λα .και ή ιδια θα πρεπει να κατα
λάβει, πώς δεν μπορεi να εχει την 
άξίωση άπο την Πολιτεία, vά στα
ματάει σέ έμπόδια που άνάγονται 
στο έκκλησιαστικο δόγμα, δταν πρό
κειται να ρυθμίζει καuτα θέματα 
της συνεχώς έξελισσόμενης κοινω
νικης ζωης. 
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(('Η Κοιλάδα τών Ρόδων)) 
ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑ ΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ Π ΑΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΔΟΞΑΣΙΑΣ ΓΙ ΜΕΊΆΒΙΩ ΕΙΣ 

( ή συμπλήρωση έξαετίας - 197 �ως 1979 - στη κυ α

φορία των σ ετικων κεη1έ WV) 

Μ ι ά. c ξ α ι ρ ε τ ; κ ή πνευματική μορψή ύψηλοϋ έπιπέδο 
ε!χε περάσει άπό τrι χώρα μας - καl συγκεκριμέ α άπό τήν πρω
τεύουσά. μας, τήν ' θήνα - λίγο ϋστερα. &.πc τήν εποχή τη; μ κρα.
σια.τικης καταστροψης κι εΙχε ζήσει έδώ άπό τό ψθ.νόπωρο τοϋ 
1922 εως τό 1924. 

Σ' αυτό τό διά.στημα [γραψε στήν ' θηνα. καl στό Μαρούσt τά. 
θαυμά.σια έκείνα. κε(μΞνα, οπου περιγράψε: μέ τόσες λεπτομέρε ες 
τήν μελλοντική πορεία, το5 δυτικοευρωπαικοϋ πολιτ σμοϋ, &.πό τό 
21ον α.ίώνα. καl πέρα, γιi μακροχρόνια. δ αστήματα. υτά, τά, κεί
μενά. του δ τή αχ τά. έμ, ιστεύθηκε στό τό-ε μαθητή του, τόν ση

μερινό μας γνωστό καl διακεκριμένο καθηγητή κ. Γιώργο Παπα.
χατζ η. Κι' δ τελευταίος αότός, μετα ρά.ζοντά.ς τα &.πό τά. γερμα
νικά. σέ ώραία. λογοτεχνική &.πόδοση στή δημοτική, τά. εχει εκδώ
σει μέ τόν τίτλο «'Η Κοιλά.δα. τώ Ρόδων», σε δύο τόμους ΠfJU 
κυκλαψοροϋν τώρα κ εχουν γίνει τό μπέστ - σέλλερ σε κύκλου;; 
άναγνωστών καί &.ναγνωστρ ών με &.νώτερη μόρψωση καί μέ έσω
τερικη καλλιέργεια. 

Ό Πά.ουλ '\.μαντέους τήναχ, δ κεντροευρωπαίος αυτό;; γερ
μανόψωνος έκπα.ιδευτικός, ήταν αναντίρρητα ψιλέλληνας καί γι' 
αυτό καl πόνεσε κι εζησε δλόψυχα τό δράμα. της ψυλης μας τοϋ 
ψθι-;οπώρου τοϋ 1922. Στήν προμετωπίδα. τών κειμένων του γρά
ψει στα Ηληνικά. την παραοοσια.κή της μεγά.λrr 'Ιδέας ψρά.ση 
,,πά.λι με χρό-;ια. με καιρούς», αν καl τήν συναρτά εκεί οχι με μιαν 
άναοίωση της 6υζαντινης αυτοκρατορίας, άλλα με μιαν άναγέν η
ση στίς πνευματικές &.ξίες τοϋ ευρωπαικοϋ πολιτισμοϋ. Τό τελευ
ταίο αυτό ε!ναι δ 6αθύτερος πόθος -ης ψυχής του κα.ί δ καημός 
του ε!ναι ή μονομέρεια: τοϋ τεχνικοοικονομικοϋ πολιτισμοϋ τοϋ 20οϋ 
αίώνα μας. 

---- -- ----- -- -- ----- ----- ----
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Ό Παϋλος ΌΑμαδέος Ντήναχ, έμψανίζει τίς θαυμά.σιες περι
γραφές των κειμένων του σαν να είναι ζων,τανες άναμνήσεις άπό 
μιαν προύπαρξη καί δια6ε6α:ώνει οτι εχει ζήσει δύο χωpι<1τές ζωές. 
Δέν είναι 6έ6αια ολοι ύποχρεωμένοι να τον πιστέψουν. Για δσους 
δέν παραδέχονται τή•; παραψυχολογία καί τα μεταψυχικά. ψαινό

,μενα, τα κεί.μενα της «Κοιλά.δας των Ρόοων», &πtοτελοϋν ενορα
τικές προρρήσεις μέ μια καταπληκτική ίκανότητα προγνώσεως. Εί
ναι κείμενα έψαρμοσμένης μελλοντολογικης κοινωνιολογίας καί α1-
σιόδοξης πpοοπτικης στή μεταφυσική. 

Άπό πρώτη οψη ή «Κοιλά.δα των Ρόδων» φαίν,εται νά εί,,αι 
σελίδες ταξιδιωτικης πεζογρα.ψίας. 'Ένα λογοτέχνημα ύψηλης ποιό
τητας, zνα εζαίσιο ταξίδι στίς κυριώτερες περιοχές της κεντρικης 
καί της δυτικης Ευρώπης, μι&.ς μελλοvτικης εποχής μακρινης, άλλα 
συγκεκριμένης, rδπου δ συγγραψέ.;ις εζησε στο κοινωνικό καί πνευ
ματικό περι6ά.λλοv της καί τό περιγράψει με κά.θε λεπταμέρεια. 
Άπό τίς περιγρα,ψές αυτές προκύπτει κι ερχεται στο ψώς μια Παν
ευρώπη 1διότυπα. σοσιαλιστική, μέ ύψηλοϋ ,επιπέδου πνευματικό πο
λιτισμό σ' δλους τούς τομείς: καλλιτεχνική δημιουργία, παιδεία, 
λυρικό λόγο, έπιστημονικ·η πρόοδο, τεχνολογικές έπιτεύξεις, μετα
φυσική πίστη, πολιτική καί κοινωνική όργά.νωση κλπ. 

Έξεικονίζον,ται ετσι κατά τρόπο θαυμάσιο οι ίστορικες τύχες 
των λαών της Ευρώπ1ς &πό τον 2lov α1ώvα. εως τον 390 καί ή 
παραλληλό·δρομη [,σόχρονη εξελικτική ,πορεία τοϋ δυτικοϋ πολιτι
σμοϋ. Σαν ενα δραματικό θέαμα καταπληκτικό, σαν επά.νω σέ μιαν 
πανσραμική οθόνη, έκτυλίσσοv•ται τα αυθεντικά. περιστατικά, τα άλη
θινά. γεγονότα πού θα πραγματοποιηθοϋν - τόσο τά, πιο κο•;τιvά. 
μας, δσο καί τα χρο•;ικά. &.πώτερα - μέσα στο πολιτιστικό καί κοι
νωνικό κλιμα. της μακριvης κείνης μελλοντικής έποχης, πού θα τήν 
ζήσουν οί άπόγοvοι των τωρινών Ευρωπαίων. Τα δια6άζει καί τά 
ολέπει σάν ζωvτα.vά. μέ τά μά.τια της ψυχης του δ προικισμένος 
με πνευματική κα.λλιέργε:α άναγ·,ώστης. 'Αρκεί να εχει τήν &παι
τούμεvη μόρφωση καί να εχει άποψασίσει καί τό προσεχτικό διάοα
σμα.. Με τή σειρά των κειμένων κα.ί οχι άποσπα.σμα.τικά.. 

Μέ 6ά.ση τήv ά.ντίληψη τοϋ χρόνου ώς κά.τι <παvτοτεινά όπαρ
κτοϋ» - ύψηλότερα άπ' τήv άνθρώπινη σύλληψη της γραμμικης 
pοης τοϋ χρόνου, δηλαοή τοϋ χθές, σήμερα., αϋριο - με 6ά.,ση τήν 
ύπέρλογη περί χρό•;ου άντίληψη, τοϋ «πα-ιτοτειvοϋ πα.ρόvτος» με τήν 
εξ άντικειμένου όν,τολογικ·ή του -εγκυρότψα, παίρνουν τό άληθινό 
τους νόημα, τό επάξιο οι'ισιαστικό τους περιεχόμενο, τά κείμενα τοϋ 
Παύλου ' μαδέου Ντήvα.χ. Είναι ετσι δπως δ άείμνηστος συντάκτης 
τους μάς λέει καί μας δια6ε6αιιόνει: δτι ,ά, εζησε στ' άληθινά δλα. 
κείνα. 'Έτσι άξίζου,; να τά, δια.6ά.-σει κανείς καί να χαρεί τό Οαυμα.
στό τους περιεχόμενο Μέ πίστη δτι δ συντάκτης τους τα «εζησε)) 
καί τα «ε!δε με τά μάτια του δλα. εκείνα τα μελλοντικά.. 'Ότι εζησε 
άνά.μεσά. τους κι δτι εχουνε άποτελέσει γι' αυτόν μια &λ ηθι νή 

. 1 
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(,έμπ��ρίιz». Μόνο π στε '�'ιτά; l'J'J, α, χ,χίp:τ�� Κ'1'ιzί; �ύ i τά. κεl· 
μενcι., ετσ δπω:; το ;; ά.ξ ζc . 

Είνα: τά δσα μέ ετ:ι, '/α. γ·νο-,ιε σ:rι 'Ι ά.γr.ι.πrιμέ·ιη τοϋ συγ 
γραψέα. εύρωπ:ιι1-η ·ίjπειρο ά.π' τοι 210 ::ι'ω,ια ι'Χί π ρ:ι, γ:ά t1-:ι 
τοντά.δε:; χρόι,α., μέχρι το 3 906 μ, ΕίΨι.ι ·rι είκόΨ:ι. ΚΟl'Ι(J}'Ι.i'.7

1
;; 

χι:ι.ί πνευμ:ι.τ:χή;; ζωή:; στί ;; εύρωπ:ι.ικέ;; χώρε;; :οϋ μελΛΟ·ιτο;. 
αρη στήν ά.δευτcρωτη προσωπ:κ� του ιοίρι:ι., χ::ιρrι σε μ:ά 

σπαν ώτc1.τη περιπτωση μεταψ χ,Υοϋ 1-c1' π·ιε μc1τ,στ.κοιj :ι.· ιομένου, 
πού τοϋ ετυι.ε στή ωή, τα είδε κc1ι τα εζφε ί-.,Α:ι ιcι·ια :,χ μcλλοι-
τ κά.. 

,, ν, ά,,ι:ιθετ�, π?p�μ.�ίνουμε στ� πλ11.ίJ�:L έ'ιο; 0-τ�ι:.οα τpσrvfj'J 
σκέψης, μ:σ,,; δηλ:ι.δή συ•ι:ηpητ 1-ή;; ι.?ί πrοσγειωμέ•ι r1 ; κ:ι.ί «γ•,ω 
στ:κη·» νοο:ροπ'c1.;;, θα π;,επει ·ιχ πουμ· ο:ι 6 σ•;γγp:ι..,.,..ει:ι.; �ι..:. 
θι:ι.υμcι.στε· -·ιορατικε; ι-:ι�·οτ ητc;, ,,προ ητ.ι r1 » δ:1·ηι η, -iπ:σ::υ-η 
Π?λυγιωσι,;ι κcιί ε;οχr1 δύημη δρ,;ιμc1τ.σ:ο·, ε:σ• GJσ c (χωρί· 'ι'Χ 
δεί τιποτ? &π' 'Χ 'τά.), μ&; π-:ι.ρο σ:ά.ζ:. δλο,,ώι :ι.ια. ϊ,ι J. 1-:ϊ•ι:ι :'.Χ 
μελλοντ Υά. 

Γρά.ψει γ.α τί· ισ:ορ κε;; τ'χε· τώ·ι ).,yιj)'Ι :η; Εϊιpώπη;; ,yπ' 
τόν 210 α'ιονα 1-ι:ι.ι περα ι.,.ι γ α  τφ ές: ι1-::1-η οpεί:ι. :ου 0Jτ•ιο
ωρωπ?.ι1-οϋ πολιτισμο- γιά σόχρονο δ α.σ:ημ,;ι, δη :ι.},η περ:τ.ο γ:,χ 
χιλια έ ιηχκόσια χρόν.α. J αl α σπ: 1-0 ι'ζε: :οσο ζω'1::ι.·1ά κ'/ το
σο ά.ληθ:νά., ωστε με'ιει 1-α.τά.πλη1-το;; η•ιει; μέ : ;; προ η::χέ;; του 
ίκανότητε;, iv 6άλε: σi•ι 6ά.ση οτ: δ τ:"fι·ια.χ 1-α.ί μcλλο·ι:"χά θχ 
έπαληθεύετ:ι:, δπω; εχε: ;παλ ηθωθ:ί γ .χ τ�στ, :χ π:ν ή·ι:α. πέ•ιτε 
χρόιια., δηλαδή σ.π' τα 1923 πού εγp:ι. ! : τι:ι. ιε'μ:•η �ω; ,χ σfι 
μερα. (Τό εργο είη.ι γρ:χμμέιο σ:ή δ:ετί:ι 1 23-1 24) 

Ό,τ:δήποτε :iπ' τά. δ ό 1-ι αν συμο:ι.: ιε - :ι:ε στ.&.1:0 με:cι.
ψυχικό καί πνευμ:(τιστιχ.6 ::pαινομε·ιο, : τΕ ι<.:(τ�πλ η..ιτ χb Ξ·ισ 1-:�ι..6 
;�:χί προψητ:κό πνεϋμ:χ - πρόκε::cι.: π:χ·ιτω; γ:7 χε:, :10 ε ζωι:ά. 
νια., πρωτοτυπί,χ κ,;ιί γεμά. co θ:χ.Jι ,;ισ::; λ:π:ομέρε::; 'Η ε:ά. :ι σ η 
άπ' τό :ipχ.κό γερμ:χι.χό κείμ:10 εχε. γίι:: ά.π' τόι ι. Γ Π:-ι;;,χ 
χ:χτζη, σέ :π.:υχημ::10 λογο-cεχ'Ι ιό στ'), :τσ: τ.'J!.ι 1,μί.,,:: ια.ν:ι� 
δ: τά. ολεπε. ζωιτ:χιi δλ:χ κείψ;ι κ: δτ: σ' ε•η θ:χυμασ·ο συ·,θ:"1-ό 
πανορ:χμ:κό θέ:χμα π,;ιp:χχολ'Jυθεί κ:χ•ιέ,α; 'ΙΧ π-p ιά.:: , τ.p'Jσ:χ σ:ά. 
μάτια του α ια.γνώστη δλ η χεί ιη ή �ξελ:·ι :.·ι- η πορ:ίc1 τ 7); ευ' ω
πι:ι.ιχi; ίστορι:χ; κ:χί τοϋ Βυτ:κου πολ:::σμοσ, σ:'Jυ; :ι.ίώι:; πο:; θt 
ν:ipθ!:ϊυ'Ιε σέ συ ιέχ ε:,;ι :η: :ωp: π-; :ποχη:. 

Ειν:χ: ώραίο 1-είνο πο δ ιδ:ο; 6 l :ή ηχ γρά. ε· 6:: μ:ά. ,:ι:α 
δ:ωγμένη μεγά.λη χ: ά.ληθ:•ιή ά.γά.τ:η τοσ :'χΞ :'χ:: σ:r, -,,ωή, ο:α.·1 
ητ:χνε πολύ 'Ιέο-, μ:i μεγάλη κ: :iΑηθι•ιή ά.γά.πη τ;�!.ι ι.6τ:η,ε πp6 
ωρα. στή μεση. Κ: δτ: αύ:ό έγι'ιε ή αιτ'α ι?χ :ά «δ:ί» ι.:ι.l 'Ι!Χ -cά 
«ζήσε:» όλα :χείη. Σύμψωη μέ -:ηι «:ιπΞp6:χτ:ι.}1 ,, :;τ:6σχεσr .ο!.ι 
τοϋ είχε δωσε ή άyα.πημέ ιη του πρ I πεθ::i ιε:, :1ύμ::ρω'1α μ:: -: r, ι 
«συμψωνί:χ» (τήν πά.ιω ά. .' τά. Ξγκ σμ :χ) δυό ψυχώ·ι, ;;ο!.ι :ό Πε 
πρωμένο τη; :π:ψ1λ:χξε μιά. τέ:ο::ι. «,ήρηση», c::ψ:ς: ς:ι.·ιά. ε :rι·ι 
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&.γα.πημέvη, του σέ άλλη ζωή, σέ άλλη εποχή, σέ άλλο «κύκλο ιστο
ρίας», σέ διαφορετικό «περι6ά.λλοv πολιτισμοϋ», οπου κα.ί κείνη καί 
κείνος είχα.vε διαφορετικά. όνόμα.τα.. Γιά. τό συγγραφέα. μα.ς δμως, 
ητα.νε άορότα.τες οι «&.να.μνήσεις προΟπάρξεως» κα.ί δλοζώντα.νη ή 
«α.ύτοσυνειδησία. τοϋ εγώ». Τοϋ επιφυλάχθηκε, λέει, ή ε!;α.ίσια. α.ύτή 
δικαίωση της πα.λ:α.ς μεγάλης του &.γά.πης. 

Είναι βέβαια. «πάρα. πολύ ώρα.ίο, γιά. νάναι &.ληθινό». Es ist zu 
schσn um wahr zu seiιn, καθώς θά. λέγα.με στή γλώσσα. τοϋ 'ίδιου 
τοϋ Ντή-vα.χ. "Αν δμως είνα.ι &.λήθεια., σημαίνει πώς ύπά.ρχουνε πε
ριπτώσεις, αν κα.ί σπάνιες, δπου μιά. ψυχική κατά.ιστα.ση παραφορ
τωμένη μ.' αlσθημα.τικότητα, μπορεί νά. δδηγήσει σέ θαυμάσιους με
ταψυχικούς κα.ί πνευματιστικούς δρόμους πορείας κα.ί νά. μας θυ
μίσει δτι συχνά. στίς Ίνδίε; κα.ί στήν Αίγυπτο κι r&.λλοϋ εχουνε τύ
χει , περιπτώσεις μετενσαρκώσεως». 'Έξαφνα, ενα.ς άνθρωπος της 
τωρινής εποχη; θυμάται πώς είχε πρσυπά.ρξει σέ προηγούμενη ζωή 
καί μέ ποικίλα ζωντανά. περιστατικά. μας &.φη,γείτα.ι τό πώς ητανε 
<,εκείνη ή άλλη ζωή». "Αν είναι ετσι, τότε ή «Κοιλάδα των Ρόδων» 
είvα.ι «μιά. άληθινή ίστορία μεγάλης &.γά.πης, πού συνεχίσθηκε πέρα 
ά.π' τό θά.vσ.το». 

'Άς δοϋμε δμως, ποιό είναι τό συγκεκριμένο περιεχόμενο πού 
εχουν τά. προφητικά. α.ύτά. κείμενα, πού εχουν εδώ στήν 'Ελλάδα 
γεvεί τό μπέστ - σέλλερ στούς κύκλους των μορφωμένων ά.νθρώπων 
κα.ί πού θά. γίνου-νταν σίγουρα τό μπέστ σέλλερ σέ πλαίσια πα.νευ
Fωπαϊκά., αν είχαν εκδοθεί σέ μιά. πιό διαδεδομένη &.π' τή δική μας 
γλώσσα.. 'Ενδιαφέρουν κατά. κύριο λόγο τούς δυτικοευρωπαίους, άλ
λά. .μαζί μ' αύτούς ενδιαφέρουν κι' εμα.ς τούς uΕλληνες, &.cpoϋ στά. · 
κείμενα α.ύτά, ή χώρα μας εμφανίζεται ώς «Δύση» κα.ί τό εθ11ος μας 
τοποθετείται στήv παράταξη τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ, νά. &.κολουθεί 
μα.ζί μέ τούς άλλους εύρωπαϊκούς λαούς κοινή ιστορική καί πολι
τ:στική πrψεία. 

Ό Παϋλος - Άμα.δέος Ντήναχ, πού ε(ναι ά.ναντίρρητα ενα.ς 
«μεγάλος Εύρωπαίος», καθώς προκύπτει ά.π' τά. κείμενα., ενας με
γάλος δραματιστής τωv ιστορικών πεπρωμένων της Εύρώπης -
εκτός αν π:στέψει κανείς πώς πρόκειται γιά. άπλό μεταψυχικό καί 
πνευ,ματιστικό φαινόμενο, δπότε δ Ντήνα.χ «�έν εχει ·δώσει τίιποτα 
δικό του» - δ Ντήναχ λο:πόν διαιρεί τό σύνολο εργο, του σέ «Πρώτο» 
(1918 - 19) κα.ί «Δεύτερο Τετρά.,διο» (1922 - 1923) καί στίς 
,Σελίδες 'Ημερολογίου». Αύτές οι τελευταίες (γραμμένες σέ γερ
μανική γλώσσα στήν 'Αθήνα. καί στά. περίχωρά. της στά. 1923 κα.ί 
1924) εΙναι τά. καθαυτό προφητικά. κείμενα. Τό ;φώτο καί τό δεύ
τερο Τετρά.δ:ο ά.ποτελοϋνε προσωπικό τοϋ συγγραφέα 'Ημερολόγιο 
κι εκεί μέσα γράφει lδίως γιά. τήν ίστορία της παλια.ς δυστυχισμέ
νης του &.γά.πης, τόν καιρό της νιότης του. Πέθανε -δ Ντήναχ στά. 
1924 (δέν ε!χε κλείσει τά. τριανταοχτώ) κα.ί τά. κείμενά. του εχουν 
τώρα �κδοθεί μέ .τ' ονομα, πού εκείνος ε!χε δώσει τό 1922 .(ερχό-
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μενος στή χώρα μας) στήν ά.ρμόδια αστυνομ κή 'π-r:ρεσ' α. ιiλλeιδα· 
πων. 

τΗταν φιλέλληνας καί «μεγάλος Εύρωπαίο-,, κι όραματ'ζετα.ι 
τήν καινούργια «μεγάλη δόξα,, τοϋ πνευματικοϋ πολ τ σμοϋ των εύ· 
ρωπαίων, τήν και ούργια. μεγάλη ακμή των πνευμα.τ κων αξ ων, 
-:τού θα.ρθει ϋστερα. από μια. νέα ' να.γέννηση πολιτισμοϋ 'Ακολου
θώντας τον Oswald Spem,grer, εχει τή γνώμη οτ δ μονόπλε ρος 
τεχνικοοικονομικός πολιτισμός τοϋ 20οϋ κα.ί τοϋ 210 α.ίώνα. ετνω 
Ενα. εrδος ίδ:ότυποο Μεσαίωνα, μέ χαρα.κτηριστ κή κρίση στί· ήθ · 
κές, αίσθητικές, θρησκευτικές καί γενι ώτερα πνευματικές αξίε;. 
Δεν εχει ομως τήν απαισιοδοξία τοϋ Spem,g)Je:r. Ό τελευταίο;, κα.θώ; 
ετναι γνωστό, ετχε ύποστηρίξει («Το υκόψως της Δύσεως", τό· 
μοι 2, Μόναχο, 191 - 1922) οτ δ δυτικοευρωπα. κό; πολιτ σμός 
εχει πια. περάσει τήν έποχή της ακμης του κι εrνα.ι τώρα καταδι
κασμένος, μελλοθάνατο;, προωρ σμένος να. μετα ραπεί σ' εναν μο
'iομερη κι άψυχο τεχνικό κα.ί οίκονομικό πολιτισμό, χωρ'ς έσωτερι· 
κότητα, χωρίς ίδανικά, χωρίς ψυχή, χωρίς καμμιά. πνευματικότητα. 
Ό Παϋλος Ντήναχ, το ιiντίθετο: Πιστεύει («-rδε", λέzι, κα.ί «ξεύ
ρει,,) οτι «ϋστερ' απ' τον Μεσαίωνα, δπου τώρα μπα.'νε ή γηραιή 
κι ενδοξή μα; τούτη ηπε:ρος, πάλι μέ χρόνια μέ κα.:ρο' ς θά, δεί 
μιά καινούργια. ' ναγέννηση καί τό συνακόλουθο άνθισμα ένό; νέο 
μεγάλου πολιτισμοϋ». 

Τά κεφάλαια. τοϋ ερyου εχουν χαρακτηριστικού; έντυπωσια
καύ; τίτλους, οπως π.χ. «Σελίδες ίστορ'α.ς τοϋ εύρωπαικοϋ πνεύμα· 
τος: Ένα.τέν.ση τοϋ δικοϋ μας 20οϋ αίώνα από μεγάλη χρ(;νική 
ά.πόσταση, απ' τά, 3906 μ.Χ.". 'Επίσης, «Σελ'δες ίστορ'α;,,: Ό «έφι· 
άλτης τοϋ ιiριθμοϋ» (ή ύπερπληθυσμια.κή κρίσι·) «κ ο! συνακό
λουθε; τρομερές συγκρούσεις,, (έΝ. έyχρώμων μέ λευκού;). 'Ή τά 
α.λλα του κεφάλαια: «Σελίδες ίστορίας τοϋ πολ τ σμοϋ". «Συνeιπτ κά 
ό 21ος αίώνας". «Σελίδε· !στορ'α.ς: Συνεπτυγμένα. τά περιστατι .ά. 
απ' τον 220 εως τον 250,, κλπ. 

Γιά τήν προτιμ μένη το , α.; ποϋμε κα.λλίτερα «yιά τήν αγα
πημένη του", έδαφ:κή κα.ί πολ τιστική περιοχή, έκψράζετα. σέ ώρι· 
σμένα σημεία μ' ένθουσιασμό: 

«Εύρώπη ! ... Δοξασμένη κι αγαπημένη καί τόσο «&παρα'τητη" 
- για μιάν ανθρωπεμένη στή σφα.ίρ"' μας ζωή - τόσ� «απα.ρα.ί
τητψ πνευματική παρουσία στήν οικουμένη ... Φωτοδότρ:α τοϋ χό
σμου για αίωνες, πού δέν απέκανες νά τον κααυyάζε ; μ' έξα.ίσιο
λευκό ψως απ' τή μικρή τούτη θαλασσόορεχτη γωνιά τη; Εύρασία.;,
ιiπ' τίς μεσογειαχές οόρειες άκρογιαλ ές, εω; τί; χωρε; :ων σκαν
διναοων χι ως τή Σουόμη. Τί θατανε ή ανθρωπότητα. χωρίς ¾σένα,
Εύρώπ-η, τί θα.τανε ή ζωή του ανθρώπου σήμερα, χωρ'; τ' - &.σύγ
κριτες πολιτιστικές κι rrθικές κι ά.νθρωπιστικές άξιες, πού έδώρησε
ή μεγαλώνυμή σου γη σ' δλ η τήν ύδρόγειο ! ... Κα.τάψο-ρτη α.πό Π'ίΕU· 

ματικη αίγλη, ιi�9 περγαμηνές, ά.πό αίώνε;, άτάpαχη, όλύμπ α, 
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σίγουρη γιά το αϋριο, πνε:.,ματοδοτουσες ως τίς ά.ρχες του α!ώνα μας 
κολοσσιαίους πληθυσμούς κι εκτάσεις ά.πέραντες, ως τίς νvτιώτατες 
περ:οχές του Νέου Κόσμου καί της Άψρικη; κι ως την 'Άπω 'Ανα
τολή κι ως τούς ά.ντίποδες,. ως την 'Ωκεανία. Ό κατατρεγμός ,ijς 
ίστορικijς σcυ μοίρας αρχισε σύγκαιρα με τά δικά μου, λέε:, χρό
νια, έξ αίτίας της έγληματικης παραψροσύνης των ίδ:ων σου των 
παιδιών. Στον πόλεμο του 1914, κα,ατροπώθηκαν οί λαοί της Εύ
ρώπης, c.ί μοναδικές «μεγάλες δυνάμεις» - καί ήθικά μεγάλες ως 
τά τότε - κείνω του καιρου. Ήττήθη,καv πέρα γιά πέρα, πέψτον
τας στον γκρεμό της εμψύλιας σύγκρουσης» (σελ. 4-72) . 

Καί στη σελ. 477 (γιά, τον νέο «Μεσαίω1,α», τον τόσο ιδ:ό
τυπο, τον τόσο διαψορετικό ά.π' τόν προηγούμενο) : 

, Ό Μεσαίωνας ε[χε ερθεί ερποντας στά κρυψά, καλυμμέ·ιος 
σε ·δλvμέ-αξv μανδύα χρυσοποίκι\το, εvα;; αλλόκοτος Μεσαίωνας:, 
πρωτοψανήσιμ:;;, μέcα σέ πολιτείες πάμψωτες, &.νάμεσα σε πανύ
ψηλες κι δλοκαί·ιουργιες vίκοδομές, σέ ψελλούς ρ:.,θμούς ψαιδρών 
χοριί)ν, σέ περ:βάλλον ύλικης εύημερίας, σ' ά.λλεπάλληλα έγκαινια
ζόμενα τεχνικά εpγα, σέ ψα.ρδιές ψωταγωγημένες κι &.παστράπτου
σες λεωψόρους». 

Ώς νέο Μεσαίωνα· χαρακτηρίζει τήν πτώση της κοινij; αίσθη
τ:κης συνείδησ ς, το σταμάτημα. της άξιας τvυ ονόματος καλλιτεχνι
κης δημιουργίας, την έλάττωση της πίστης σέ ήθικές &.ξίες καί 
σέ �δεώδη, την ελλειψη «μεταιψυσικου καταψυγίcυ ,, την ύπερτίμηση 
της &.ξία; των τεχνολογικών επιτεύξεων καί γενικώτερα τώ·ι τc
χνικών εψαρμογών της προόδου τών ψ:;σικώ·ι επιστημώ·ι κλπ. 'Απ' 
τίς εποχές του παρελθόντος, &.π' τίς γνωστές κχί σε μας, θεωρεί σά 
,,ψωτεινέ:ς ώρες σε πχγκόσμια πλαίσια, (σάν ,εποχές μεγάλης 
&.κμής) έκτος &.π' τον χρυσουν αίώνα των Άθη,νών καί την 'Ιτα
λική 'Αναγέννηση, 1δίως (στά νεώτερα χρόνια) τον 190 αίώνα στ11 
Δυτική Εύρώπη (τον 190 στίς πρώτες του δεκαετίες). Είναι δ «προ
τιμημένος» του αίώνας σε χρονικά, πλαίσια δυτικc·υ πολιτισμου. 

Πάλι ομως θ&ρθεί, καθώς γράψει, μιά. καινούργια μεγάλη &.κμή 
πολιτισμου, lνας ·ιέος «ούμανισμός,, έλληνοκεντρικός καί πάλι (έλ-, 

� . , ) 'Ο Ν , Τ , 'δ Ληνοκεντρ:κuς και χριστιανοκεντρικος . τγιvαχ ειναι αισ:ο ο-

ξος γ:ά, την πορεία του πολι τισμου των Εύρωπαίων, οχι δμως χαί 
βραχυπρόθεσμα. 'Οραματίζεται τή νέα 'Αναγέννηση καί τή συνα
κόλουΑη «εποχή μεγάλης πολιτιστικης &.χμης», πού θαρθεί ϋστερα. 
&.πό ζοψερέ:; έποyέ:ς πού θά μεσολαβήσουν. Ζοψερές εξ α!τίας της 
ύπερπληθυσμ:ακης κρίσης καί της &.νικανότητας των διεθνών οργα
νισμών (του 21ου αί. ιδίως) νά, επιοάλουν &.ποτελεσματικά, μέτρα 
ελέγχου των γεννή,σεων καί νά, παρακολουθήσουν έγκαίρως τούς δη
μογρσ.ψι κούς δείκτες. Το μεγάλο κακό �ρθε, λέει, αίψνίδια, σά·ι 
μια. έκρηκτική κατάσταση σε πλαίσια γεωμετρικης προόδου των &.κα
ταμέτρητων κ•ι ά.διαχώpητων εκείνων πληθυσμών. 'Εκεί όψείλοvται 
οι ψο6ερέ:ς συγκρούσεις έγχpώμων με λευ�ούς. 
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Ε ΨJ.. ±·ιο α.φtρον vά πcι.ρ'J )(/.) ο θ� - Κ'J.'/ο.'Ια.' τ' ς ε κ6•1:::; 7tC,' c,ι-
1/ει - μk την έξωτερικ ' μr,ρ ή ΚΟ\.ψα.τιώ•ι α.ξιδιωτ κη- πεζr,γρ-z

:-z- - το- π�λι:•σμο- η; Ε' ρώπη; τG>•ι μ-z,ψ 1ιών κείνω·ι μελ
οντικών έποχG>•ι Ε ψχι σάν ένα. θ-;ι μασιο ταξιδι μ σσ_ στον ε' ρω

π::ιικό χώρο κ::ιί μεσα. σε ωντα.•ιέ; μορ ε�, πο' σπε,κονί ο ν τί; 
ί:ηορικ'; τύχε; τών t"J.ών τη; Εύρωπης άπ' τον 210 εω; τον 3 ο 
::ι.ίωνα. τη; χριστ σν κης χρονο ογ' α.ς. Τα. ι.είμενα. εΙνα. σα.ν σ.,πο μο
'Ι'l.Χά -:c, - ε',ωνeιγρα. ημέη., χάρη στη ωντάνια. τώι περ,γρ,;ι. ών 
τοϋ -zξ δ•.οi} κα.ί των έμ -zνιζομένω·ι ε 'κ6 ιων 

Ή γλώσσα. ρεο σα. - δημοτ χή, χωρίς ·περ'c, έ; - κά.'ιει νά 
δ α.6ά ων α. τά. Υε'μενσ με ύχα.ρ·στηση, χα.τι σά.ν 11.να ώρ:ι.ίο μυ
θ.στορ ημcι Ό σύ ιτομο; rροΑΟγο,.. τη; Πε ρα. ώτισσα.ς ογοτε,(νιδος 
Μ::ιρινα.ς Σωκα.ρa. αποτε ί εψJ. χρησψο ι.α.τcι.τuπιστικο ι.είμ νο Τό 
πάρα περα. Π'J σέ ·δο «Προεισαγωγιι.ο κα.ί κριτικό σημείωμα.» τοϋ 
μ-τα. ρ::ι.στη c να.ι σέ πο ά.νωτερο έπιπεδο, προυποθετ:::ι δ ω; δ ά-
6::ι,:;μα. με πpοσοχη άπο ά.,α.γνώστη άνώτερης όρψωση,.. 

Η.Μ ΖΟΓΙΩΡ ΟΣ - • Η I ΟΣ 

• 

** 

Ή έ ς ω τ ::: ρ ι ι. η μ ο ρ ή ών ι.εφένων ετ ισ: σε,�:::;
-:-χξ:δ.ωτ ι.η· πε ογρcιψ'α.- l\1Ιιά. περιήγηση μ ά.ξιό ογ περ γρα. 
φιι.ή 'ι.α.vό:ητα, ιά περ.·ήγηση στή κεντριι.η χcιί στη δ τ 1-η ι.::ι' 
οτή μεσηειακή Ε'ρωπη Ό τίτλο- πο' εχε. οά):::. δ συιται.της τω'/ 
εί'Ι::ι.. «Σελ�δc; Ί:Τμερολογ'ο ». Το "'Χροv ι.ο τη; ά.ψηγήσεω; π,
τt"J.ξιδιοϋ αύτο- ά.ιάγεται χρο ολογ ι.ά. σ' l ιτελώ- ά.πώτερ::ι. χρον ι.ά. 
διαστήματα. Περ:πο χ'λια. έ ιν t"J.κοσ χ πε ιήντα χρόνια "στερ' &:π' 
:ή δ.κή μcι:; :ποχή Γ.' ::.ι 'το ή ά.ιάδρομη προοπτιι.ή (ά.πο ι.εί c, -
:ού:; μακρ.νο'; με λο•πκού; ι.α•ρο';) προ; οι 210 τη; δική; μc1ς 
χρονολογ'α.;, εμψχι'ζε ,ψισσοτερο cνδιt"J. lρον Θέλω ια. πώ, πώ� 
σχετική έπ καιρότητα γιά μα.; εχε. μόιο 7'-η ή ά.νάδρομη προοπτ 
κή σ:ί • πλη:, :έστερε; σε μα.; εποχέ;. 

Ό σ ν-αι.-η; τοϋ , ροιιι.ο- τής ά. γησ:::ω; εΊcι..ι μα. λοι αι
σ.όδοξος_ 'Όχ δμως γιά το άμεσο διι.ό μcι.; · έλλr;, ι Δια6ε6α. ώ ιε 
τήν κχινΌύργ α ' 0\ ια.γέ Νηση, πο έμεί; ο' α.νθρωποι -ω11 τωρι ώ ι 
ι.-:χιρώι δέν θά τήι προλαοο με. Μιλε- γιά -ήι έπ.κείμε·ιη σύγκρο -
ση όχι κρατώι, ά.λλα. ψ λώι (έγχρώμωι μέ λε κού;), προολέπει 
:-i ν «πληθυσμιαι.-i εκρηξη», «τοι έ ιάλτη -ο- ά.ρ.θμοϋ», τή «γεωμε
:ρική πρόοδο» σ-bι έπί θύρα.:; περπληθυσμο, τήν ο' ι..ο μεν.κη δια.
χ 6 'ρνηση μια.; κεν-φική; δμοσπ,; ιδιαι..η; πολ - κη- cξο σί,χ- (μέ 
λίκνο των δμοσπονδ:ακών α'τώι θεσ ώι τή•ι Ε'ρώπη), πο' θ' ά
πλωθεί σ' δλόκληpη τήι 'ορόγε.ο. Κ: i 'σης μιλεί γ 1.α. ενcι χ-χ νούρ
Ύ ο πνεϋμα ο'μαν.�μοΊ πο' θαρθε: "σ-ερ' ά.πο -ί; ζοψερές ήμέρε; 
πο' θα. μεσολ,χοήσο ν. Ζο, ερέ;, λόγψ -η; ύπερπληθυσμ:αι.η; κρ'-



126 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

σεως και της &.νικαvότητος των διεθνών όργαvισμών vά έπι6άλουν 
εγκαίρως την εμπρακτη καί άποτελεσμα.τική παρακο,λούθηση τοϋ 
δημοypαφικοϋ δείκτη. Ό συντάκτης των κειμένων αυτώ-v ε!vαι θαυ
μαστής της Δύσεως καί τοϋ δυ·τικοερωπαϊκοϋ πνεύματος. Προλέγει, 
δτι δ τύπος κράτους κοινωνικής ευημερίας καί κοινωνικής εlρήvης, 
πού οί σκανδιvαοοί τόν εχοuv έπt των ήμερων μας πραγματοποιή
σει, Ηά λάοει συν τψ χρόνφ «μορφή -οικουμενική» καί δτι θά καμφθεί 
με τό πέρασμα των κα·ιρωv ή διάκριση μεταξύ &.vεπτuγμένων καί 
ύποαvαπτύκτωv. Προλέγει τόv «κίτρινο κίνδυνο», τίς φοοερες συγ
κρούσεις με τούς 'Ασιάτες, πού θά γίνουν στον καιρό των έγγοvώv της 
σύγχρονής μας γενεάς. Προλέγει την είρη,νική χpησιμοποίη.ση της 
θερμοπυρηνικής ένεpγείας καί την μελλοντική «στασιμότηrtα» τοϋ

τεχvολογικοϋ πολιτισμοϋ, πού θά τόν διαδεχθεί ή νέα 'Αναγέννηση 
στους πνευματικούς τομείς. Προκύπτει έμμέσως άπ' τά κείμενά. του,

δτι καταδικάζει τόν δλοκ.ληpωτ:σμό τοϋ άνατολικοϋ μπλόκ, δικαιώ
νει την Δύση καί θεωρεί ά.vαπόφεuκτη (ά.vαγκαίο κακό) την ρατσι
στική πολιτικη των νοτιοα.ψpικα.vων καί των νοτιωτέρωv πολιτειών 
της ,οοpειοα.μεpικανικης Συμπολιτείας, έπίσης δε ώς ά.vεπιτuχη έκ
τίμηση μιας ά.μείλικτης πpαγματικότητοζ θεωρεί την προσπάθεια 
της καθολικής 'Εκκλησίας vά παρεμποδίσει τά μέτρα έλέγχοu των 
γεννήσεων. Αυτά προκύπτουν ά.π' τά κείμενά. του.

Έμας τούς υΕλληvες, μας έvδιαφέpοuv αυτά τα κείμενα, δπως 
καί τούς άλλους Ευpωιπαίους. 'Όχι 6έ6αια κατά τρόπο αιμεσο, γιατί 
εκείνα εχοuv ώς ά.ντικείμεvό τους τίς ιστορικές τύχες των δυτικο
ευρωπαίων. 'Εμμέσως δμως έvδια.φέροuv καί τήv Έλλάδα, γιατί στά 
κείμενα. ή 'Ελλάς έμψαvίζεται ώς «Δύσις» καί τό εθνr;ς μας εμφα
νίζεται έντεταγμέvο στην δλότητα των δυτικοευρωπαίων, vά παρα
κολουθεί την ιστορική καί πολιτιστική αους :πορεία. 

•��ς πpός τό θέμα ύπάρξεως κεντρικών σημείων· στά ,έν λόγφ
κεlμενα, ή εντύπωσή μας ε!vαι, δτι δεν ύπάpχει εvα μοναδικό κεν
�ρικό σημείο, ά.λλά πολλά. 'Ανάμεσα. σ' αυτα π.χ., δτι δ συντάκτης 
των κειμένων αυτών έμψανίζει εvα «πρότυπο ιστοpικοϋ καί πνεuμα
τικοϋ καί πολιτιστικοϋ οίου» καί δτι σκοπός του ε!vαι να σuναγεί
pει τίς συνειδήσεις, ωστε νά γενεί στόχΟζ δλο,vώv μας ή προσπέλαση 
πpός τό πρότυπο αυτό. 'Ή δτι διψά ή ψυχή τοϋ συντάκτη, αυτών των 
κειμένων νά χαρίσει στόν &.να.γνώστη τή λύτρωση ά.π' τό κοινωνικό 
πvιγεpό περι6άλλον της σύγχρονης χα.μοζωης καί ετσι τοϋ έμφα
vίζει εvα «ταξίδι» με διάρκεια σχεδόν έvια.ύσια, ενα ταξίδι στίς χώ
ρες της Εόpώπης της μα.κpινης κείνης μελλοντικijς έποχης (3906 
μ.Χ.) σ' εvα. cδανικό κατα τις πεποιθήσεις τοϋ συγγραφέα πεpι
οάλλοv κοινωνικής και πνευματικής ζωης κι ιστορικής εποχής. Κάτι 
ά.vτίστοιχο δηλαδη - σε άσuγκpίτως ευpότεpα πλαίσια - κάτι ά.v
τίστοιχα με δ,τ•ι ε!χε σuλλάοει τό πνεϋμα τοϋ Ούγκω στους «'Αθλί
ους» του, δταν έv-εψάvιζε τόv τύπο τοϋ Μυpιήλ - tδα.vικό ψυχολο
γικό τύπο ά.νωτέpου κληpικοϋ - με σκοπό νά χαp(σει στόv ά.να-

l 
1 

1 

1 

1 
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γνώστη τ1 λύτfω,;1η, δίνοντας ενα. «πρότυπο» κα.θά.ρια.ς κι δμορψη; ψυχη�, μεσa σ ενα. περι6άλλ,:, χειροπια.στης ζωης εντελώς; δια.
φορετικό, μέ τήν άσχήμ α. των ψυχών των συνα.νθρώπων γύρω Μπο
ρεί κάτι άνάλογο νά εΙναι ανάμεσα. στά, κε τρ κά σημεία. των κει 
μένων τοιJ άείμνηστου πα.λα.ιοί) δα.σκά.λου τη;; γερμα.νικης γλώσσα.;. 

Πάντως, ενα, &.π' τά. κυριώτερα. κεντρ κά. σημεία των εν όγψ 
κεψένων εΙνα.ι οτι, ϋστερ' άπό ενα. δρισμένο χρονικό διάστημα., ο

Gυτικοευρωπ,χίοι, χορτα.σμένοι πιά - ίκα.νοποιημένοι μέ τό παρα
πάνω - άπ' τά, έπιτεύγμα.τα. του τεχνικοο.κοψ:ιμικοϋ πολιτισμοϋ, θα 
στρα.φοϋν προς πνευμα.τικώτερες επιδιώξεις. Ή μονόπλευρη τεχνο
λογική άνάπτυξη τότε θά. άνα.κοπη, η μάλλον θά άρχίσει ά, έμψα
'ιίζει 6ραδύτερο ρυθμό. Θά έπα.κολουθήσει ή νέα «'Αναγέννηση» 
στούς πνευμα-ικούς τομείς του πολιτισμοϋ. "Ενας νέος τύπος άνθρώ
που - ούμανιστοϋ θάρθεί νά δια.δεχθεί τόν τωρι ό homo oeoonσmiαιs. 
ΊΙ ψυχική καί πνευματική κλίση προς τίς ηθικές και πνευμα.τικέ; 
άξίες, θά. πάρει πρωταρχική θέσ-η, άιτίστοιχη μέ κείνην πού εχει 
σήμερα, στή σύγχρονη .έποχή, τό «κυνηγητό του δολλα.ρίου». 

Ό νέος ούμα.νισμό; θά εχει κοι ά σημεία. μέ έκείνοv πού γνω 
ρίζομε άπό τήν ίστορία: Μέ τήν ά.νθρωπιστική πα.ιδεία.. Ό του πα
ρελθόντος εΙχε σάν κοιτίδα. του τήν κλα.σσική παιδεία. καί το έλλη
·,ορρωμαικό πνεϋμα. καί εΙχε ά.πλωθεί σύν τψ χpόνψ στή Δύση. Ό
μελλοντικός, κατά τά γρα.φόμενα. του τήναχ, θά εχει ώς κοιτί
δα του τή δυτική Εύρώπη κα.ί θά εΙναι κοσμοπολίτ κος κα.ί ο1κου
μενικός. Θά ά.πλωθεί σ' δλόκλ ηρη τή,; υδρόγειο. Στίς 6α.θύτερες 
ρίζες του, θά εΙνα.ι πάλι έλληνοκεντρικός κα.ί χριστιανο,κεντρικός 
θά εχyt εντονη γεύση ά.πό την παλιά κι ενδοξη ουμανιστική πα.ιδε'α. 
'Εντούτοις, ή συμ6ολή του πνεύμα.τος προόδου των ψυσ.κών έπιστη· 
μων (άστροφυσική, έπιστήμη της διαστημικής έποχης, κυμα.τομη
χανική κλπ.) θά εΙναι έκεί εκδηλη κι' έκεlνη. Κα.ί δμω-, δεν θά 
ζημιώνει στο πα.ρα.μι κρό τήν πνευματικότητα. του ο' μα.ν σμοϋ αύ

τοϋ της «νέα.ς έποχης». Ό τελευτα.ίος αύτό; θά εχει μια. εντονη, 
κα.θώς εΙπα., πνευματική ,γεύση άπό τrιν παρα.δοσ.ακή ά. θρωπι
στική παιδεία κα.ί συγχρόνως θά. είναι σε έπα.ψή μέ τή ι πpα.γματικό
τητα της τελευταίας λέξεως προόδου των θετιχω,; επιστημών. Χάρη 
στrιν πρώτη, θά εχει μιά.ν άπα.ράμιλλη ηθική κα.ί πνευματική ώρα ό
τητα. Χάρη στήν δεύτερη, θά. τελεί σέ συντονισμό μέ τά. δεδομένα 
της φυσικής επιστήμης, μέ τήν έπ στήμη της δ α.στημικης έrοχης. 
Στη σύμφωνα με τά. γραφόμενα. του τήναχ « έα. έποχή», ή λεγό
μενη <<επιστημοvική ά·ιτίλ ηψη του κόσμου κα.ί της ζωης», άντί νά. 
εΙναι υλιστική κα.ί αθρ κη (καθώς εΙχε συμ6η στο δεύτερο ημ συ 
του 19ου), θά. εχει, άντιθέτως, πνευμα.τικώτα.τες πεποιθήσεις. Κι 
α.ύτό χωρίς νά. παύει νά. άποτελεί γνήσια. «έπ στημοιική άy-ιληψη 
,ης ζωης καί του κόσμου». Ή «νέα έπvχή» άποτελεί κατά. -ά. γρα.
ψόμενα. του τήναχ, τήν ζωντανή διάψευση της πλά. η; του l 9ι:;υ 
α.1., δτι πίστη κα.ί έπιστήμη είνα δυο πράγμα.τα ·άσυμ6ί6α.στα.. 'Εν-
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σα.ρκώνει τή ρήση τού Βά.κωνος, δτι ή ολίγη επιστήμη π:θα.νόν νά 
άπομα.κρύνει τόν α.νθρωπο άπό τόν Θεό, ή πολλή δμως επιστήμη 
�χει ώς επακόλουθο νά .έπα.,ια.στρέφει τό .ά,νθρώ,πινο πνεύμα. πρός 
-ήν πίστη σέ άνώτερες δυνάμεις.

'Υπάρχουν <α!ών:ες άξίες», πού ά.ποτελούν τή βάση κα.ί τήν 
άνσ,γκα.ία προυπόθεση κάθε άληθινού κι άξιου του ονόματος πολι
τισμοϋ. Οί αίώνιες α.ύτές αξίες - τό Ώρα.ίο, τό 'f ψη,λό, τά !δεώδη, 
ή έλευθερίσ., ή δ:κα.ιοσύνη, δ ανθρωπισμός, ή ψυχικ+ι κα.ί πνευμα
τική δίψα γ:ά.. τήν ,εσωτερική καλλιέργεια., ή τάση γιά.. τή.ν ήθ.κή 
τελείωσr, ή αγάπη τού Θεοϋ, τά.. μεγάλα. ίδα.νικά,. τό νόημα. του 
ήθικού χρέους, τό πνεϋμα. π.χ. της θυσίας αρχηγοϋ, χάριν του λΓJ.
οϋ του κλπ. - οί α.ίώνιες α.ύτέ:ς αξίες είνα.·ι, κατά.. βάθος, αρχα.ιο
ελληνικης Κtλtαγωγης. Οί 'Έλληνες πρώτοι τίς έκήρυξα.ν καί τίς 
διέδωσαν στήν Εύρώπη. 

Μήπως έλληνοκεντρικός δέ:ν ήταν στίς βαθύτερες ρίζες του. κα.ί 
δ δυτικός πολιτισμός του 18ου κα.ί του 19ου α.ί., στίς δεκαετίες της με
γάλης του άκμης; 'Ολόκληρη YJ ίστορία. της Δύσεως είναι στό πνευ
ματικό ,ης περιεχόμενο ζων,τα.νό αρχαιοελληνικό πνεϋμα.. Είναι ενας 
πολιτ�σμός άείζωος, πού άρχισε δλόκληρους α.!ώνες πρό Χριστοϋ κα.ί 
πού θά. συνεχίζεται στήν οίκουμένη, δσο θά. όπάρχουν άξιοι του ονό
ματος άνθρωποι, τελοϋντες επί κεφα.λ ης της πολι τιστι κης πορείας 
στή δική μας σφαίρα.. Ό α.1ωνόοιος α.ύτός χαρακτήρας του- δυτικο
ευρωπα.ικοϋ πνεύμα.τος - μέ: τίς κα.τάοα.θες έλληνορρωμα.ϊκέ:ς κα.ί 
χριστιανικές ρίζες - στεφανώνει μέ δόξα τ·η \Jιικρή σ' εκταση-, τή·ι 
-:τεριωρισμένη σέ: χώρο, αλλά. μεγαλώνυμη περιοχή α.ύτή: Τήν α·ια.-
-ο,λική λεκάνη της Μεσογείου. Αύτή στάθηκε ή κοιτίδα. του Ηλη-
νισμοϋ καί του χριστιανισμοϋ. Άκοϋμε συχνά.. νά λένε, δτι ή δυτική
'Ασία εχει τό προνόμιο της εμψα.νίσεως τών μεγάλων πνευματικών
κηρυγμάτων, δτι εκείνη είναι ή «μητέρα τώγ θρφκειών». Μπορεί
α.ύτό νά.. αληθεύει γιά.. τόν ίσλα.μισμό κα.ί παλαιότερα. γιά τήν μονο
θειστική πίστη, του 'Ισραήλ. 'Αλλά.. ή «μεγάλη δόξα.» - τόσο ως
τά. σήμερα., δσο κα.ί γιά.. πολλούς α.ίών·ες μελλοντικά, αν στηριχθεί
κανένας στά. δσα προκύπτουν απ' τά.. κείμενα. του Ν-ήνα.χ - κατα
δεικνύεται νά.. συγα.ρταται χωρικά. κι εδαφικά. μέ: τήν άνατολική
λεκάνη της Μεσογείου. 'ΈκεL εγεννηθηκε ενα, κυριολεκτικά «,ά,είζωο
πγεϋμα. . l\Ιέσω τών δυτικοευρωπαίων, .μέλλει νά. εξελιχθεί σ' ενα.ν
οίκουμενικό εξαίσιο πγευματικό πολιτισμό, κοσμοπολίτικης μορφης,
ύπερνικώ·ιτας τελικά -ήν τωρ:γή πρόσκαιρη κρίση της μονόπλευpης
τεχνικης προόδου κα.ί της όλικης αποκλειστικα οίκι)νομικης ανα-
πτύξεως_

Βέοαιι:ι., δέ:v, ερχετι:ι.ι σέ: αντίθεση ή οίκονομική &.νάπτυξη κα.ί ή 
τεχνική -:τρόοδος, δέ:ν ερχετα.ι σέ: &,γτίθεσή μέ τόν πγευματικό πολιτι
σμό. 'Αλλά.. καί δέ:ν αρκεί - μόνη αύτή - γιά μ·ιά μορψή πολιτι
σμοϋ άξίου του ονόματος. 'Όσοι θεωροϋν τήν τεχνική πρόοδο καί 
την εκβιομηχάνιση καί τήν οίκονομική &.νάπτυξη ώς αύτοσκοπό, ε-
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χουγ , ποπ· σει σέ π ά.νη φο6ερ ή. Ε[vαι «μ .. σογ προς σκοπό'i», δέν 
ε ηι α,,j,οσ,ιcιπό;. Ό ά.ληθ:γο; σχr;πό�, & ύ Ι η Cι; στόχο;, εl·η: ή 
έσωτερ κή χα.λ έργε α το- α.νθρωπου. Χωρίς α'τήν, ά.ληθ vός πο-

τισμό; δεν ύπά.ρχε , όσοδήποτε: ,ιι αν διαδοθο-ν σ' εύρείες λα"κες 
μάζες οί ά.νέσε: του 6Όυ οί τεχν κέ; έφαρμογέ; τη; προόδο τών 
φυσ:κώv έπ στημών. Το νά. έξαισφα.λισθη στίς ά.νεπτυγμενες χώρες 
'ιά. εχε: ·η κάθε έργατ κή οίκογενεια. τό ίδ ωτ κό της αύτοκίνητο 
καί τή συσκευή τ·η; τηλεοράσεως, τό νά. .ν .. θει ή στάιθμη του 6ίου 
κα.ί να επιτευχθη ή δημοκρατ κοποιηση (διάδοση) τών ά.νέσεωv, 
α.ύτό ε να.ι ά.κόμη τό 6άθρο. 'Απλώς το 6άθρο, οχ το «κα.θα.υτό ερ
γο». Το καθαυτό έργο - πού θα. πρέπει vά. στηθη πάνω σ' ενα. τέ
τοιο βάθρο - ε[vα. το νά. γινων-ται οί α, θρωποι «όλοένα κα. περισσό
τερο άνθρωπο ». 

Τα. κείμενα τr;υ τήνα.χ •εξ στορουνε τό τ' θα. εχει συντελεσθη 
στά. μακρινά. κείνα μελλοντ κά. χρόνια. υΕνα.ς νέο; τύπο; ά.•ιθρώπου, 
ό troende της α δερσ ανης πα.ραδόσεω;, με τήν ,ια,τά6αθη χριστια-
ική ψυχοσύ θ ση, θα. έχει δ αδεχθη ιούς ψυχολογ κού; τύπου; ά.ν

θρώπων τών 'ιtαλα ο.τέpω'i γνωστών μα,; έποχών: π.χ. τον άνθρωπο -
ουμανιστή τη; , αγεν ήσεως, η τον τύπο του άτρομο και α. ογου 
ίππότη τώ φεουδαρχ κώ χρόνων η τον φλεγματικό τύπο του 
gentleman, τον τόσο ά.ντ προσωπευτ ό τη'. ρετανvικη; κοινοπολ -
τείας του 19ου η τον πεισ θάνατο ρr;μα.ντ κό άνθρωπο τη; Δύσεως 
του 1 30 η τον homo oeoonomicus του 2Οο-. Ό tωen,de της αί
δερσιαvης παραδόσεως - ψυχολογικό; τύπος «οίκο μενικός» - θά. 
εχει επιτύχει vσ, συνδυάζει τον συναισθηματικό πλουτο μέ την καλ
λιέργεια εσωτερ κου 6{ου, τίς κατευθυνόμειες; 6ουλητι:-ιές; κλισεις μέ 
τον πλουτο σέ γνώσεις καί με τήv αρτ α ,ιοι ιωνική ά.γωγή, κι επί
σης τή σωματική άσκηση μέ τήν υψηλή στάθμη τη; ,ιοινη; αίσθr,τι
κης κι ηθικής συνειδήσεως;. Όλοέ α δηλ,:ιδή καί περ σσότεροι άν
θρωποι - όλοένα, σ' εύρύτερα στρώματα. στίς ά.ιθρωπινε; κοινω
νίες - θα. έχουν τήν ίκαvότητα γσ, ξεχωρ ου ι τί είναι ώρα,ίο και 
τί δέν είναι ώραίο στήν καλλιτεχνική δημιουργ'α. Όλοέvα. καί πε
ρισσότεροι θα. είναι ίκαvοί «δέκτες» γ ά, τά. μεγάλα εργα λογοτεχv':ι.ς 
f είκαστικώ τεχνών η συμφωνικής μουσ κης;, γ.ά το'; θησα ρους 
του πνεύματος γενικά. Κι έπίσης όλοέvα καί περ:σσότερο: άνθρωποι 
θα. εχουν τήν ίκανότητα νά ξεχωρίζουν τί είν,:ι: καλό καί τί !tναι 
κακό στή ζωή καί vά. τό ξεχωρ' ουv cμπρά,ιτω;, δηλαδή vά. απο
στρέφωvται τό κακό καί νά. τό σ.ποφεύγο ν, χωρίς τήν &.ιάγχη trα
πειλης κυρώσεων του ποι·ι κοϋ νόμου η προσψυγης στί; μεταθαιά.
τιες απειλές των θρησκειών. qΟσο π:ό πολλοί άνθρωποι εχουv αύτή 
τήv ίκανότητα, vά. τηροϋν μ ά, ώραiα ηθ:κή στάση στi-1 ζωή, τόσο 
υ ηλότερο εΙναι τό επίπεδο της κο: vη; ηθ κη; συ ιειδήσεω; σέ μια. 
δρισμέvη έποχή καί σέ μια. δρ σμένη χώρα,, η καί σ' ενα όρισμέvο 
σύνολο λαών. 

ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΥΚΑΡΑ 
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Ά π ό π ο λ λ ε ς &. π ό ψ ε ι ς, τά. κείμενα του Ντήναχ θα 
συντελέσουν - δσο πεpνουνε τά χρόνια - νά. άλλάξουνε ριζικά οι

&.ντιλήψεις μας γιά τόν &νθpωπο καί γιά τόν κόσμο καί γιά. τή 
ζωή και γιά χίλιες - δυό άλλες θεμελιώδους σημασίας πλευρές του 
έπιστητου. θά δώσουν νέες, δpθότεpες οψεις σε τόσα καί τόσα 6α
σικά πράγμα.τα, καταδείχνον-τας πως αύτά δεν ετναι ετσι, καθώς 
ως τά σήμερα τά θαρpουσε ή άνθρώπινη έπιστήμη. Και λέγοντας 
«δσο πεpνουνε τά χρόνια», ,έννοω «δσο σ' ευρύτερους κύκλους μορ
φωμένων καί καλλιεργημένων &.νθρώπων γίνουνται συν τιjι χρόνφ 
α.ύτά τά κείμενα γνωστά». 

Ή παραπάνω πεποίθησή μου άποτελεί καί τήν κυριώτερη αίτία 
που καταπιάστηκα .μέ ζηλο και μέ θέρμη. cτή 1μετάψρασή τους και
στην εκδοσή τους. "Αλλαξα 6έ6αια τόν τίτλο που δ συγγραφέας 
του δ Ντήναχ ετχε 6άλει («Σελί'δες Ήμερολογίου») καί τόν εκαμα 
< Ή Κοιλάδα. των1 Ρόδων», ·άλλά κατά τά άλλα προσπάθησα νά ε!ναι 
ή μετάφραση δσο γίνεται πιστότερη. 

υΕνας πού δ:α6άζει τά κείμενα χωρίς πολλή προσοχή η άκρες · 
μέσες, άποκομίζει μονάχα την εντύπωση της άναντίρρη,της λογο
τεχΥικης τους &.ξLας. Τά. 6λέπει «σάν ενα μυθιστόρημα», σάν ενα 
λογοτέχνημα εξαιρετικής όμορψιας καί θαυμάζει την περιγραφική 
ίκαν-ότητα του συντάκτη των κειμένων, πού «τόσο ώpαία μας τά 
άπεικονίζει δλα εκείνα». 

Γιά. οσους δμως εχουν τήν ύπ�μονή νά δια6άσουν τά κείμενα 
&.π' την άpχή εως τό τέλος (οχι άποσπασματικά) μέ τή σειρά και 
με κάποια προσοχή, γιά δσους θελήσουν μέ σο6αρή πρόθεση νά εμ
μείνουν στή προσεκτική &.νάγνωση των 740 σελίδων των δύο τόμων 
της «Κοιλάδας», παίρνουν τά. 'Κιείμενα αύτά μιάν οψη άισυγκρίτως 
&.ξιολογώτεpη καί δείχνουν τήν &ληθινή τους ύψη (οχι μυθιστό- . 
ρημα, άλλά περιστατικά που συνέ6ηκαν στην πραγματικότητα) , κι 
επίσης δείχνουν τίς τρείς θεμελιώδους 6αρύτητος πλευρές το() ού
σιαστικου των πεpιεχομένω: Άψ' ένός τήν πλευρά της αίσιόδο
ξης προοπτικής γιά μιά. μορψή «ίδανικης οίκουμενικης κοινοπολι
τείας», που έπιψυλλάσσεται στή δική μας γη άπ' τήν ιστορική της 
άνθρωπότητος μοίρα, ϋστεpα ά.πό κάμποσους αίωνες. Άψ' έτέρου 
τήν πλευρά μιας νέας εξαίσιας Γνώσεως - εντελώς έπαληθευμέ
νης αύτή τή ψορά άπ' την άποψη της δν,τολογικης της έγκυρότη
τας - σε .Θέματα ,μεταψυσικης πίσ'tξως. Καί τέλος τήν πλευρά της 
εναλλαγής άναμεταξυ θανά.του και νέας σε «ά.νώτεpη έκάστοτε ϋιπαρ
ξη» ζωης, πού θαpθεί νά ,διαδεχθεί σά.ν δλοψάνερη &.λήθεια, τή 
σημερινή μας γιά τόν άνθρωπο - «επιστηιμονική» δήθεν - πεpι 
δριστικου 6ιολογικου μας τέλους &.ν,τίληψη. 

Σέ καθεμιά. &.π' αύτες τίς τρείς δπτικές γωνίες θά πρέπει νά 
τοποθε-vείται ,εναλλακτικά. - &.ντίστοιχα μέ τά κομμάτια του δλου 
εργου που εpχονται με τή σειρά σελίδων, μέ τήν κανονική σειρά, 
στόν &.να.γνώστη - δ μελετητής της «Κοιλάδας των Ρόδων». Και 
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ψυ'Jικά. πρέπε vl:ι.. πρόκε:ιτ!Χι γιά. &vα.γvώ'1Π/ ivωτέρα.ς μ-:ιρ:pώ'Jεω;, 
π-:ι' 'ΙΓJ, μή·ι εΙ,ια,: έv ελως ιi ι ο'Jόψητος, πι;' να.χει κά'ιει επαρ
κείς εγκυκ οπα.ιδικές σπουδές κα.l πού vά. δια.θέτε:ι κ εσωτερική 
κα.λ ιέργεια. σά.v πvευμα.τ,κός α.vθρωπος. 

'Υπό το πρώτο πρίσμα. - &π' τα. πα.ρα.πά ω τρία.- ε:ίvα.ι 6έ-
6α. α. ώρα.ίο vά. γνωρίζε &πό τώρα. ό α.vθρωπος οτι θα.ρθεί καιρός 
πού ή τωρ:vή πολ τιστικη κρ'ση της μονόπλευρης τεχΥ κοκρα.τία.ς 
θα.χει ξεπεραστεί. 'Ωρα.ία, &.λ σ. κα.l προ πα.vτός ά.ληθινό. 

Άπ' α.υτή τήν δπτική γωνία, ή «Κο λά.δα. των Ρόδων» θυμίζει 
σά.ν σύλληψη τήν «Πολιτεία» τοϋ Πλάτωνος - στα. πλαίσια. φυσι
κα. των νέων κα.ιρων - η τό De civitalie Dei του Αυγουστίvου η 
το De in.ιsula Utopia (151 ) του 'Άγγλου Θωμα. More (Μώρου) 
η το Civita, olis (1643) του ίτα.λοϋ Θωμα, Κα.μπα.νέλλα. η τίς 
«ιδανικές κο νωνίες» η «κοινοπολιτείες - πρότυπα.» άλλων μετα
γενεστέρων συγγραφέων, 

'Εδώ ομως εΙvα.ι κά.τ δια.φορετ κό &π' τlς_ ά.π ες κείνες «συλ
λήψεις» των προα.να.φερθέντων μεγά,λωv πνε μά.τωv των α.ίώνων του 
παρελθόντος. 'Εδώ δ τήνα.χ τα, «εΙδε» κα.ί τα. «εζ ησε» !$λα. κείνα., 
χάρη σ' ενα. σπα.yιώτα.το φαινόμενο πα.ρα. Ι υχολογία�, πού ήτανε της 
προσωπικής του μοίρας γραφτό να. συνδεθη μ' α.υτό ή ζωή του. Μ' 
α.λλα. λόγια. τα, οσα περιγρά.φε: ε[vα.ι - στlς γενικές τους γραμμές -
τα, οσα. πρόκειται να. πρα.γματοποιηθοϋν στα, μελλοντικα, κείνα. χρό
νια. πού ,εξιστορεί στα, κείμενά. του. 

Ή α.ίσιοδοξία. γ α,  τίς !στορ κες τύχες των λα.ιί>ν της Ευρώ
πης κα.ί για. τήν άνοδική εξελικτική πορε'α. του δ τ κοϋ πολιτ σμοϋ 
δια.πνέει άπ' α.κρη σ' α.κρη τα. κείμενα. του τήνα.χ. Οί φό6ο μα.ς 
για. τήν πτώση των ηθ κών &ξ ων, γ ά τούς «σφr�λερ,;;,' ς δρόμους 
πού εχουν πάρει οί νεώτερες ήλικ'ες», γιά τή'ι κρ'ση ύπερπληθυ
σμοϋ πού όδηγεί σε μιά «δημογρα.φ κή εκρηξη» για. τήv όλοέ α. εν
τεινομένη «μόλυνση τοϋ φυσ κοϋ περι6ά.λλοντος», γ ά τήν άπειλή 
ενός όμα.δικοϋ εξολοθρεμοϋ με φο6ερά οπλα μα.ζ κη� y.,α.τα.στροφης 
(θερμοπυρην κό δλοκα.ύτωμα.), &ποδε'χνουντα.ι μάταιοι η τουλάχι

στον ύπερ6ολικοί. uΟτ περνά.ει καιρούς δοκψασία.ς δ πολιτ:σμός 
μας, αυτό εΙνα.ι άναντίρρητο. Περνάε κινδύνους κα.ί θά περάσει κ ' 
άλλους πολλούς άκόμα.. 'Αλλά. θα. ξεπερα.στοϋvε μ' επιτυχία. δλοι 
αυτοί οι φο6ερά δύσκολοι καιροί κι' δλοι α.υτο' οί κίνδυνοι θά πα.ρα
κα.μφθοϋνε. 

uΕνα. φωτεινό μέλλον ά:πα.ντέχ � το' ς λα.c;-ύς της Ευρώπης μα.ς. 
'Όχι άπό τύχγ, ά.λλά. σά.ν επακόλουθο δ κης των έισυνείδητης εκ
λογής πορείας ζωής. 'Έχουνε δίκηο δσοι πιστεύουν στά. μεγάλα. πε
πρωμένα. της άνθρωπότητα.ς. Ή πορεία. τη� ζωής της δε είναι 
δούλη των αιτίων, δεν χα.ράσσε-ι:α.ι άπ' τον ντετερμινισμό (τήν τυ
ψλή αιτιοκρατία.) . Είναι ά.ποτέλεσμα. επιτυχημένης άξ ολογικης 
κρίσεως καl καλής κα.l σωστής επιλογής στο σταυροδρόμι &να.μετα
ξύ κα.λοϋ κα.l κα.κοϋ. Κι' ή κα.σσά.νδρεια. προφητεία. τοϋ Oswald 



132 1 Λ I Σ Ο Σ 1979 

Spengle.r («Το λυκόφως της Δύσεως», Μόναχο, 1918-1922), δτι 
έγγίζει στο τέρμα της ή έποχη του δυτικοευpωπαϊκου πολιτισμου, 
θά εχει ,μέν μιάν έπαλήθευση παροδική, ά.λλ' οχι καί μιάν δpιστικη 
έπικpάτηση. Ό Σπένγκλερ μίλησε γιά την ·έπικείμενη, μετάπτωση 
του πολιτισμου των Ευρωπαίων σέ μιάν. άψυχη καί μονόπλευρη τε
χνικοοικονομικη χpονικη περίοδο, γιά την ά.ποστέpηση του δυτικου 
πνεύματος ά.πο τά 6άθpα του, ά.π' τίς ήθικές καί πνευματικές του 
οάσεις, &.π' τίς αίωνό6ιες σε6άσμιες θρησκευτικές, ήθικές, αίσθη
τικές καί γενικώτερα πνευματικές ά.ξίες του. Ό Ντή•να.χ το ά.ιπεικο
νίζει καί το &.ψηγείται κι' αυτο το στάδιο, ά.λλά σάν κάτι το πρόσ
καιρο, παρ' δλη τη μακραίωνη διάρκειά του. «Ε!δε», λέει, καί «ξεύ
ρει» πώς ε!χε μεν δίκηο δ Σπένγκλερ γιά την έπικείμενη πτώση, 
ά.λλά δτι «ϋστεpα &,π' τον Μεσαίωνα δποu τώρα (μετά τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο) .μπαίνει ή γηpαιη κι' ενδοξή μας τούτη ηπει
pος, πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς θά ίδεί μιά καινούργια 'Αναγέν
νηση καί το συνακόλουθο άνθισμα �νος νέου μεγάλου πολιτισμου». 

Γ. ΠΑΠΑΧΑ ΤΖΗΣ 

Η ZYNJJPOWIH ΖΑΖ 

rιΑ ΤΟΝ 11 1Αιzο,, 

ΤΟΥ 1979 

JJPX. 200 

ΕΛΠΙΖΟΜΕ ΝΑ ΕΧΗ ΣΤΑΛΗ

( με ταχυδρομικη έπιταγη - οχι με έντολη,_ 

Κωστην Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 

'Αθηvαι - 122) 
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Ό άγνωστός μας κόσμος 

UJYX□norlKH ΣHffiAΣIA 

TQH OHEIPQH 

<r ' ' ' ' λ 'Η φπο το γε ι κο τ τ ο « 
χολογική σημα.σία. των όνε ρω ι», 
προ:mοοθώ να ψωτί ω iπιστημο
νι κά, τίς ιπολυδα.ίδα ες πτυχές 
της ζωης, πού τελεσ ουργείτα.ι 
στά άδυτα. των άδύτων της άν
θρώπιν ς φυχης. 

1. Έ ν ν ο ι  ο λ ο γ 'α. τ ο υ
ό ν ε ί ρ ο υ. \.. Πρώτες κα.τα.-
6ολές 

Τό ονειρο εΙναι ψα.. νόμε ο τό
σο πα.λα.ιό, δσο κα.ί δ άνθρωπο;. 

Στούς λα.ούς πού ,oi}y μέσα. 
�τήv &πλότητα. της ψυσικης ωης, 
τό ονεφο άπό τά π ό μα.κρ νά 
χρόνια. ως σήμερα παίρ ει θέση 
κεντρική στό ολο σύστημα. τω 
ψυχοδια.νοητ� κων λειτουργιών. 

' vέ.κα.θεν τό ονε ρο θεωρήθη
κε κα.θρέπτης, μΘσα. στόν δποίοv 
ψα.νερώνετα.ι ή άλήθεια. της ζω
ης, τόσο της σ. ομ ·ι<ης δσο καί 
της δμα.δικης. 

Σ' , , 
ή τα. νεω-ερα χρονια., νοη-

Ύπό Γεωρ. Δ. ΚΑ ΨΩΜΕΝΟΥ 

σ α.ρχιι.ή κα.l ψ σ οyρα.τ κή άιτί
λ η η τη ζωης · κα.λλιέργ ησε 
τή Ι α.πο η πώ� τά O'IEt;)α. δε Ι ε
χο νόημα. αξ ο προσοχη� Ή 
άνά.πτυξ η δμως της Ψ χολογία.ς 
το- Βάιθους - νεώτερο μεγα.λο
σήμα. ιτο κλάδου της Ψυχολο
γιας - &v,έτρεφε τήν α.ποφη σύ
τή κα.' ξα, ά..δωσε στό ονειpο τή Ι 
πρώτη το κεντρ κή σημα.σία. στόν 
ολο ι υχ κό 6ίο 

Στή άρχα.ία. 'Ελλάδα. ύπηρ
χα. ι ε'δ�κά ιερά., πού εργο τους 
ή-α.ν νά δ α.οά. ()υ Ι στα ο ιειρα. 
τή θέληση τω θεω ι. Τό εργο 
α.ύτό -ό εκα.να.ν οί ιερείς. Πολ-

ές ψορές δμως ή άνά.γνωση cιύ
τή επα.ιρνε τή μορψή της μυστι
χης συνεπα.ψης του προσκυνη-η 
μέ τόν Θεό, δπ6τε δ Θεός εκα.νε 
τήν ά:rοι<ά.λυ Ι του θελήμα.τός 
του άπ' εύθεία.ς στή ι ψυχή του 
r�στου. 

Ό σκοπός της κα.-α.ψυγης στ� 
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ιερά. αυτά. ήταν διπλός: 
Πρώτα, ή θερα.πεία &.πό τίς 

ποικ!λες &ρρώιστιες. Δεύτερο, ή 
πρόβλεψη του μέλλοντος. 

'Από -τ:ό λόγο αυτό τά. α.νειρα 
διακρίνονταν εις θεραπευτικά. καί 
προφη.τικά. Άνάλογη ήταν και 
ή όνομα.σία των ιερών. Στην 
πρώτη περί,πτωση τά. ελεγαν ια
τρεία, στη δεύτερη όνειρο.μαντεία. 
Συχνά. οι όΥ<Jμασίες έναλλάσσον
ταν η εΙχα.ιν γίνει έπίκοινες. 

Τέτοια όν-ειρομαντεία ήσαν τά. 
Άσκληιπιεία στην Άρχαία Έλ
λά'δα. 'Όπως του Άμφιάρεω στον 
'Ωρωπό. Του Τροφωνίου κοντά 
στη σημερινη Λ.ε.6αδειά. 'Αλλά 
και στο Μαντείο των Δελφών, 
γίνονταν άνάλογες τελετουργίες. 

υοπως συ.μ6αί,νει πάντα στίς 
ιερουργίες, κρατουσε κι ,έ,δω :χ.υ
τηρό σύστημα διατυ.πώσεων ,. ει
δικό δηλαδη Τυπικό, πού επρε
πε νά. έφαρμόζεται με πολλη ευ
λάβεια, πού τά. συστατικά του 
στοιχεία ήταν ή νηστεία, ή σιω
πή, τά. καθαρτήρια λουτρά, οί 
θυσίες κι οι προσευχές. 

'Λπαμεινάρι του Τυπιχου αύ
του εΙναt τό «ά.μίλ ητο νερό» των 
σημερινGΝ Κληδόνων. 

Βασιχη προυπόθε·ση της ολης 
τελεwυργίας ήταν ή <ί,έγκοίμη
ση» μέσα στό όνειρομαντείο. 

Σήμερα, στη θέση της άρχαί
ας όνειρομαντείας, εχει δημιουρ
γηθη ή 'Ονειρολογία, κλάδος δη
λα.δη της Έπιστη,μονικης Ψυχο
λογίας, δ δποίος 4σχολείται με 
τη φύση καί τη σημασία των 
όνείρων. 

Β'. Στοιχειολογία: 
Κάνα·με ως τώρα χρήση της 

έννοίας ονειρο. ΕΙναι ά,νάηη τώ-
' 

ρα νά δώσωμε τά στοιχεία του, 
τά. γνωρίσματά του. 'Έ.τσι μόνο 
γίνεται σωστή ή έιπ�στημονικη 
ερευνα. 

Σ-ημειώνο,με ιπρωτα πώς στή 
θέση της έννοίας ονειρο χρη.σιμο
πο:ουμε και τούς ορους ένόιπνιο 
καί «όπτασία κοοθ' ϋπ'ΧJυς». 

Προς τtς ό.πτασίες αυτές του 
ϋπνου εχουν στενη ψυχολογικη 
συνάψεια καί τά. όνειροπολήματα 
(Pha111·ta!>Ϊιein) , ,δηλαδη τά. πλά

σμα τα της ,φαντασίας, καθώς καί 
τά. δράματα (Visionen) . 

Τό ονειρο άιπαρτίζεται άπό 
ε ί κ ό ν ε ς, πού γίνονται σ υ
ν ε ι 10 η τ έ ς την ωρα του υ.πνου. 
Τό ίδιο .μπορεί νά. συμ6η καί στον 
έπακτό ϋπνο, δηλαδή στήν τε-
χνητή ϋπνωση. 

Ειχόνες και συνείδηση. (συνει
δητές εικόνες) , εχομε δμως καt 
στην .κατά,σταση τής έγρήγορσης
- στον ξυπνο. 

Τί ,διαφέρει ή μιά. περίπτωση 
από την άλλη; Μας τό λένε οι 
παρακάτω θέισεις: 

α) οι παραστάισεις των όνεί
ρων εΙναι .έποπτικές - πραγματι
κές. Μοιάζουν με τίς &ντιλήφεις, 
πού σχημα.τίζομε 1μέ τίς αισθή
σεις δταν είμε.θα ξυπνητοί. Μοιά
ζουν λοιπόν σά.ν νά. ερχονται &.:π' 
εξω. 

6) Στίς παραστάσεις των ό'Ιεί
ρων πολλές φορές &.γνοουνται οι 
λογικές χαί ηθι,κές &ρχές. Λείπει 
ή γ ν ώ σ η των πρα"(Ιμάτων καt 
δ ε λ ε γ χ ο ς. Τά. ιπιό α.τοπα 
καί τά. πιό &.συμ:6ί6αστα :πράγμα
τα μπορcυν νά. συνδεθουν στά, ο
νειρα. Άκ,όμη καί τά. πιό &.νε-, 
πίτρεπτα. Στον κόσμο των όνε(
ρων ισχύουν άλλοι νόμοι. 
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) Σ . � �· ' , γ τu ονειρu �εν υπαρχεt 
πάντστε αλληλουχία. καί συνεί
δηση σχοπου. Πα.ρουσιάζο τuι 
παρεκκλ σεις κα.ί κενά. στή λο
γική σε ρά. των πρα.γμάτωι. ' 
κόμη λείπει ή 6ούλη.ση.

") Τ' ,, 'ζ ό ο ονειρο πα.ρουσια ει στοι-
χ είu δημιουργιχη; ψαντασία.ς, 
ενα εlδος: ε.μπνευσης. Δημιουρ
γεί ε.τσι νέες πολύτ μες συνδέσεις, 
ά.πό τίς δποίες προέρχεται έντε
λώς καινούργια. ά.ντίληψη πά ω 
στά. διά,φορα προ6λήματα της 
ζωης. 

Πολλές ψορες στό ονειρο λύ
νονται τά. πιό δύσκολα προολ ή
ματα, πού σ-τ:ήν έγρήγορση• μας 
εlχαν ψανεί έντελώς &ιπρόσιτα. 

ε) Πέμπτο ,στο χείο ερχεται ή 
διάρχεια των όνείρω υΕνα 5-
νειρο κρατεί ά.πο 5 εως 30 δευτε
ρόλεπτα. Τόσο μόνο. Κι cν τού
τοις μας δίνουν τήν αίσθηση πω; 
διαρκοϋν πολύ. Έπισυμ6αίνουν 
δέ τά. ονειρα συνήθως στό πρώτο 
κα.ί τό τελευταίο μέρος τοϋ ϋπνου 
-τότε πού δέ-ν κοφώμεθα 6αθειά.

Γε ν κη π α ρ α τ ή ρ η σ η: 
Οί χαρακτήρες αύτοί τοϋ ό

νείρου μας δίνουν νά. .έννοήσωμΞ 
γιατί οί αρχαίοι ά.τένιζα τά ο
νειρα ,μέ τόση μετα.ψυσική καί 
μυσταγωγική οιά.θεση, ώστε νά 
δημιουργούν ει,δικέ� ίεροτελε
στίες. 

Τό ϊδιο γινετα κα.ί σημερα 
ά.κόμ η στου; ά.νθρώπους της ψυ-

' λό ' ' ' σικης α,π τητας, κι α.υτο για.τι
σ' αύτούς ετνα: ά.νεπτυγμένε; 
ισόρροπα δλες οί δ..ι•ιάaμε:ς τη; 
ψυχής καί δέ 1

; γίνΞ,α.t με-τ:άθεση 
1i-J τijς ψυχικης ενέργειας προ; μ:ά.
W μόνσ κατεύθυνση. 

2 Ό ρ 6 λ σ ς : η ; Ψ υ
Χ Cι λ ο γ ί α. - τ Cι - Β ά.
θ ο υ ς· 

ιλήσαμε πα.ραπανω γιά. ψυ
χική ά.πλότητ?.. Σημα.ίνει το~τσ, 
έπtστρσφή στί; πρG1 ες ψυχ κές 
ρ·ζε-. Κάποτε δ ρ:στο; είπε στο 
Σιμωνα στή θά.λα,σσα τη; Τι6: 
ριάδος, «έπανά.γαγε εις τό 6ά.θος». 
Ό λόγος αύτο; εκψρά.ζει σέ δλ η 
τή•ι πληρότητά της τήν ανατο
μία της ψυχικής ά.πλότητας. υο
που ά.πλότητα., έκεί καί ένότη
τα καί καθολική έιποπτείσ.. 

ύτή τήν κσ&λιχή έπ'Jπτεία 
τοϋ ψυχ ΚCιϋ 6ίου ήλθε νά. δια
ταρά.ξη ή έξωστρέψε α τοϋ ξη
ροϋ δια.νοητισμοϋ τοϋ 1 ου καί 
19ου α.ιώνω , πού έδίδαξ-: πώς 
τά. ονε ρα όψεί οντο ά.πλG�ς σέ 
δ,άψορες κατά, μέρος αύτομα.τ:
κέ; λειτουργίες τοϋ έγκεψά,λου 
κα.ί πέρα ά.π' αύτο οέν ύπά.ρχε: 
τ'ποτε άλλο. 

' πέναντι στή αιτίληφη α'τή 
δέ ι ε.παυσε 6έ6αια νά. ύψώνη τήν 
αντ'θεσή της άπο τά. οάθη των 
αίώνων ή ψωνή τοϋ ' ρ στοτέλη, 
δ δποίο,. στο εργο του «περί 1. η; 
,ιαθ' ϋπνον μαντ.χη;» λέγει γ ά. 
έχείvα τά ονειρα πού τά θεω- . 

, θ , , ροϋσαν σαν εοπεμπτα, και προ-
ψητι·,ιά., δτι αύτά δέν μποροϋμε 
εϋχολα ουτε νά. τά ά.πορρίψωμε, 
ο!JτΞ καί 'iΙΧ τά. δεχθοϋμε («ουτε 

-
'δ υ� χα:αφρονησαι ρα :ον, ο τε r.ει-

σθη·ια.») . Καλοϋσε λ'J:rό ι δ 
'Αριστοτέλης τήν έπιστημονιχή 

, ' 
' ' ' , , σχεψη σε μ:α κατανυκτ κη αντι-

χρυση τοϋ χΞντρ:χοϋ τούτου ψυ
χικοϋ προ6λήμα ος. Αύτο ά.χρ. 
οω; εχαμε ή Ψυχολογία του Β::i
θους, δ νεώτατος χαί δυσχερέστα
το; αύτό; κΗδQ; τη; δλ_ης Wυχο-
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λογίας. 
· Κατά. την, Ψυχολογία του Βά

θους, τά. ονειρα δέν παράγονται
ά.πό σωματικούς ιεpε,θισμούς. Ή
πηγή των είναι καθαρά. ψυχική,
εόpίσκεται στά. ·6ά.θη του &.συνει
δήτου:. Οι σωματικοί ιεpεθισμοί
είναι &.πλές άιφοpμές οχι αίτίες.
Τό ίδιο •μπορεί νά. συμ;6'Ώ καί μέ
τίς νοrιτικές εντυπώσεις, πού εί
χαν σχηματισθη λίγο πpό του
ϋπνου καί οέν- εtχαν γίνει κα
θαρά. συνειιδητό γεγονός ακό1.ιη

καί ,εξακολουθοϋσαν έπομένως ν'
ά.πα·σχολουν τό π-νευμα μας εστω
καί ά.νεπίγνωστα. Γίνονται δη
λοοδη κι αυτές άφοpμές γιά. ονει
pα. Μή μaς διαφεύγη δέ πάντα, 
δτ.ι άλλο &ιφοpμή καί άλλο αίτία. 

Άλλά. ποιά. είναι αυτή ή Ψυ

χολογία του 6άίθους; Γιαιtί τήν

είπαν ετσι; Τό πpα.γμα αυτό ε

χει άμεση σχέση μέ τήν εννοια
τοϋ Ά σ υ ν ε ι ο ή τ ο υ. 

Στήν Ψυχολογία Άσυν·είδητον

σημαίνει τήν εσώτατη καί μυστι

κή �εκείνη περιοχή,, είς τά. άδυ

τα της δποίας έδpεύει ή κυρία
ουσία του είναι μας. Ό ρόλος
του Άσυνει-δήιτου εΙναι κυριαρχι

κός στή ζωή του &.νθpώπου. 'Έχει

προτεραιότητα καί πpωταpχικό
τητα.'Ισχύει ,εδώ τό «,εκ 6αθέων». 
'Όπως δέ είς τά. ονειρα, ετσι κι ε

δω, δέν· εχουν τέλεια επι6ολή

οί καθιερωμένοι λογικοί καί ηθι

κοί νόμcι. Καί εΙναι αυτό μιά.

μαρτυρία ώς πpός τήν πηγή των

ονείρων. 
Ή εννοι-α του Άσυνειδ·ήτου 

θεωpεί.ται μιεγάλη ά.νC1.κάλυψη, 
&.κόμη λαμπρότερη ά.πό τίς με
γάλες φυσικές ανακαλύψεις των 
χρόνων της 'Αν'('J.,γέννφης · καί 

του Διάφωτισμου. 
Καl είναι ή &.να.κάλυψη αύτή 

καρπός �ης Ψυχολογίας του 6ά
θους, ή, γιά. νά. πουμε σωστότε
ρα, μαζί μέ τήν &.νοcκάλυψη αυ
τή γεννήθηκε καl ή Ψυχολογία 
του 6ά.θους. 

Ποιοί δμ,ως όπηpξαν οι θεμε
λιωτές αυτης της Ψυχολογίας; 

Στους προδρόμους της συγκα
ταλέγονται δ Λε'ί6νίτιος, δ Νί�σε, 
δ Σοπενχάουερ, δ Χάρτμαν, κ.α.

Κάθε πpα.γμα. 6λέπετε εχει τήν 
προετοιμασία του. :Χ.ωplς επώαση, 
η κυοφορία δέν ·μπορεί νά. όπάp
ξη- τοκετός. 

Ό τοκετός εδώ &.νδpώθηκε στά. 
χέρια τριών μεγάλων ερευνητών, 
πού δ καιθένας ϊ.δpυσε οιri.ή του 
Σχολή μέ παραλλαγές ώς προς 
τή θεώρηση των ζητημάτων καl 
τήν μεθοδολογία της εpευνας. 

Πρώτος στή σεφά. εpχεται δ 
αυστριακός Σιγισμουνδος Φpόϋντ, 
πού γεννήθη.κε στά. 1854. Δη
μιούργημά του είναι ή λεγόμενη 
Ψυχανάλυση. Μ' αυτό τόν δpο 
εΙ1;αι γνωστή ή Σχολή του. 

Δεύτερος εΙναι δ Άλφpέδος 
'Άντλερ, αυστριακός ιεπί·σης,. πού 
γεννήθψε τό 1870. Στήν &.pχή 
-fιταν οπαδός καl συνεργάτης του 
Φpόϋντ, ϋστεpα δμως χωρίστηκε 
καί ϊιδpυσε δική του· Σχολή, 
γνωστή ιμέ τό ονομα 'Ατομική 
Wυχο,λογία. 

Κοντά. εpχεται δ έλ6ετός Κά
ρολος Γιούγκ, πού γεννήθηκε τό 
1875. ΕΙχε ξεκινήσει μόνος στlς 
εpευνές του. Τά. συγγράμματα 
του Φpόϋντ τά. γνώρισε μόλις ·το 
1906, καl τό 1907 τον συνάντη
σε στή Βιέννη. Ό Γιούγκ ίδρυσε 
τήν Άναλυτική η Κομπλεξική 
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Ψυχο ,ογια. - ετ.σι δνομά.σθηκε ή 
Σχολή το . 

'τ ς οι τρείς Σχο ές ά.νο ν 
τήν Ψυχολογ'ι:ι το~ Βάιθο ς. 'Έ
χουν κοινά., εχ'j ν κσί διΙJ. ορε t 
ι<.ά. σ μεία. εγο τα. κα.ί μέ ενα. 
αλλο π�ριληιτιτικό OJO α, Πρα.
κτ.κή Ψυχολογία. Για.τ'; Διότ 
α.σχο ου-;ται ,μέ α.μεσα. προολή
ματα ιιtού πα.ρ'Jυσ ά ονται στήv 
πράξη της καθ μερ.νης ζωης 
Ετσι μπορουv νά. σχημα.τίζουv 

μια. ύψηλή δεοvτολογια., κα.τάλ
λ ηλ η νά κυοερ a τή ζωή σ' δλο 
της τό πλάτος. Ό Κωθηγητής 
Καλλιάφας στο εργο του «'Η Ψυ
χολογία του Βάθο ς», σελ. 14, 
γρά ει οτι ε!πώθψι<.αv σωστά. τά 
έξης: δτι ή Πρακτική Ψυχολο
γία εΙναι έπ στ μονική περί της 
ψυχή πρόvο.α, της όποία.ς -1 συ
στηματικό.τη,.. εχε άμεταθέτους 
τά.ς ρίζας είς τό πρωταρχικόv φι
λοσοφ κό ι ζ ήτ μα περί του vοή
μα.τος του ε!vα ». 

3 Ψυ χ ο λ ο γία τ ου 
Βά θ ο υ ς: Τά κοινά. ι..αί 
τά 1,δ α.ίτερα. τών τριών 
Σχολώ 

Φρόύντ: Ψυχανάλυση. 
" ντλερ: ' τομική Ψυχολογία. 
Γιούyκ: ' ναλυτική Ψυχολογία. 

Κοινές οά.σε ς τίί)V τριών Σχο
λών η αίρέ.σεων είιαι: 1) 'Η 
εvνο.α του ' συνειδήτου. 2) Ή 
πίστη στή σημασία τών δvείρωv, 
δτι δηλα..δή τά. ονειρα εΙναι μέσον 
άπε κονίσεως του οαθυτέρου ύπο
στρώμα-τος του ψυχιχου οίου. 

' πΟ τά Ονε�ρα ΥfμποροUμε ν� 
άρυσθουμε οασικά. στοιχεία. της 
προσωπικότητος. 'Ακόμη ν' άι
τλήσωμε τρόπους ά.γωγης, ίκαvης 
νά θεραπεύσ-η πλήθος ψυχοδ α.-

νοητ ών δια.τα.ρσ,χών. 
Σ ά. κο vά. σημείr.ι, πpεnt! νά 

κα.τα.ταξωμε κσί τψ ννοια. τώ 1J 
συvθ' ωv ψ χ•κώv φα.ινομ vων, 
πο' ?ιπο ε ε- ώστόσο ?ι,vα..Υάλ Ι 

το~ Γιο'γκ. ιά, τrί, σΎθετα. α.'τά, 
ψ7ιv6μc'η χ ησιμ,οποtεί σ συνή
θω- δ δρο; σύμπ εγ α. ' π' α' -
τό ' vαλ τικη Ψυχολογ'α. το
Γ ο 'γκ όvομά. ετα.ι χ7' Σ μπλε
γμα.τ ι<.η ·η Ι ομπ ε ιι<.ή Φα.νερό 
τώρσ. πώς, άψου κι οί τρείς Σχο-
έ; άντλο-v ά.πό τήν wδ α, ά.φε

τηρ'α., θά. εχο ν '/..α. π λ ά. κοινά 
στί; μεθόδου- ?ινιχνεύπω- προς 
τίς πρώ ες δομικέ- μ,ορ ες της 
Ι χ:κη- πρα.γμα..τιι<.ότητο; 

Και cιύτα. μέν ε τψy τ&, ,<,Ο νά 
Πο ά ει ια. τώρα. τά δια.χωρ σ-ι
κά, 'Απα.ντουμε εμμεσα. μέ τήν 
έρώτηση:Πο.ά ε!να.ι ή δ'Jμή το
' συ ειδήτο ; ' π' αύτό χ ο α.ς 
τό τόσο οα.σ κό σημείο ?ι.ρχί ο ν 
οί δ.αφορε;. ' ψχλυτιyώτερα. τό 
προολη,μcι εχει ώς ξη; Ποιά 
?ι.ρχή εχει προτεραιότητα., 'Η 
Σ ιείδηση ·η τό 'Ασυ ιείδητο, Ή 
Συνειδ ση πcιράγει τό ' συνείδη
το; Ή τό ' συνε'δ το παράyε 
τή Συ ιείδηση; 

Οι δυο πρώτοι, δ Φρόυντ .,._7' 
δ Αντλcρ, δέχονται rώ; -b 'Α
συνείδητο συvεστήθ η ά.πό στο -
χεία.. άπωθ μέια d.πb τη Συvεί
δφη. Ό λόγος π::;υ σπρώχτψι..cι'J 
ετ-:Jι -:Jτο οά.θο- :ά στοιχ είcι α 'τά. 
είια. οι πο.ιίλ:; άπαγορ:ύσ:ι
πο επ οάλλονrτ? ι ά.πό τ'; ,φα.
το-σες κο;•;ωνιι..έ;;, ήθ ι.έ; ι<.α.' νο
μικέ; άιτιλή 1 c ;_ Έ .!-:Jη; ά.rό 
ο άφορα. πρcιγ '1.τιια. :μπόδ:-χ 
ι.αί 1:ί.λλες ά-ιrJ.γ ι<.α ότψε; 

Κατα.τρεγμέια λοtτ:bν τά σ-ο:
χεί,χ ,χυτά. ορ'σκουv ·,<,α,τα,φ 'γιο 
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στο Άσυνε&δητο, τον κρυψώ-ια. 
τοϋτον της ψυχης, κα.ί εκεί κα.ι
ροψυλα.-κτοϋv γιά. μιά δυναμική 
αναιμέτρφη προς τή συ.νειδητή 
πραγματικότητα. τοϋ δλου 6ίου. 
θά &λέγαμε πώς ετ ναι ενα. ήψα.ί
στειο, πού συνεχώς ανα.ζt)μώνει 
τήν εκρηξή του. Οί ανα.,θυμιάσεις 
του είναι ο[ α.ίτίες πού ψέρνουν 
τίς ψυχοδια.νοητικές ανωμαλίες. 

Ί πό το ψώς των ά,πόψεωy αυ
τών, πόσο λαιμπρά έρ:μηνεύετα.ι 
αλήθεια. τό σημερινό παγκόσμιο 
ψα.ινόμενο τοϋ χιππ:σμοϋ! 

Μέσα. μας λο:,πόν 6ράζει ήψα.ί
στε:ο. Γιά. νά προλά6ωμε τήν α
πότομη α.να.τίνα.ξη πρlπει νά. α
νοίξωμε μ:ά ,διέξοδο, yά, κάνωμε 
6α.θμια.ία. lκτόνωση,. Αυτό τό πε
τυχα.ίνομε μέ τήν ψυχανάλυση. 
'Αφετηρία. πα.ίρνομ,ε άπό τά ο
νειρα. η άλλες ,εκδηλώσεις πού 
εχουν συνάρτηση μέ τίς λειτουρ
γίες τοϋ ψυχικοϋ ·6άθους καί πού 
μας 6οηθοϋν, σάν το μίτο της 
'Αριάδνης, νά είσχωρήσωμε στά 
άδυτα. τοϋ 'Ασυνειδήτου κα.ί ν' 
άνα.σύρωμε α.πό ,εχ,εί στό ψως της 
συ'/'ειδήσεως τά χαροποιά. στοι
χεία., πού κυνηγrjμέγα. άλλοτε μας 
εξαπολύουν τώρα. τήν άντεπίθεσή 
τους. Ή μ,ετα.γωγή αυτή στο ψως 
της συνειιδήσεως ανοίγει το δρό
μο στην πράξη,, ή δέ πράξη σάν 
δημιουργι-κη ενέργεια. ,ενέχει με
yάλ η λυτρωτικη δύναμη. 'Ένα 
εLδος πράξεως εΙνα.: κα.ί ή άξιο
λόγηση όπό το φως νέων κριτη .. 
ρίων καί ή κατά λόγον ,έσωτερι
κης ηθικης ελευθερίας συνα.πο
δοχή. 

Μέ την άποδέσμευση καί την 
εκτόνωση α.υτη &.ποκαθαίρεται ή 
ψυχη καί έπανέρχετα.: ·ή 1σόρ-

ροπη· στά.θ.μη τοϋ ψυχικοϋ χώρου 
- ή ψυχικη όγεία..

uQστε, σύμφωνα. μέ τίς άπό
φεις τοϋ Φρόυντ καί τοϋ "Αντλερ, 
το 'Ασυνείδητο είναι ή ιiπό,κρυ
φη άποθήκη της Συνειδήσεως η 
τό κρησφύγετο των κακολογημέ
νων ψυχικών τάσεων. 

Γιά το ίδιο θέμα. α.λλ η ετνα.ι ή 
γνώμη ·.οϋ Γιούyκ. 

Ό Γιούγκ διδάσκ,ει δτι το Ά
σΨιείδητο εΙνα.ι ή πρώτη χώρα 
της φυχικης συστάσε•ως. 'Εκεί 
iνερyεί ή ίερώτερη παρακατα.
ιJ·ίικη τοϋ γένους. Αυτη δίδει τό 
χ:,>ώμα. της προσωπικότητος. , Έ
·tεί εΙνσ.· χα.ρα.1μένοι οι άρχεyο
νοι νόμοι της ζωης. 'Έχουν τό
:,ύθεντικό κϋρος της πρώτης πη
γης. 'Επάνω στον άyρό τοϋ Ά
σΨ,ειδήτου ψυτρώνει ή Συνείδη
οη. Ή α.ίώνια. πορzία. της ζωής 
�,::ι.τευθύνετα.ι άπο τίς άψα.νεί; 

i , , ' 1:ιυνάμεις πού ιοκπορευο•ιτ:χ.ι α..πο 
τi., 'Ασυνείδητο. Τά «συμπλέγμ,:.
τα.» τοϋ Γιούγκ δέν εΙνα.: πάντο
τε &.ρνr;τι κά, ιiλλά κα.ί κα.τα.ψα
,ι κά δημιουργικά.. Δεν δημιουρ
• eιϋν ,δηλα.δη μόνον, α.1σθή�μα.τα. 
,
1
1 ειονεξία.ς, όπάρχουy και εκείνα. 

•cc,1; δίδουν τόν τό·ιο της όπερc
χης κα.ί κατευθύνουν τη ζ�η προς
�πίζηλα ξέφωτα. ΈννοΗτα.ι, ή 
επενέργεια. αυτή δεν άσκείται 
γ,ωρίς έμπόδια. Τά έμ,πάδια. αυτά ' 

, � , δ �:ού προέρχονται α.πυ τη συνει η-
τ+ι άν-χγκαιότητα., εσωτερική και 
1 ;ωτερ: ;tή, δημ:ουργeιϋν τίς φυ
χοδιανοητικές άνωμα.λίες. 

Πρc.;tει νά άπαλλάξωμε τό 'Α- ;\ 
'Jυvείοητο άπο το άγχος. Κα.ί τοι· 
πε:υχα.ινομε περίπου με την ίδια. 
μέθσδο πού εφαρμόζουν καί άλ
λες δύ? Σχολές. 
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4. Ή σ η μ σ. σ ί α. τ ώ 'ι ό 'Ι ε '
ρ ω ι Κ'Χί c,1 &. ρ χ έ τ υ-
π ο ι τοϋ Γ ο ύ γ κ 

Τά. ονειρα. κ 1:ι.τά, τον Γιο' γ ι1. 

.. ' i , ζ 6 � ,, οεν •cο.κψpα ουν μ ΨJΥ τu αγχο;
τών κα.ταπιεσμένων δυνάμεων. 
'Εκφράζουν κα.ί τήν α.ίώνια. νο
μοτέλεια, η τούς αιώνιου; π6θου:; 
της οίκουμενικης ά.νθρωπό.τητο;, 
ά.νεξάρτητα. ά.πό γένος, ψυλ ή, 
γλώσσα καί εθνος. 

Πρόκειται γ,ά, τήν έ·ιωτική 
γραμμή τ?ϋ άνθρωπινου γένου;, 
τr, ζω-τική ά.ρχή πού κρατά.ει μέ
σα της τά. πρώτα καί α.χρα.ντα. 
·ι ίιματα τών πανανθρώπ: νων πε
r:?ω.μένων. Σ' αυτή τή ζωτική
ά.ψετη,ρί:χ στηρίζονται δλε; ο! κοι
vέ; παραιδ6σει;, τά, κοινά. σύμ,60-
. α., ο! κο: νοί π6θο: καί κοινοί δ
ραμα.τ:σμοί, πού συναντώνται
στv; θι:η σκεία, στή·ι πο ησr,, -:ήν
-έχνη καί ,η λ:χογρα.tια -:ω ι
)αών.

Τίς χ-χτα.οοΗς αυτές στο οά
ίl.Jς της ψJχης - σ:ό 'Ασ'Jνεί
δψο - δ Γ:ούγκ ,ί; ονομάζει 
άρχΞ.-τύπους. 

Οί άρχέτυπο: αυτοί είΨJ.l ε·η 
είδος :μq:ύτων ψυχικών στοιχεί
ων, κ:χ-:' άνα.λογί:χ πpό- τί; λε
γόμενε; ε.μψυτε; λογικέ; κ:χι r,
θικές άpχές. 

Ή δλ"J πορεία της ζωης λοι
πόν γίν�τ-χι μέ τή συνεpγ-χσία 
τη; -χίώ·ιια; ζωτ:κης ά.ρχης πού 
έδρεύε: οτό 'Ασυνείδητο κ-χί τη; 
κάθε ψορά ίστοριχη; καί γεωπο
λ: τι κη; νομοτέλειας πού δρα στή 
... υ·ιείδηση. 

Οί άρχέ.τυπο: α.ύτοί συγκpο
τοϋν ε•η ψαντα.χτ::ρό άστερ:σμό 
ψυχικώ•ι στοιχείω•ι, πού κατα·ιέ
με:-χι σi εξ μοvάιδες. Τί; μονάδες 

' ' ... , l , c.ιυτε; τι ι.εμε "π στημr,ιιι1.υtτερ,;ι. 
ι1.,;ι. ηγc,ρ!ες Εινχ: δέ ο! έξ- ς. 

1. Ή κα.τ ηγορία. ιώ•ι κα.θαρG)'/
r.:ο:r,τήτω•ι 1Ιερ:λα.μ6άνει τά. χρι
τ ήρ.-χ έχ�-•ι,;ι. r,;r,ιj μα; ΚΓ/. 'Ι') 'J'/ yά, 
δ:αχρί•ιωμε τό ε·η. πρiγμ,;ι. άπό 
τό :iλλο κ,;ι.ί ·ιά λέμε· α.' τό δι!:1.
φέρει &.πό έκεί'ιι:ι έ:fjUτ? εl ιι:ι� 
ώp:<ίο Υ :<ί !κεινο είη: &σχημο, 
χ τ �-

2. ΊΙ κα.:ηγοp.7 τ6πr, κχί
χp6 ιω Η 'Χ'J-:Υ( ι r::<; p·ιομε· συ ι 
?.: σθηση : lj; χ. 'ιήσεω;, τ lj; ?α
λ,;ι.γη; 

3. 'Η κα.τηγQpί,;ι. τη; ήδο•ιή:
χχί λύπη;. 01 τ6•10: τη; δι,;ι.μοp
φώνου·ι τό συ·η.:σθ rι,μα.τ:ι1.6 μ::ι; 
ιόσμο. 

4. Ή κατηγορ'-:ι. της τi;εω; .
Μέ α.ύτή παίρνομε ε δηση τοϋ λο
γι κοϋ ρυθμοϋ, τη; άpμον α.-, τη:; 
ίερα,ρχί-:ι.: εί; τό Σύμπχι y,:ι.' τGι•ι 
συ·η.ρτήσεων. 

5. ΊΙ κατηγορία τη; άλη-θεί-:ι.;
Οί τ6νοι τη; εχου ι δυο δ.α.ι1.ρί
σεις. Μέ: τήν πρώτη lι1.:ρράζομε 
τή συμψωνι,;ι. της νcήσεω:, πρό; 
τ:χ πράγμα.τχ, τήν εηο:χ δψ-:ι.δή 
:Qϋ όρθοϋ. Δ:-:ι.τυπώ·ιετ-:ι.: στfι ι 
πρόταση: 'Έχει καλώς. Μέ: :ή 
δεύτερη δ:ά.κρ.ση έκ:ρρiζομε -:ή•ι 
ει ιοισ. τοϋ συντελΞσμέ ιου, :ι.ε 1-

ιοJ οηλα.δή πού εχε: γ: ιε:, :ι:χί 
±:ροϋ εχε: γ'νει ύπipχε· σ:' ά.
ληθ νά.. Δ:χ:υπώ'ιετα: στ:- προ
τάσεις ι.\ϊιτό -:ό γ·ιωρ'ζω ίjδη. 
Κ-:ι.ί ιχύτό ε[ν,;ι.: τ.χ)-:ι:-χ 'σ:ορίχ 

6 Ή χ-:ι.τηγοpi-:ι. :η; ,jτ.±ρ
ξεω;. Ο! τ6νο� �η; iI 11..� 3zχ:_ .. ι.r;ιL 
πi·ι,τε δ:α.χρiσεω ι: 

Ή πρώτη μi; δίδε· -:6 δ:i
γp:ιμμα. ένό; ο•ι:ο;, :r, 1 Τ.7 "Cι'J· 

�['1 του, τήν �πχρξή -:ου "Λαθ !
α.J-:6. Τό aν α.•J:6 ft, ,op:I ι'.ι. 
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εr ναι καί νοητό. Φθάνει πού εγώ 
μπορώ νά σταθώ &.πέναντί του 
ώς όποκεί,μενο. 

Ή δεύτερη ,μας πληροψορεί 
δτι τό άντικείμενο έ'Κείνο είναι 
ύπαρκτό εξω στή ψύση. 

Ή τρίτη, δτι μοϋ παρουσιά
στηκε στο ονειρο. 

Ή τέταρτη,, δτι προέκυψε ιiπό 
&.νάμνηση. 

Ή πέμ,πτη, δτι είναι δημιούρ
γημα ψανταστικό - παράσταση 
κατά φα·ιτασίαν. 

5 'Α π ρ ό σ ω π ο καί Π ρ ο

σ ω π ι κ ό ':\. .σ υ ν ε ί δ η
τ ο:

Μιά 11.ροσεκτική εξέ,ταση τών 
&.πόψεων τοϋ Γιούγκ μας δίδει 
τήν πλ ηροψορία δτι δ Γιούγ.κ δέ
χεται δυο τύπους 'Ασυνειδήτου. 

Πρώτον, τό Άπρόσωπον Άσυ
νείδητον. Λέγεται καί ύπερπρο
σωπικόν. 

Δεύτερον, τό Προσωπικόν 'Α
συνείδητον. Δηλα·δή τό &.τομικό'Ι 
τοϋ καθ' ένός. 

Τό πρώτον, τό Άπόσωπον, εί
ναι τό λίκνο η δ ψορέας των άρ
χ ετύπων. 

Το ,δεύτερον, τό Προσωπικόν, 
είναι δ ψορέας τών δευτερcγε
ν<ίιν ψυχικών στοιχείων, έ-κείνων 
δηλαδή πού σχηματίστηκαν α.πό 
τήν ,έπαψή με τήν εξω πρα.γμα
τι κότητα. 

Διαπιστώνομε δτι στή δεύτε
ρη τούτη περίπτωση δ Γιc.ύγκ 
εύθυγραμμίζεται ιμε τίς &.πόψεις 
τών δύο άλλων Σχολών γιά, τό 
Άσυνειδητο. Γιατί ,έοώ εύρί-σκουν 
θέση οι απωθημένες τάσεις τc.ϋ 
Φρόοντ καί τοϋ 'Άντλερ. Δέχε
ται δηλαδή καl δ Γιούγκ δτι τό 
Προσωπικόν 'Ασυνείδη:το·ι, γίνε-

ται δ ψορέας τών κυνηγημένων 
καί καταπιεσμένων ψυχικών 
στοιχείων. 

6. Ν έ ε ς  δ ι α ψ ο p ο π ο ι ή-
σ ε ι ς  τ ώ ν  Σ χ ο λ ώ ν

. • ψ , , κ α ι ο ι υ χ ι κ ο ι ν ο-

μ. ο ι:
Εϊ,δαμε παραπάνω aτι κοινό 

σημείο συναν,ηjσεως τών τριών 
Σχολών -- Φρόυντ, "Αντλερ, 
Γιούγκ - είναι τό Προσωπικόν 
Άσυνείδητον. Ή συνάντηση δ
μως αύτή δεν ίσοδυνα-μεί με συμ
ψωνία. Εrναι μάλλον ενα ση
,μείον συγκρίσεως. 'Από δε τή 
σύγκριση αύτή 6γαίνουν πάλι οί

έξης ,διαψορές: 
α) Ό Φρόϋντ διδάσκει πώς τό 

'Ασυνείδητον κυριαρχείται &.πό 
καταπ11ιγ,μένες γενετήσιες δρ
μές, Τέτοιο είναι δλο του τό πε
ριεχόμενο. Ή άποψη αύτή χαρα
κτηρίζεται ώς παν.σεξουαλισμός. 
Φέρεται κσ.ί με τον δρο Λ�:ιπιν
το. 

6) Ό "Αντλερ δέχεται πώς τό
'Ασυνείδητο γεμίζει &.πό κατα
πνιγμένες τάσεις προς έπικράτη
ση. "Ο,τι κυρισ.ρχεί δηλαδή σ.τόν 
,, θ !:, ' Τ ' 'ξ , λ), αν ρω.πο uεν ει-11αι το σε , α 
ή δρι.ιή νά ύπερέχη &.νά,μεσα 
στούς άλλους. Τά tιιπόδια δ.μως 
πού συ-ναντα δημιουργοϋν τίς &.
πωθήσεις της δρ.μης αύτης προς 

' , '!:, 'Η ,, ψ ' ' 
,ο ασυνει,uητο. απο η αυτη 
εύθυγραμμίζεται προς τή διδα
σκαλία τοϋ Νίτσε γιά τον ύπε
ράνθρωπο. 'Ότι δηλαδή ϋψιστο 
ά.γαθό της ζωης είναι ή δύ,ναμη 
καί τέλειος άνθρωπος είναι δ 
δυνατός, δ · έπιχαιρέκακος καί α.
ψο6ος. 

γ) Ό Γιούγκ δεν ά,πορρίπτει 
τίς δυο παραπάνω αιτίες. Δέχε-
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:-zt κχί τί- δυό μα.ζί. ' λλά κον
τά σ' α.υ:έ;; δέχ:α. ιιχί α.λλα. s1:
τ:1cιγόνs1.. :;το χεί'Χ πού εχουι :;χέ
ση ορyΨιική μέ τά α.ίτήμα.τα της 
Π'ιευμα,τ.ιιης ψύσεως του ά.νθρώ
που. Για. τί δέ ι εΙνα,ι λίγα. τά έμ
πόδία. κχί οι ά.να.yκα.ιότητες πού 
τ;'ιίyι:,υ ι :ι; ευγενείς πνω χτικέ; 
:-:ί,σει;; του ά.νθρώπου. 

'Έτσι δ Γ 1cιύyκ ά.ρνείτα. τ·η 
μονομέρ: α. πού χα.ρα.ιιτηριζει τί; 
δυό άλλε; Σχολέ- κα.ί τοποθε
τεί τήν προσωπ κότητα. πάνω σέ 
κ"Χθολ:ιιό οά.θρο. 

Τό μεγαλείο τη; ά.πόψεως α.υ
τη- yί·ιετα.ι π ό α.�σθητό ύπό τό 
ψώ; τών ψυχ κών νόμων του 
Βούντ. 

Δυό είνα. οι 6ασικοί όμοι του 
ψυχ κου 6ιου κατά τόν Βούιτ. 

1) Ό νόμος της Ψυχικής Σχέ
σεως, κα.ί 

2) Ό νόμος τής Ψυχικής 'Α
νελίξεως. 

Ό καιθένας ά.π' αυτού:; ά.να.
ύεαι σέ μερικώτερε; έψα.ρμο

yέ;;, η περ πτώσεις. 
Ό πρώτος, δ νόμος της ψυ

χ ι κης σχέσεως, εχει τρεί; περι
πτώσεις: 

α.) Τόμος τώ'Ι ψυχικών συιι-
στα.μένω . Λέγε,τα.ι και νόμος τη;; 
δημιουρyι κης συν,Ηέσεω;. 

Συνθέσει;; κα.ί &.να.λύσει;; ώ; 
γνω<Jτόν, εχομε στ+ι Χημεία.. Δέ:ν 
':;χύουν ομω; έδώ οί ϊδιοι οροι. 
Γ:ατί στί; χημικέ:- συνθέσεις ε

χομε δρισμένο κα.ί σταθερό ά.πο
τcλεσμα.. Στίς ψυχικές ομως συν
θέσεις δέ:ν συμοα.ίνει καθόλου τό 
ίδ:ο. Τέτο.ες συνθέσεις είναι οί 
παραστάσεις, τά συναισθwα.τα, 
,ά οουλ 'ιματα.. Τά πρώ-α. τους 
ά.πλα στοιχεία μπορεΙ νά είνα.ι 

:ά t'δ:α., ιι!-: ή διαδικα.σ(α. τη- συν
θέ:;·ω;; δεν εΙνα. μηχα'ι:κή. 
Π:χίριει τροπή, χρώμα. κ"Χί ποιό 
:η-α. άνάλοyχ μέ: τήν 'δ.1cιτυιτ;'(Ι 
τών ά.:ομικώι ψυχ,κιί)ν ,ια.τs1 ο
λών. 'Ετσ: κάτω &.πό ϊδ:ε; έξω 
τερ:κέ;; συνθη·ιιε; εχομε συνήθως 
!διόμορψο ψυχ κό &:ποτέλε:;μα.

β) ομος -ώ'ι ψ χιχών iΨχ-

ψορών η της ψ χιιιης ά.να.λ ':;εω
Τί δια.φέρει δ νόμο - α.υτό; cί.πά
τάν προηγούμενο; Ί·δού Ό νό
μος τη;; συνθέσεως έρε 'ια τη
σχεση τών μερώ ι πρό; τό σύ ιολο,
ένψ δ νόμο; τη; &.να.λύσεως έρcυ
νfi. τή σχέση τών ψυχ:ιιών στο:
χ ε · W'Ι ένό;; - ένό;; ,μεταξύ τω'ι.

γ) όμος ψυχικών &ντ:θέσεω'Ι.
Κατά τό νόμο α.υτό στήν ήοΟ'Ι"f)
έπα. κολο θεί ή λύπη, στήν ε ιτα
ση ή χαλάρωση, στήν τρ κ μ "1. 

ή ηρεμία.
'Εδώ τελειώνει δ νόμος της

ψυχικής σχέσεως. Έξετά.ζομε τώ
ρα. τό νόμο της ψυχικής ά.νελί
ξεω;;. Διακρίσεις του εί ιαι οί έ
ξης:

α) όμος της ψυχιιιης δημ -
ουρyία.ς.

6) όμο;; της έτεροyονία.; τών
σκοπών.

y) όμο; τη; δ:' ά.ιτιθέσεων
ά.νελίξεως.

Κα.ί α) όμ?ς της ψυχ κης
δημιουργίας_

«Ουδέν χρήμα yίνε:α. , ουδc.
ά.πόλλυ.:α.ι, ά.λλ' ά.πό έόντω ι χρη
μάτων συμμίσyεταί τε κα.ί δια
κρίνετα. », εΙπε δ 'Αναξαγόρα-.

υτό δμω; συμ6αίνει μόνο στή
ψύση, οχι στόν , υχικό 6ίο. 'Εδώ,

• � 
!Ί::

, ' πα.ραστασε:;;, εννο ες, ωεε; ει ια:
συνεχώς νέα δημ.ουρyήμα.τα. δ ά
τών δποίων συντελείτα,ι ή ψυχι-
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κ+ι ά.νάπτυξη των &.τόμων κα.ί 
των κοι νων:ών καί σψυρηλατεί
τα.ι δ ά.νθρώπινο;; πολιτισμός οχι 
περιστροψικά, αλλά. κατ' εύθύ
yραμ,μη πορεία προς τήν αίωνιό
τψα. 

Καί αύτή ,&.κόμη ή ά.νάπλαση 
των παραστάσεων δέν άποτελεί 
επανέκδοση, α.λλά. κάθε ψορά. εν
τελώς και νούρyια δημιουργία. 

"Ας προσέξωμε πόση σημασία 
εχει αύτό yιά. τήν πιστό,τηιtα των 
μαρτυριών στά. Δικαστήρια. 

οι συνή,yοροι καραδοκοϋy yά, 
έκμεταλλευθοϋν τίς παραλλαγές 
των καταθέσεων, πού γίνονται 
&.πό τον ίδιο μάρτυρα σέ χρονικά. 
διαστήματα πού &.πέ.χουν ,μεταξύ 
τους, σά.ν άν.τιψάσεις πού καταρ
ρίπτουν τήν ά.ξιοπιστία. 

Ένψ ε!ναι φυσιολογικό ψυχι
κό γεγονός κάθε νέα δημιουργία 
νά. παραλλάσση ά.πό -ήν προηγού
μενη. Είναι έπομένως ά.νάyκη νά. 
προκύψη καί στή Δικονομία νέος 
κώδικας κριτηρίων yιά. τήν αύ
θεvτικότητα των μαρτυριών. 

6) Δευτέρα διάκριση τοϋ νό
μου της ψυχικης. &.vελίξεως ε!
ναι δ νόμος της έτεροyονίας των 
σ•κοπών. 

Κανείς στόχος στον ψυχικό 6ίο 
δέν ε!ναι άπόλυτος καί σ.μετακί
νητος. Κοντά. στήν πρόθεση τοϋ 
πράττοντος εϊτε αύτός ε!ναι ά
τομο εϊτε ε!ναι δμά.δα, ,έπε,μ6αί
νει και ενας άλλος παράγων ά
γνωστος κι αύτός κυρίως ε!ναι 
πού καθορίζει τούς στόχους_ 

Το πράγμα αύτό γίνεται κα
τανοητό στά. έξης παρα,οείyμα
τα: 

Στον Φάουστ τοϋ Γκαίτε δ Με
ψιστοψελ ης δ.ι.ιολοyεί πώς ε!.ναι 

μέρος της δυνάμεως πού επιδιώ
κει πάντοτε τό κακό καί έν τού
τοις πράττει πάντοτε τό άyαθό. 

Ό Μέγας Άλέξα..νδρος εξε-
στράτευσε στήν Άσία μέ άλλες 
ιδέες καί άλλες προθέσεις κι δ
λοι οί υΕλλη,νες ετρεψα� &.πέ
χθεια στούς 6αρ6άρους. Και δ
μως ή εκστρατεία εψερε σάν καρ
πό τον αμοιοαίο έyκεντρισμό μέ 
πρυτανεύουσα δύναμη τίς 'Ελλη
νικές &.ξίες, ένψ πα..ράλληλα δ 
Άλέξανορος δανείστηκε τρόπους 
της Περσικης Αύλης καί έyκαι
νίασε διεθνικό κράτος. 

'Ανάλογες μεταξιώσεις γίνον
ται ,μέ τή δίωξη των Πουριτανών 
στήν Άyyλία καί των .Οόyενό
των στην Γαλλία. 

Έκείνc πού δεσπόζει λοιπόν 
στο νόμο της έτεροyονίας των 
σκοπών ε!ναι Ίπερπροσωπικη 
Βούληση -τό 'Απρόσωπον 'Α
συνείδητον τοϋ Γιούy,κ- ή δέ 
ενσυνείδητη σκοπιμότητα &.σκεί 
δευτερεύοντα ρόλο. 

y) · Ό ν ό μ ο ς τ η ς δ ι'
. α, Υ τ ι () έ σ ε ω ν ά, ν ε

λ ί ξ ε ω ς: 
Ό νόμος αύτός &.ποτελεί .όπq

τομέα τοϋ νόμου της ψυχικης'ά.νε
λίξεως. Πρίν προχωρήσωμε στην 
&.νάλυσή του, &.νάγκη νά. δώσωμε 
ενα ,εποπτικό διάyρα..μμα.. των 
Βούντ, πού ε!ναι δ θψελιωτης 
της λεyφένης Πειραματικής η
Έπιστrιμονικης Ψυχολογίας. Τό 
διάγραμμα αύτό ά.ποτελεί είδος 
&.νακεψαλαιώσεως καί ,μαζί ά.ψε
τηρίας yιά. τη συνέχεια. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ TOr 

wrx1κor B1or 

1. Ό Υ ό μ ο ς τ η ς ψ υ
χ ι κ ή ς σ χ έ σ ε  ω ς:
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'r ποτομείς του: 
:χ) όμος τών ψυχ .<ών συνι-

στψέvω•ι η τη; δημιουργικ η; 
συνθέσεως. 

6) όμος τώv ψυχικών ά.ΨJ.-
φ-:ιρώv ή τής ψυχικής ά σ.λύσεως 

γ) όμο;; τών ψυχικώι σ.vτι-
θεσεωv. 

11 ό μ ο ς τ ή ς ψ υ χ ι-
χ ή ;  &.νε λ ιξε ω ς: 

Ύ ποτομείς του 
:χ.) Νόμος της ψυχιχής δη

μ.ουργίας. 
6) όμος τήc; έτερογοvίας τών

σ1<0πώv 
γ) όμο; τής 1δι' άντιθέσεωv 

ά.νελίξεω;. 
'Εδώ ξα.νσ.6ρίσκομε τrι συ·ιά

ψεια. με τά. προηγούμενα. κα.ί συ
ιεχ ίζομε. 

Σέ τί σχέση 6ρισκετα.ι άραγε 
δ όμος τής δι' ά.ντ θέσεων άνε
λίξεως με τό νόμο τώv ψυχικών 
ά.ντ θέσεων; Ε!να χι οί δυο ύπο
τομείς πού έ1;εργοποιου τα.ι σέ 
χωριστό πλα.ίισιο δ καθένας. ,r 
νόμος τών ψυχικών ά.ντιθέσεων 
ά. ήκε στο 6ασιχό νόμο -η;; ψυ
χ κής σχέσεως. Ό νόμος της δι' 
ά.ντιθέσεων ά.νελίξεως ά.νήκει στο 
6σ.σικό νάμα της ψυχική; ά. ελί
ξεως. 

Ό πρώτος είναι μηχανισμό; 
έσωτερικης διεργασίας, οάσr έξ
οπλι,σμου προς εκτόξευση - έσω
τερική &.να.ζύμωση κα.ί προε,οι
μσ.σία.. Ό δεύτερος είναι ή εκ
δήλωση προς τό εξω, ή ύλοποίη
ση της ψυχ κr ς ψόρμουλα.ς, ή 
δ ,μιουργική όντοποίη.σή της. 
'rπάρχει έπομένως ά.νάμεσα. στου; 
νόμους γονιμοποιός ά.ντιστοιχίσ., 
σά.11 έκείνη πού κρατεί ά.νάμεσα. 
στην 'Ιδέα κα.l την Πράξη. 'Ιδέα. 

χωρίς Πράξη κz.νό·ι Πρά.ξη χωρ'; 
Ίδέα. ψθορά. Μόνον οπου ή Πρά.

ξη ε!vα.ι ό τοποίηση 'Ιδέα.;, έκεί 
έχομε Δημιουργία.. 

Τό έσωτερ κ>.ι vόημ,χ του νόμο 
της δι' ά.vτιθέισεων ά.vε ιξεως έχ
ψρά.ζετα. στή ρήση τ,;υ 'Ηρα. ε ' -
του: «Π,χ ίvτροπος ά.ρμον Ύ,) 

σμου, οκωσπερ λύρης κα.ί τόξο » 

Σ' ο:ύτό τό πήγα vε - ε ,χ ό
ψείλο ται οί ο:ίροοεις, οί Σχολές, 
τά, κόμμα.το: κο:ί κάθε είδους ά.vτι 
λογία - ολο: τουτσ. στοιχεία. .ης 
δημιουργικής πορείας προ; τά. έμ
πρός, Ιδφέvα. σ' ενα ύπό6ΙJ.θρο 
έvότητος κατά. τό σχήμ7 της 
δ αλεκτικης τριλογ'ας του '1-:γέ
λου: Θέση - 'ι\. ιτ 'θεση - Σύ•ι
θεση. 

Η ΑΡΧΉ ΤΗΣ 
ΣΕΩΣ. 

ΤΙΡΡΟΙΠ-Ι 

"Av προσέξαμε τα. οσα. εχομε 
πεί ως τώρα εχομε π ά, ά.ρκετό 
ψώς γιά. vά. προχωρήσωμε στο 
μονοπάτι πού μα.;; δδηγεί στήν 
· ρχή τrς &.ντιρροπήσεως.

Στήν Ψυχολογ'α του 6άθου;
ή 'Αρχή της ά.ντιρροπήσεως απο
τελεί 6α,σικό ορο ισορροπία.; του 
ψυχικου ερ,μα:το;. Είναι ένα. ε!
δος &.σψο:λιστικης δ κλειδο:ς, ή 
δποία. ,έvεργεί :ι.ύτομάτως γιά. vά. 
δισ.τηρηθή ή ίσομέρεια. κα.ί ή 
ά.ρμονίο: τών ψυχιιιώv σ:οιχείωι, 
η κα.ί νσ. :πα.νορθωθη α.v συvέ-
6η προ; στ γμή κα.π,; α. χαλά
ρωσή της 

λυτή ομω; ή α:ύτόμ,χ:η λει
το!.ιpγία. εχει πάλι τη με-:χ.ψυσι
κή της προέκ-ο:ση γιατί μα.; δ!
�.:ι τή μαρτυρία. πώ; δ α·ιθρωπο; 
εχει στίς ψυχικές του ρίζες τήν 
έμφυτη δυνα.:ότητ-χ νά. ρ θμ(ζ η 
μόνο; το!J τόν έ,:υτ6 :r;υ κα.ί σω-
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μιχ-:κά. κα.ί ψυχικά, μάλιστα. δέ: 
ivεπίγvωστα. 

Αυτή ή αυτορρυθμισία ανα
λύεται ώς έξης: 

Ί πάρχ ει στον άνθρωπο ενα 
σύνολο ενεργείας πού μένει πάντα 
το αυτό . .lέ:ν είναι δεκτικό αυ
ξομειώσεων. 

Έά:ι .διοχετεύσωμε ηυξημένη 
δόση, ενεργείας προς μιά. κατεύ
θυνση, θά. ,εξασθεvίσωμε αλλ η 
λειτουργία μέ: ά.ποτέλεσμα νά. με
τα.πέσωμε σέ: συμπτώματα ψυχο
νευρωτικά. 'Από το ύπόστρωμ� 
τότε του ψυχοψυσικου όργαvι· 
σμου &.ναπηδα, ή ά.ν,ί6ραση, ·,1 
δποία έκδrιλώνεται στά. οvειρα. 
Τά. ονειρα γLνονται ενα .μέσο κεν· 
τρισμου της συνειδήοεως γιά. νά. 
συνεργα-σθη στήν &..ποκατάσταση 
της ίσορροπία.ς. 

"Ας προσέξωμε εδώ τήν τερα
στία σημασία του ονείρου προς 
τήv πλευρά. της ψυχικης ύγεία.ς. 
Ή συμr6r,λή του γιά. τήν πρόλη
ψη .μεγαλυτέρων δεινών εlναι 
πρωταρχική. Το ονειρο θά. λέ
γιχμε &.κόμη εΙναι &.πεικόνιση 
ριζικών ψυχικών άναγκών, πού 
ή &.ρνητική πλάχα τους αποτυ
πώνεται στή συ,νείδηση. Ευκολη 
γίνεται πιά. ή εκδοση &.ντιτύπωv. 
Κάθε &.ντίτυ.πο εΙναι καί μιά. ρι
πή εκτονώσεως. 'Έτσι ψθάνομε 
στήν &.πα.ραίτη,τη ψυχική αυτορ· 
ρυθμισία. Εbδος άντι τ ύπου εlvαι 
καί ή &.πλή .&.ψήyηση του όνεί· 
ρου. 

Αυτονόη:το τώρα δτι τά. οvει
ρα πού ύπηρετουν τήν 'Αρχήν της 
&.ντιρροπήσεως τά. όνομάζομε 
&.ντίρροπα ονειρα. 

7. Τ ά.  είδ η τω ν ον ε ί
ρ ω ν:

Μιλήσαμε παραπάνω γιά. ά.ν
τίρροπα ονειρα.. Δέ:ν εlναι δμως 
τά. μόνα. 'Ιδού ή δλ η κλιμάκωση 
τωv: 

Α) 'Όνειρα. ά.ντίρροπα. 
Β) 'Όνειρα. προορατικά. 
Γ) 'Όνειρα. ά.ναγωγικά. η &.,ια.-

σκοπικά. 
Δ) 'Όνειρα ά.ντ:δράσεως. 
Ε) 'Όνειρα τηλεπαθητικά.. 
Τά. α.vτίρροπα ονειρα έλέγα.με 

δτι σκοπό εχουν την &.ποκατά..στα
σrι της 1σορροπίας δταν ή ζυγα
ριά. της ψυχικής ενεργείας γέρ
νη προς τή μιά. μεριά. Εlναι φυ
σικό αυτό νά. γίνεται μέ: ά.ντί6α.
ρο πού εχει τά. στοιχεία του &.ντι
θέτου. Πολλές φορές δμως - κι 

' .1. Τ ' 
θ . ξ αυτυ ει ναι το αυμαστο - ή ,ε, ι-

σορρόπηση γίνεται μέ: το δμοιο. 
Το δ.μοιο ·διά. του δμοίου θερα
πεύεται. "Αλλο -vουτο μυστήριο 
της ψυχικής μας δφης! 

Προορατικά. δέ: ονειρα εlναι 
εκείνα., πού &.πό τά. πανάρχαια 
χρόνια τά. εχα.ρακτήριζαν ώς 
χρηισμούς. Οί χρη,σμοί 6έ6αια 
&.ναψέρονταν στη· φανέρωση της 
'λ./Ιθ Μ ' ' " α. ,1 ·ειας. ερικοι τα. ονειρα 
αυτά. τά. χαρακτηρίζουν προφη
τικά. ύπό την εννοιαν δτι χα.ποια. 
ύπέρτερη Μνα.μη &.ποκαλύπτει 
το τί θά. συμ6η. "Αλλοι &.ποφεύ
γουν τον δρο προφητικά. καί δέ
χονται οτι το 'Ασυνείδητο διαθέ
τει άρτια καί τέλεια μέσα μέ: τά. 
δποία κατορθώνει VΓJ. διαγνώση 
που δδηιyείται το οτο,μο εφ' δσον 
θά. παραμείνη κάτω &.πό την επί
δραση των σύνθηκών πού ετυχε 
νά. εχη 6ρεθη. 

Κανείς δμως δεν &.ρνείται δτι 
τά. ονειρα αυτά. - δμιλουμε γιά. 
τά. προορατικά. - εχουν ,μιά. ελ-
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λογη σκοπιμότητα., ενα. τε σ ογ -
κό χα.ρα.χ. τήρα.. ' ποτελο -ν έπο• 
μένως συμ6ολική γλώσσα με την 
δποια. ν έκφρά. ετσ.ι τό ' συ εί
δητον, πού κατέχει τόσο κεντρι• 
κή θέση στή ολη σύνθεση της 
ζωής, καί πού τό όπτικό του πεδ'ο 
άπλώνετα.ι μακριά.. 

'Αναγωγικά. δε η ά.νασκοπι;<.ά. 
εΙνα.ι τά. 15 ειρα πού κα.τα.τεί ουν 
νά φέρουν έξισορρόπηση μεταξύ 
της αξίας μας και της θέσεως 
πού κα.τέχομε στήν κοιν·ων(α. η
στήν δποια.δήποτε ίερα.ρχία.. Για
τί δεν !σοστα.θμίζουν πά. τοτε ή 
έσωτερική ά.ξ(α με τήν ,έξωτερι
κή λάμψη. Πολλές φορές ουτι
δανοί κατέχουν ύψηλές θοοεις 
και άνθρωποι αξίας παραμερίζον
ται κα.ί έξουθενώ οντα.ι. Δρα κα.ί 
έδω κατά τρόπο ίδιότυιπο ή ά.ρχή 
της α.υτορρυθμισίας της ψυχης. 
Κα.ί φυσικά., α.ν εχωμε ά.νε6η ψη
λά χωρίς νά τό αξίζωμε, τό οιει
ρο μας ταπεινώνει. 

' ντιδραστικά. δέ ονειρα. εί
ναι ιέκείνα, πού όψείλονται στή 
λεγομένη καταπληξία. (σ&-ιι) . 
Στήν καταπληξία., της ψυχ κης 
ταραχής προηγείται ,6λάι6η του 
νευρικου συστ 'μα.τος. Φα.νερό δέ 
πώς τέτοια _φαι νόμε,να, ε.χομε 
στούς πολέ.μους και σ' άλλα συγ
κλονιστικά. περιστατικά. Μεγάλη 
έπύδρα.ση εχουν πρό παντός τά. 
τραύματα κα.ί οί σωματικές κακώ
σεις γενικά.. 

Τελευταίο ε!δος όνείρων σύμ
φωνα πάντοτε με τήv κατάταξη 
του Γιουγκ είναι τά. τηλεπαθητι· 
κά. ΕΙνα.ι δε τηλεπάθεια ή με
τάγγιση μας ψυχικης κα..ταστά.
σεως ά.πό εν« άτομο σέ αλλο -
&πό τόν πομπό στον δέκτη, ό δέ 

δέκτη; τήν εχε συ•ιειδητή τή11 
Ι'Χ 'λσ α.ση α' τ ή Ώ:;; πρός τόν 
πομπό ή τηλεπάθεια. ε! αι δύο 
είδων, ή αύθόρμ τη πού γίνε
τα χωρίς ά. τό &ντιλα.μ6ά εται 
δ πομπός, καί ή σκόπιμη πού γί
νετα.ι "στερα. ά.πό προμελέτη και 
κα.τά.λ ηλη προπαρασκευή. 

* 

•• 

'Εδώ τε ειώνει ή σύντομη 
θεωρητική έπ σκόπηση τοϋ προ-
λήμα.τος των όνείρω 11. Τό έν

δ σφέρον μας ομως δέ τελειώ
νει εως έδω. 'Υπάρχει καί ή πρα· 
κτική πλε ρά. τω πραγμάτων. 
θά. εχη πολλή σ rw,σία. νά. &ξιο
λογήσωμε κα.ί νά κα.τατάξωμε 
όρισμένα. ονειρα. 

Ό καθένας καλά. θά. κά. η νά. 
καθιερώση ενα. ήμερολόγ ο η ενα 
λεύκωμα όνείρων κι' ,έκεί μέσα 
νά συγκεντρώση ονειρα. δικά του 
κα.ί ξέ ια. οσα μπορεί. 

Δέν φτάνει ομως ή καταyρα• 
φ� των όνε' ρω ι

_, 
χρ,ειά�εται και

μιcι.. πρσεισα.γωγη για το κα.θένα. 
Ή προε σα.γωγή αυτή πρέπει νά. 
μάς δίδη τί:;; ψυχολογικές καί τίς 
α τικειμειιιιές συνθηrιιε:;; πού 6ρέ· 
θηκε τό α.ταμο τήν προηιyουμένη 
ήμέρα πρίν δη τό ονειρο. 

Μέ τά. στοιχεία αυτά ενας ει
δικό:;; θά μπορέση ά. κατατά.ξη 
καί έρμ ·ιε 'ση τό κάιθε ονειρο 
σύμ ωνα μέ τά. έπιστημον κά. κρι· 
τήρια π ύ ά.ναπτύξαιμε παρα.πά· 
νω Σ' έμάς ο,τ δίδει τώρα ίκα
νσπο'ηση εΙν11ι ή μέχρις έδω 
προσφορά. πού συνίσταται σ-ό δ-ι 
ά.ποκαλύψαμε μιά. πτυχή του ψο· 
6ερου μυσ-ηρ 'ου πού συ1ιθέτει τή
ζωή. 
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Ο ΕΦΙF\ΛΤΗΣ ΤΟΥ ΘF\NF\TOY 

Ύπο του κ. Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

ΕΤναι άδύνατο στον άνθρωπο να 
σvμφιλιωθει με την Ιδέα, δτι Φu
σικη άπόληξη, της έξατομικεuμένη.ς 
ζωης εΤναι δ δριστικος άφανισμός 
της, δ θάνατος. Άπο τότε που ξύ
πνησε δ νους του και εθεσε ΤΟ πρό-
6λη μα, δοκίμασε δλοuς τους τρό
πους, για να έξαλείψει η να μαλα
κώσει αίιτη την καταθλιπτικη σκέ
ψη, που ίίστερα άπο ώρισμένη ήλι· 
κία, .κάνει άφόρητα πικρη τη γεύση 
της uπαρξη,ς - του κάκοu ! u Οσο 
και να προσπάθησαν μάγοι και 
προφητες, ποιητες ικαι παραμυθά
δες, όνειροπόλοι και φιλόσοφοι να 
του δώσουν την ,έλπίδα δτι ή ζωή, 
με τη μια μορφη η με την άλλη,, 
συνεχίζεται και πέρ' άπο τον τάφο, 
δτι μπορεί μάλιστα (αν φανει φρό
νιμος) να εΤναι ,και καλύτερη άπο 
την έπίγεια, αίιτος έξακολοuθει (δ
πως δμολογει και δ ύμνωδος της 
:Εκκλησίας) «να θρηνει και να όδύ
ρεται δταν έννοήσει το θάνατο». 

* 
*•!ι 

Πολλοι ίσχuρίζονται δτι φταίει 
ή παιδεία μας (ή άνατροψή, ή έκ
παίδεuση, ή παράδοσ�, ο1 θεσμοί 
μας κτλ.) που τρέμοu,με ΤΟ θάνατο. 
ΝΕπρεπε - δπως λέγουν - άπο 
την τρυφερή μας ήλικία, να διδα
χτοΟμε 1<αι να άσκηθοΟμε ετσι ώστε 
να έμποτισθοΟμε με την Ιδέα, δτι 
δ θάνατος εΤναι κάτι φvσικο και αίι
τονόψrο, μια φάση της ίδιας της 
ζωης, και μάλιστα εύπρόσδεκτη, δ
πως ή άνάπαuση ύστερ' άπο τον 
κάματο της ήμέρας. Το ΤΜ:Ομα δ-

μως του πολιτισμοΟ μας δεν μας 
άφήνει να παραδεχτοvμε αίιτη την 
άπλη λύση. Έπειδη ή έπιστήμη και 
ή τεχνική .μας κατάφεραν να δαμά
σουν τόσες πανίσχuρες φuσικες δυ
νάμεις και να 'tις θέσουν στην ύπη
ρεσία των άναγκων και της ματαιο
δοξίας μας, θεωρουμε το θάνατο 
άτυχία η σvμφορά, ενα εΤδος άρ
ρώστιας, που δεν .κατορθώσαμε ά
κόμα, άλλα δπωσδήποτε θα μπο
ρούσαμε να τη γιατρέψουμε, και 
για τοΟτο τρέμοuμε μήπως μας 
6ρει ΤΟ κακο .και δεν προλάβουμε 
να σωθοvμε. 

..,•. 

01 Άρχαιοι Έλληνες, για να 
παραμuθήσοuν τις ψυχες των πε
θαμέινων και .J<'x ένθαρρύνοuν τους 
ζωντανούς, εστελναν στον r Αδη και 
τους θ;ού� των., Γλύτ�αν ,

με τοΟ7
το άπο την όδ.ννη του θανατοu; οι 
έπιτuμδιες στηλες τοΟ ΚεραμεικοΟ 
εχοuν διαιωνίσει τη μελαγχολία 
τους. Έμεις ο1 Χριστιανοι έπί αlω
νες τώρα άνατρεφόμαστε με την 
έπαγyελία της αιωνιότητας, με την 
προσδοκία μιας πέρ' άπο τον τάφο 
ζωης. Γίναμε άραγε, με αίιτη την 
ύπόσχεση και την άναμονή, φίλοι 
με ΤΟ θάνατο; Δεν τον τρέμοuμε; 
Δεν όδυρόμαστε, δταν πλήξει ενα ά
γαπη,μένο μας πρόσωπο; Πρακτικοί, 
δπως σέ δλα τους, ο\ Έδραιοι δεν 
άναφέροuν ποιιθενα στις Γραφές 
τους την άθανασία της ψυχης- τις 
άμοι6ες και τις ποινες για τα ερ

γα τους σε τοΟτο ΤΟ κόσμο τις πε
ριμένουν και τις άποδέχονται, οχι 

---- --

----
--

----
--

---- --

---- --

----
--
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στον άλλο 
Πώς αιm!ά\/ονται οί αλλοι αοί, 

οι λεγομενοι «πρωτόγονοι» δεν εί
μαι σε θεση να γνωριζω Λέγε,αι 
δτι μερικοι άπ' αύτούς (στην Πο
λυνησία λ χ ) πανηγuριζοuν με τρα
γοuδια και χοροuς οταν ενας δι
κος τους λuνεται άπο τό: δεσμα 
της ζωη Έχω άκούοει και αύτήν 
εδώ την ίστορια Σε μια κλινικη 
του Λονδίνου ό πατερας και ή μη
τερα ενος 6αρισ; άρρωστου νέου 
( άνηκα\/ στην κιτρινη φuλη), παρα
κολοuθοuσαν με θλίψrι καi αγωνία 
τους πόνους του. Μιό: μέρα φάνη
καν στο διάδρομο γελαστο1 και 
χαροuμενοι Οί σύνοικοι νόμισαν 
δτι ό αρρωστος πέρασε πια την 
κριση και ετρεξαν νό: τους σuγχα
ροuν ΈκεΊνοι εξηγησαν δτι πρα
iματιt<,QΙ dψαι πολιJ εuχαριστημε 
νοι ό γιος τους εΤχε πεθανει και 
εΤναι τωρα εύτuχής Ήσαν μή
πως όπαδοί του Βούδα καi πί
στευαν δτι ό θανατος, ως 6ημα 
προς την άwπαρξία εΤναι αληθινη 
λuτρωση, 'Η εΤχαν άπλώς άνακοu
φιστεΊ που τερματιm!r,κε έπιτελοuς 
τό μαρτuριο του παιδιοu τους, Καi 
τό: δύο εΤναι πιθανα Άλλα θό: δε
χτώ δτι όρισμένες περιπτώσεις (π χ 
ή άπόλuτη ήρεμια με την όποία οι 
έρημιτες και ο1 ασκητές του Χρι
στιανισμοu άντιμετωπιζοuν τό θά
νατο, ως επιστροφή στου; κολποuς 
του Θεοu), άποτελοuν άξιοθαuμα 
στα φαινόμενα 

., 
... 

Ό φό6ος του θανατοu εχει βα
θιές τις ριζες του μέσα στην ψυχή 
του αvθρωποu. Οί άπελπισμένες 
προσπαθειες που εγιναν και γίνον
ται για νό: τον διαλύσουν η να ταν 
άπαλύνοuν, άποδείχνοuν ποσο 6α
σανιστικο και έπίμονο εΤναι τοuτο 
τό αγχος. 

Δοκιμάστη-κε πρώτα ό θρησκεu
τικος μύθος ΚορuφαΊες διάνοιες 
γοητεύθηκαν η προ6ληματίσθηκαν 
άπο τό: σύμ6ολά του Ένας όρθο
λογιστης σό:ν τον τραγικο ποιητη 
Εύριπιδη δεν διστάζει νό: διατυπώ
σει την άπορία (σ' ένα άπόσπασμά 
του που μας διασώθηκε) <ψήπως 

ή ζωή εΤναι θάνατος, και ο θάνατος 
ζωη;» Μήπως πεθαίνουμε την ώρα 
π u γεννιομαστε, καί άρχίζοuμε. vά 
ζούμε πραγματικό: δταν πεθάνου
με Ό διονυσιακος μύθος και ή 
σuνεχεια της επικοινωνίας, ή εναλ
λαγη της έπίγειας με την ύποχθο
νια ίίπαρξη., οπως την άποκάλuπταν 
στους μυημένους οί 'Ελευσίνιες τε
λετοuργιες, βρίσκονται φανερά πί
σω απο το έναγώνιο τούτο έρώτη
μα Ό Πλάτων θό: εΤναι σαφεστε 
ρος και πιο κατηγορηματικός Ή 
άληθινη σοφία, διακηρuττει με τό 
στόμα του Σωκρατη, των διαλογων 
του εΤναι <<μελετη θανάτου» Και 
μελετη έδώ σημαίνει ασκrρη, γu
μνασμα Με αλλοuς λογοuς σοφος 
εΤναι εκεΊνος που γuμναζεται πώς 
να νεκρωσει το σώμα του να ά
χρηστεψει τά οργανα της πλάνης, 
τις αισθήσεις για νό: άφησει τό 
πνεuμα του έλεuθερο να ύψωθει στόv 
υπερουράνιο τοπο των απόλυτων 
όντων και των αuθ�>τι .ώv άξιων. 
Με την εvνοια αuτη ο φuσικος θα
νατος εΤναι μια καλη τu,<η· λύτρω
ση άπο τό: δεσμα του ψεύδους και 
της άπάτης 

· Υστερ' από το θρ�_σκεuτικο μu
θο επιχείρησε και ο φιλοσοφικος 
λογος να σuμφιλιωσει τον αvθρω
πο με την ίδεα του θανάτου Το 
προ6λημα τωρα μεταφέρεται άπο 
τη μεταφuσικη στην ψuχολογικη 
σφαίρα VΟχι τό «που» μάς πη
γαινει ό θανατος (σέ μιαν αλλη 
υπαρξη η στην άνυπαρξια ) άλλά 
τό <<πώς» θα άπαλλαγοuμε από το 
άγχος του εΤναι το προ6λημα που· 
εχει νό: λύσει άμα σuνειδητοποιησει 
δτι ό φόβος είναι μιά αλλοιωση, 
εvα παθος της ψuχης που γεννιε
ται και διατηρεΊται άπο την αμα
θεια και τον παραλογισμό Ο αν 

θρωπος με φρόνηση πρεπει να έ
ξαλειψει τα παθη απο την ψVχη 
του, νό: φτάσει στην «απαθεια» 
που είναι ή εuδαιμο, ία Καi τοuτο 
θά τό έπιτύχει αν όξύνει το πνεu
μα του για νό: το κάνει ίκανό να 
διαλύει τις δεισιδαιμονίες 

* 

Παραφράζοντας τό σωκρατικο 
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Μια yυχη ά νθίζει 
' 

τα λουλούδια 
'Αφήγηση του πρωταγωνιστου 

του 'Εθνικου θεά.τρου, κ. 'Α
λέξη Μινωτη: 

<-'Εμείς, έγώ κι ή Κατίνα, φύ
γαμε ,&.πο τήν 'Αμερική ,μόλις 
οί πολιτικές συνθήκες έπέτρεψαν 
να· γυρίcουμε στήν Έλλά.δα. Ό 
Ζάν Ρενουά.ρ, δμως, πού θερου
σε τον έαυτό του «πολίτη του 
�ινηματογρά.φου», εμεινε για 
πά.ντα στο Μπέβερλυ Χίλλς. ΤΗ
ταν φίλος μας στενός. Καί ή Πα
ξι νου, πού ε!χε πολλά λουλούδια 
στον κηπο μας, του χά.ρισε, δταν 
φεύγαμε, δλες τίς γλά.στρες. ΤΗ
ταν ώς επί το πλείστον λουλού
δια πολύχρωμα, καλοκαιριά.τικα. 
Λουλούδια, πού της θύμιζαν τήν 

<<γνωθι σαυτον» ενας έστεμμένος 
φιλόσοφος, δ Μάρκος Αύρήλιος 
δίνει στον πάντοπ διστακτικο (ά� 
πο όκνηρία; άπο δειλία;), ανθρω
'!fΟ τη συμ6ουλη «�νδον σκάπτε». 
� Ας τον άκοuσου.με και ας σκά
ψουμε . 6αθια μέσα μας για να 
άνακαλίιψουμε τον «άνθρωπο:» αύ
το το παράδοξο ,και μοναδι1<.0

1 

στον 
πλανήτητ μας δίποδο που μόλις 
χάραξε στη.ν κοιλότη,τα του κρα
νίου του ή πρώτη άκτίνα της σκέ
ψη,ς, δεν εστερξε να συνθηκολο
γήσει με τη μοίρα του και να πα
ραδεχτεi το κενο της άνυπαρξίας, 
άλλα εθεσε την άπαίτησή του χώ
νοντας ενα όρθιο λιθάρι στον λάκ
κο O'TTOU εθαψε τον άγαπη·μένο του 
ν�κρό. Άπο την ώρα έκείΥ111, την 
τοσο μακρινή, τη χαμένη, στον δ
ρίζ?ντα της προιστορίας, τέθηκε το 
προ6λη:μα των δρίων της υπαρξη,ς. 
Και τέθηκ,ε με άνθρώπινους όρους 
ώς Φόβος του θανάτου και ώς έλ
πίδα της άθανασίας. 

Ε. n. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ Σ 
(Το Βημα, 5.11.'78). 

Έλλά.δα. Ό Ρενουάρ διηγόταν 
μέ δά.κρυα στα μά.τια ενα παρά,
ξενο περιστατικό: Το 1974, &.
κριβως στίς 21 Φεβρουαρίου, 
βγηκε πρωt - πρωt στόν κηπο του 
καί εΙδε δλες αύτές τίς γλά.στρες 
ά.νθισμένες. ΤΗταν ήπιος εκείνος 
δ χειμώνας. Άλλα �ταν πολύ 
νωρίς για ν' &.νθίσοuν τα λουλού
δια του καλοκαιριου. Του εκανε 
τόση έντύπωση, πού φώναξε τή 
γυναίκα του να δεί τό «θαυμα». 
Μόλις μπηκαν- μέσα για νσ. πά.
ροuν τον καφέ τους, διάβασαν 
στίς πρω'ινέ:ς εφημερίδες τήν εϊ
δη.ση του θανάτου της Κατίνας. 
«Πιστεύω - ελεγε πάντα δ διά
σημος σκηνοθέτης - δτι ή Πα
ξινου, μέ τήν δποία εΙχα μια βα
θειά καλλιτεχνική καί &.νθρώπι
νη συνεννόηση, βρηκε τρόπο να 
μου στείλει κάποιο σινιάλο ... ». 
(Καθημερινή, 21.2 .'79) 

Τα παιδάκια 
θέλουν είρήνη ... 
<ωι ·άνθρωποι εrν�ι &.χόρταγοι, 

πλεονέκτες, τά θέλουν δλα ... 
'Έτσι, τα ζωα &.γανάκτησαν 
καί θέλη.σαν να τούς μιμη· 
θουν ... ». 
Μ, ' ' ' λό αuτα τα για παρουσιά-

ζει το ζωγραφικό εργα της ή 
llχρονη θρακιώτισσα - &..πό 
τήν 'Αλεξανδρούπολη - Κορ
νηλ(α 'Αντωνίου, πού κατέκτησε 
πριν μερικές μέρες τό Α' Παγ
κόσμιο Βραβείο σέ διεθνή δια
γωνισμό παιδικης ζωγραφικης, 
πού εγινε στην Σεούλ της Κο
ρέας. 
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Τό εργο της Κορνηλίας -
αυτου του κοριτσιου Π(Jύ τίμησε 
δλα τά. Έλλ ην&πουλα - παρου
σιάζει, μ ά. φα.ντα.στική πόλι με 
ζώα. κα.ί στήν μέση του πίνα.χα., 
σε πρώτο πλάνο, δεσπόζε ενα.ς 
κόκκορα.�, πού ή ούpά του σχη
ματίζει τήν «σημαία» τη; πα.γκό
σμ α.; εi.pήνrι;. 

Πώς 6λέπει τόν κόσμο σήμερα., 
αύτό τό «πα.ιδί της εlpήνη;» α.πό 
τήν 'Αλεξανδρούπολι; 

ά. ί εΙπε ή ϊδια., σε χθεσιν-η 
σύντομη τηλεφωνική έπικοι•ιω 
νία., πού εrχε μαζί της, ή « )) : 

«'Ο κόσμος είναι γεμάτος &.πό 
πολέμου;, κακίες, μίση - και έ
μείς, τά. παιδιά, δεν τά. θέλουμε 
αύτά. Δεν μα.ς &.ρέσει ή εχθρα. 
θέλουμε μία παγκόσμιο είρήνη, 
δπως τήν χαρακτηρίζω στα. «φτε· 
ρά. του κόκκορα», πού παρουσιά
ζονται τά. χρώματα δλων τών 
κρατών του κόσμου, πού πρέπει 
να. συμφιλιωθουν, πρίν εΙναι πο
λύ ά,ρyά.. " ; ακούσουν καί μα.;, 
λίγο, οί μεγάλοι!». 
(Άκρόπαλις, 12.2.'79) 

'Απε1λητ1κα 
rηλεφωνή ματα 

Για. απειλητικά. τηλεφωνήμα
τα καί έκ6ιαστικέ; έπιστολές πού 
ελα6ε ή ανεξά.ρτψη 6ουλευ:ής 
χ. Βιργινία Τσουδερου μίλησε 
στή Βουλή, με τήν εύκαιρία τη; 
συζητήσεως του νομοσχεδίου yιά. 
τό διαζύγιο: 

ΒΙΡΓ. ΤΣΟΙΔΕΡΟr· Τό α
νέφερα, για. να. θέσω ενσ, έρώ
τημα σέ δλους τούς χριστιανούς 
καί τί; εκκλησιαστικέ; όρyανώ
σει;, γιατί έξά.πτουν τόσο τά. πά.-

θη; " 'Ι εχο ν τέτ(Jια, δύναμη, 
γιι:ι.τί μέ α.ύτή του� τη δ '•;α.μη 
δε•; 6οηθο·ν νά. λ θο·ν α.λλα κοι• 
νωνικά. προολήμ:ι.::ι., άς περιο-
ρισθοϋν έστω στ

Ύ

Jν οίχογένει,χ, 
νά. 6ρουν αλήθεια., μέ τή δ'ψχμη 
πο' εχουν, τά. σοο:χρά. πpο6λΊ'1· 
ματα πού κλον'ζου'Ι τή'ι ,;,lκογέ
νε α Νομίζω, ο ι θά. c.ξυπ·ηpε· 
τήσουν πολύ καλύτερι;ι. τό χr; 'ΙW· 
νι κό σύνολο, πα.ρά. νά. ύορ 'ζο ν, 
η να. έκφο6 'ζουν α.τομα, πού τυ
χόν εχουν δια. ορετικε; γνGψε; 
&.π' αύτού;_ 

ΔΗΜ. Π Π ΣΙΠΡΟr (πρόε
δρος;) : Νά. μή φο6α.σθε, ουτε τά. 
τηλεφωνrιμα τα, οϋτε 1 &:ι:ό &.πε:
λέ;. Σείς εΙσθε γενναία ! 

Β. ΤΣΟΙΔΕΡΟΥ: Δε'ι είπα 
δτ: φο6α.μαι. 'Έκανα λ'γο μάθη
μα σ' αύτές τίς έκκλ ησ αστ κες 
όργανώσει;, πού λέγουv δτι είναι 
ι.ρ:στιανικές. 
(Κα!:ιημερινή, 11.2.'79) 

Ζωοφιλία 
Με μεγά.λrι χαρά. παρψολού

θησα τή:ν περασμένη έ6δομάδ-:ι., 
δύο έκπομπές τη; τηλεοράσεως, 
πού ε τχαν σά.ν θέμα τήν προστα.
σία τών ζώων. Δυστυχώς, σ:Ο'Ι · 
τομέα αύτόν, εϊμαστε στήν χώ
ρα μας α.κόμη ύπα.νάπτυκτοι. 
Καί ή 'Ελληνική, εΙνα: ή 
μονα.δική Εύρωπαική yλώσ'Jα., 
πού οί λέξεις «ζώο'!» κα.' «κ:η
νο;» είναι 6ρ �σ�έ;. 

Ή μ'α έκπομπή πού τ.ολι:ι μ' 
εύχαρί-Jτησε, �ταν μία συ'Ιέ'Ιτω· 
ξη μέ ενα. συγγραφέα, πού μέ'ιε: 
σ' ενα κτήμα. κάπου στή'Ι ' τ: -
κή και περιμα.ζεύε:, έμοολ:άζε:, 
'Ιοσηλεύει, ταίζε: κχ' παρέχει 
στέγη με δ : κ ά. τ ο ε ξ ο δ α 
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σε έκα.τοντάδες &δέσποτα. η αρ
ρωστα. ζώα.. Δυστυχώς, τ' ονομά 
του το εlπα.ν μόνο μία. φορά κα.ί 
δεν μας εδωσα.ν ουτε τη διεύθυν
σή του, ουτε τον άριθμό τοϋ τη
λεψώνου του. 

Ό ύψυπουργός Προεδρίας, κ. 
Άθα.νάσιος Τσαλδάρης, είναι 
γνωστός ζωόφιλος. Μετά τον κα.
θημερι νό του μόχθο στο ύπουρ
γείο, ποτέ δεν πα.ρα.λείπει να ογά
λει μόνος του το σκύλο του περί
πατο, άντί να πάει στίς διάψο
ρες δεξιώσεις, δπου άσψα.λώς θα 
κα.λείτα.ι καθημερινώς. Ή τηλε
όραση &νήκει στίς άρμοδιότητες 
τοϋ κ. Τσαλδάρη,. Για.τί, λοιπόν,_ 
δεν φροντίζει να γίνει μια εκ
πομπή, τίς ώρες πού να μποροϋν 
να την δοϋν κα.ί τα παιδιά, πού 
vά διδάσκει στ ύς 'Έλληνες τή·ι 
&.γάπη προς τα, ζώα.; 

Κ. θ. Νικολούδης 
Βα.λα.ωρίτου 4-'Αθήνα 

(Καθημερινή, 11.2.'79 ) 

"Α νθρωποι - ψυτα 
έχουν όμοιότητες! 

Σουηδός επιστήμονας, πού δια.
σταύρωσε &νθρώπινα. κύτταρα. με 

κύτταρα άπό καρότα κα.ί μα.ργα.
ρίτες της Άριζόνα.ς, δή,λωσε δτι 
«τα ψυτα κα.ί οί άνθρωποι εχουν 
άπεριόριστες δμοιότητες άπό δ
σες μπορούσα.με ποτέ να ψαντα.
σθοϋμε». 

Ό καθηγητής 'Αντόνιο Λάμα. 
ν,τά, Φαρία. δημοσίευσε πρόσφα.τα. 
τα πορίσματα. των πειραμάτων 
του στή σουηδική επιθεώρηση 
«Χλωρίδα. κα.ί Πανίδα.». ,,Πολλοί 
πιστεύουν, δτι πρόκειται για συγ
κλονιστικό πείρ�μα.. Ή δια.ψορά, 
δμως, μεταξύ :άνθρώπων κα.ί φυ
τών δεν είνα.ι τόσο μεγάλη, δσο 
γενικά πιστεύεται». 

Ό κα.Ηηγητής &ψα.ίρεσε το πυ
κνό εξωτερικό περί'ολημα. ενός 
κυττάρου καρότου, χρησιμοποιών
τας ειδικό ενζυμο καί, άκολού
θως, είσήγαγε στο κύτταρο τοϋ 
καρότου καλλιεργημένο ανθρώπι
νο κύτταρο, πα.ρα.κάμπτο·ιτα.ς την 
πρα.γμα.τικη γονιμοποίηση τοϋ 
κυττάρου. Ή σύντηξη δημιούρ
γησε ενα. ζωντανό κύτταρο με δυο 
πυρήνες. 

«Τα χρωμοσώματα. στα φυτά 
εχουν την ϊδια. οα.σική δομή δπως 
χσ.ί τοϋ άνθριόπου», είπε. 

(Καθημερινή, 31.1.'79) 

'Επιλογή Α' 
» Β'

» Γ'

1'9&6 -19,518 

19'59 -1961 

19:62-1965 

uΕκασrος τόμος χρυσόδετος -
Δρχ. 250 

Για τους συνδρομητες του ΙΛΙΣΟΥ

Δρχ. 200 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ .4.. PJZOZJOY ΛΟΥ 

ΑΠΑΥΓΑΣΜΑΤΑ 
' 

και ΕΝΟΡΑΣΕΙΣ 

της Άγνης Κ. ΑΔΑΜ 
. . 

Έσίγησε ή μυσταγωγική λύρα τη; Κηφισ:α;;, cvψ έ.περφεvα.ν 
κά.πο:α σειρά τά. «' Απαυγάσματα» (1977) χ-χι ο! « 'Ε-ιορά.σε:;;» 
(197 ) , τά. τελευταία - από 6ιωτιχή α,ποψη, τά. τελευαία - ποι

ήματα τη; Άγvης Κ. ' δά.μ. 
Ξεκίνησε τό 1972 μέ τήν πρώτη συλλογή, τά. «Πειτελ:,ά.», δi

vοντα.; μια έσωτερ:χή ψ:λοσοφιχή άvά.ταση στό στίχο χα.' έη άρωμα 
χοι•ιωvιχου άvθρωπισμου. 

Στίς δύο στερνές συλλογές, σά.ν άληθ:νά. ούρά.νια άπ-χυγά.σμα
:α χα.ί υπερκόσμιε;; kνοράσει;, συ•ιτίθετα: μ:ά. ψιλοσοψί'l. ι ης ζωης, 
μέ παραδοχή του ά.vθρώπινου τ.:επρωμέvου, μέ διαρκή ±ναζήτφη 
του άγνωστου χαί του άληθιvου, μέ άστείρευτη ελπ'δ'l., με ,-χρτεp!'l. 
καί μέ έσωτερ:χή προσδοκία του αίώνιου. Θά παραθέσω μερ:κά. άπό 
τά πλέον χαρα.χτr1ρ:στ:κά πο:ήμ:χτα., πο�:, δεν χρειά.ζο•ι:α.ι σχόλ:α., 
τόσο ευγ λωττ!Χ είvα.ι. 

Ο ΟΔΗΓΗΤΗΣ 

ΠροχωροίΊμε σιγά 
Τοίίτος δ δρόμος εΤναι μακρύς 
γεμάτος καμπές κι' άπότομες 
άνηφοριές 
Να έδω, στο ξεψωτο ας σταθούμε 
Κουραστήκαμε πολύ 
Πόσος κόπος χρειασθ κε για να ψθασοuμε 
ως έδω1 

Βλέπεις, δεν είχαμε κανένα 
\α μάς δειξει το δρόμο 
Κα1 κάθε ψορα πού ψτάναμε 
σ' άδιέξοδο, 
επρεπε μονοι, δλομόvαχοι, 
μέ τα δικά μας χέρια 
μέ τη δική μας σ1<έψη, 
με τη δική μας καρδια 
να 6ρο" με τον δδηγητη 
των 6ηματων μας . . 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΕΤμαι άνθρωπος; Δεν ξέρω ... 
Οίίτε ξέρω ποιο εΤvαι το νόημα 
που δίνουνε στη λέξη αύτή ... 
Μά, αν εΤμαι άνθρωπος 
όπως θέλει ή καρδιά μου, 
δπως προστάζει ή άπέραντη 
άγάπη: μου για κάθε εμψυχο 
όπως άπαιτεi ή εννοια τοΟ να 6άζω 
τον έαυτόv μου στη.ν ίδια μοiρα 
με δλους τους άλλους, καi να χαίρουμαι 
καί να λυποΟμαι το ίδιο όταν συμ6αίvει 
κάτι 'κ�ο η 1<<;1κό, σε μένα η σ'· έκείνους, 
καλους η κακους. 
Λέω αν εΤμαι άνθρωπος 
με τη.ν εννοια δτι εΤμαι γεμάτη1 αγοπrη, 
κατανόηση,, άλτροu·σ,μό, αύτοθυσίσ 
κι' αυταπάρνηση; 
'Όχι, δεν εΤμαv, 
εχω πολυ δρόμο άκόμα 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

Συμφωνω πώς δλα εΤvαι μάταια ... 
παραδέχομαι πώς δλα εΤvαι φθαρτα 
καi προσωρινά .... 
Καταλαβαίνω πώς δεν πρέπει 
να πάσχουμε, άφοΟ. έκεivο 
που εΤναι να γίvη, θα γίνη δπωσδήποτε ... 
Διαψωvω δμως, γιατi να μη 
μποροΟμε να ξερριζώσουμε άπο μέσα μας 
την άyάπη της ματαιότητας .. 
Κι' άκwα 
- δεν δέχομαι να εΤναι δλα φθαρτα 
ν' άvαζητω το τέλειο, το αlώνιο, 
το άψεγάδιαστο ... 
Δεν καταλαβαίνω γιατi δεν θάπρειπε 
vαχουμε τη δύναμη ν' άvτι,μετωπίζουμε
με ήρεμία κάθε τί που θα γίvη 

καi δε θα πάψω ποτε να συyκλονίζωμαι
να σφαδάζω ,καi να έκφράζω με κάθε
τρόπο τη διαμαρτυρία μου γι' αύτό

ΜΟΝΑΧΗ 

Καi τοΟτο το ποτάμι, 
μονάχη. θα περάσω. 
Και τούτη τη φουρτούνα 
μονάχη θα διαβω. 
Κι' ϋστερα η δλομόναχη 
θ' άφανιστω ... 
�Η ξανανιωμένη θα δγω 
και θα ξαναρχίσω να ζω,

πάλι μονάχη . . 

1979 
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ΕΛΠΙΖΩ 
Ή καοδιά μου εΤναι γεμάτη ρωτήματα 

Ή καρδια μου πάσχει έναyώνια 
καί προοληματίζεται 
yιά όσα άπαραδεκτα συμοαίνουν 
Θελω πολλά νά Σε ρωτήσω 
δμως δεν τολμω 
Ξέρω άλλως τε πώς δέ θά 
μου άπαvτήσης 
Έλπιζω μόνο πώς με τόν καιρο 
θ άνέοω ψ ότερα 
Και ισως τότε καταλα6ω 
ulσως τότε δέν χρειαστεί πια 
νά Σε ρωτήσω τιποτε . 

ΠΡΟΣΜΕΝΕ ΗΣΥΧΑ 
Οταν τά φωτα τρεμοσ6ήσουν, 

μην τρομάζης 
Πρόσμενε ησυχα Το σκοταδι θαρθη 
δπωσδήποτε 
Μείνε άτάραχος και νάσαι 6έ6αιος 
πώς ϋστερα άπό τό μακρύ σκοτεινό 
διαδρομο 
Μετά τό άναπάντεχο αύτό ίvτερμέτζο 
yεμ&το σκιές και φαντάσματα 
άπότομα θά φανη ή μεγάλη αίθουσα 
με τά έκτυφλωτικά φωτα. 
Ξεκινησες από τό φως, 
και παλι σέ κείνο θά yυρίσης, 
παλινδρομώντας πολλές φορές, 
ώσπου νά μην υπάρξη πια 
λόγος παλινδρόμηση 

ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΥΘΟΥΜΕ 
(Στόν Κώστα 'Αδάμ) 

Θά συναντηθοuμε ξανά 
δεν μπορεί 
Τοσο πολύ ποίι άyαπηθηκαμε 
δεν εΤJαι δυνατόν 
μια τόσο λιyη διάρκεια 
νά χωρέση τη μεγάλη μας 
ελξη 
Θά συναντηθοuμε ξανα 
Μπορεί σέ μιά παραδεισένια κοιλαδα 
μπορεί σ' ενα όνειρικό τοπιο, 
μπορεί σ' έ:ναν άλλον πλανήτη 
Θά συναντηθοuμε ξανά 
μέ μια άλλη ίσως μορψή, 
μέ μια άλλη έμφάνιση, 
σέ κάποια yή ποίι άκόμα 
δεν ξέρουμε 
Πότε θά γινη αύτό εΤναι 
άγνωστο 
Μά ενα εΤναι 6ε6αιο πώς εσίι κι' έyώ 
Θά συναντηθοuμε ξανά .. 
� Αλλως τε και τούτη έδω ή συνάντησή μας 
δέν μπορεί νά ηταν ή πρώτη 

153 
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Τά. παιδιά· 
του τρίτου κόσμου 

καί ό ύποσιτισμός 

Στο Κέντρον πληροφοριών 
του ΟΗΕ για την Έλλάδα, την 
Κύπρο καί τό 'Ισραήλ, ώργανώ
θη.κε συνέντευξις τύπου &.πό την 
κυρία Έστελφανία Άλντάμπα 
Λtμ (Φιλιππ�νέζα) 6οηθό γραμ
ματέα του ΟΗΕ για τό «'Έτος 
του παιδιου», στην δποίαν παρέ
στησαν, εκτός του διευθυντου του 
Κέντρου Πληροφοριών στην Ά
θήvα, κ. Γρανίτσα, δ γενικός 
γραμματέας της έ1λληνικης επι
τροπής της ΓΙΟΙΝΙΣΕΦ κ. Με
γαπάνος, δ τέως πρέσ6υς της Έλ
λάδο; στη Βουλγαρία κ. Στεφά
νου, καί ή γενικη γραμματεύς 
της έλληνικης επιτροπης για το 
Διεθνές 'Έτος του Παιδιου κ. 
Μουσούοου. 

'Η κ�ρία Λίμ εδωσε ίδιαίτερη 
εμψχση στην άθλια κατάσταση 
των παιδιών στον λεγόμενο Τρί
το Κόσμο ('Ασία, Άφρική, Λα
τινικη 'Αμερική), δπου μόνον 
κατά τό 1978 πέθαναν lύ έκα
το:μμύρια παιδιά &.πό ύποσι τισμό. 
Έξ άλλου, τα παιδιά τών χω
ρών του Τρίτου Κόσμου μαστί
ζονται &.πό διάφορες θανατηφό
ρε; &.σθένειε�, &.λλά δ ύπ' &.ριθμόν 
ενα φονιάς τών παίδιών αύτών 

� 1 
1979 1 

είναι ή διάρροια. και δ τυφοειδης 
πυρετό;. θα. επρεπε κάθε χώρα 
νά 6ελτιώση την θέση τών παι
διών στο εσωτερικό της - και 
•�π,φχει πάντοτε δυνατότης -
&,)λά, να. μην ξεχνα και τά παι
διά του άλλου κόσμου, πού είναι
&.δελφάκια. μας ..•

Είθε .... 

Ό θρησκευτικός 

φανατισμός, πηγη μίσους 

.,.Ήλθε στην Άθήνα γιά ί..ίγες 
ήμέρες & λοχαγός Γχέ'ίρ Οuλσεν, 
πού ύπηρετεί στη δύναμη των 
'Ηνωμένων Έθνών- στ�ν Λί6ανο. 
Και , &.παντώντας σ' ερωτήσεις 
δημοσιογράφου για. την κατάστα
ση εκεί, εδωσε μια. περιγραφη 
ελάχιστα κολακευτικη για. τούς 
λειτουργούς τών θρησκειών. 'Ερ
γάζονται για. να. χαλλιεργουν 
και ν' &.ναπτύ.σσουν τό μίσος ε
ναvτίον πάντων καί, προ πά.ντων, 
κ:ιτά των δικών τους, πού εχουν 
χά.ποια παρα.λλαγη πίστεως. 

-'Υπάρχουν, ε!πε, περίπου 40 
&.ντιμαχόμενες δμάδες. 'Όλες ε
χουν διαφορετικη &.πόχρωση. Ν0:
μίζω πως δ καταστροφικός πό
λεμος πού τσάκισε αύτη την ο

μορφη χώρα, ξεκίνησε &.πό κίνη
τρα πολιτικά, &.λλά κατέληξε σή
μερα σέ καθαρά θρησκευτικου πε-

1 

. 
1 

1 
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ριεχομένου διαμάχη. Και δ�ν ύ

πάpχει μίσος μόνο μεταξύ χρι
στιανών καί μουσουλμάνων. Μι
σοϋνται καί οι διαφόρων είδών 
χριστιανοί καί μουσουλμάνο,ι ! Καί 
τό μίσος δλων αύτών συνοδεύεται 
ά.πό τό γεγονός, δτι οί άντιμαχό
μενες δμάδες ει•ιαι δπλισμένες ω;

τά, δόντια .... 

Ή μο ή Σιvα 

νά μήv ανήκει 

σε κανένα κράτος 

Ό 'Αρχιεπίσκοπος του Σινα. 
Δαμιανός δ Β' άπηύθυνε αϊτημα 
πρός τά, 'Ηνωμένα 'Έθνη, οπω; ·ή 
Μονή της Άγίας Αίκατερίνης 
τοϋ Σινα. &.ναγνωρ σθεί ώς εδα
φος μή ύπαγόμενο στή δικαιο
δοσία κανενός κράτους. 

Στό αϊτημα &.να.φέρεται πώς ή 
Μονή καί ή περιοχή της πρέπει 
νιχ είναι ανοικτές σέ δλες τίς χρι
στιανικές δμολογίες, καθώς καί 
στήν έ6ραική καί στήν 1σλαμική 
θρησκεία. 

Ή πρόταση τοϋ κ. Δαμιανοϋ, 
ύπε6λr1θη μέ τήν αφορμή της συ
ζητήσεω= τοϋ δλου θέματος τη; 
Μέ,σης 'λνα:�λης καί τ�; πρ�
σπαθεια; συναψεως συνθηκης ει
ρήνης μεταξύ Αίyύιπτου καί 'Ισ
ραήλ. 

Σήμερα, ή περιοχή τοϋ Σινά 
καί ή Μονή κατέχονται ά:πό τιχ 
στρατεύματα τοϋ 'Ισραήλ. 

Νά. γίνη, λοιπόν, διαθρησκευ
τικό εδαφος ή περιοχή τοϋ Σινα.. 
'Αλλά, γιατί οχι καί τό Φανάρι; 
Καί γιατί νά. μήν συσταθη ενχ 
διαθρησκευτικό «κράτος τοϋ θε
οϋ», στό δποίον νά. &.νήκουν τά. 
ΗΗφη τη; ά:νθρώπινη; παραδο-

σιακη; ί::ι,ρz: -:ι;, Σ-:ό Σ: ια σ•;
ναντώνται τρεί; μο ιtJθεϊστ κέ.; 
θρησκείες, ή 'Ιουδαϊκή, ·ή Χρι
στtα•ιική και ή Μο•Jσουλμχν,κή. 
Κ αί στό Φα·ιάρ. θά, επρεπε να. 
εχη τή·� ά.ν�ξάρτJ.:η άπό τό
Τουρκ κο κρατο; εορα της ·ή ο
λω·ι ,ώ•ι δογμάτων ρ:στιαvο
σύνη. 

Τό κληροδότημα 

του Άριστοτέλο r 

Στόν ϊδιο χGψο - το•j lι.ρχα 
;� Λυκεί�υ, σ��:Ρα -:η; ,Rου
Αης - οπου zοιοασ;ιε δ Αρι-

, 

)?15 TOTtι'f-4 S 

σ-:οτέλη;, ά.κούσθη,.α·ι zy ,ιι;ψι 'Χ 

γ�i -:ήν :ρ�λ��ι:ιf[� :ι:ι1J ι�ί :ί:ι 
ά.θάνχ-:ο κλ'Υjροδ6-:ημά τ-::;c1 σ-: rι·ι 
ά.vθρωπό-:'Υj:α, σ:χ ,.).χ!σια τώ·ι 
iκδηλώσεω·ι y:ά, τά, 2300 χρ6·,ιχ 
&πb :ό\; θf·ι'-:� -:,:ι,} μzγάλι:ι'J '1':ι

ψου: 
Π. ΚλΝΕ.\.\ΟΠΟϊ.\Ο� 'Ο 

'λρισ:οτέλη� ή:χ ι τό κατ' iξ-:;-
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χήν οικουμενικό πνεuμα. Ό 
Πλάτων καί δ 'Αριστοτέλης συμ
βάδισαν έπι 20 χρόνια .. Ό Πλά
των ζοuσε τά. τελευταία χρόνια 
της ζωης του. Πολλά. διδά.χθη
κε άπό τον Πλάτωνα δ Άpιστο
τέλ ης. 'Αλλά. καl δ Πλάτων πολ
λά. διδά.χθηκε -καταδέχθη,κε νά. 
διδαχθεί- &.πό τόν πολύ νεώτε
ρό του 'Αριστοτέλη_ Στούς Νό
μους, φαίν,εται σέ πολλά. σημεία 
ή 'Αριστοτελική σκέψη». 

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (Πρόεδρος 
της Βουλης). «Καιμμία άλλη προ
σωπικότης δεν- ελα6ε ποτέ τήν 
παγκοσμιότητα και τήν άναγνώ
ση, 8,πως ό 'Αριστοτέλης, όπο
γpάμμισε ό κ. Παπασπύpου. Κα
νένα κείμενο, μέ εξαίρεση τήν 
Καινή Διαθήκη -κι' αύτό πάλι 
οχι σέ παγκόσμια κλίμακα- δεν 
μελετήθηκε, δεν μεταφράστηκε, 
οσο τό εpγο του Άpι.στοτέλη. 
Και κανένα άλλο κε!μενο δεν εί
να.-ι τόσο επίκαιρο, τόσο κλασικό, 
οσο ιτά. συγγpάματά του. Ή πα
ρουσία του στήν Πολιτικη Έπι
στήμη, στήν Ήflική στήν Φιλο
σοφία, στή Λογική, η, οπως την 
&.ποκαλοuσε, τήν 'Αναλυτική, στις 
φυσικές επιστημες, στη μεταφυ
σική, ε!ναιι ακατάλυτη». 

ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ ('Υπουργός 
Πολιτισμοu και Έπιστημων) : Ό 
'Αριστοτέλης ενωσε κάτω &.πό τή 
διδασκαλία του ολους το.:ις πpό 
αύτοu αίώνες και κατέστη ή πpο
σωπι κότητα πού άπετέλεσε τήν 
πηγή του νεωτέρου εύpωπαϊκοu 
πνεύματος. Όλόκλ ηpο τό πεπρω
μένο της Δύσεως βρίσκεται στή 
διδα,σκαλία του 'Αριστοτέλη .. 

Έπι χιλιάδες χρόνια, συνέχι
σε δ κ. όπουpγός, ή ίστοpία της 

&.νθpωπότητος κύλάει κάτω &.πό 
τήν τυραννία του δόγματος, του 
δεδομένου. Έπί χιλιάδες χρόνια
μέχρι της εμφανίσεως των Έλ
λ ήνων. Τώρα ή ίστοpία του &.ν
θpώπου διέπεται από ιτήν Λογι
κή. Τοuτο άποτελεί μιά. άπό τίς 
μεγαλύτερες επαναιστάσεις της 
άνθpωπότη.τος, οτι δ αν,θpωπος 
&.ναχιαλύπτει τόν έαυτό του. Μα
ζί μέ αύτό εpχεται ή Δημοκρα
τία. 

KQN. ΚΑΛΛΙΑΣ . ( τέως 'Υ
πουργός Παιδείας) : Ό 'Αριστο
τέλης &.ναγνωpίζετχι ώς θεμε
λιωτής της λογικης, της μεταφυ
σικης καί της πνευματικης επι
στήμης. 'Επίσης, ώς δ μέγιστος 
των πολιτικών φιλοσόφων καί ώς 
δ πρώτος συστηματικός συντα
γματολόγος. 

Ό «συλλογισμός» είναι ανα
κάλυψη του Άpιστοτέλ η .. Ό Κά.ντ 
ήταν εκείνος πού παρατήρησε, 
οτι ή λογική της tδικης του επο
χης, δέ,ν ήταν καλύτερη άπό τήν 
λογική του 'Αριστοτέλους. Ό 
Πλάτων άποκαλοuσε τόν μαθητή 
του 'Αριστοτέλη «νουν» της ακα
δη\.ιίας του. Ό Μά.pξ παρά. τις 
pιζικότατες ίδεολογικές διαφο
ρές πού τούς χωρίζουν, τόν χα
pαικτήpιζε ώς γίγαντα της σκέ
ψεως καί δ Χέγκελ, οτι όπηpξε 
ενας ά,ιοpας, ομοιον του δποίου 
καμμιά. εποχή δεν εχει νά. &.ντι
παpαθέσει. 

Ποιοi ηλθαν στη Γη 

πρiν από 10.000 χρόνια; 

Στο &.μιεpικα.νικό περιοδικό 
«Σαϊεντίφικ Ά:μέ,pικαν» του Ί
ουνίου του 1851 (τόμος 7 σελ. 
289) , &.ναφέpεται πως μέσα &.πό
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lνιχ συμ:;τι;ιγ71 6ρι;ιχι:ι, πtJυ &·ιι;ι.τ -
νάχτηκε μέ δυναμίτη, στο τόρ
τσεστερ της Μασσαχουσέτης, ξε
πετάχτηκε Ε'Ι'Χ μετα λικό tίάζο 
Συναρμολογώντας τ,χ δυό του 
κομμάτια άποχαλύψθηκε ναχει 
σχημα κωδωvοειciές μέ ϋψος 11,5 
έκ. καί διαμέτρου; 16,5 έκ. στή 
6ά.ση καί 6, έκ. στήν κορυψΥ/ 
του. Το πάχος των τοιχωμάτων 
του ήταν 3 χ λιοστά. περίπου. 
Είχε το χρώμα ψευδάργυρου η 
κράματος άσημιου. Στά. τοιχώ· 
ματά του ύπηρχαν άναπαραστά
σει; έξη λουλουδιών. 

'\.πό που άραγε νά. προερχό· 
ταν ενα τέτοιο καλλιτέχνημα; 
Κανένας γεωλόγος η άρχαιολό
γο; δέν μπόρε,σε νά. δώσει χά· 
ποια άπάντηση. Ό 6ράχος, μέσα 
άπ' τον δποίο ξεπετάχτηκε αύτό 
το καλλιτέχνημα., 6ρέθηκε πώς 
είχε στήν πλάτη του έπτά. δλό
κλ ηρα έκατομμύρ α χρόνια. 

Το 1885, σέ ορυχείο του Βό
κλαμπρυκ της Αύστρίας 6ρέθηκε 
κομμάτι κάρ6ουνου της Τριταίας 
περιόδου (ήλικίας κάπου 50 έκα.· 
το,μμυρίων έτων). Μέσα του &να
καλύψθηκε εvα; μικρός μεταλ
λικός κύ6ος. Ό Αύστρια.κός φυ
σικός Κά.ρλ Γκύρλς, διαπίστωσε 
πώς ήταν κατασκευασμένος άπό 
κρά.μα χάλυ6α καl νικελίου. Οί 
διαστάσεις του ήταν 6,7 έκ. έπί 
6,7 έκ. έπί 4,7 κα.ί ζύγιζε ί 4 
γραμμάρια.. Το ε1δικό του 6άρο; 
ήταν 7 ,75. Οί άκμές του παρά
ξενου αύτου κύ6ου ήταν τέλεια 
Ξ'Jθείε; καί όξείε;. Οί τέ�αρέ; 
:ου πλευρές ήταν έπίπ·εδες χαί 
οί δύο άντίθΞτε; κυpτέ;;. Σ:ό 
μέσο περίπου τού υψου; του 
κι' δλόγυρά του δια.χρινόταν εvα. 
μάλλον 6αθύ αόλά.κι. Δέν χωρου· 

σε χαμιά. ά.μψι6ολί'Χ πώς δ κ�-
6ος είχε κατασχευασθεί με μη
χα ή κ?ί οτ ά.ποτελουσε έξά.ρ
τημα κά.ποιου μεγ,χλι;τερου μη
χανισμοϋ. 

Μιά. πληρέστερη cξέταση α.ύ 
των τών άντ χειμένων ύποδηλοί 
τήν προέλευσή το ς σ.πό κάποιον 
ά θρώπι ιο πολιτισμό, πού προ· 
υπηρξε πολύ νωρίτ,ερα του δικου 
μας. Και πού κατα,στράψηκε σέ 
τέτοιο 6αθμό, ώστε έλα.χιστα μό· 
νο κατάλοιπα. των έπιστημον κών 
και τεχνολογ ι..ών έπιτευγμάτων 
νά. εχουν περ έλθει στο' ς κατώ
τερούς του πολιτισμού;;, πι;,ύ τόν 
δ ια.δ έχ θηκαν. 

υΕνα &:κόμη μυστήριο . 

' σύλληπτο 
το μεγαλεlΌ 

του Σύμπα τος 
'Ομάδα έπ στημόνω , μεταξύ 

των δποίων και δ Γουόλλας Σάρ
τζεντ τών 'Αστεροσκοπε'ωι ,ου 
Γέr;λ στψ Π?,σ?·ι:εν� χαί δ Σ.Ρ. 
Λύιτ; του Κιτ Πήκ, άναχάλυψαν 
πρόσψατα κάτι πού π στεύουν οτι 
είναι μιά. μεγάλη μαύρη όπή στόν 
πυρήνα του όγκώδου;; γαλαξία. 
Μ- 7, πού τόν κάνει νά. μοιά
ζει μέ συμπαιτικό νεροχύτη με 
ενα άπειρα 6αθύ σιψό ιι στο κέ ι
τρο του. 'Ενωρίτερα., δ άστρονό
μο;; Ντόναλντ Χώλ, τού Κί: Πήι.., 
μελετώντας το πως ά.στέρε; σχη· 
ματίζουν γαλαξίες, είχε &.νακα
λύψει dναν &στέρα τόσο νέο ώστε, 
κατά. τίς έκτιμήσει; του Χώλ, 
λάμπει μόιο ά:πό τήν δμηρική 
:ποχή καί ί.ίστερα, χρόνος πού 
1σοδυγα.μεί μέ μιά. στιγμή γιά. τά. 
ά.στρονομικά. κρ τήρια.. 

Πληθος έρμηνευτικέ; της δ -
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·ια.μικη; τώv γα.λα.ξιών &.να.καλύ
πτουν δτι οί γα.λα.ξίες γνωρίζουν
έκπληκτ:κe:; μετοομορψώσεις. Με
γάλοι γα.λα.ξίες χα.τα.πίνουν μι-
κρούς. Γα.λα.ξίες συγκρούονται.
Μερικοί χορεύουν θεα.μα.τικους
χο,ρους συμπα.ρα.σύροντα.ς έκα.τομ
μύρια. άστρα..

'Αρκετοί Βρετανοί &.στρονό-
μοι, μετα.ξυ τών δπο-ίων καί δ 
πολυς σe:ρ Φρεντ Χόυλ, εχουν τή 
γνώμη δτι -� 'Εποχή τώv Παγε
τώνων οψειλότα.ν στο γεγονός δτι 
τό ήλια.κό μα.ς σύστημα, πέρα.σε 
μέσα. &.πό ενα. vέψος σκόνης κα.ί 
&.ερίου συνδεόμενο με: ενα.ν &.πό 
τους σπειροειδείς 6ρα.χίονες τοϋ 
γα.λα.ξία. μα.ς. 

Δια.κρίνονται δμως κα.ί 6α.θύ
τερες σχέσεις &vάμεσα, σ' έμας 
κα.ί στους γα.λα.ξίες. Οι &.στροψυ
σι κοί που μελετοϋν τή χημική 
σύσταση τών άστρων καί οι 6ιο
λόγοι που έρευvοϋν τή χημική 
σύστα,ση itών σω.μάτων μp.ς, ε
χουν διαπιστώσει δτι είμσ.στε 
καμωμένοι κατά. μεγάλο μέρος 
μας &.πό τό ίδιο μίγμα, στοιχείων 
δπως κα.ί δ γαλσ.ξίας μας. Τά. 
μέτσ.λλσ. που 6,ρίσκοντσ.ι σε &.πει
ροελάχ ιστα στοιχεία, τοϋ σώματός 
μας, ψαίνετα,ι &τι σχημσ.τίστη
καν κατά. τίς εκρήξεις των &.στέ
ρων που πέθαιναν προτοϋ γεννη
θεί δ ηλιος, σπέρνοντας τό Διά
στημα, μέ: σκόνη πλούσια σε μέ
ταλλα καί με &.έρια, &.πό τά. δ
ποία δημιουργήθηκε τό ήλια.κό 
μα.ς σύστημα και τελικά. καί έ
μείς οί ίδιοι. 

οι &.στρονόμοι που γνωρίζουν 
τους γαλαξίες καλύτερα, είναι 
συνήθως προσεκτικοί στην επιλο
γή των λέξεώv τους γι' αύτούς. 
Δεν ξεχνοϋv ποτέ την &.ντίθεση 

που ύπάρχ ει &.vάμεσα στή μεγά
λη πραγματικότητα των- γαλα
ξιών καί στήv περιορισμένη ψύ
ση της &.πό μέρους μας κα.ταvοή
σεώς τους. Ό Σάντεητζ, δ δποίος, 
κα.τά. τους ύπολογισμους πολλών 
συνα.δέλψων του, ε!να.ι εκείνος 
που εχει γιά. τους γαλαξίες την 
πληρέστερη δια.νοητική εικόνα 
&.πό δλους τους &.νθρώπους, ε!vαι 
&σσος στίς ύπεκψυγές, Μερικές 
ψορέ:ς ά.ρχίζει τή συζήτηση λέ
γοντα,ς δτι δέ:ν γνωρίζει &.πολύ
τω; τίποτε. Λίγο - λίγο δμως εν
δίδει. 

- Δεν ε!νσ.ι κσ.ί τόισο μεγά
λος α,ύτός δ γαλα.ξίας, λέει. 'Έ
χει μόνο 90 δισεκατομμύρια, ά
στρα,. 

Ό Σ:έ-ψεν Στρόμ λέγει: 
- Προσπαθοϋιμε vά. &.να.καλύ

ψουμε α.ύτό που θά. λέγαμε γενε
τικη γαλαξιών, δηλσ.δη την έξε
λικτική τους πορεία. 

υΕνα. έμπόδιο ε!ναι τό γεγονός 
δτι οί γαλαξίες διεκπεραιώνουν 
τίς ύπο:θέσεις τους σε τόσο μακρά. 
χρονικά. δια.ιστήματα., ώστε στήv 
ά.νθρώπινη χροvικη κλίμακα. φαί
νονται κατεψυγμένοι. "Αν θέλει 
κανείς νά. δεί αν σε κάποιον 
γκρεμό ψωλιάζουν η οχι γερά
κια., κάθεται εvα - δυο μηνες κά
τω &.πό μιά. �μπρέλα κα.ί 6λέπει 
αν θά. έμψανιστεί χα.νένα γε
ράκι. 'Αλλά. αν θέλει νά. δεί δυο 
γαλαξίες σε &.λλ ηλεπίδρα.ση κα.
θως θά. προσπερνοϋν δ ενας τον 
άλλο, θά. πρέπει vσ. περιμένει με
ρικές έκατοντάδες έκατομμύρια 
χρόνια, πράγμα που ούτε οι πιο 
ύπομονη>τικαί &.στρονόμοι δεν 
μποροϋν να τό κατορθώσουν. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «Ίλισοϋ), Δρα
γατσανίου 6, οροψος 6ος, (Πλατ. 
Κλαυθμωνος), εΤναι άνοικτά καθη
μερινως πλην Σα66άτοu 9 - 12.30 
π.μ. Τηλ Γραψειων 3246 837. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άποστέλλετε με 
ταχυδρομικήν η τραπεζικήν έπι
ταγήν είς τήν διεύθυνσιν: «Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραγατσανίου 6, 
'Αθήνας, 122� Άποστολα1 με τρα
πεζικό:ς έντολό:ς μας δυσκολεύουν. 

Αί Τραπεζαι ζη,οϋν χαρτόσημον 
και παρουσιαζουν δυσκολίας 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στους κατω

τέρω συνδρομφάς μας, έπεστρά
φησαν άπο το Ταχυδρομείον με την 
σημειωσιν <φετώκησυ η «άγνω
στος» Παρακαλοϋνται δσοι τούς 
γνωρίζουν νά τούς είδοποιήσουν,η 
νά μας δώσουν τό:ς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 
Π Βελισσάριος, Αιαντος 1 8, Π. 

Φαληρο 
Άριστ Βουδουρης, Καμπουρο-

yλου 42 
Ίω Πριό6ολος, Ναυαρχου Βό 

τση 35 
Θεοδώρα Συμεών, Μ.σιοδακος 26 
'Ιω Τσελεκουνης 'Ησιόδου 4 
Μεν. Τσιπόπουλος, Πανσελήνου 7 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Νικ Αύyερινός, Διστομου 1, Λε-

6άδεια 
Εύδ Βαλτά Άρχαιολ Μουσειου 

1 9 Θεσσαλονικη 

'Αλέκα Δήμου, Δημητριάδος 231, 
Βόλος 

Έλ Κωνσταντινίδου, Δ Γουνα
ρη, 22' Θεσσαλονικη 

Γεώρ Μοδιώτης Γρηyοριου Ε' 
22, Ήρακλειον 

Γ Σωτηριαδης, Όμονοιας 13, 
Κα6άλα 

Γ. Φουντόyλου, Δελφων 193, Θεσ
σαλονί.κη• 

Όδυσ Νεοψίπου ) ο, Η LL 
Λάρνακα 
Δημ, Κονδύλης, Γερμανία 

ΕΓΚ 'ΓJJΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟ ΓΗΤ 1OΝ D!ON 

Ευστρ Κατσαρδ:ς, 
Ιω Κυριαζιδης, 
Άριστ Παπάδηcj, 
Άντ Πισσάνος, 
Ιω Τρίμμης 

Ρόδος 
Ψυχικο 
Ψυχι)<;ό 
'Αθηναι 
Ψuχικο 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

Ή κ Πετρούλα Παναyιωτίδη ( Κη
ψισια) κατεθεσ�ν είς μνήμην της 
άδελψης της Δημοκρατίας Ήλιάδη 
δρχ 2 000 υπερ της Θεοσοφικης 
Έταιριας έν Έλλαδι 

Ή κ Αυρα Γ ρηyοριαδου κατέ
θεσεν είς μνήμην Χαριτινης Καλλι
γά δρχ 500, ύπερ λογ)σμοϋ Στε
γη της Θεοσοφικης Έταιριας εν 
Έλλαδι 

ΒΙΒΛΙΑ ΓlΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

( με τη σειρά λήψεως) 
Πετρουλα Παναγιωτιδη Το τρα-

γουδι της ζωης μου ( 'Αθ'ηνα 
1979) 

Ρίτα Μηλιωρη Συνθετες ώρες (ποι
ηματα) 'Αθήνα 1978 

Αλκης Γ ιαννοπουλος 
τα 'Αθήνα 1978 

Τα ποιήμα-

Παν Βλαχόπουλος Βασική Τ ριλο
yία Αθήνα 1 979 

Πανος Άτταλιώτης Νυξεις (ποιή
ματα) Αίyαλεω 1979 

Διον Κουλε·vτιανος Πεμπτουσία 
(ποιηματα) Κορυδαλλός 1979 
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'1 διοκτήτης: 'Εκδόσεις c' 1 λι
σός) Σuν.Π. Ε., Δραγατσανίου 
6. 'Εκδότης - Διευθυντής: Κω
στης Ν. Μελισσαρbιτοuλος,

Πλατ. Έθνικης Τραπέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυπογρα
φείου: Ε. Σωτηρόποuλος & 
.Σία, Κερατσινίου 72, Τ.Τ. 
209-Τηλ. 5224 728.

Τιμη τεύχους δρχ, 40 
Άθηvαι, Μάρτ. - Άπρ_ 1979 

Χαρ. Μπάρακλη,ς: Γνωμικό: των άρ
χαίων 'Ελλήνων ('Αρχαίο κείμε
νο κα1 μετάφραση). 'Αθήνα 1 979 

'Ιωάννης Ά. Παπαβασιλείου: Στο
χασμοΟ Στιγμιότυπα κα1 μία 
,Κριηκη έπιλογή, 'Αθήνα 1 978 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Αχαϊκό: Χρονικό: ('Οκτ. - Δεκ.) 

Κρητικη 'Εστία (Νοέμ. - Δεκ.) 

'Ο Κόσμος της Ψuχης (Νοέμ-Δεκ.) 
Σύγχρονη Σκέψη(Δεκ., Ίαν., Φε6ρ) 
'Ισραηλινό: Νέα (Δεκ., Ίαν.) 
Χρονικό: ('Ιαν., Φε6ρ.) 
Σταθμο1 (Δεκ., Ίαν., Φε6ρ.) 
Άνοι:χτο1 Ό ρίζοντες (' 1 αν. - Φε6ρ.) 

Πολιτικό Κριτήριο (:' Ιαv. - Φεβρ, 
Μάρτ.) 

Σμύρνα ('Ιαv. - Φεβρ.) 
Κρίκος (' 1 αν. - Φε6ρ.) 
Ροταριανός uΟμιλος Χανίων ('· Ιαv -

Φε6ρ.) 
Λαογραφrκη Κύπρος (Γεν. -'Απρ ) 
Κρτyτικό Βημα (Φλε6., Μάρτ.) 

Πvεuματικη Κύπρος (Φλε6.) 
Ό Φυσιολάτρης (Μάρτ. - Άπρ.) 

1979 

'Ελεύθερη Σκέψη1 (Δεκ., Ίαν . .  ) 
Ήπειρωτικη 'Εστία (Νοέμ. - Δεκ.) 

Περιοδικό 'Ελληνίδων Βορ. 
'Ελλάδος ('Ιαv. - Φεβρ.) 

Τρα:πεζικός Άγων ( Απρ) 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Εύάγ. Ψαρας, Βιβλιοπωλείον, Πλατ . 
'Ιπποδρομίου 1 Ο, τηλ. 265-042

Β ΙΒΛΙΑ ΕΙ Σ ΚΥΠΡΟΝ 
Άντ. ΣτuλιανοΟ, Β ιβλιοπωλείοv, 

Σαριπόλοu 15, Λεμεσός 

ΑΝΤΙΠΡΟ�ΩΠΟ 1 
ΤΟΥ «ΙΛΙ ΣΟΥ) 

Άλεξ)πολις: Έλ. Γιαννώτας 
Βόλος: Γ. Κοιικοu6Ίνος 
Δράμα: Φίλ. Τζάλλας 
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης 
Ήράκλειον: Λ. Κοuντης 
Θεσσαλονίκη: Εύ. Ψαρας 
'Ιωάννινα: Μιχ. Πρατrίδης 
Καβάλα: Κ. Πατrαγεωργίοu 
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Τό ώραιότερο δώρο 

Ε�Α KAnO ΒΙΒnΙΟ 

Βλέπε Τιμοκστάλο1 ον Βιβ) ίων 

είς σελ. 2 ίξωφύλλου 

(·Αποστέλλονται tλε�ερα ταχνl5ρομικων τt:λ/.:w)

�~��-----------�------------�-� 

Έγγράψε, ε νέους σuvδρομnτάς 

Συνδρομ� 1979 δρχ. 200 έξωτε ικr,u δρχ. 300 

άεροποριχώς 500 

'Ολοι οί συνδρομηταί ίσωτερικοu εχουν δικαίωμα 

να άγο αζουν τους τόμους έπιλογης 

Α Τριετίας 1956 1957-1,:,58 

Β' Τριετίας 1959-1960- 961 

Γ Τετραε: ίας 1962- 1965 

cκασ τον πρός δρχ. 200 άν l δρχ. 250 

Ή σvvδρομη �οϊι 979 L
1να� δρχ 200 Δια το Εξωτερικο δρχ. 300 

άεροπορικως 500 

ΑΙ σννδρομαl /\ άντίτιμοι,ι διδλίω,,ι 'Κ.Ι άποστέλλωνται μi 

ταχvδρομιχην /\ τραπεζικην rnιταγην -δχι με t.ντολην-- tπ· 

όΥ6ματι Κωστή Μελ�σσ�οόλοu /\ ΙΛΙΣΟΥ, .6fxrycnvανίoc.ι 6, 

'Μ,'ινας 1 22. 

Τίmοις : Ε. Σωτηρόποvλος & Σία, 6δ. Κερατσινίοv 72, 'Αδf,,ιαι 
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� 'Ετησία Συνδρομή ΙΛΙΣΟΥ j � �� Δρχ. 200 1 
1 ===============� Ι
� �
� �
� 'Επιλογαl ΙΛΙΣΟΥ 1§
� �
� Τριετίας 1956 - 1958 Ι 
� )) 1959 - 1961 1 

1 
Τετραε<(ας 1962 - 1965 

1 
� 

lκάστη Δρχ. 250 
� 

� Διcί τούς αuvδρομητάς τοu ΙΛΙΣΟΥ �
� �
� 

μόvοv Δρχ. 200 1 � 1 � =============� 1 
� �
� �

! Νέα βιβλία: 1
� �

�
Η. Ρ. Blavatsky < μετ. Αlμ. "Ιβοu > : �

� �� 'Η φωνn τnς σιγnς - �
� �
� Τ ά πρώτα 8nμστσ ατόν 'Αποκρυφισμό � 
� Δ 1 

�
pχ. 100 

�
� �
� �
� 

................ 
1 

� �
� J. J. van de Leeuw : Θεοί σέ έξορίσ ; 
� �
� 

Δρχ. 40 
�

� �� �
�,w///,�/,� 
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