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ΓΕΩ ΓΙΟ Α. XEIMAPA:t
WALT WΗΙΤΜΑ�

Τό -rραyούδι -ιού παγκόσμιου

" ϊντε, μοϋ .\έει ιί :\Ιοϋ6α,
ΤραγούδηΒέ 11ou ε\'α τραγούδι nou κα\'ένας, ω6με τώρα,
δεν τραγούδηδε ποιητής,
Τραγούδη6έ 1ιου το παγκόΒ1110.
lέ5' 6τι'ιν άn.\όχωρη αύτiι γfί μας,
Καi 6τn μέ6η άnο τερά6τιους οyκους καi 6Κουριές,
Κατα.-χωμένο καi ωγουρε<μένο με6 5τι\ν κεντρησ'ι καρδιά της,
Φωλ1ά(ε1 το 5nέρ1ια - τε.\ε1ότητ:α.
Για κάθε υπαρξn καινούργω άvτι5τοιχεϊ κι άπονα μερίδιο,
ποϋ μεγάλο, ποϋ μικρότερο,
Κανένας δε γεvν1έται αν αύτο δε γεvvηθεϊ·
άηοκρυμμένο n ξεψάνερο το 6Πέρμα Περψέηι.
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Κο�το τε Ι ή οιω}Jάτα. περύψηλn έrιτι6τήp.η,
Που ο απο ψηλ ς 1 ορφ ς έ.mτηρώ οας το μο rέρ ο κό6JJΟ,
Έκδιδ ι άράδα npo6ro ες άηόλυτ::ες

ο

ες,
"Ο1ιως κσΗο 'Cε οι όμα Ι άπά ωθε όπ' rlς έ,πι6Ίiί'}J ς
η ψυ ή
Γι αύrή
η i6LΟ()ία t' ι 61J()ωθ ϊ, Ο}JΟΊΟ φλούδια όπα ωτά,
6Ηι ί'ί γύρω - rpσ ύρω,
Γι' αύτη ε
ο ro όpίθpηω G�:ιάρι των ό6τεριω ε
U()Ο6φέφ 1 11έ5' 6ro ούρανό.

ο

�Ιέ6 όπο 6τpάι; ς φε1δωrι� 11 CΙJΠΟ pεγάλους γύρους,
('Όμωο r, ο .ι αpοβι 1ωυ δοια1 ί(,ε1 ολο 11' βόλ ς p16οιπέ α α)
Γι' αύτή
(() Κ lΨCI Π!ΥtΟ προ τό άδιά ΟΠ10 1 U ο,
Γι' ούτή
το προ 1Cll1KO προς (0 iδ ωδες προχωράει.
Γι CΙ'ύrή\, η 1JUόr11,ι\ έ έλιξ η
'Όχι μό ο ro καλο δ11 01ω11έ\ ο, μcι κ' 6κ ί ο που ό οιμά ουμε
1ω1,ο δι ωωμέ\ ο έξι5ου.
Κότωθ όπο rις 1ιά5κ
ωυς, οπω
καl άνω,
'Απ' ιο 6αραι ια5μ
οι;; ε τφοv 1 ορμό, άπο τεχνά6pαω
, ε ο
καl πα ουρ ί ς 1 αi δά1 pυα,
')' ία ει\ 01 γ1α \ άβ ει J Οι '\.Ορά, '\.CΙρcι πα.γ1 ό6l110

ι

'1\Jno cn μα(α, ω άρpω6 ω καi ro ρη, ό
' rπο a\ και,ι\ πλε10\ όrnro οί πολύμορφες άρίΟμrη ς μπα αηο πες όνθρώπω\ κοι 1φα rω
:Μα 611ως, fιλ κrρυ ό, ά rl6ιιππι ό, διοrπ ρ\ ώvως καi μοuυκεύο [Ο� τα πά ω,
Το Κα ο lJO\ ά CL εϊ\ αι Π:Ο) 66μιο
1-1εωφρ 1
(«Φω),α 'λοηc>>,

αυατα(.)·1<1 -τοι7ια)
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στον σuγχροvο κοσpο

ΟΜΙΛΙΑ της ΑΝΝΙ ΜΠΕΖΑΝΤ
στη Σορβόννη, 15 Ίουνίου 1911

Μεταφρ. Ίοvλίαs Δαβάρα
Τpείς κcι.ί πλέον α.ιωνες πέρα
σαν από τότε πού ό Τζ οpντά. ιο
1πpουιο ελα.οε τόν λόγο στή Σοp6όννη -:ων Παρισίων γιά ιά έκθέ
ση τί� θεωρίες του επά.νω στό
πε ρο σύμπα.ν, στή ι παγκόσμια.
ζωή, στή ι αιωνιότητα. της ψυχής
κα.ί στήν ήpωική ζωή πού όδηγεί
στήν τελειοποίηση του α'.Ιθpώπου.
"Ας μετα.φεpθουμε γιά λίγα. λε
πτά σ' έκείνον τόν 16ον α.ίω ια..
Βρισκόμαστε στό 15 2. Ό Τζιοp-

α.

τά.νο Μπpου ιο, δ αφ yών από τα
χέp α της 'Ιερά:; Έξετά.σεως, ή
όποία ά.πε.λουσε νά τόν άρπά.ξη
ά.πό τό μονcιστηpι του ϋστεpα από
έ ια τολ,μη.pό φυλλά.διο οπο έστι
yμάι:ιζε, με δηκτική είpωιε'α., τίς
ακολασίες των μοιαχωι καί οπου
ϋψωιε τή φωvή cιαιτιον μεpικω ι
�ο'(μά.�ων τ�;; Έκκ�ησίας, �φυγε
απο τα. πεp χωpα. -ης Νεαπολεως
γιά νά πά.η στή Ρώμη. Ό πά.πα.ς
δεν του εκαι, ε καλή •jποδοχή καί
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ό Μπρουνο, κα.τα.τρεγ,μ.ένος ά.πό τό
μίσος των έχθρων του, κι;.,;τ.έφυγε
στο Νόλι; μι-κρ+, πόλη της νότιας
'Τ τα.λία.ς, κα.ί ά.πό κεί πέρα.σε στή
Γενεύη. Ό J α.λ6ινισμός δμως δεν
του στάθηκε ε&ι-ιενέστερος ά.πό τον
πάπα. κα.ί σέ: λίγο ό Μπρουνο ήρ
θε σέ διάσταση μέ: τον Μπέζ, τόν
διάδοχο του l(α.λ6ίνου. Βλέποντι;.,.ς
ν' ά.νοίγετα.ι μπροστά του ή φυ
λα.-κή, δρασκέλισε τά. τείχη της
πόλεως δτα.ν οι πύλες του κλείστη
κα.·; κ:' εφυγε γιά. τή Λυών, ϋστε
ρα. γιά. -;ήv Τουλούζη κα.ί τέ.λος ε
φθα.σε στο Παρίσι.
'Επιθυμών α.ς νά. διαδόση ,-;ήν
διδασκαλία. του, ζήτησε ά.πό τόν
τcρύτα.νι της Σορ6όννη.,; τήν α.δεια.
νά. σχηματίση ενχ τμήμα παραδό
σεων κα.ί ή α.δεια. του δόθηκε. 'Η
έπιτυχία της διδασκαλίας του ύ
πήρξε τόσο σημα. 1�:ική, πού ή
Σορ6όννη του πρόσφερε εδρα. -κα.
θηγητου. Πα.ρουσια.ζό-cα.ν, δμως,
μιά. δυσκολία.: 'Όλοι οι καθηγη
ταί τr ς Σορ6όννης ήσαν ύποχρεω
μέ·ιοι vi πι;.,.ρακολουθουν -cήν λει
τουργία. κι' ή υποχρέωση ήταν ε
π:τα.κτική σ' εποχή δπου σέ: στα
μ(ΓΟUσαν σcούς δρόμους κα.ί σου
ώνα. α.ν: Λει-;ουργία η θάνατος!
'Λλλά. ό Μπρουνο δέ:ν ήθελε νά
πα.ρα.στη. Δέν συμφωνουσε μέ: τον
'Ερρίκο τον 4ον, ό όποίος θά. δε
χόταν ά.ργότερα. v' ά.λλάξη τήν πί
στη :ου λέγοντας: «Τό Παρίσι ά.
ξί ει μιά. λειτουργία».
'Άπλησ-ος γιά. τήν ά.λ+fJεια.
.
'
'
στις πρα.ξεις :ου οσο και στα. λ οyια. του, ήταν ά.διάλλακτος σ α.ύ
τό τό θέμα.. Π :iς δμως νά. του έπι
τρέψουν νrι. όμιλη ά.πό τήν εδρα.
της Σορ6όννr ς; "Ετcρεπε νά σκε
φθούν καί •ιά ρουν τρόπο, πολύ
tt

'

'
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περισσότερο μάλι.:;:α. πο'J ο βασι
λιάς 'Ερρίκος ό 3ος ά.γα.πουσε τον
Ί :ι;.,.λό νέο καί τό πληθος των φο:
τητων, των ά.νυπότακτων ',τίς
'Αρχές, έπιθυμουσε νά πα.ρευρί
σκετα.ι σύσσωμο στά. μαθ·ήμα.τά
του. Ό φλογερός του λόγος, ή
όρμητική του εύγλω1Jτία, ή είρω
νεία. του, ή 1tότε πρόσχαρη καί πό
τε καυστική, τό γελαστό του πε
ριγέλασ;μα. τό κάποτε πικρό, ή μα
γνητική του ελξη, έμάγευα·ι :ή·ι
yα.λλική νεολαία. Τί επρεπε ·ιi
γίνη;
Ί[ μόνη λύση ήταν νά. δημιουρ
γήσουν γι' α.ύ-όν μιά.ν εκτακτη g_
δρ:Χ, εξω απ' δλους τούς δρους πού
ήτα.ν ύποχρεωτικοί έκείνον τόν
καιρό γιά. τούς διδάκτορες της
Σορ6όννης. Πραγμα.τ:κά, τόν ονό
μα.σσ.ν εκτα.κτο καθηγητή κα.ί του
έπέτρεψα.ν νά. δ:δάσκη τό σύσ�r,ι-1α.
-ου Ρεϋ.μόνδου Λύλλ, πού iναιγε
ά.πέραντους όρί οντες στόν Τ�tΟ?
ν-άνο Μπρούνο, yιά. τό όπαίον 6
λόγος fμαν ή ύλοποίηση της σκέ
ψεως, γιά. τον όποίον ή ιδέα. σι 1'1
νοητό κόσμο γινόταν ή σκέψη σ:όν
κόσμο της 6ψ;ης κα.ί -ό &.ντtκ<ο:
μενο στον κόσ,μο της ϋλης.
Ηρίν προχωρήσωμε, σ.ς δουμε
τί ήτα.ν α.υτος ό Τζιι:ψv,ά·ιο
Μπρου·ιο, τό εί'δωλο των οιητων
των Ηα.ρισίων κα.ί ό εύνοο1μ.zνο-;
γιά. μερικούς μήνες έ 1ιός βc.c:λιJ.
ψχΨι:-:κου καί ά.δύνι;.,.-οJ.
Γεννήθηκε στά. περίχωp.:χ. της
Νεαπόλεως, στή μικρή πόλ �6λι. Ή πόλη α.ύτή, πολύ σημαv::
κr, α.λλοτε, είχε ά.ναγκάσει δυό
ορkς τά. στρατεύματα τοϋ ' ·ι-ιί6σ. νά. οπισθοχωρήσουν. 'λpγό:ε
ρα. δμω επεσε στήν εξουσία. τii:iv
Γότθων καί των Σαρα.κηνιο·ι Υ.α.t
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δτα.ν γεννήθr:κε δ Τζιοr:;νtάψ;
Μπροϋνο, τό τέκνο τ-ης τό πι:; 3ιi
σημο, ήταν σχεδόν έρειπωμi·ιη -
επάνω δμως στά. ερείπια 'J.f)t�
πλανιόταν πά,1:α δ ϊσκιος τοϋ I fυ
θαγόρα. 1Ί lταν μιά. κοιτίδα της
έλληνικης φιλοσοφίας, τών ιδεών
της σχολrις της ' λεξα.νδρεία.ς,
της •ιε01tλατωνικης διδα.σκcι.λίας,
πού τίς δια.τηροϋσα.ν πάντα στ+ι ν
μεσημορινή Ί τα.λία.
Κά. :ω άπό τήν α.ίγίδα της έλ
ληνικης α.ύτης cριλοσοcρίας yεν·ιή
θηκε δ Φίλιππος Μπροϋνο, πο11
αργότερα. θά. πά.ρη τ' ονομα Τζι
ορντά.·ιο. 1 αί βρέθηκε περιστοιχ:
σμένος άπό σοφούς, έραστές τοϋ
ύπέροχου ίδεα.λισμοϋ της &ρχαίας
Έλλά.δα.ς.
Ό πα.τέρας του ήταν α.-ιθρωπος
ψυχρός, δυνατό;, ισορροπημένος,
κάποτε μάλιστα αύσ,,ηρός, ο-πως
μας δείχνει ε.•ια έπεισόlδιο : Μιά.
βραδυά. σ' ενα. δείπ•ιο, ενα.ς χαρού
μενος συνδαιτυμόνας έcρ ώναξε:
«Ποτέ δέν ήμουν τόσο ευθυμος δ
σο α.ύτή τή στιγμή». «Ποτέ, μούγ
κρισε δ πατέρας :οϋ Τζιορντά. 110
Μπροϋνο, δέν ήσουν τόσο μωρό;
δσο α.ύτή τή στιyμή,
Ή μητέρα. του ήταν μιά. γυναί
κα. yλυκειά., θρησκα. καί ή πιό
, λοyερ+, επιθυμία. της ήταν νά. δη
τό•ι yυιό τη; ίερωμένο.
Ά πό τά. δύο α.ύτά. :όσο ά.νόμοια.
πλάσμα.τα., τά. τόσο άντίθετα στό
κάθε τι. yεννήθη ι(.ε αύτός δ πύρι
νος άνθρωπος, αύτ.:ις δ περιπλανώ
μενος ίππότης τη; έ-πιστήμης, ψυ
χή πά ι-α. φλογισμένη, πνεϋμα. δι
εισδυτικό καί ύπερήφα.νο, έμπνευ
σμένος ρήτορας, συyyρα. έας πού
yρά.ψει δπως δμιλεί, πού κα.μμιά.
, ορά. ξεχειλί ει κύμα.-α ξέ ρενη;
1

•

0
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ευγλωττία;, μοιραία ευκολης. .\ύ
:ό; πού ό Χέγκελ τό·ι ο·ιομά ει
κομ1ι τη παύ λάμπει σ' δλο τό
στερέωμα. τη; Ευρώπης».
'Ο πάθος τη; μητέρα.; :ου πρα
γμα:οποιήθηκε. Ό δεκα.πεντά
χρο·ιο; Μπροϋνο, δια.ποτισμένο; ή
ο η &πό τί; ίδέες τοϋ llυθα.γόρα,
του 1Ιλωτi•ιου κα.ί ,ου Πρόκλου,
μπr,κε σ ενα. μονα.στηρι οομινικα
'Ι("ί:Jν. Οί μο·ιαχοί, γοητευμένοι ά.πό
τό πρόωρο :ά.λα.·ι:ό του, του εδω
σΧ'/ :' ο·ιομα. Τζιορ·ιτάνο, ονομα
:ου διαδόχου :ου 'Λyiου Δοι.ιινί
κου. Κι' εκα.με -ά. πρώ-α. βήμα.τα.
σ,ό·ι ορόμο πού ά.ρyότερα. θά. τόν
όο ηyουσε στήν πυρά., σ:ή·ι '.\ •ιθα.
yορά. :η; Ρώμης.
".\! δύστυχη μη,έρα.!
πιν,
zκε�·ιη τή σ:;Υ\-:.'Υ/• σiν μι� οίκ�σι
τη ορ·ιιθ::ι. Π(;υ ειχε κλωσσησει ενα.
α,,jyό ά.ετου κα.ί σα.στισμέν-η βλέπει
έ.-/ ά.ετόπουλο νά. ύψώνετα.ι στά.
σύ'Ι'ΙΕ' α., ε•ιώ περίμενε νά. δη ενα
κο-οπουλ'α.,κι να' ξ'υνη τα' νυχια.
tCιt}
'
1Ή
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στήv α.μιιο. "Ηθελε εvα.v ίερέα. κι'
εορισκε εvα.v επιστήμονα.. όμιζε
πώς είχε δώσει τή ζωή σ' εvα.v
&yιο, κι' είχε ψέρει στον κόισμο
ενα.ν ηρωα., ενα. μάρτυρα.. Ί-Ι μοί
ρα. δμως ύπηρξε ώρα.ία. γιά. -όν
μάρτυρα., σ.ν οχι γιά. τήν μητέρα..
,,Το φέγγος της πυρα.ς δπου ά.νέ
οηκε ό l\ΙLπροϋνο στίς 1 7 Φεορουα.
ρίου lGOO», λέει πολύ ώρα.ία. ενα.ς
ά.-π' τούς ίστορικούς του, «έvώ 11ε
τα.ι με την α.ύγή της σημεριvης ε
πιστήμης». Τίποτε το πιο .Jωστό.
Οί λόyες της πυρα.ς πpύ κα.τέ
φα.γα.ν τό σώμα. του ζωντανό, εγι
να.ν οί πρώτε; ά.κτίνε; τη; έλευθε
ρία.ς της σκέψεως πού ή σημερινή
Εύρώπη χαίρεται.
Γιά. νά εννοήσωμε τον Μπροϋ
νο, γιά vά εννοήσωμε τό πάθο;,
την θέρμη του στο κήρυγμα. της
επιστήμη;, πρέπει νά. ρίξωμε ενα.
βλέμμα. στην Ευρώπη της εποχης
εκείvrις.
�τό βασίλειο της σκέψεω; κυ
ρια.ρχοϋσα.v στά. εθvη ή κοσμολο
γία. :ιί>v Έοραίων κα.ί ή επιστήμη
τοϋ '.\ρ�στοτέλη. Ό 'λριστοτέλης
-ητα.ν ό θετός υίός τοϋ Χριστια.νι
σμοϋ κα.ί τυρα.ννοϋσε εξ ίσου -ήν
Ρώμη κα.ί τήν Γενεύη. Ή γη -ϊ�ταv
ά.κiνητη, ό ηλιος πλανιόταν μες ,ά.
νέφη, ή γη ή-α.ν τό κέντρον τοϋ
σύμπα.vτο;. Σ α.ύτήν τή yη, ενα.ς
θεός είχε ψυχορρα.γήσει. 'Όλα. εί
χαν δrιμ ιουργηθη γιά τό ά.vθριί)
π·νο γένος, ό ηλιος, ή σελήνη, τ'
άστρα.. Ηέρ' ά.π τ' ά.στέpια., τ' ά.
κίvητα., τ' &σάλευτα. μες στο γα.
λάζιο θόλο τ' ούρα.vοϋ, ρισκότα.ν
ό θρόνο; τοϋ Θεοϋ, τό α.σίλειο
τα>ν ά.γίωv κα.ί των ά.γγέλωv. Ψη
λά, ό ουρανός με τί; εύδαιμονίες
του. Κάτω, ή κόλαση με τ2' 3α-

σα.vιστήριά της. Τό σύ.μπα.v -ητα.v
μικρό, με τά στεVσ, του ορια., "tε
ριωρισμένο ά.πό όρα.τούς όρίζοv
τες. Κα.ί δώδεκα. χρόνια. πρίv yεv
v-ηθη ό Μπροϋνο, δ :Κοπέρνικος,
έτοιμοθάvα.τος πιά, είχε δώσει
στον κόσμο τό επα.να.στα,τικό του
βιολίο.
'Εμείς, πού &,π' τά πα.ιδικά μα.ς
χpόνια. ζοϋμε μέσα. σ' ενα. σύμπο.,1
χωρίς δρια., δεν μπορούμε νά φrη
τασθοϋμε τόv τρόμο, τή,1 ά.να.-:;τά
τωσr στίς ίδέες δτα.v μεμιάς ·ή γη
μα.; εκσφενδονίστηκε σά.v μιcι, πε
ριστρεφόμενη σφαίρα. στο Κ:Ξ'I()
του χωρίς δρια. δια.στ 'μα.τος. Ό
άνθρωπος εχ,μηδενίστηκε ά.πό :ό
θέαιμα. ,ης φύσεω; πού ά.π' τή μ,ά
μέρα. στήν άλλη γίνηκε γιγα.ν:,α.,
καταπληκτική. Τρομοκρα.τημi·ιος,
σάν τό παιδί πού διέκριv ε μ�r;χ
στό μισοσκόταδο εvα.ν ισκιο δλο
9ηοερα., κα.τα.cρευγει στην '.Ι.'{ΚΎ.λιά. της μάνας του, τη; Έκκλη
σιcι.ς, γιά. vά. κρύψη τήv ταοα.χ·rj
τc,ι, κ-Χί νά. γα.ληνέψη τούς τρόμο•J;
.. ι;ιυ.
Σ' α.ύτή μα.; τή-1 Ευρώπη, δπου
χ:.ψα.pχοϋσε ά.κόμη δ 'λριστοτέ
•.ης κιχί πού τήv είχε ά.να.σα-ιί;
,;:ι ώ:ηόσο δ Κοπέρνικος, ρίχ-sr;
ι.. .. ό Μπροϋνο, γεμα. :ος ά.πό τίς ί
cέ ε; του Πυθαγόρα. κα.ί τονωμi
νr:; ά.πό την δ,δα.σκα.λία. τοϋ Κο
πipνικου, για.-ί κα.ί οί δυό του.: έ
δ!δα.:;κα.ν τήv κίνηση της γης, τr1 1
.J:1.θερότητα. των άσ:ρων, δ δε
Κοπέρνικος είχε πραγματικά Χ η
ζωογονήσει τr,ν πιό ά.ρχα.ία. έπι
σ-'iFμη, εκείνη πού είχε εξορίσει δ
'Λpιστοτέλης.
Οί ιδέες α.ύτές, εμφυτες στον
1προϋvο, ϋστερα, ά.πό μιά. μακρά.
σειρα. α.πο ζ ωες, οπου ειχε γvω,

fC' ,
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ρίσει την ψυχη τήι cνσαρκωμέιη
:1τόν Πυθαγόρα, ξέσπασ:ι..ν μέσα
του με μιά.ν ά.καταιίκητη δpμή δ
τtJ. ι άνοιξε τό βι6)ίο του Κ01tέρ
ιικου. Έκε · ιη _ τη στιγμή α.ρχιζε
μιά. τρομερή κριση γιά. τ·rιν cπι
στrrμη Χ'J.ί γιά. τήν θpΜ..ιΞ'7., πού
,ιόιτεψε 1ά. σ:αθη μοιρtJ.ία ,ι:ι..ί γιά.
τ+, μιά. ή γιά. τήι άλ)η. ι\::�τες οί
ιέες ιδέες ά.πει)ουσtJ.ι τήι άιθpω
πότητα. με ξεπεσμό τρομα...ιτικό.
,,Ώστε ) οιπόι», c-;, ώ lfJ.ζ'J. Ι ά.πο
πι:,.vτου, «ό ά1θρωπο;, πού fτι:,.ι
βα.σιλιιi; :η; δrψιουργίι:,.;, δει εί
νι:,.ι πι:,.p,:ι. ε Ια πλά.σμι:,. ά.δύ ια.το, 1σήμαvτο, έν' άτομο, cn; κόκκος
άμμου μέσα στήv ερημο c ιός σ1ί1ι1tα.ντος χωρίς ορια. Ι Ή ά.ξιοπρέ
πεια, ή ήθική, το μεγι:ι)είο τη;
ά. ιθρώπιιης ψυχής κι:,.τι:,.-:;τρέ ο 1ταv ά.π' αύτήv τή ιέα. :πι-:1τή1.1r,.
'Όλα γκρεμίζοvτα. ι κ-:ι.ί γίνοι:ι:,.ι
cρείπια γύρω άπο μιά. Εκκλησίι:ι
χατά.πληκτη. Μ: μιά. πρημ-:ι.τική
διαίσθηση, με μέσα ..ρρικιι:,.στικά.,
ό Χριστιανισμό:; ά.ντιτασσόη.ν σ'
αύτήν τή νέl'J. επιστrrμη.
Όλ vτίθετ-:ι., ό Τζιορv:ά.ιο 1f-:tpoυ
νο ά.ντιμετώπιζε μc τρόπο εντελώς
διαφορετικό το θέμα. πού είχε τε
θη τοι 16ον α.ιών-:ι., :GJv σχέσεω•ι
μετ-:ι.ξύ Θεου, του χωρί; όρια σύμ
πα. ντο; κα.ί :ου α.vθρώπου. ,. "Ε,
Αοιπόv ! , φώv-:ι.ξε κι' αύτός με τή
σειρ:i του, γεμάτος από μιά. χ-:ι.
pούμε ιη κα.ί θρι-:ι.μ6ευτική όρμή,
,,ή γη μέ τούς κατοικου::; τη::; πε
ριστρέφεται μέσα. σέ ά.περιόριστα.
διαστήμα:α ! Οί σ αίρε; εί•ιαι ά
ναρί&μητε::; ι Ή ζωή ένσα.ρκώvε
τα.. παντου μέσα σε σχήιια.τα. !
Λοιποv ή ... ω+ι είvα.ι παγκόσμια
Χα.ί δημιουργεί πα.ντου πλάσμα.τα.
ζωντανά. ύτή ή παγκόσμια ωή,

9

·ή άπειρη, εί ιαι τό π-:ι.γκόσμιο "Ον
πού ό ιόμασα.ι "'εό. Πι:ιvτου, παν
του ,ιόσμοι Ι lir,.vτoυ, πα.ιτr;υ π) ά
σμα:α. ζωιτα.ιά. 1 Ό θά.ιατο:; μόνο
τά. σώμα.τα. μπορεί ν-:ι. διι:,.λύση,
δc ι μπορεί / άγγιξη τή ζωή. Γι'
ι:ι.υτό τό -:1Gψα. δει ά.ξι cι παρά. δ
τι:ι. 1 εί η ι τό οργα. 10 μιi; ζωής
εύγειιιη:;, γεμάτη; ά.γά.πη, ·rιp ωι
..ι7ι ;, άξι;1; 1ά. είιι:ιι έ.η μόριο ζωης
πα.γκό-:;μιας κα.ί θείκης ! Λοιπόν ό
φόδο;, το ψέμμα, οί τα.πει1ότητες
:ι ιι:ι. οί -:1τιγματ.-:1μοί τη; ζωης.
Ι\_α.:α. -:;υ1έπειι:ι., ό ξεπεσμό::; εί1α.ι
,<_ειρότερο:; ά.πο το Ι (-Jά.1α.το, άφου
μι:ι..ι1ει τή ζωή, c1G) ό θά•ιcιτο; μό
νο τά. -:;ώμα.τι:ι κατ:ι..-:;τρέ ..ρ ει .
Ιδού ι-οιπό1 ή 1έ.α ήθική βά.-:1η
που ό Τζιορ 1τάιο Μπρουιr; πρόσ
φερε -:;τό Χρ.-:1τια 1ι-:1μ6: ή π::ι 1:α.
χου �παρξη του Θεου, δη)αδή ή
π-:.ιγ,ιό-:1μια. ζωή πο•J ζωογr; ιεί κά
Θε -:;ώμ 'Η α.ιω1:6:ητ:1 :η; ψυ
χ 7);, ά cρ ου εί 1cι ι άπό τή φύση της
ή -:.ιύτή με τή Ι πηκό-:;μι:ι.. ζωή.
,-�
' ' τα.'
, , ιω σ, αυτα.
, επα.
r( α.ι,, t'ασισμεv
ούο φυ-:1ικά, επιστημονικά. γεγονό
τα., ·ή ήρωική ζωή, i :, :ι:ρεία. του
ά)ηθι1ου καί τοi) ιίφ::ιιr;,υ. \ϊιτή εί
ι· αι ή μόvη ζωή ή ά.ιτ&.�ια τη::; αί
ώιια:. πού χ-:.ι:ο.,εί μέ-:1:ι.. σ' έ. 17.
-:;ώμ:ι...

\ύτή τή θέ-:1η ·:ιποσ:ήριζε ό
Τζιοριτ:χ νο Μπρου 10 σ' δλε::; τίς
η)ι.. εργημένε::; χώρε; τη:; Εύρώ
.. η::;, -:; όλα -ά. πcι. ιεπιστήμι-:.ι πού
-:�1} α_ /f'Jtγr:ι.. Ι τi; πιj)ε: του;, σ" 0ί :: τί; έ-:;τίε; της σχέψεω:.. \ύ:ή
ή θε-:;η του εδινε τή :ρ)6γ-:.ι .:ου,
τήν εύγλωττια του, τή θέρμη του,
,
ι ή επι-:1:rψ
:πεωη
γι., :ι..υτο
.,
ς:: \
,
•
�
, η οε� ι
ή:α.'ι μιά. γνώση -:;τεγ-ιή, στείρ-:ι.,
άλλα. μια. θρ ,:;y,,εία. εμπ·ιευσμένη
χ-χί γό·ιψη. ' -\.γαπουσε -ή; έπι-
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στήμη, διδcωκε τήν cπιστήμη μέ.
ά.περίγρα.πτο ένθουσια.σμό, όρμή,
· λόγα.. -Ητcιν ό ά.πόστολος της έ
πιστήμης yι' "γινε ό μά.ρτυρα.ς
της _έπιστήμης, cπειδή ή cπι'στή
μη ήταν ά.ποκρυφισμός, δηλαδή ή
μελc:η των θείων σκέψεων των
ενσαρκωμένων μέσcι, στ' ά.ντικεί
μcνα.. Πα.ρα.τηρώντα.ς τ' ά.ντικc.ί
μενα., μπορεί κσνεις '/(J,, δια.οά.σει
τή γ)ώσσα. της φύσεω� Υα.ί νά μά
θει τίς σκέψεις του Θεου.
,
'Ο ριστια.ν:σμος
&μως ά.ρνιόt:Χν νά δεχθη αυτή,; τήι 'θέση.
'Ί\,; είχε μπορέ.σει νά :ήν δεχΟη,
δέν θά είχε ποτέ ξcσπά.σει ό λυσ
σα.)έος πόλεμος ά,,;ά.μεσα. στήν ε
πιστiμη κα.ί τήν θρησκεία. Φτω
χέ ρήτορα Ι μέ τά λογερά. σου
)όγισ δέ.v μπορεσες ιά. εστάνη�
τίς καρδιές, τίς σκληρές κα.ί κρύ
ες σά,v τή·ι πέτρσ. Δέv α.vα.ψες πα.
ρά τήv δική σου πυρά, πού οί φλό
γες της εκα.;.ισν σ:άχτη το σώμα.
σου. l\.ι' cιυτή τή; στάχτη ή Έκ
κλησία. τήv πέτα.ξε στον α.vεμο,
yιά. νά μήι ά.πομείvη στή γrΊ &πως είπε 1-.ά.ποιος ειρωνικά.- οϋ
τε μόριο κα.ί γιά ;ά, τ.ά.η vά βρη
μέσα. στο κενό :ούς κα.-οικημένους
κόσμους γιά τούς όποίους μιλησε.
Τά λόγια. του ομως ά..ντηχουv
μέσα. στούς cι.ίώvες. (( 1έ το vά. ξ ' ρη κα.ιείς ιά. πεθά.vη σc κάποιον
αιώνα, ζη στοϊις μέλλοντες αιώ
νες». Τήv θέση τήv ά.ποδιωγμέvη
από τον 160 αιώνα, τήv ά.ξιώνει
ό 20ός. Το μήvφα του Μπρουνο,
πνιγrμέ,vο ά.π' τον Υαπvό :ης πυ
ράς, είναι το ,μήνυμα. πού vοειά.ζε
τα.ι ό σ-ημε·ριvός κόσμος. Τ ά. βι λία
του περιλαιμ ά'ιονται στον κατά.λο
γο των ά.πηγορευμέvων ά.πό τον
ΙΙάπα, οί ίδέες του δμως ξα.πλώ-

vοvται σήμερα στήv Ευρώπη κα.ί
όνομά.ζοvτα.ι Θεοσοφία..
Ό Μπροuνο ε ιαι ε ιας συγγρα
φέσς γό;ι ος, πού εγραψε στά λα
:ιν·κά Μί τα. ίτα),ικά.. Τά εργα.
του, τα. πιο σημαντικά., γρά.ψτη
κσ.v στήv μψριχ.ή του γλώσσα..
Αυτό δcv �τα.v στα. .ιά.τιcι της
Έκκλησίcις ά.πό τά μικρότεpά.
του παρα.πτώμα.τcι' δηλαδή το
•ιά γρά.ψη τίς φιλοσοφικές του ιδέ
ες στή ι μη-ρική του γλώσσα. Υ.σ.ί
γιά. το λσό. Επειδ+, ή φιλοσοφια.,
ότ?ν Οεωρήτ?.ι cι'ιρεση, πρέπει
:οω άχιστο / να. σκεπάζεται ά.πο
-όv πεπ)ο της λα.-τιvικης κ?ί vά.
μήv έκτιθετα.ι στο άπλετο ως
του δρaμου, στήν γ)ωσσα. πού μπο
ρεί ό λα.ο-; νά κατα.λά η. Έvω ό
Τζιορ ιτάvο Mπpouvo μέ τήv μη
τρική τσυ γλώσσ'l ηθε)ε vά. ξα.
πλώση :ίς ιδέες του μέσα. στήv
καρδιά. του )αου.
Τρία, προ πώντων, ά.πό τά. εp
γα. του μάς ενδιαφέρουν αυτή -ήv
στιγμή: 'έκεί :1α -:cού ό Μπρουvο ά.
ποκαλεί: «Οί στύ)οι του συστήμα
τός μου» κcιί «Οί βά.σεις όλό-κλη
ρου του οίκοδομ ' ;.,t 'l :ος της cριλο
σο· ια.�». Τά. δύο πρώτα, πραγμα
τικά. ιλοσο ικά., εχουv τίτλο :
«Ηερί του αιτίου, ά.ρχης κα.ί ένός»
Υα.ί «Περί του α.πειρου, του σύμ
παντος καί τώv κόσμων,,. Μέσα. σ'·
αυτά βρίσκε:α.ι ή εκθεση όλό·κλη
ρης της διδα.σκα.λιας του μεγά.λου
φιλοσόφου. ΊΌ τρίτο όμιλεί γιά.
τήv :ψα.ρμογή αυτής της διδασκα.
),ια.ς στή ζωή, μέ τίτλο «Οί ήρωι
κ�ς πα.ραfορές,,, καί περιγράιφει
το ιδα.vικο του.
'J,δού πώς έ-κ ρά,ζε:σι ό Τζιορ
ν�ά.νο Μπρουvο. Θά. μετα.cρέρωμε
, ,
τα. ιδισ. του τα. λογια.:
1
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ν ή γη δέ 'i εlνα.ι ά.κίνητη
στο κέντρον τοϋ κόσμου, τότε τό
σύμπα.11 δέν εχει ουτε κέ,;τρον οϋ
τε ορια. κα.ί τό άπειρο εχει πρα
γ1,..ι.α.τοποι-ηθη μέσα. στ+, δημιουρ
γία. τοϋ όρατοϋ, μέσα. στήν ά.πε
ρι:ι.ντοσύν-η των ούράνιω ι δι?.στη
μάτων. Τότε, λοιπόν, τό ά.προσ
διόρισ:ο σύ1ιολο11 τιί)ν πλα:σμά.των
σχηματίζει μιά. μονά.δα χωρις ο
ρια., πού τήν παρήγαγε κα.ί τήν
συντηρεί γ πρωταρχική Μο1ιάς, τό
α.ίτιον των αιτίων .
« �,

Δηλαδή, μέ &ρου:; λιγώτερο r.ρι
λοσο ικούς : . \ ύτή ή μονάς της
ζωής εί·ιαι ·rι ί3άση τiις ά.νθρωπό
τφας κα.ί ή ϋπι;ι.ρξη μέσα σ' α.ύ
τήν του θεοϋ είνα.ι ή βάση τiι ;;
άλληλεγγύ-η ς των ά.·ιθρώπων.
'Η ά.νά.πτuξη α.ύτών τώ·ι ίδειί)·/,
σκοτεινή κάιποτε μέσα. στο κείμε
νο, γίνεται πιο σκοτεινή ά.κόμη
στίς μεταφράσει:;, &που δέ,ι συλ
λωμοάνουν πάντα. τό νόr,μα. τοϋ
σuγγρα. έ>;l. 'Η πρωταρχική δμω:;,
ή ριζική εννο:α., ει•ι-,.ι κα.ι-Jα.ρη :
Μιά. ϋπα.ρξη χωρίς δρια., νοήμων,
ή παγκόσμια. συνείδηση. Ή ί>πα.ρ
ξη α.ύτή είνα.ι τό πάν, τό πάν χω
ρίς εξαίρεση. 'Όλα. ,jπάρχοuν μέ
σα. σ' α.ύτήν, οχι μό 1ΙΟ :ά. παρόν
τα., δrιλα.δή τό σύμπαν τό τωρινό,
ά.λλά. ά.κόμη καί οί δυγα-ότη,τ:ε:;
πού πραyr1α.τοποιήθηκα.·ι η οχι, δ
λα τά. σύμπαντα. τοϋ παρελθόντος
κα.ί τοϋ μέλλο?:ο:;. Ή ϋπα.ρξη αύ
τή τά. περιέχει δλα., δλα. πηγάζου'Ι
ά.π' αύτήν, δλα. έπιστρέφο1η σ' α.ύ
τή·ι. Ι αί ό Μπpου·ιο ελεγε, ά.να
φερόιμενο:; σ' ε·η εδάφιο της Και
νής Διαθήκης: «Σωστi ελέχθη
δτι ε'ι Αύτψ ζώμε·ι. κινούμεθα. κα.ί
εcψέν ...,, 'Όμως τον εστειλα.ν
στήν πυρά. γιi ά.θεϊσμό.

Jι
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'
'Η υπα.ρ
"
ξ η εκοη
' � λ'ωΊε:α.ι σε
τρεί:; •Jποστά.σει:; Υ/ τρόπους. Ή
πρώτη εί·ια.ι ή σκέψη. ΊΙ σκέψη
εί•η.ι ή ούσία. τοϋ σύμπαντος. «'Η
πράξη τη:; !:Jεία.ς Ο"ιιέψεως, λέει ό
Τ ιοp·ιτά·ιο Μπpου·ιο, εί'ια.ι ή ού
σία. τG)•ι πρα.γμά.των,. Rί ιι:ι.ι ή βά
ση δλων τG>ν χωρισ-:ών ύπά.ρξεων.
Ί-Ι r.ριλοσ-αφία. του Τζιορντάνο
Μπροϋνο σχετί ,..Έται μέ τήν διδα.
σκα.λία. της ΒεδάΊτα., κα.τi τήν
bποία., τό σ'μπα.ν δέ•ι εΙ 1ια.ι πα.ρά.
μία. μορφή - σκέψη τοϋ Θεοϋ, κα.ί
δλα. :i πράγ 1α.τα. τi εκτός της
πρα.γμα. :κόητος, οηλ1..δή τi εκ
τός του Θεοϋ, εί·η.ι πα.ροοικά..
'Ώσ-τε: 'll σκέψη, πού εί1ια.ι ·ή
ούσ-ία. κα.ί μέσα. σ-' αυτή τήν ού
σία. ούο στοιχεία: π·ιεϋμα. κα.ί ϋλη.
Τό πρώτο, τό πνεύμα, είνα.ι τό
θετικό σ:οιχείο, τό μορr.ροποιό, ή
ά.ρχή τη:; μορφή:;. .lημιοuργεί τά.
πά1ιτα. Τό δεύτερο, ή ϋλ'Υi, είναι
τό ά.ρν-ητικό στοιχείο, τό π1.θητι
κό, πού γίνεται τi πάντα.
Ti δύο α.ύτi σ:οιχεια. τi::; φιλο
σ-αr.ρ:ας του Τζιορντάνο Μπpοϋ·ιο
θυμίζουν επίσης τήν ! 1ιδική διδα.
σ-κα.λ:α. τη:; Σά.νκυα, άλλά. μέ μιά..
σημα.·ιτική δια.φορά.:
Κα.τi τή ', ιλοσα· :α. :οϋ Μπρου
·ιο, τό Π'ιευμα. κ1..ί ή ϋλη είναι πάν
τοτε συνδεδεμένα., τό δέ σ-ύμπι;ι.·ι
6πά.ρχει χάρη σ-' α.ύτά.. Ti δύο εί
ναι πάγ:οτε μα.ζί κα.ί σχημ7,,τίζοuν
τήν φύση πού είναι ·ή σκιi του
θεου. Κα.τi τή11 �ά.·ικυα., i·ιτίθε
τα, τό π·ιευμα. παίζει ε'ια. ρόλο ση
μ1..γτικό. αλΗ πλφιά.ζει τήν ϋλη
δπως ε•ι1..:; μα.γ·ιήτη:; τi ψfιγματα..
του σίδερου.
Τό π·ιεϋμα., άΤανα.κλώμε•ιο μέσα..
στήν ϋλη, είναι ή δύν<:χ.μη, πα.ρα
μέ•ιει &μω; πά.·ιτο:ε χω�ιστά, σi'Ι
1

1
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, , ' τυς», σα.ν
' «θεα.της»,
,
·,1λ ενερ
«μcφ
Ύεια. δέ κα.ί ή ϋλη μα.ζί δημωυρ
γσυν δλα. τά. πράγμα.τα..
Κα ά. τον Μπροϋ1;0, το πνεϋμα
βρLσκετα.ι πάντα. έκεί, οχι ιbς μάρ
τυς, αλλά. ώς δρων. 'Ώστε το πνεϋ
μα είvσ.ι, δπως εϊπα.με, ή αρχή της
μορφής, είναι πά.ντοτε μορφοποιό.
«':Εvα. καί το cι.ύτό πνεϋμα., λέει δ
Μπροϋνο, εισδύει σ' δλα. τά. σώμα.
τα. καί δέν ύπάρχει ουτ' ενα. σώ
μα., οσοδήποτε ά..πειροελάχιστο,
πού νά. μήν έμπεριέχη ενα. μέρος
της θεία.ς κα.ί ζωογόνου ούσία.ς».
Ί'ίποτε δέν μιtοpεί •;ά. ύπά.ρξει,
προσθέτει, εξω απ' α.�τό το θείο
περ �οά.λλο•;,,.
,
Ί ο δευτερο
στοιχειο,
- η υλη, εινα.ι παιθητικό. θεωροuμένη στο
σύνολό της, ή ϋλη είναι μία.. Εί
ναι ή πρωτα.ρχική μονά.δα. δπου το
1tνευμα. γεvνσ. τ' ά. να.ρίθμ ητσ. σώ
ψ,.τα.. Κα.ί κά.θε μονά.δα έγyλείει
δλες τίς δυνα. :ότητε; :ης εξελίξε
ως. Ό Μπροϋνο λέει, δτι πρέπει
να. Θεωρούμε τήν ϋλη ώ; μ ί α., δ1t�ς κ�ί το πvεϋμα., καί ιδού πως
το λεπει:
«'λπό εψι..•ι κορμό δέντρου δ τε
χνίτης &να.σύρει πολύτψα επιπλα.,
τον κα.λλωπισμό ένός έξαίσιου πα
λα.τιοϋ. 'Η φύση μα.:; δείχνει & 1ά
λοyες μεταμορφώσει:;. 'Εκείνο πού
είναι στήν &ρχή σπόρος, yίνε,αι
ψ
χορτο, υστερα σταχυς, υσ-ερα. ωμί. χυλός της τέψεως. αίμα, σπέρ
μ?., ε,μορυο. & 1ιθρωπος, πτώμα., ϋ
στερα -ι..α.ί πάλι χώμα., πέτρα. κα.ί
κάποιο άλλο σώμα., καί οϋτω κα.
Θεξη;. Συναντάμε εοω κάτι πού
μετα.οσ.λλεται σ' δλ' α.υ:ά, πού δ
μως π7..pα.μένει πάντοτε το ϊδιο.
'Όλα. τά. υσικά. σχ Ί.ιια.τα. γαί
-νουν άπό τήv ϋλη κα.ί ξα.να.γυρί1'
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ζ συν σ α.υτην. <vαινετα.ι πως τιποτε δέν είναι σταθερό ουτε. άξιο τοϋ
τίτλου «&ρχή», αν οχι ·ή ϋλη» . 'Ε
κείνο πού εί ια.ι, έκετvο πού ύπάρ
χει, εκείνο πού εχουν δλα. τά. πλά
σμα.τα. ά.πό κοινοσ, είναι ή ϋλη.
Λοιπόν ή ϋλη αυτή είναι ενα ό·J,
μ:ά. μονά.ς πού πα.ρά.γει δλα. τά. ::�ώ
μα.τα: ,,Η γνώση αυτης της μο
νάδα..; είναι δ σκοπός κάθε - :λο
σοφία.ς, χ,ά.Θε γνώσεως :ης ;ρύ
σεως».
"Λν προσθέσωμε σ' αυτό μιάν
άλλη φρά.ση: «Ίά. σώμα.τα. ε!-ια.ι
τα. πρα.yμα.τικά. &ντικείμενα. τr,ς
συνειδήσεως», βρίσκομ.ε δυο δρι
σμούς τοϋ Τζιορ•;τάνο ΜπpοCΙν:ι
πολύ επιτυχημένους -ης επ•-:;-1ι
μης κα.t της φιλοσοφίας. Ή zπι
στήμη είναι ή πα.ρα.:ήpηση τών
&•;τικειμένων μέ το μέσο των 7.[
σθήσεων. Ή φιλοσοφία. είνu: ·l:
γ·;ώση της μονά.δα; της ύπεp-χ•Jο
αυτων ων &v-ικειμένων. 'Ότ,;:·;
γνωρίζει κανείς σ.υτήν τή μσ 16.
δα. είναι πρα.yμα.τικά. ;ριλόσο'pv;.
Λοιπόν το θε,ικό στοιχείο. το
πνεϋμα, ή νόηση, ενεργεί έπά 1ω
στήν ϋλη εσωθεν' δέν ενεργεί ε
ξωθεν. Είναι ή νόηση των χωρ:
στών ύπάpξεων, ή ψυχή κα.θε·;ό.;
&ντικειμένου. 'Ιδού &κόμη, γιχ
τον Μπροϋνο, μία. σημαντική 3p
χf1 . Το παγκόσμιο π·;εϋμα. εξα.τcΤ
μ:κευεται
μεσα.
,
' στην
' ψυχη.' Ε'ιv:.<:
ή πραγματική ψυχή μέσα. σε κ±θε
σώμα.. Κατά. συνέπειαν ή ψυχ·η εί
Ψι..ι το αίτιον ,ης σ:pμονίας -ώ•ι
σωμάτων Κ?.t οχι το άπfJ-έλεσμ.α
α.υτης της ά.ρμονίας.
λυτή είναι δλη ή δια.φορά. &Λ.
μεσα. στον ύλισμό κα.ί τον ίδεαλι
σι J.ό.
Ό ύλισμός διατείνε-αι π�>; οί
1
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διευθετήσεις τG)ν μορίων της ϋλη;
εrνα.ι τά. πρά:yμα.τα. τά. πιό σημα.ν
τικά. κα.ί πώς ·ή ζωή, ή σκέψη,
προέρχονται α.π' α.ύτές τίς διευθε
τήσεις τfις ϋλης. Ό ίδεα.λισμός
δια.τείνεται πώς Υ/ ζω+, εΙνσ.ι ·r
μορφοποιός α.ρχ+,, Π�); οί προσπά
θειές της yιά. •ιά. έκφρασθη, yιά
·ιά. έκδηλωθη, διευθετοϋν τά μό
ρια. τ·ης ϋλης κα.ί σχηματίζουν τά.
οργα.να. τώ•ι σωμάτων yιά. •ιά. μπο
ρέσουν αύτά 'Ι'l.. έξυπηρετήσουν δ
σο τό δυνα.τό•ι καλύτερα τό ερyον
της ζωής.
'Ιδού ή απέραντη διαφορά α.•ιά
μεσα. στά. δυο συστήματα. Σ:ό ε
να., ή ϋλη παράγει τά. πάντα. Στο
αλλο, -ί ζωή κυ6ψιa τή·ι ϋλ� καί
τήν ορycι.νώνει yιά. '1'1.. τήν χρη
σιμοποιήση.
Ι α.ί ό Τζιορντάνο Μπροϋ·ιο λέ
ει, πώς ό σκοπός κάθε προόοου, εί
ναι ή τελειοποίηση τγjς ψυχή;, έ
πειδή ή ζωή της ψυχής είναι τοϋ
ά.νθρώπου rι ωή. Ή ά.μαρτία., α.ύ
τή καθ' έαυτήν, είναι ά.ρνη,τtκή,
είνα.ι ·ή ά.πουσία. :οϋ καλοϋ, τό &.
τελές κα.λό. Ό θάνατος είνα.ι πρά
γμα. έντελώς ά.μελητέο, έπειο+, τό
σώμα. κάθε μέρα. άλλά"' ει. <'Εκεί
'Ιοι πού φοοοϋ•ιται τον θά.να.το εί
ναι μωροί, γιατί τό σώμα κάθε μέ
ρα. πεθαίνει καί ά·ια.νεώνεται,,.
Γι' αύτόν, είνα.ι άθάνατα τά δυο
στοιχεία.: Ή ϋλη πού παράγει τήν
διαδοχή των σωμάτων, τό πνεϋμα.
πού έξατομικεύεται μέσα. στήν ψυ
χή. Ή ψυχή έξελίσσετα.t μέ -ί;
μετενσαρκώσεις μέσα. σέ σώμα.τα
πού γίνονται όλοέ•ια. πιο περίπλο
-κα. καί πιο τέλεια.. Λοιπόν, προσ
θέτει, ψπορεί κανείς νά φο6α.τα.ι
τό•ι θά.να.:ο ;,,
Γιά. ν' άποδείξη τή•ι ηθική βά-
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ση της ' ιλοσο- ία.;, δ Τζιορντάνο
Μ-προϋ•ιο έξηγεί ϋστεριz τήν σύ
σταση τοϋ άνθρι;>που.
Ό αγΟρωπο; αποτελείται &πό
τρία. μέρη, πού είναι δ,τι κ?.ί οί
τρεί; δποστά.σεις τοϋ Θεοϋ μέσcΧ
στο σύμπαν. Ό α.•ιθρωπο:; σκέπτε
ται: συ•ιεπώς συμμε:έχει τf ς Οεί
α.ς ούσί-χς ποι'.ι είναι ή σκέφη. Ί{
σκέψη εί·ηι τό α.•ιώτερο μέρος τοϋ
ανθρώπου, είναι τό σπέρμcΧ τη:;
Θεότη-τος πού δπάρy ει εντός του.
ΊΙ ψυχή, οηλα.δή τό π·ιεϋμcΧ, τό
θετικό στοιχείο, έξα.το,J.ικευμέ•ιο,
πpοσηλώνεταt μέ τίς ανώτερες ί
Κ?.νότητές του, στήν σκέψη, στή
νόηση, μέ τίς κ-χτώτερε:; οέ ίκα1ιότητε; στο σGψcΧ, πού εί•ια.ι δη
μιούργημά της. Τέλος, τό τρίτο
μέρας εί•ηι τό σώμ-χ, α.πο:ελοϊιμ ε
'ΙΟ άπό !ίλη.
. οιοαΓ.
ια. 'lcl. συνο Ψ'tσωμε :ηΊ
σκιzλί-χ του ·Μπροϋ·ιο, τά τρία σ:οι
χείcΧ πού συ·ιιστοϋν τόν α.•ιθρωπο,
'
ει•ια.ι: 'ΙΙ σκε'Ψη, το υ' η λ'οτερο
α.π' δλ-χ. '_Η ψυχή, με:-χξύ της
σκέψεως καί τοϋ σώ .ιατο;. Τό σG>
μα, πού ά.ποτελείται από ϋλη. ,Τό
σώμα είνcΧι μέσα στήν ψυχή, λέει,
οέν εί·ιcΧι ή ψυχή μέσα στό σώμα..
Ί-[ ψυχή είνcΧι μέσα στή νόηση η
·
· ' "'
'
-η σκε'Ψ η». Για. :ο-ι 1v1 προυνο, το
τ; •ι ε ϋ μ α. εί•η.ι ή παγκόσμια ζω+1
πού ά.τομι-κοποιείται σά.•1 ψυχή, «·ή
}υχή είνcΧι μέσα. στή νόηση κcΧί
ή •,όηση είναι Θεός η είνcΧι μέσα
σ�ό·ι Θεό», δπως λέει ό Πλωτίνος.
'Έστι, κατά. τον Μπροϋνο, ·ή
ά.ρχική μορ- ή τοϋ άνθρώτ.ου εί
ΨJ..t ή θεό-η;. "Αν ό α.•ιθρωπο; ε
χ:.ι συνείδηση της θεότη:ό; του,
μπορεί •ιά άνακτήση τή•ι α.ρχική
ούως τούς
μορφή κα.ί νά. δψωθη
- ,
,
' ' ' .
:η; ευρα.•ιου;. <η"'1ε την c:πιγ•ιωση
Τ
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γενικής κα.τα.γωγης τους οί άν
θρωποι μποpουν νά ά.να.κτήσου'Ι
τή'Ι θεία τους μορφή».
ΊL 'Εκκλησία ελεγε στον άν
θρωπο: ΕΙσα.ι κcι.κός, i3ιεφθαpμέ
νο;. Γιά νά σωθης σου χpειάζετcι.ι
·ή χάρις του Θεου. Ό Μπpοδνο
λέει στον άνθρωπο: «ΕΙσαι θείος
κα.ί πρέπει νά υψωθης ως τήν εκ
δ·Ιιλωση του Θεοί) πού βρίσκεται
πάντα. μέσα. στήν κcι.pδιά. σου».
Προσθέτει πώς τό σώμα. είναι
σά'ι ενcι. πλοίο. Πλοίαρχος είνα.ι ή
θέλ ηση. 'f ιμ όνι, 1ι λογικ�. Κάπο
τε ομως ό πλοίαρχος ά,ποκοιμιέται
Y.cll τότε οί ναύτες -οί επιθυμίες,
οί ορέξεις του σώμα.το:;- ά.pπά
ζουν τό τιμόνι κα.ί τό σκάφος κα
τs1.τcοντίζε :α.ι.
γπ' αύτούς τούς ορους, πως νά
πεισθη ,'ι ψυχή πώς είνcι.ι εύγενι
κό κα.ί ά.ξιέπαι'ΙΟ νά υψω'θη ώς
τή νόηση κα.ί ή ζωή ,ης νά είναι
ήpωίκή; 1Ιως νά πpοτpέψη κα
νείς, τόν α.νθpωπο νά υψωθη επάνω
από τό ζGιο, νά πpcι.γμα.τοποιήση
ιή θειότητά. του, ά,φου ό άνθρω
πο::; ελκετ:,.ι .χπ' ολες τίς μεριές
&πό τά υλικά άντικείμενα., ά,πό τά
θέλγητρα. των αισθήσεων;
Ό Μπpουνο άπcι.ντα. : Με τήν
άγσ.πη γιά τό ιοpαίο καί τό άλη
θι νό.
'Η ψυχή πού ά,γαπα. τά πράγμα
τα των αισθήσεων' πpοσκολλσ,ται
ιι, cι.ύτή της τήν ά,γά.πη στο σω
μχ. Ή ψυχή ομως πού ά,γαπα. ,ΎΊ V
ομορφιά., πού ά.γαπα. τήν καλωσύ
νη και τήν α.λήθεια, πpοσκολλα
αι μ' αύτή της τήν ά,γά.πη στον
εντός της Θεό.
'Έτσι ό Τζιpντά.νο Μ'Πpουνο
δέν άπειλεί μέσα στήν διδαχή
του. Θέλει νά πpοσελκύση τούς
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άνθpώπους, δεν θέλει νά. τούς -φ-,
μσ.ξη. Γι' αύτόν δεν υπάρχει ·ι.ό
λcι.ση, εκτός ά.π τήν κατά.πτωση
τijς ψυχής. Ή ψυχή, λέει, μπι:.p�ί
•;ά, κα.τpακυλήση, οπως κσ.ί νά. ·',.
t!.ι,,θη. ,,Μπορεί κανείς νά κ,: ιyt
άπό τίς προτιμήσεις της ψυχής '5.ν
&νεοrι.ίνη προς τά, θεία. πλάσμα.η
η α.ν, άντίθετα, κα.τεοαίν
πpσς
τu. ζωσ.. Ή ανθρώπινη ψυχή J�I
ι ποpεί νά γίνη ψυχή ζώου, π:zpu
��'lV επαψε νά είναι άνθpώπινη
ΊJ άγάπη πετά προς τή γη ο ϊJ.'I
ελκετα.ι άπό χcι.ιιηλές :έpψεις. Πε
τa. προς τά ψηλά O"Cci.'I ά.τενίζ η,
c.δγε·ιικές εύχα.pιστήσεις. Τό ,ιl-,,
τικό, πού λαχτα.pα. ν' άνυψωθ·�,
·1πα.ί·1ει μέσcι. στο Έγώ, εχον-cl.ς
τή βεβαιότητα πώς ό Θεός εΙv:χ.
κο•ιτσ. του, παρών εντός του, 3:κό
μ η πιο παpώ·ι πα.pά οσο ό α.νθpω
πο; μέσα στον ϊδιο του τον �7.ι,τό,
ά.φου είναι ·ή ψυχή των ψυχών, ·ή
ζωή της ζωης, ή ουσία ,ης ού
σίας. 'Ό,τι βλέπεις γύρω σου δέv
είνσ.ι περισσότερο θείο ά,π' ο,τι εΙ
σαι σύ ό ίδιυς».
Ίδού τί λέει ό Μπpουνο στο:Jς
άνθpώπους :
Μέ τήν ά. γcι:;;η
στpσ.μμένη προς τή θεία ομοp;,ιi
κα.ί κsιλωσύνη, τό νοητικό μαγε :•ε
τ:χι χα.ί γί·ιετα.ι ενθουσιώδη; η
ρωας». Χάνει κα.·ιείς τήν ορεςη
γιά, χα.μηλότεpα. πράγμα.τα oc �·ι
είδε τήν πρα.γμα.τική κα.ί μό,ψΎ/
ομορφιά.. «Ό φλογερός ηρως ά·ιu
ψώνετα.ι άτενίζοντας τά. διά. .p cp;.
ειδη της θεία.ς ομορφιάς και χ.χ
λωσύνης. Μέ τά φτερά του νοΎ1 τι
κου και με τή λογισμένη θέλη�η,
άνεοα.ίνει ως τή θειότητα., &ψή·
νοντα.ς πίσω του τα, σώμα.τα της
κα,:ώτερης φύσεως,.
Ό Ίζιορντά•;ο Μπρουνο πεpι-
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γράφει ϋστερα. τί εννοεί λέγ:ιντ'Χς
fιρως. «ΕΙνα.ι παρών μέσα. στο σιίι
μα μέ τέτοιο τρόιπο, πού τό κ'Χλύ
τερο μέρος του έcωτου του βρίσκε
ται α.π' εξω. Δένεται, μ' εν' α.διά.
λυτο μυστήριο, μέ τά θεία. πρά
γμα.τα., ένιίJ δέ,ι α.ίσθά.νετα.ι οϋτε
iγά.πη ουτε μίσος γιά κείνα. πού
εΙνα.ι ο:α.6α.τικά.. Ξέρει πώς εΙνα.ι
κύριος του σώματός -;ου. Ξέρει δτι
δέ,ι πρέπει νά του εΙνα.ι οουλος, έ
-πειδή τό σώμα εΙνα.ι γι α.ύτό 11 ή
φυλακή, δπου ή έλευθερία του εί
να.ι δεμένη μέ σίοερα πού τόν
-κρα.τουν, μέ ά.λυσσίδες πού του
σφίγγουν τά χέρια., μέ δεσμά πού
του καθηλώνουν τά πόδια, μέ πέ
πλα πού του τυφλώνουν τά μάτια.
Δέν θέλει νά ε!ναι δουλος, φυλα
κισμένος, αίχμάλωτος, ά.λυσσοδε
μένος, οκνηρός, μωρός, τυ:ρλό;.
Τό σώμα πού α.πορρίπτει δεν μπο
ρεί νά. του γίνη τύρα.ννος .'Έτσι τό
-πνεϋμα. κυριαρχεί επάνω στό σώ
μα καί ή ϋλη ύποτά.σσετα.ι στό·ι
Θεό κα.ί τήν φύση, καί γίνεται ου
να.τός απέναντι στή μοίρα., μ εγα.
λόψυχος α.-πένα.ντι στίς Μρεις,
θα.ρρα.λέος α.-πένα.ντι στή φτώχεια.,
τήν αρρώστεια, τόν κα.τα.τρεyμό».
Αύτό είναι τό ίδα:νικό της ήρωϊ
κης ζωής πού εννοεί ό Μπροϋνο.
Προ6ά.λλετα.ι μιά. αντίρρηση :
'Όλοι δέν μποροϋv νά. είvα.ι ήρωϊ
κοί. Πως νά ύψωθοϋv εκείνοι πού
δέν μ-ποροϋν νά ανε6οϋv σ' α.ύτές
τίς μα.κρυνές κορφές;
«'Αρκεί, α.παντα. ό Μπρουνο, νά.
βά.λη ό κα.θένα.ς ολα. του τά. δυνα
τά., για.τί ή ήρωϊ-κή φύση άποκα.-
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λύπτει πιό πολύ τή'ι αξιοπρέπειά.
της Κ'Χί σtή'ι πτώση ά.κόμη, η 8t'Χν α.ποτυχαίνη ιiξιοπρεπως σέ
μιά ευγενική έ.-πιχείρηση, π'Χpά.
δτα.ν πετυχα.ίνη μιά τέλεια. νίκη
σέ μιά. επιχείρηση λιγώτερο με
γάλη Κ'Χί λιγώτερο εύγενική,.
Ή σκέψη είναι τό δργα.νο της
προόοου. Ή ά.νι:1.ζ-Ιι τηση ένός 1δα.
νικου εύγενικοϋ, ύψηλου, μετα
μορφώνει τή ζωή σέ ζωή μεγά.λη
κrι.ί ήρωικ-Ιι . Τά ατομα., πρέπει νά
δι'Χλέξουν άνά.μεσα. στό ζωο κα.ί
τό Θεό. Ή ψυχή μπορεί νr:ι. κά.μη
δ,τι θέλει. Μπορεί νά κα.τε6η στή
λάσπη, στό βουρκο άπ' δπου βγή
κε. Μπορουμε νά. ξα.1ιa.γίνωμε α
γριοι, ά.κόμη κα.ί ζώα. 'Ή μπορου
με, σιγά - σιγά, ν' ανε6οϋμε στίς
Q,χ_υμά.σιες κορφές οπου έ.κδηλώ
ιετα.ι ό Θεός ό ενυπά.ρχων στόν
κόσμο. Μ-πορουμε νά. φ-θά.σωμε, να.
προ::mα.θήσωμε νά. φθά.σωμε, στά.
�ψη δπου &.να.πνέει κα.νείς γοητευ
τικό'i αέρα., η μποροϋμε ν, ασφυ
κτιοϋμε μέσα σέ σπηλιές κά.τω
απ' τf, γη. Ή μοίρα μα.ς είνα.ι στα.
χέρια μας, καί εξαρτα.τα.ι ά.πό τό
αν θά εί'μα.στε ό κύριος η δ δοϋ
ι..ος του σώματός μα.ς.
Τό σώμα. α.ύτό είν' ενα. δργανο
θα.υμά.σιο, ύπέροχο, αλλά. ύπό ε
να.ν δρο, νά είνα.ι τό δργα.νο κα.ί
οχι ό αφέντης. Διαλέξετε λοιπόν.
Ν ά είστε ό κύριος η vά. είσθε ό
δοϋλος. Διαλέξετε ά.νάιμεσα -;τσύς
δύο δρό,μους πού σας προσφέρον
ται. Μόνο νά. θυμαστε δτι μ,ά. κι'
έκά.μα.τε τήv έκλογή σας, πρέπει
ν?:ι. δεχθητε τό ά.ποτέλεσμα πr;•'ι εί,
,
,
ΨΧ.ι �,1 αvα.πο'
ευκτη συvεπει'.ι..
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Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

'Ερωτηματικό
Γίφω ου ιί nλά6n, δ\α εΙν' άδρά, παρθrνικά, πnγοiΌ
ιο φως, i' θbα,
κι ολλn l_-110 πλά6η δέρ εται 6τJΊV 01φη μιας άβύ660U,
νύχτα, ιi ψυχή 60V.

*

Πουθ' εp. ι·οω; που
Σε μια πατρίδα pr
Τί όηά\,ΟU άπο τι'ιν
1 οι όρχι\ 1 αi τέ\ος,

θε να nος; καi που με πας έpένο;
υpνας fi 5' ρνε1ς με 6τα ξένα;
ενnΌα κι' όnάνο� ό.π' τrιv πατρίδα
ιί όμορψ1α και ά τέp1 KO'l πυξίδα.

ΊΙ τp16ελεύθερη ψυχι'ι
ιων δλων όφpός, Jί ομ
Το ωμα υπάρχει 6η1γ
Θεοπpόβλητο, εΤνω ά,n'

*

6το 6ωμα κλε1οτfι; Έ1<ιείνη,
τρη, 5το μέτρο, 6το Κ(ψl]_.lάτι;
ψυχή, καi των μαηων του κάτι
τfί ψυχfίς τ11ν ά,περαντω6ύνη.

*

Σ κυψε 1Jέ5' 6το β1βλίο 60U, μrι (ητας
npοβΜιμ αuα, ρωτήματα, δλα να τα καταλάβης;
pόνο τΛν J ορδιά 60U να ρωτας
pι'ιν rrαύης ...
i«

ίιχη:: τού Φηuιο11» 5v, tM, 201, 3Η)
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Ο ΑΕΤΟΣ
ώς σύμ6ολον
Τοϋ άειμνήστοu Διεuθuντοϋ
της Βιβλιοθή!,(ης τη� Βοuλης

---------------------4
1

'Αvέκδοτον
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

!
1
1
1
1
1
1
11
1
1

1

'Ο άείμνηστος φίλος μου
Διονύσιος Π. Καλογερόπουλος, διευθυντης της Βιβλιοθήκης της Βουλης καί διακεκριμένος έρευνητης τεκτονικών και έν γένει μυστηριακών θεμάτων, μοϋ είχεν
έμπιστευθεί, ολίγον προ τοϋ
θανάτου του, τήν άνέκδοτον μελέτην του Η'Ο 'Αετος Ι
ώς Σύμβολον>>, τήν όποίαν
καί δίδω σήμερον είς το 1
περιοδικον «'Ιλισός» προς 1
δημοσ'ίευσιν.

1

--------------I

ΓΕΩΡ. ΘΕΜ. ΜΑλ ΤΕΖΟΣ

ι

Δ. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

' \no των άρχ01οτάτων χρό
νω ό άειτος; έθεωρείw ώς; το ύ
ψ1πειτέ6ΗψΟΥ, i6χι.ι,ρά-υε,ρ0,ν καi
1ιολμ rφό ε,ρον των mn νων. Ώς;
το '\, το δυv όμεvον να φθά6:t;ι
μέ ρ1ς; ούρανοϋ, να ά-rεvi6n καi
η\η51ά6n, περ166ότερογ των
ο.λλω ονrτω, , το φωτοβό \ον
6iUp \' Της; Jίμέpας; έν ο\:ι;ι TQ.
με α \απρεπείc;ι ιου.

o-

Η μεγάλη δύΥαμ
ι ίς; του, 11 ύ
J1JερηψάΥε1ά του, ή ι::ύω6θη5ία
του, το οmνθηροβόλαν βλέμμα
του, ή όξεϊα διοραrαι<ότnς; ΙΤΟ'U,
ή περi mν nτrfί51ν τα ύτης; του
καi ή εύχέρεια, rμε τη όποίαν
5υλ,\αμβάνε1 την λείαν του,
τον ά έδειξαν βα5L\έα τοϋ άέ
ρος Kffi τον KO'τέffifi6QV ΤΟ θειό
τεpον, ώ ιrωρατnρει ο ρ16f00τέλ nς;, των όρνέων ( 1). Λάγψ

Ι\ΙΣΟΣ
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Ό ίλ uα.νος: μάλu6ΌQ ( έν τψ
τωv έ/Sω()Ιm:Μ ωv υούτωv iδω
τn.των ΌΟU, ό ό0τος: όVΌΙψέρετα� 1110pl (ώwν 113 (ι') άvαφέρει
εις: 1τας ΤlJΟΙΡΟJδό6ε1ς ολωΙV των )lj01pάδo6 ν Βα1βυλωνίου βm5αιλ.έ
οων ώς: ο 6ύ�1βολον rr.fί ς: Θεό ωc και ηρωος: ,6, uψωθέ ος: Κ'αi
τ!liΌΟ ς: κα:i τω έξ αύιiiς: ό.πο,ρ δ11016ωθέ\1υος: ύ�π' αύτου. ΚJαjτα
{)Ιεόντων ό γιαθω .
n\v TlJEψl iίς: ό λό)'Ιος: :π:mράδο
c,ι ν, ό Βαβuιλώ
, vως: βα5Ι, Jλ-ευς:
ΤΟΛΙΚΟΙ Λ \.ΟΙ
Σ,ε,ι(ι
οιρος:
':λαβε
xpn νόιν,
Οί Βα,κτριονοί, οί Φοίνικες
α1θ'
δν
ό
υ
iο
ς: τfίς: θυ ο ρός: rou
] 01 ολλοι όνοτολ11κοι λαοl έ
ν
π:pέ6βευον,
ό όmος Τνοι το θα τψ ό.φήp!ΙlJα(ε τον θρόι ον.
ε τrνν θuyαrrέ
i0pώ-00ρον τϊ:ίΊν πτηνών κοl οη 'Όθεν 61πΕ;ΙJόνω6
ρα
Έου
έντος:
φιρ:
ο
υρ
, �ου καi την
άλληγοpuκως Q\�OΠ10p16'\.0 τον
tφι,,
ο
ι'φει
αύ
τηρωr;.
Llo()o τι'.ς;
iίλuον καl ο ους ττουc ισυνδεο
ληφθείοος:
rφοφυλόξεις:
iι !�ό
μέ ους προς: cιύτον /1λ1,01Κους:
pΙΊ
,
γέv
n61
0
V
υίόν,
WV
όΠΟίΟV
θ ους: κα,l ί, pωας:.
Oi Σ rψί1JOfl έθεώpουν τον ό.ε oi φύλα ες:, φοβού�μ :νοι τον
'(()' ώς: ,5ύ]μβολον ιτfίς: 'κ θ�εοϋ βα6ιλέ,α, έSρ,ριψαιν ωτο των έ
άrιτοpρ0ού6ης: βα151λικfίς: έξου- πάλξεων τοϋ φρουρίΌυ. ' ετος:
ομως: προλαβών ίίρπαο είς: το
5ί1ας:.
!
1 0\ 0V Ι'(Ο ριψθεν βpέ,ψος:, t:0 ό
Οί
iγύnτ ιοι πcι,()εχιίιpηc,αν
ίς: αύιον m\v πrώτην θέων έ,ν ΠΟΙΟV οϋτω έ.6ώθιι 'Κ βεβαί')U
τψ ό.λφαιβήτω ιτων. Έ1 τfίς: iε θανάτου. Το όφfίκ,ε δε έντος:
ρογ.λ ύφου δε mύ�της: εLκόΙVος Ι 11ΠΟU, εvθο ό J<ΙΊJΤlJΟUΙρός:, Τ1Jαpα
ε ει ΤΙ1\' ηpοέλευ6ίν του το λαβων QIJ)'t;O το άνέ,θρεψ ε.
ΠΟΙpΕ1μφ0pJ\ς: παιράδσω ς: ύ
:πφωοο
rάμμα του ό.λφαβή
πάρχει
δια τον iδρυm\ν τiiς:
wυ.
<[�rυγ
11
κ
fίς:
δυ\ηCΙJοτεία,ς: Γόρδ.ΙJον,
:
Ώ5αΙJΙτως: ί Αίγύm101 έθεώ
ης:
και
τ
α
τον ' ρρ,11ανον ( 2)
pοuν ον όΕ1ΊJΟ\' ώς: 61J!lΙβολον
,
γέ\�ε
ο
βΟΙοιλευ
ς: τiiς: Φρυιγίας
rcoϋ θrοϋ λf νδες: καi 1 αθιέρω
6υμφώνω
pn6μόv.
ς: προς:
οαΝ cιύτοv ώς: βαωλJΚΟ\' ε 1,1βλη
·
1ρυ
τούτοι
ς: οί 'Α66ύpω,ι έ
ς:
μα.. ΎΙΠο 'Ll1V ειννοια · ταύτnΥ
τοϋ βα \υωϋ 6U']Jβόλου ό όε- τοπυθέπη5αΥ τον όετον έm ΓιJσU
ος: μνιιμοvεύquω υπο lJOU προ βο ΙλuΚJΟU 5ΚΙίη pou ΚΏl ό θεος:
φήτου Ί ε,ζ, ilG.Il.λ έν ΚJεψ. 17 ώς: τfί ς: Ταp6οϋ Βάαλ Ταρς: έκρά
τ:ει ώς: ί:Sμβλημα π:fίς: 6 ωπ:άτnς:
<ψέγας:, 1JΙεγαλ:mτέpυ)"Ο<;:, μ α Έου έξου5ία
οιαύτην βΟiΚ.τη
ς:
κρος: ro) έ άοει, πλήρης: όνύ\',
ρί
1
ων,
ων το nγημα εL5ελθεϊ\·
Oi Ί ράνιοι έθεώρ
, ουν τον όε
εi ς: 't()V ΛίβαιVΙQV» 1 οι ώς f ΧΟ,\'
V
το\·
ώς:
το
nτη\'Ο\'
ΊJών ' 66U
μεγάλη 6X06lV KQl 6UVόψεJOI
ρίω\"
βαωλέwν.
προς: η\ν μεγάλη\' αμπελογ κο�
'Εγ Περ5ίςι ό άε1τος: -παρί6ΠJΟ.
ιπρος: τους: βΟJωλείς: τfίς: ιγ u
JlJΊJOU Κ:01 Βαβυ.\ω ος, ους ό 6lJlιβολικως: ο 6lJ mά, τα 0ηροφήτης: προς: 6. :rους: π01ρα γ ρυπvα αi όξυδ0μ<iί ίΠ εύiμα
βάλ.λε1.
τ:α. Τα :Π:\ΤΙJΙμαruα, τα όn:οΙα ά-

om

1

ο

ο\' ,

ε

1968

Ο

ΕΤΟΣ ΩΣ

VI11KOV ι1V είc; ,Tf\V :Κ:ΟΙθαιpαν δη
μ�ουpγίaιν wad. ε1ναι έ θρα iCoϋ
, ρψαν J<!Ol rι::fίc; δ nιμ:ιουργίαc;
ί!ΟU. Τα πνεύ�μαιοcι τα ύμνοϋν
τ α τι\ν έργaιυkιν :καi τι\ν άν
θρωπuνnν δι όn6LV KQl 6Uντrε
λου α εic; τι\ν έικδήλωδ'Lν τfίc;
6υν0ιδή εωc; έκ rιοϋ ά6Ι..Ινειδή
ϊJου.
[m:κ:ιξυ τω Π\"εl.J)Jάτων ιωύ
των wϋ φωτοc; 6VΥΚΌ'1Jε\έγετο
Κ101 ό ' ριμού(, υοϋ ότrοίου τα
κυ,ριώυεφια βύμβολα nβΟΝ ό iέ
ραξ και ό ά�τόc;.
Ό άετοc; ώ6αύτι:ωc; έν Περ6ίQ n:υο W δύμβολον mc; βα1611λείαc;.
ic; τα Περ ικα ΙΚΟl [ιftραϊ
κα έίπίβnc; ιμυQτήρι α άm�οί, iέφ.α
εc; Κ!αι rπα,τ0ρεc; έΚ'α,λοϋντο οί
άρ ιφείc;.
ΙLαιρα 11οϊc; Ί vδογερμαJVοϊc; το
εύγε εc; οίίπ:ο nπ:nvov εΙχε
6XWlV με
θεον rroϋ Kό5[JlOU.
Π01ρα oic; 'Ι νδοic; ό άετοc; έ
θεωρεirοο ώc; το ίε.ρον π:τη,νον
mυ ήλίου, έiφερε την έίπωvυ
μίαιν οϋ «'ώ-uπου '1!ου Rιβνου»
ΚJΟ!Ι. 6U1νδbε1110 1111ροc; τον θεον mϋ
κόι:ψ. ου «�άμα». Ώc; νω6rτ:ον
δύο n60JV οί κυριώraειροι θεοί,
οϋc; oi 'Ι δοi ')lύα-Dω έπεικ:α
'ν "qί θυ6ίQ. Ό " ΎVΊ,
λου\
ο c; έ,προ ωπσnοίει την έν rά5θυ6ίQ. δύ\'ΟlμlV TOU πυpοc; ΚΟΙ
Σόrμα ό πρ 6ωnαπωων τι\ν δύα[μι -uου τuαcου mc; θυ6ίαc;.
Η rπαρά oooc; μγnμοvεύει, δ
τ,:ι άετοc; μαιέφερ,εν εic; τον ού
,ρα,νον τον Σόμα ώc; θεον καi
ώ c; ποτο ό,nορρέαν έκ rτ:ου χυ
μου όμωγίφου φυrτοϋ τοϋ έν τ�
Βαrα,V1!Κζί ωτσικ:α:\οΗ')lένου <<ΚΟ
λοφαm\ 11. γιγάν-τ1ε10c;».
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Ό Σόμα έθειράrυωε ταc; ά6θ0νεί0ιc;, ηϋξΟΙVε την (ωτικό
τmα κ,α,l τοc; έμnνεύυειc ; και
κ:a1θίmα άθανόrοουc; ουc; θεούc;.
Ώc; δε έν "qί ΈλληνιΊ<.Q. μυ
θολογίQ μνnιμ:ονεύεΊJω, οτι ό
ΙlρΟ/J_.Ιηθευc; ε6W6ε rιο άνθpώm
\/Ιαν γέvοc; κλέψαc; το πυρ CΙJΠο
υου ΉφCΙΙία-Dσυ, οϋτω πα ρqμφ,ε
ρnc; ύπάρ ει παράδοοι δια τι\ν
Cl,(mOJγnV ΊJΟϋ IΠOfOOU ΙΚα1 δια u\�
είc; OV oύipOΙVO 0ΠCΙ!VΟδόν του.
ΊΙ έκ τηc; Κι0Γdο11Κkιc; των θε
ων έξαφά.v�υιc; mϋ Σόμα καl ή
ύm άειuου 6ιΝΌελουμ'iVn bτuα
"1a1φορά rcoυ είc; τοrν των θεών
οlκ:αν εχ.01 l)Jlε άλnν σχοοw
προc; mν κ:οrrα τι\ν rη.ιέρα καl
mν νύmα δ-JογραφQμένnν έν
[ψ 5-�:;φεώμοrω. -uροχιαν iWU ή
λίου καθώc; και rrτρoc; rι:ουc; άγωαc; τοϋ παλα1ο oc; πpoc; το
5κά-cοc; φωτόc;.
Ί-Ι πάλη δε αϋτn 6.ΧJετί(ιεrοαι
'Κ)ffi προc; έrr0ρα1V iνδuα'νν ΠίΟΙpά0 w, άναφεραμbνnν χαi έν �
Ρuγβέδα ( 3 ) κ�α,θ' n. ν άε.τοc; μιε
τ0φ0ρε το iερσν ατατον mυ Σό
μ α 6ΙJΙpων τα άrμάξια ιτων 'λ6βΙΙ.
γων, των δύο θεων mc; Βεδ1vί'ίc;
μvθολογίαc;, οΊ1τπ: εc; άντιm01οϋ61 προc; "COUc;
l051<i0\Jiρoυc;
m.c; Έλληνιηdίc; nΟΙραδό6εωc;
:κ:οi οί όπ ίω έκπpο6ωnΟίΪ61 rτο
λU'Κ'αυγεc; iΚOl το λυκόφως, WV
ούρΟJνον καi ϊΟ'tν yfίν, την ή:μέ
ραν καi τη, νύκτα, τον λλιαν
Κ!ill τι\ν 6ελήvην, το φωc; καl
το 6Κάωc; κ.λ.π.
ΒΌ ΕΛΛΗ ΕΣ
Παρ' UΕλ..\ηυι ό ά0τοc; ΙΠΙΡΟ6έλ.αβεν iδιά(ουυα1ν 6npα6ίαν.
Έθεωρήθη ώc; το .κ1αθα.ρωc;
θείον κοi ούράνιαν ατmνον ( 4)

]968
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01 C Ρη5JΟιΟΙΠΟJmθn ώς 6ύ�βο
λα
1 1ιηc� i15 ·ύος, τοϋ φωrι:ός:, ι:nς
,ύ'ιυ ί ιc:, τnς τυp
, οΝvίος, rrί'ίς:
άθαvο16ίaς 1 αd τ:nc; άvθpωιrιί nς:
\JNxiίc; της: ηpο6ΙΠΟθού6nς V(I ό
illΌιλλογn ιiίς φυλaικnc; του 6ώ
[ΙlΟΓ oc;.
Ό ό0ιυς ό\'JlΙΚει είς υ\v τό
τϊiJ\' άρ11 Ι τικων Jιυινων,
τα όΠΟΪΟ f:.\' ΤΠ τε νικ� ]Jf'V
λώ66ΤΊ ιωλοίί\ οι « 'Ο\\ιψώ\rυ
χες:», rν δι τ� θpn6κευιικn
«οίωνοί».
Ό ό τος: dς: 1:ι'υν οJωνο κο
πίaν ι 01τέχε1 ιnv npώlτnv Θέ
β�ν.
'Όμηρος γράφει :rnφi
αύτοϋ ου 1εΤ 1 το «υε 1ε1όι.οrοοΙV
των � ιιεrrιεJ!VW\'. (5)
Ό 'Η5ίοδος: 1 ατο τον ' ρ1ατ, 11,V (6) τον ό.qι:οv ΙΚ)ΟλιεΪ
ιιαι είοc; rφόεδpον». Ό 'λιχrιε
μ ίδωpοc; 'ς rr:a όνιε�pοκρL'τιιι<ά
του, (ΙΙ, 20) έρμη,ηεύε� ας hv
τοϊc ό εuρο1ς: ΠΟl]J(Ιλος του ό Ί,οϋ 'μφaνί51ει�ς:.
'Η '.EλλnVJJΚJ\ ΠΟΙpόδaο1ς
ηλε
όλόκλΓΙΙpον κύκλον Θpύλω\' δια τον όm:όv.
Καιτ' cφχας: έθεώpιιαεν aύτο\'
ώς ο ιιόvιμο 6ύμβολαν 1Jοίί ύ
ηόrωυ τω\' θεω
Ό Ζευc: :rra1pf maroω κ.p,aιrων
ό.αιωδες 6ι<ΪίΗΓ'ίpΟΙV n φέρω\· το
) ιrιιι VO\' ΊΌUΙΊJΟ έιrd rrnς χειρός:
του
{χω\' aύτο n:ρο 'Τω rτο
δων
1 ΤΌU.
Ι [ ρ' Όμfιρψ, Εύρmτίδ
· ι:ι, ' rόιτψ και Ka \ ψό ·ψ ό cιm:οι·
C11\1Ο,ψόρm�aι ώς: το Πp06ψΜ0
ροv nτnvov τ�οϋ ιος: l{IQJ ό rιιa
' ύrr:0ρος: αύιτου α γ,ελ oc;. (7)
Τοστ V ό βa16�λευς των θεωv
άτrΟΙ τέλ ι ώc; nροάγγιελμa είς:
τος: pwμ Ύας j[OU.

ε-

·n

Σχοιλιαιmής: ιτις: mϋ Ό -μ iυρου
ό. aφ, ριει, qm ό cι
ι;: έ γ,εvvή
Θη άμοϋ μ�τα rοοϋ �ό , wυ ο
ποίου κai το αρμα φέpετ:αι ίm:ο
δύο ό.εJtώιν.
Ό ό.εrως: όνrήγγ 1λε τnν νί
ι nv 'Πpος: Τους: Γίγ�οιvως: ( 8)
ΚJαl ιπpοc; τους: ΤιτάV'Ο1ς:. (9)
Etvo11 ό φορ,εvς: ων οnλωΙV
τοϋ θοοϋ της ό51τραnης, ιτ:fίς:
βpοντfίς: κταi ό κομιmn ς: τοϋ κε
ραυνοίί.
Ώς θ pάrπωv 'GOU ιος ο αε
τος άρηά(ιΘι τον Γοινυμήδn�ν κ:α�
κατarιpώγει το ti1Jl'a1p wϋ έ.rrι
· ου Κου�κά5ου 1 οrθηλωθbvως:
Πpομnθέως:.
'Ει των θρύλων wύrrωv npo
έp ονrrω δύο τomι(IQi ιπa,ροδό5εις:, i'J τfίς Κρ{ΊJτn ς: και
τώΙV
ελφων.
Κατα ' ΓΓΙV Κρητuκnιν παpάδοιν της λ1ο pους, rι:ι\ν όnοία ό
γαφέpει κai ό ' Θήναως ( 10)
έν Kpfvo�, ό ό.mος 'πότιζε ΤΟΙV
μικpον :κύριόν 'ΊJOU ]JE: έκτ01p,
Π pιbθaλnε :και έηρο6τάυευεν
QlJITOV ώς: μ1κpον πωδίοΙV Ί οί,
b ε�νων τος: ηrrέpυγος:, nμJΠό
δ1ζε τ.ι\ν βροχι\ν λ"<:Ι'Ι ΤΟ\' • ύ,6ω
να -uοϋ ήλίου.
π ρο τψ δελφ ·ψ όμφολψ
ϊ6'ΊJΟJνuο δύο cιαισi ,εiς όνψνηιv του γ γανότος: fuι κάιπιαυε
ό Ζευc ιόm:οο ειλιm όΙJΤο α πέ
pοm της γης: α nειρ1 iliv ό λό
γος: Jllτnvo ΙΠpΟς: 110\J<;: iειpΙ Ϊς: m:ίw
φωγ_
Συνηντήθηβcιιν δε lJOUlXt εiς
ΊlΟ\Jς: Δελφους: ώς: ,ε iς: όμφο�λόν
(11).
Ό ό.mος: i\rco κai , 1Ji]Jβoiλoιv
fίς:
τ
Κ'Ο6rμm<fίς έξου5ίαc. Ό βα5ιλειΊς ώς: ιμάινnς:, προφήrmς:

ο
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κ:αl cίρ ων εΤ ε.ν ώς ύιμβολΟϊν
τfίς έπl της γiίς άρχfίς του άε
τ&ν.
Kai ιί1ς 0μβλrψα 'lfiς άρ fίς
ό άmος ά\\ηγορεϊ ο,τι καl το
6.Κϊίππ:[) ν, ή ιΊ-δρό�ειοc: η ιί ηοι
ι ηm pόβ ος.
μ1εν
[[ο\λά,κις δr ιιό\1000 6U\CΙ\
τω1uεν ιcι 6ύιιβο\α ταϋτα και
μειιcι ιοϋ cιεrrοϋ.
Π\ι\, τοϋ ιός, ό ιόvυ5οι;:, Jί
, φροΜτη, αί τρεϊς \!οίραι, ό
"r\ι\ας, ιί "\ρυη.ιις, ό ".\δηc:,
ό Τά uα\οι;:, ό ΚρέW\ εφερον
ό,ε�τοv ώς ούμβο\ον έηi τοϋ
6κιίπτροu τω\'.
Ώοαύ�τωc: ό άε.τος tίτο το 6ι ύμ
β \ον -cοϋ θριόιμβου Κ!Οl της \ί
κης, ΠΟΙ[)ΟδίδεηJω δε ΟfΠ ό ύ
CIJVOpoς εΤ. ε δbκέφCliλον άε,τόν,
έφ' ου 'iruπευογ αί θεαi αί βοη
θουοω cιύτον riς τι\v νίκrι\'.
ί ' \..\εξανδρl\σι έποίΚL\λον
τον κύκ\αv των ΠJειpi άετου ιrιcι
pαδόι,εων δια μm.0Jμορφώ51rων
Κ:cιi έρωυω<ω\' μύθων. Ό ".\ρa
wc: riς τα Φαινόμεγό του, ό 'Ύ
γuνοc:, ό Έραπ:ουθέvης και ολ
λοι άν0ιφέρου61 πλείmους ά
οrcρο, ο,μuκους μύθους 6 εru(o110\ους προς το" 'Αετόν.
\fειαξυ των πpομνΙΊJμο, ευ
θει6(ι)\ ΠCΙΙpαιδό5εων cιγαφέρε
ιrω καl θρύλος καιθ' Ύ έπι της
έιπο, fίc; τοϋ ,\ f εγά\ου Ί\λεξόν
δρου δύο άετοl έκόθηυα.Υ έπι
της κοpυφfίς των βΟΙ5ι\1κων άαικ;τόρων.
Τούτου δ'
εκ�α άnετέ \ε εν
το βα1 1\11<0, εμβ\ημα' καιτο δε
τον Ίουmiνο ( 12) rro δύο αύ
Ί1ο T\jffif\ Q παρίυτωγ τiι έπi της
Ευρώπης κ:αi της 'Α.6ίας έξου-

ε

T

5ίαιν ιτου κο5μοκράτορος βαόι
λέως.
Γ'. ΡΩ\! ΙΟΙ
Ό δικέφαλος άετοc: διεδpα
μό,τι5r αnουδαϊοv ιπpό5ωποv f
nl τίίς Ί coxfίc: του \ r ε ycι \ov
'\\εξόvδρου καl τGJv διcιδόχωv
ιου, o'!Jτu,,εc; διέδωκαν τι\, \α
τpεία τοϋ ιΊετου είc: τι'�, '\5ί
αΙV. ΊΙ \ΟΙυpεία αϋτη 11rrrεφέρ
θη έξ '\οίας εiς Ρώιιηv ιωi rξ
auτnc: rίι;: ιο Βυ(άvτ1οv, rv ω ό
όσιος διrδρα1ιότι6ιf' 6ΠOuδ01ό
ilJC!Jl V Η()ό6ωΗΟ\ ώς ειιβ\ημα
τω, αύτοιφατόρων.
Οί έγχώpιω των Ίτα\ων
θρίι\οι όλίyα γvωpί(ου, v' ά
φηγηθω ι πεpι άεrιοϋ. Και το
πρωων ά,·αφαίvm�αι ό άεrτος
ώς οίωvο κοπικον 6ύ11βο\ον, f
xωv έ \\ηνικι'�v τι\ν rφοέ\ευ6ιv.
'ΙΙ παιρόδο ις άvαφέιρει οτι
καrτο τ�\ν ϊδρυοιv τnς Ρώμης έ
•εφάνηοαγ δύο yύrπ:ες και οχι
δύο άετοl ώc: Θα άγiψεvέ τ�ς.
ιονύοιοc: ό 'Λλ uκαρvα55ιευc:
( 13) cψ1λGη :πεp1 nς; ίδpύοεως
�τ:ου ΛιβCΙJ\'ίου, ά, αφέrει άετόν.
'_\\.\α το JΊ'T!livOV Ί!Οϋrτο άvάγε1101 είς το" Qιϋθα, τοϋ Ai, είοv
καl Ο'<ι εiς τους της οίωvίας; πό
λεως θρύλους. Ποpα Ρωμοίοις
ό άετός, ώς 6ύμβο\ον τοϋ ιόc:,
άvαφcιίγmω το ιrι:ρωτον,
11
Έ.\\nVJιΚn θρη5κεία διεδόθη
εiς Ρώμrιν. Τότε δε ό ΡωμαiΌς
αύrωιφά.τωρ έ \QfΌρεύθη ώς y{ιϊος Ζευς καi δ1εμοpφώθη ί(Ο
θψ.Ο\', καθ' δ κατο 'ίΙΊ'- άποθέω51ν των αύrrοιφατόpωi\' έπι τfίς
:κrαιοιμέ,νης 6ορου των, εiς το πε
δίον οϋ " pεως, δια μηχανή
μcuτ:ος άνήpχεrrο όετός, ό όποϊος:

orcε
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nγορuκως άπ0Ι!Κόν�ζε την
ψυ 111v rοου μqυαιβa ί'VΙΟψος ,ciς
1aποuκί.αν
, τι ωv θεωv ούrrο
ιφάmρος.
Το εθ11μΙΟΙν δε του,το εΧΙΕJ.Ι έλ
λnv1κnιv ΊllV Πιpοέ:\εU161ΙV, 6U
VQ/\ 0/uOL δε Γ[Ο rυp&οον εi ffiV
ιnυραΙ]Jίδα την ό: εγεpθ,εί5αιv ύ
ηο mϋ Μιεγόι>ωυ 'Αλ-εξά,νδρου
nρός τ111-η' ν rοου Θα ,όν;rος Ί-Ι
φα11ι5τίωγος.
Πρωrτ:ος ό Όκruαβ1ΌΙνος μεrrέ
φ ρε τον ά!ετο εiς rι:nν Ρώιμnν
καιθωpώ6σς αrύrι;ον ώς αϋτο ρα
ΊJΟ f)l!ΚO'V ε(J.Jβλ JιΊ.ΙΟ .
Ώς ' ιpα Η.ιmκον εμβλnpα
ει ήχθη έιηι της έηοχfίς wϋ
·Ιαρίοu.
Προ ruoϋ Μια,ρίοu, πέιvrrε lίοον
τα 1αιραΤJωτ,11Κα έμβλήμαrrο : ό
άmός, ό λύκος, ό ι]Juvώrooιul(X)ς,
ό ϊοmος wa1 ό ά. ρJόχσφος. Ό
Μά!ρ1ος πειριώρ116Ιε ιτα 16ΊJΙJJβολα.
aύτcι εiς το του ά.εrοοϋ οατ1ς κοιi.
tκ oruε rυαιρέιμεw ώς εpβληl).JΟ.
τfίς λ,εγεω ος ( 14).
'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡ ΦΗΝ
Έv τQ. iερξί γρ.αψQ. ό ά-εrrος
όπαντδrrιa ι ώς 6\Jillβoλov τfίς
ηρος ,τον θεον άγάπης, τfίς i
ύος κα� τfίς δuνά;μJεως, της
rυΟΙ · ύττητως, τι nς ύπειρnφ ciας,
nc ά,ν,ο!)(jωνίGεως �� ά,�01 ώ
Gεως της vεότη�:;ος.
'Iva,ι το θΠΙουδΟJιόmρον τωιv
ζώω ΊJ ϋ δρφαιος ruou 'Ι ες κι·ήλ, δπ ρ '' m Ό\ν ά ριχ fυν τΌυ
εiς τ .ι\v υευραικrαι του Σα�JΙΟU
ι
Πυθαγόρου.
Εiς uους ιrυρο ρ1,f(U].ΟΙVΙlΚΌUς
χρά ους ό άετος έλλφθη ώς
6ύιμβολον τfίς , 'Ρ VΙΟΙe,τ6 εω
tv τψ ά γων1 μετα του οφεως,
Ο rος ά γ ω 6υrμβολί(,ε� mν 111ά-
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λll! ου φωrι:ος rrcpoς rω 6κόmς.
Καrι:;α ιαυrοο ό άJετος σιη1β ί
(,01 τnν vίικιιν Κ!αl έru ράιτηοιν
του φωτός, ε 01 δε ]J)εγάλ nJV
6Χ06Ι ΠpΟς τον 6Γ[ΟU'pόν.
Ό ΕύιΟΙγγελ11�η1ς Ίωόννnς:
ει ώς 6\Jlμβαλαv τω άιε:ιτόιv,
ο τις άλληγiορεϊ i(() βλέμμα το
δuε16δύοv εiς ολη ,τα rυρ6wαrω.
1<101 έ τψ όποίψ ούδ' 1φυrυτ.ον
ύnάρχ01, δ ού ]JT\ φα εροιν γε
νή ε,τ;α,ι.
Έ τ� ½ρl!mIJOJVU1JCQ. ά,ρχααιο
λο ί Q. ό άmος CIJlJQ ντδrοοιι ώς
6ύμβοιλιαv: 1) Τfίς δια τfίς βα
ιmτί,θεως IJlJV'εU[]_JJOITl!Κiίς άν'Ο ε,ν
ν ήθεως .κ,αi άrν,αιν εώ6εω . 2 )
Tiiς δια τfίς βΟJΠJτίσε,ως 6ωματι
κnς άJνα 0νvή51εως, n'ί.lς εΙιvω
άπόppοο,α τfίς ιΠW:U�.LOf[JJΚ_fiς, 3)
Της ν ρ wsοΙQ'τά61εως rυου Σ ωiίφος. 4) Τfίς ]JΙελλού6η κ,ρί
ως, κοi 5) Της έπικροrτή16εως
του φω,τος έν ,τψ άγωνί ruo,u
προς το 6'Κότος.

ε

Ε'. ΕΥΡΩΠΗ
'Εν Εύρώm:ι ό άετος εi'6ή θn
άm.ο τfίς ι',ποχfίς οϋ 1 Ιεγάλου
' λ�ειξά δρου.
Παιρ α το:ϊς ρυ"ί'δο.ις ό άιεrrος
έθεωρ,εϊίτη ώς 5ψβολσν της ύ
Jl!0ρτάτ1 ης θεότnmος, n1οιρα mϊς:
Γ0
, pιμΟΙ�οϊς ώς 6lJΙ1-ιβο,λο1ν της ά
γιάτnΙΊJος.
Ή 'Έδδα καλεί τον Όδiv ( 06τις εu 011 11 προ6WΠΟΤ1!0ίη5�ς του
ού,ραν
ι ου, OU άέ,ρος ΚΌΙΙ. rωϋ Πτ
λ ίου κioi ό ρυθμ�ι51η\ς
δrι]JΠ
ουργος TOU Kά61]J.OU) άεn:�ο.κέψα
λον, διότι ύηο μοpφ1\
ά.,εrcοϋ
μmαφέρε1 τι\ν θεί.αv ύπόmα
,ωv. Ό Γκ�οi'mε ε'ίς Ό ποί l'\l)Jά mu
'ΠΙ!Κ!αι\ιεί,f'()Ql l"(()V ClJ OV ά,vrd. της:
Μού6ης.

'ΚΌι
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ΦΟ!vι:ά ε.υαι, ' � βλbπει εiι;: τα
ϋψη δ1ΟΟ110pω rτα νέφη το iJTrn
v ν , οϋτ οπ ρ :ιφα.--cεϊ δια των
όνύχων uου λύρ
«Σύ, λέγε:�, δσrιι;: δια τnι;: λύ
ρας 60U έκεί ψηλα έναpμο ί
(ιε1ις Ος; ψΟίΙ φας; των Kό51)JWV
'Ι<!ατάβηθι και έ:πέιτρεψον και εiς;
ήμδι;: υι;: υο1111ειινουι;: θεράJπαν
lJQς; τnι;: θεάτn.
1<:ai τnι;: άγό
ηn.ι;:, ων εlooll
εηJβλnμα, , άοικ.ρού5ωlJεV ηαιδm. Κωτάβη
θι καi δια,6/κόρn.ιοον
θεϊ
δωραν τii.ι;: οiωΝίαι;: άγόητηι;: καl
Ι ».
εiι;: υ\�ν φαϊρΟΙν 1'-ιpωV
Πcι,ρα υο1ι;: Σουηδοϊι;: κcιI ορ
βηγοϊς;, οί άγων1.ffi.1α1 5,υ νάΌαrω
ΠΟΙpί, 0!\111JOl ώς λύκοι, οvαγpο1,
άε οι καi iέρcιΙΚJες. ΠΟΙρ' αύιτοίς
ό άε.τος; εί 011 rrολυ 5υνδεδειpέοι;: �ρος; rτι\ν ύραν και θεω
ρεϊmαι το πrm ον τουιτο ώι;:
β.\ ψα, τnι;: εότlllυοι;: τiίι;: illίpo
ma ευού ηι;: τους; άνθρώηους;
CΙJΠΟ τος Κ'αrωαγίδοι;:, ώι;: θεοι;: δε
οοτό ων τnι;: υ'VΟJικιείαι;: κ:αρ
, δί
αι;:, θεο mυ Οδ']lΟΙΤΟι;:, rrfiι;: άοι
δnς;, τii.ς; οη είαι;:, τiίι;: μαrγεί ς;,
θεοι;: με6ί11 εύων 1-�ειmιξυ άν{)<ρώ
που .κ:αii τύ. ηι;:. Ύπο μορφiιν
άεn:ου ό ά ίffiJOl οι;: προς τ&ν
1
ΈλληV1JΙΚο,
ία Σάξων
βεοι;:
Βοτα ό πp06ω:ποποιων τον ού
ρανον και τον άέρα κατεδίω
ξε τους ί a,vrooι;: κοi ήλευθ.έ
pω5ε τι\ν ii.v.
Ό Σάξων βα51\ευι;: Βοταν
tτ&ν όrrοίαν ό λοόι;: του καi ώς;
θεα έλόJ-φευοειν, εΙχm- ώι;: i ρο 6ύμβο.λα τον λέ:σντrα , τον 0φνν, σi τοΙV ά τόν.
ΣΤ'. Τ ΚΤΟ ΙΣ!--10,_,
Παρα τοϊι;: έρqηιrηκοίι;: φ�λο6όψσις; τοϋ με6οiωνος; ό άε cι;:

το
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ά CIJΠUΙP16fτQ τον ύδpάpγυρο�ν,
το rιτπmκον τμii.11mfiς; ϋλης;. ]
ότι, ώι;: ό άειτοι;: κοιτcιαrοcuρόοοειι
χάρις; εiς; ιτοι;: iδιάτητόι;: του τα
ο.λλα ιπrτηvό, οϋrτω κα1 ό ύδράρ
γυρος κοπ;cιοτρέφε1 τι\ν ϋλην,
τι' ν ά ΟJλίJ,ει δηλ.. δια να rτ1\ν έ
ΠCIIVQ6U'\"θe6n.
Ό Φιλαλήθης γράψει, ου ό
άετος άναnαρ15τ6 τα έπτο pέ
ρη τii.ς ϋλης. Τα μέpη τοϋτα
mτρο5παθοϋν να KQTQ6'(0UV 10,
τοίηοοιι παλ.αίουν προ. τον
λ.έοvια, 051lς άvαnαριι ο το
5ταθrρον "Qμnμα τii.ς ϋληι;:, το
1-11\ έξατ.μφ5ιμrνον. Ό άγων κα
τα τοϋτα τοϋ άετοϋ προς τον
\έογτα άναιπcιpι6τ6 τι\ν άντί5τα51v της; ϋληι;: κατα τι\ν άνό
λυ5ΙV
5ύvθοοίν της.
Κcιτα τον Βcι.\εντίνον, το (ωϊ
κο ρευμα, ό μέ ας μογιικοι;:
παράγων δι' οφεως πορί5τοτο1
δι εφόλου, ου 11 μία κεφαλή,
τοϋ \έοvτος;, άναπαρ15τα τον
ίίλιον τ1\ν ορρενα ένέργειον,
τον λόγον, την πρωτοβουλίαν,
111\f 006\V, το 6ψpίγο<:;, το άvεCli1J]J1 τον και τι\ν 6τα(, )εpότη
τα. Ή ολλη .κ:εφαλn ή τοϋ άε
τοϋ, άλληϊορεί την 6ελήνην,
τι\ν φαντα5ία\·, τι\ν γυναικείαν
εύαι5θη5ίαν, την εύ5τροφίαν
του ΠVεΙJΙ).lΟτος, τι\ν O[)Vl161V,
τι\ν ευι<l\'Π6ΙαV, nτοι το πτηΤΙ
ΚΟ\ τμfίμα τfiι;: ϋλη ι;:.
Και ώι;: εiς δλας τος ]JU6τη
ριακαc; κοi θpη6Κ:ευηκαι;: όργα
νώ5ε�ς ό άετος εΤvοι εμβλnμα
τii.c; θ�άτητος, οϋτω καl έν τψ
τ:εκτον16pψ ό άετοι;: άλ.\ηγορεί
τ11ν τόδlν τι\ν ώθουδαν πόντο
ά \nθfi μύ6Τη'ν', σπωι;: πλη6ιό6η
το θείον.
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Et\'Ol άι ρ1βω
εϊνο, [Ο 0:π ίο\ 11 Έλ n ι n παρόδοωι;:
:hO λ δια του άεωίί ο παρα6τfι5n δ10 ωίί 1-1ύθου τη� άιρηn
) n τοίί Γα υ:μfιδουι;:
Ο Κιι,' ρων ' ( ψnνεύω ro
α
�ιίίθο\ αυιό\ λε\εΙ, όη ό
ρ ως: κα l ό 6Οφ6 ό Ορωnοι;:
1ωθι6ιατ01 βαΘιιnδον 0_1101οι;:
προ� ιο\ θ Ο\ 1 cιl '\ ιέ ε1 ά
νυψουτ01 ηρο� αύ rόv
Γό Ο\ Θρω.110
ιn άpλαίο
ΆC\\n\11,n \Ιιιθολο\ΙΟ έιJιρο6(ι ηεϊ ο Γα\ υμnδn
ιι'ι\ δε
προ 1ιόθ 10\ η
καrοβά λ ι
δια \ CΙ Ο\ Uψωθn ό οεrός: λG
[0 ταίJια ό ά τος C:λεΙ 6-Χέ6J\
προ το Q 1όφ1 τcίί 61,cιτεινου
Θα \όιιου Προ LO\ δοκηια [r1\
ιωθο nγοίί\ Ο το βfιι10 [0 του
1ωου 11έ\ ου Πpό� rι'ι\ φι δο
ξιο\ 11\ Ι,Ί rητα1 ου,ω' είι;: το
\ ο 110θn \ ο . ρ ό(ητω, προ ro
πίίρ ιωι τη\ Η\ 011\ r1Ίν ύποβοη
θοίί6α\ τον ίι;: ό l 1,ωού:μ VO\
εiς rn\ η ροηέρω 1ω rο\ωγι
κη\ υτοδ1οδρο111α\ rou, Π{)Ο

ι\

(Ι) Αιι t 1 32 ι; 19β.
(2) -Χοο\1/α ΙΙ ·3
( \) Rιg- ved,1 �Ω. 2, 11 Ι 4, 701
1. ϊηη ι
μ) <\ιst Ίστ. ιiΗ)\ LX ·2, 'A\Ool
Jfαl Ι 222
(,) Ί
Θ 2Ιί ιαι "2 �1r
(G) Ίστοοιrι ωο, Θ lS.
(7) 'Τ)ιά!bο; 'il 2qo_ Εί,ο Ίιη. 1%
\οατοι Φη,,01,ιι,α -22 1 αλιιιιαχου
'
"Τι11 οι Ι bf,
) eι
eI1 ΙΧ %�, .Μ tho3 ι.
I.1t ,r Ί -1, Il 19. ΜΕ α '.Cτιιι. l\ •
(η) '\,α/οιο, ο, άrι .132β.
( Ι()) '' Λθηυιιοιι
(ιη
, Ι -1q1β.
(11) ΙΙι,δ Ι!'ι, 32β Στοα(, Ι' 119
�χο _Γfι,δ Πι,θ. ΙΤ ι,
(12) Jιιstιη ΧΙΙ Η
(1\) Ροιι. άοχαιο) 1'i9.
(1-1) ] > Jιηq,ιισ ίστ Χ5
'1

'J

Σ
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ι1Ίν ούωγνω6ίον ol τιΊ 5υοι
είδn61 , Π όποία βοθμηδο
1 Ο r' όλίι:ο , λαιμπο
γ1νοp n,
φέγ ει ' άρ ίϊ. άμυδρωι;: 'ΤΟΥ
C rω 61Κότε1 βοδί Ο το Προς:
ιο
άργυρου
νώμο ια, rι\ν
πηγη rnv προ τnι;: ε1,6όδου του
Πηλα ίου, 1 01 [' λος προς [C)V
1[0\ Π()Ο
ΠVεU.μO(II O
τος εύp1lOV 6ΤόJΙΟΤΟς rou
κ 'με\ ΟV
Ό ά εrοι;: ] ο l ό Πt: . -� ό οι;:
' ου6ι την ού,την 6 έ6ι , ο'ίαν
ΠΟ ( JΟ ωΪς ' λ-χnι.ΙΗΗΟΪ , Ο αι::
τός 1'CΙ1 ό λ 'W\, J"1 οί δύο Ο(()εΙC'
Ό άεrοι;: εί\'(Ι] [0 εμβληJΙΟ
τnς )111 φικn, 6rop nς
Εη I του ΚΟ6rμ ήμarro του Ρο
δο -rαύρο_υ ύπό[) 'εl άετο με
όνο11, rcις ητέρυ οι;: χό rωθ
6ταυpου btιμβολ.ι( l δε τι'ι ά
ΤΙΟ TW\ τοπεl\ ων ηοθαJ\ rfiι;:
nι;: τιτnω κοΊ τn αν δο είι;:
ύψnλαrέrας Gφοίpας
Ό άεrοι;: εϊ\ αι Gύμβολο �fίς:
6οψίας Dύμβολον του rr\·εύ μι:1ιος ro όποϊο\ οπου θέλε πν "' ί
1'-0 rα το\ Εύαγγ 15τι1\ Ίωό\ νην Gύμ
. βο ο τfίι;: \ ώ6ε ς.
10 και 6U δέ,ε,rαι Π ( )Ο<;; [ll V
ροω\' ro\ λωτό,, το\ λόγο ,
ιη έ\ έργ 10\ προς τn διηι:
ουρ ο O(J'\':llV και προς ολα τα
01ηο έμβ\fηι ατα τ .,__ 6U\ϊ ουντο ημ 'ρο rn ιΊ υ,:rι., εi ι;: το
\ ο βελr1ω WJJ \ nμci αύτούι;:,
i\ α άποβί.ίψ \ ώφf\11101 είς η\
Jl.01\ W\ ίον
ΕΪ\ οι, rελοι;: ro 5,nουδωόrε
ρο\ rω\ 6υμβό \ω\, ro όποϊον
ιιος ύποβοηθεi εi [() α δnμι
οuρ fι5ωμε\ τιΊ\ <<rόξ1\ έκ τοίί
,όους»
\ ΟΓΕΡΟΠΟΥ ΟΣ
ΙΟΝ

ι.
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ΣΩΤ. ΣΚΙΠΗΣ

fH λ ι ο σ τ ά σ ι ο ν
Η Γiί γupί(οvτας, οο�μωοε
rφος το Cl5Lρ0 το .\CΙΙμπ,pό, τον ηλιο
Κ'Ql 5τοu εψω α τα 0ι.\ό5ιματα
α.λ \ο πια ffm\'ffiJill βα5ί\ειο.
Οί \ ύ τες 11U<1ρωναv. Οί άγριόχηνες
φεύ ουv καπάδια προς τn Δύ6η.
Σ mς Γiίς ιcι {ηέρνα οί wόp01 έακά5ανε,
άπο εpw-ι.α 61[0\αξε ι\ Φύ5n.
- " \ \\cιξε r1ς · οpδες τfiς Ο ( )Πας 6OU,
τpαγοuδ15ιrή μου �-.ι 0τοψά5ου,
π0Ίφο Ι:'\ίδοvο κα\όδε'<Jτο
νcι χωpε.τήυε1ς τιΊ X(JJ()ά 6OU.
( <Γι11άtια u�σηιιέρ α )

ΤΙ

Τλ ΠΙΣΤΕΨΕΙ

ο \� ΘΡΩΠΟΣ

Ti μπορεί να πι5τέψη εvας ά\θρωnος; ομί(ω δτι δύναuαι
\ Ct βεβαιώ5η δη ύπάρχει μια �-.α,)δια
6ύιμπαν,
ύπάρχει
μια ά6τp.οδη1110uργος πρα�ματικότnς. :Καi δη έμεϊς, ώς πρό6ω
π,,, προ_ ωpοUQιε, οχι έκ δωρεας, άλλα έικ φύ5εως . "Οτι 1ιετέ
χο1ι "' 111Ος καθολιικfiς 6UV'εχείας QlW\JQς (ωiίς KQl δη έδω ε'ίμε
θu κα\ε6μέ 01 να ύπηpετή5ωμε καi ν' άγαπή6uη.ιε καi \' άπο
λαύ5ωμε καi να έορτό5ωμε δ\ον τον κόψο. Αύτο ενας αvθιρω
π 1 >..,; μπορεί \α π1cιτέψη ...
Έηίωωπος James Α Pike.

crro

οτι
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

'Υπόθεσις

ι,:αi

'Ακολουθία

'F,αγ ΠΙ ιεύbω πώς ό θόνο,τος; ε1νοι Κακό, πρέ,πει να υποθέτω,
( οτι i\ ζωn. εΤναι
το μοναδ111.ο Κα \ο KO'l ό θόγοrrος ό6ψ0 \ως U1.I\I κατα16τρέφ 1.
Μ ο πως 11 Φύοn τc)\ πρε6βεύει καi όvαrγκciο όμο cης; τοΙV εχ,ει;
εν όποΘνήω ουν τα 1:ωα, oi πόλεις;, τ' 06Όρα
και δεν ξαναγε\'vΙW\ τω, Δεν αναδύονται όπο το μαυρο φόρε1_.1α
των ω1όρω, πο1κιλίες nχωγ καi χρωμόιτων;
'Α\λο κι' αν ό θάναϊ(Ος;, αύ ιο το πραγμαιπικό μας παρα11ύθ1,
lίταν l:,·ας; ο\εθρος; παv�οτινός,
για (1 Θα mtριαζε '<W()IC.: (nι-ιία .η κέpδος α θρrιινω
611.UlJil-l vος;
ιπfic: ύnοcιθε.μένης ϋηαpξnς μου cα έpείn�α ,

*
'Εξωτερική
καi 'Εσω1ερικ:η 'Όραση
εό, η. τiς; l}Uβ)ιlli.ες 'Λψίδες;
(Του να βρω
λωpις να ι,αταοτραφεί 6τn φλ6γα Του 1Ί όφfι 11ου. Λύτο δεν
ι τό λέγω, οη
θ Ίκού6ωμε 11ε τι\ν ό, θρώηl\ η Ίκοι\ ι1ς 6uμφωvίες; τω, 05τρων.
( Μό ο πι6τ ύω πώς;
ό' ο\'θ[JWΠΟς Θα γίνη πόλι ό ό.\cιθος; "Λγγ,e.\,ος;. 'Ό\ο καl ΠΙΟ λαrμ(ιπρό, ηλαπ:ύτιερα
ιον έξω ερικο Λόγσ
ό.πο
γύρω
ηεnα
να
για
ιδ,
ψι:,ερα θα κωακ
ι
(rοοϋ εοϋ του,
6vω ό ηρα\'l1αιηκος; 'Ί\ ηοε \ος;, ό ύπ ρύ11J\1nrοος;, ό φωτοm φανω( νένος; φροuρο
ι ς;
ολων των Λiωvωτfιτων, θα τεντών ι τic μεγολόπρwες; φτεροϋ(γες; Του
γύpω όnο το βαθυ Έ6ωιερ1κο Λόγο του θεοϋ Του.
f:' λέγω ηώς; 11ηορω v' όγγίξω το
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Δεν

2Τ

.

'

ε I ναι αργα
.,

για ενα δω ρο ...
ΚΑ I ΑΛΛΟΙ ΣΑΝ ΚΑ I ΣΕΝΑ εχουv άνάγκn άnό tva πνευματικό σύν
τροφο τfις ποιότητος τοϋ I Λ I ΣΟΥ.
ΜΗΝ Ε I ΣΑ I ΕΓΟ I ΣΤΗΣ νά κρατδς όγνwστn τnv ϋnαρξι τοϋ ΙΛΙΣΟΥ
ατούς φίλους σου, πού θά έκτιμοϋσαv τό περιεχόμενό του.
ΛΑΒΕ ΥΠ' ΟΨ I Ν ΣΟΥ δτι τό περιοδικό μας - ΚΑ I περιοδικό ΣΑΣ κυκλοφορεί ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ:Ξ:Υ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΝ καί δέ:ν πωλείται σέ.
ύnοnρακτορεία έφnμερίδwν, οϋτε σε περίπτερα.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΣ ΣΥ δέν ύnάρχει nεριnτwσις νά διευρυvθfι.
ό κύκλος των άναγνwστωv του πρδγμα πού εlvαι γεvικώτερα χρή
σ μο καί άναγκαίο, διότι τά ίδανικά πού έκφράζει ό ΙΛΙΣΟΣ άnο
τελοϋν βοήΘεια στr'Ί δύσκολη έnοχή μας.
ΜΠΟΡΕ I Σ μέ: τr'Ίν εύκαιρία τοϋ Νεου 'Έτους vά δwρήσJ1ς μιά συν
δρομή: τό nιό καλό δωρο ατόν nιό καλό σου φιλο.
ΘΑ Ε I ΝΑ I Δ I ΠΛΟ ΚΑΛΟ έάν στείλJ1ς μία συνδρομn - δωροv μαζί μέ.
τn δική σου γιά τό 1968, γιά v· άnαλλάξJ1ς τό περιοδικό άnό φρον
τίδες καί δαπάνες ύnομνήσεwν κλπ., κλπ. στnv nερίnτwσι των καθυ
στερήσεων.
ΣΟΥ Ε I ΝΑ I ΑΛΗΘ I ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ; Σκέψου το... Σκέπτεσαι... Σκέ
φθnκες; Έάν είναι άδύνατον, τότε, μαζί μέ τr'Ίν δική σου συ..ιδρομι'ι
γ ά τό 1968, στείλε μας ΟΝΟΜΑΤΑ φίλων σου, ατούς ό;�οίους θά
εκριvες δτι ό ΙΛΙΣΟΣ μπορεί νά φανfΊ ενδιαφερw.ν. Θά τούς στεί
λwμε έμείς ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΟΡΟΝ έξ όνοματός σου.

1968

·Ο ΣfΡΑΤΗΓΟ! ΤΖΩΡΤΖ ΩΑΤΤΟΝ

ελεγε δτι ύπηρξε
ΔΕΓΕΩΝΑΡΙΟ Σ
ΤΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΟΣ
Έπίστεuε είς την
Μετενσάρκωσιv

�TlL .:\ΤΕΑ "ΓΟ \ > ΚΕ--1 t;εδσΟη
ϊl οσφωω; ιι ίσ 6ιογ _>α, ία τού
<ι. (!χηγού τη:: Ορυλιιη::; Τ ι� ίτη; ά
ιιει_>ιια, ιιη:: οτρατιδ; ηΟωρσιι
οιιf,ω, στρατηγού Τ ωρτ Πάτ
το,, 1ρα ιιιιέ, η cl-τo το, cl,f1 ,ιό τrυ
fΊ· d ΑyοΓ
Ό Ι \l� � δηιιοσι 0 ι• ι ιι�ρ,
ι.α <l-τοσ-τάσιιατα τοί, 616 ίοι ι, δι
οτ• τα Οι:ωρfί ε,διαφf;:_)Ο\Τα, Υα
τα τό ιιfτρο, :-τοί.1 άωφερ(.11τσι
στην rηοι I ίf(.>L διαδο;,:ιιίί)\ LΙΕ
Π\ σαψcοσrων τcί>ν {Χ'\ Ορcοπων.
Φ •σιχα, 1Ί αναδηιιοσίευσι; αύη1
ιχ(ι ά-τλcο::, τον χαραχ.1η(.>α τού

1

Ο ΣΤΡ ΛΤΙΙΓΟ Σ llATTON

1%8

«χ(!ονικοίl)>, μi ;τu.σαν έ:τιφυλαξιν
ώ:: Π!JΟς τό πειιιι:χόιμενον καί ί
Λίως στί:: έντυπr;)σΗ:::: του ση_ιιηη
γnϋ Ιlάττον πειιί ώ(! ισμfνων πι_ιο
fνσαιικr;)σΗι>ν τού ίΛίου.

29

ιι7)ν υαιιf>ι1. ιι ων Οϊινων, στί1 Γαλ
λία. '() r'ί.,•Ο :_ι ωπο:: rιύτίJ:: 1) Ε, ι: ιι f ε:τίση:: ίiτι Οι'ι. :τολφοίισι: ιι.
Υομη μιι'ι. φοιιιι γιι'ι. την :τατ uίbα
τοι• στην :ταιιοίσα t,ωή .., πιΟανι')ν
()f κι' u !_) � nn Qα, σί μιάν ι'.ίλλ η
μrηνσά ιι κωσι. 'Όπω:: ελι:γε έ
Χfί 1 0 τί) δ ιι άδυ καί f;(!_)()Κftτo νά
τί) ε:τανα) rί.οη :τολΗ:: φορί:: εν
συνfχι:ίιι: <<Τί) μfγαλί τ'QΟ ΠQΩ
νι')ιιιο τοίi :τολί τη f ίναι νά μ;το(_)η
νύ ψf ιιη ι λf ί,Οερα τι'ι ίiπλιι ύ:το
ηΊν σημαία τ·η:: :τm,Jί�ο:: του».
Τύ 1927, σηΊ διί:ττισι τοίi rlνι:11 1ιοϊ: του
τ11ν χάπω:: ιlργο.rτο(.Jη:ιενη
, ό σημfρινιΊ:: στ(_)α� ηγί1:: Πάττον, ιο:: φιωι'(.>ά τι'>τε στα
1 ησιά τη:: Χαϋάη:: τοίι fστειλε ηΊν
crωτοyραcrία του συ,·οhευόμfνη (1:το fνα σχ.ω.ιο πnί, ιlνrιφl ιι Η δ
Φι,?ντ "Α ;'lf ρ: «Ίhού 11 πολεμι
κ11 μου μοιιφ11, -τοί, εχω συνΟέ
σfι στο μαΧ !_) () hιϊωτηurι του δίοu
μιη•. Θά τ11ν χuησιuο:τnιήσω χαί
:τ,ιίλι γιά νι'ι. τρομοΥψηήσω τοί,:;
l f ι,μανοι,1::»,
Καί ό συγγραφι:ί•:: συνεχίζΗ:
«Φαι νΔτω ;ταράςενο νά λέη
τ�τοια λn; ια εκείνη ηΊν έποχ11,
μόλι:: εννέα χιι όνια μετά τΊ τέι ο;
τοίΊ π:_ιι;ηου πrιγκοσμίου Π'ιλέ
μου.
>> Ό Πϊιττον ι:ιχε :τολί, ταt,ι
δεψει, άκολουΟιίηrτα:: μια GΤ(_Jα
τιωτικ1i καρuιέρα, τη:: δ:τοία:: οί.
σ1αΟμοί ησαν σελίhε; τη:: 'Ιστο
ρία;.
» "Η � ε ο ε :τι;)::; ε1χε ερ
Οει ι'.ίλλο�ε dηΊ Γαλλία μέ την
Ι )ιυμαίκ1Ί �\εγεώνα, καΟ�>ς έπί
σ�:: �ξε ρ ε δτι ξιινaρΟF
ιιργότερα μέ ηΊν πανοπλία τού
L-τ:τότου, γιά νά λάδη μέρος στίς
�ταυροφορίι:::::. ....-υχνά τοίi συνέ1

Ό ιΆι11f ψι<'>:: τοϋ στιιιηη� οϋ ;ωί
συγγιιιιφ,ί ιlφηγfίτιιι δτι σf iΊ
λικίιι ΟΚΤ(;) έτι7)ν ελrιϋι: ιl;το 1,')ν
0Fίο του μιά Οαl':ιιί.σια εκδnσι τη::
Ίλιάhο:;, τη::: ;τ•ίι μι:γάλη:: ίστο
ιιία:: ποί, hιηγήΟηκι: ;τοτ� δ ιί.ν
Όι1ωπο.::;, μέσα ιlπ' τί1ν δποίιι δ
Οί:ίο:- του συχνά ιlντλοίiσι: μαΟή
ματα Οά ιι ιιους κιΛ τιiν τ�χνη τοίi
ζην.
<<Λfοίi μιλούσε - γιιιί.φΗ δ
Φιιέντ " γιε ιι - το οιϋλίο αιΊτι'�
γιά τά έλληνικά καιιάδια, :τοί, τii
π�αηιά κουπιά του:: κτυπούσαν
ιιυΟuικά ηΊ Οάλιωσα ηΊ γαλαν11,
γιι'ι. ηΊν ί,11f,Fω τοί, 'Αγαuέμνονα
καί για τον αΟλητικο Α'ίιιντιι :τοί,
σκ6τωνε τού:: άντι;τιί.λου.::; του <<Υ.ύ
νοντα:: νά 11χη η πανοπλία του::»,
γιά τον Πιίτροκλn, τi•,• φίλο τοίi
' χιλλέα, ποί, «σωριάστηκf κ uaυνιmληκτο:::; μί μάτια σκοηι
νιασμένα».
>' �αν παιhί ποί, 1\μουν ιί.κουα
μ? (tνωχτο στόμα και 1)�f!_)(! ,(;)::
uί γραμμέ:: έκι:ίνε:: εlχαν ενι,ν
τ6νο <Η.11Οεια:;. '0 ι'.ίνh !_) α:: ποί, μοίϊ
τί:; έδιάδαtε, μεγαλόφιι.,1 1•α, 1J 11ξερε έ.ιτίοης: εlχε πράγματι τιΊν
δαθειά π ε π ο ί Ο η σ ι :τι:):;
αλλοτε ε1χε ό 'ίδιο:: πολε�η1σει
σηiν πεδιάδα τη:: Τροία::;· κι' ε 
πειτα, σέ μιάν αλλη έ:τοχ{1, μέ
ηiν τρομερ1Ί 10η .\εγείi)να τοίi
Ι αίσαρο;· αργότερα ακόμα μέ
τοί•:::: �κcοτου:::;, {,;τερασπί�οντα:: τά
δικαιιοματα τuύ Ο'ίκου τίίJν Στοί•
αρτ, καί :τιο τελευταία, εναντίον
1

1:;,

1

1

1

1

jQ

δαινε να �χη μια αiσΟησι του
<,11bη όραΟέντο;>> και μ' ευχαρί
στησι 'δεδαίωνε πι;); μπορούσε
να προλ�γη Τ() μιcλλον. Κάποτε
μου δι ηγ11Οηκ1: μια πιινiντευ'ξι
πού είχι: μr ΤΩν :τατέρα του ΤΩ
192G, i-'να χρό,10 μFτά τον Οά
νατο τοιΊ ηλευταίου.
«Ό πατέρας μου μοίι !: Τπι δ rι
11 λαμπui 1 πταhιοbρομία μου σι·�ν
:πόλεμο η ταν, �ργ�•11 τη::; Θι: ία:::
,
,
του,
Ιlρονοια::;.
1-.ατα την γ,·ι,ψη
το τέλο::; τοίι πολιτισμοίι μα::;
πλησία�� και ό :τ6λfμο::: ηταν ·'ι
ναπό pευκτο:. Γ <:ιχι: Οε T!J\I (Ι.Π<Jλυ
τη βευαιότητα δτι Οά επαι uνα μέ
ρος στον :τιό μεγάλο πόλεμο τ�::;
Ίστορία::: - πε:τοίΟησι ποί, τιΊ,
ενιωπα κι' εγιίJ ό ί'bιο:::».
» 'Η :τίστι; αιΊ ηΊ πi: bι;1hοχ1κ
- i:; μετενσαρκώσει: και σι: προ
φητικά όράματα {,_ταν κοινιΊ πέ
πολλέ::: γfνεi::; τη:: οίκογι νεία::;
Πάττον. Ό πατέρας τοίι Τζι:)ρτ::_
Πά.ττον είχε μελετήσει τά f�'/Ω.
τού Τόττεν, τά rί.φιεοωμένα στίc:
jτρορρ11σε1::: πού υασίζονται στα
μέτρα της l\f εγάλη::; Πι•ραμίδος
ωύ Χέοπο::;. Ό Οεϊο: Τ ώρτt εf
χε για τούς προγόνου::; του
ποί1 τοί1::; ένόμ ιζε κοντά του δαΟύ αίσθημα σευασμού. ΣτιΊ μά
χη της ' . ργκόν, ηΊν τελευτα(α
πού ελαβαν μέρος τ' αμερικανικά
στρατείματα στο διάστημα το�
πριοτου πολέμου, έπληγώΟηκε σr16αρά. ΤΊ'1 ν πρώτη μέρα τη:: μά
χηc:, ένιί> το σίrνταγμά του αντι-

*
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'Η λi!Ξ,ις σηιιαί, ει «τόπος τι,11· ίο 1
.πολέluι!) .πεσό1'1<•1\>>, οπου γίνο1ται δε
κτοί ά.ιιό τούς ό.Οα,άτοι•ς Οεού:. Γε11ικώτερα, ή κατοικία τίiΊν θεων, ό "
λυιιJtος τιίΊν βορείι,�ν λαων.

μετώπιζε τούς Πρώσσους, - έ
πιλέκτους τότε τού γερμανικού
στρατού, - ό Πάττον διη ύθυνε
i-'να τεθωρακισμένο απόσπασμα.
ΊΏ πεζ�κό, πού επρεπε νά συμβυ.
οίtη εμεινε καΟηΊωμένο στο
δαφος από τίς βολές των γερμα
νικών μυδρ αλλιοϋόλων. Τ11ν κρί ·
σιμη εΊκείνη στιγμή διέκρινε μέ
σα στα σύννεφα τόν παππού και
τούς Οείους του: τον έκύττα αν
και τον προσκαλούσαν νά 6ρ0ω
Οη καί να πολεμήση. 'Ί'πάκουσε
και επετέθη σε μια ριψοκίνbυνη
εφοδο. Για εκείνο ΤΩ ανδραγάθη
μα, αιιτό; καί. ό αγγελιαφόρο;
τοι.•. ό λοχίας Τζόε ' ντ έλιΥvΟ,
παρασημοφορήθηκαν.

ε

» 'Αλλά από μια ειρωνία της
τί•χη;, το και οκαίρι τού 19 3 7.
ενα u.λυγο λίγο ελει ψε να Οέση
τέρμα ι:ί; ηΊν καρριέρα του· μ�
μια κλωτσιά τοίι εσπασε τό πόδι.
Το κάταγμα ήταν σουαρό γιατί
πολλοί Ο,ρόμυοι αϊματος παρασυ
Qόμι:νοι μέσα στο κυκλοφοριακό
σιισι ημα, προεκάλεσαν θρομδο
Cf λεϋίτιδα· 11 έμβολιΊ Οά μ:το�οί•
σt- νά r-.τπν μοιραία... l\1όλις διέ
crυγε τον κίνht.1νο. Ό 'Gδιο::; δε ό
Οείο::: Τ ιί>ρτt ελε ε: - «Ξέρω
:τ(:)ς λιποΟίμησα, καί. κατόπιν αν
η1.11( Οηχα πι1>: 11μουν 'ί:α:τλωμέ
νος πάνω σέ μια πελcί)ρια ασπ 1 δα
σκανbιναυιχ1Ί στο πεδίον της μ.i
χη:::. �υό Βίκιγκ::; σ11κωσαν ηΊν α
σπίδα τ1 1 ν μετ�φεραν στιΊ Βαλχάλ
ί.α
προχωοοϋσαν, δ ενα:::
.. .•
' ΚαΟr:κ
' � ' '
'
' '
απ αυτους εκουνησε
αποτομα το
κεφάλι, μέ ιχκοί,μπησαν χάμω ά
παλά καί... f1ρέ0ηκα στο κρεβϋά
τι μου! Κατάλαυα δτι είχα νά εχ
πληρcοσω ακόμη κάποια αποστο
λή».
1

)

:,
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» Τον Μάρτιο τοϋ 19-12 ανέλα6ε τi1ν διοίκησι τοϋ lου τεΟωρα
κισμένου σι;ψατο; πού έπρόκΗτ 1
νά έπέμ6η ση1ν 6ορειο-αφριχα
νικ1Ί /!ρημο. Καl τον Σεπι·iμβQιυ
τοϋ ίbίου fτου:::, σηΊν Ουάσιγκτων,
δ Οε.�ο:; Τ'Ί:)ρτt μi προσtκάλωε
σi γt1iμα στό λlετροπόλιταν
κλάμπ. ' φοϋ φάγαμε μi πηγF
ση'1 διδλιοΟ11κη. 1.<:κεί, καΟήσαμε
ί.ίνετα στί; πολυΟρόνε;. ίΊΙοϋ ιιι
λοϋσε και τόν ακουα: «Πίσηψt
,μt, η1ν 11μiρα πού Ο' ϊίρχίσωμr
ηΊ μάχη για καλά, Οά ?),;)σωμε
στοίι; Γερμανού:: νά καταλάβου',
--�Ι1Ί': ανησυχεί� για μ�ν�, Φρί
ντυ. \εν Οα πεΟανω, τουλαχιστον
bχι άκόμη. Ειναι γραμμένο σηΊ
1-ιοίρα μου δη Οα bιοικήσω τr1,•
μtγαλίιτερη στρατιά και Οά συν
τρίψω τοί,:: Γερμανοί•;. :'\εν Οα έ
πιτρf ψη δ θεό:; να σκο ιω0iί) πριν
εκπληρι;>σω ηΊν αποσιολ1Ί αιιτή.
»Κάποια μέρα, ενϊό καΟόμαση
κοντά σηΊ φωτιά μού έδιάβαζε
περικοπέ:: τη; Ίλιάδο:: ποί, αγα
πούσε, και τότε τόν ρ(οτησα αν
Π(_)αγματικα επίστευε σηΊ,ν μεην
σάρκωσι.
'.\πάντησε χωρί::: τόν :ταραιμι
κ(_)ό bισταyμό.
)'- Γιά μfνα, δΕν ειναι μόνο
μια πεποίΟησι;, ε1ναι βε6αιόη�;:
Ξiρω δτι /!χω ψη1 γνωρίσΗ ενα
τέτοιο η τέτοιο μέρο::, σΕ μια
προηγουμένη ί\;ταρξι. 'Ει-ιί :ταραεί γματι, δταν άνέλαβα τ11ν :.τρcο
rη μου διοίκησι σηΊ Γαλλία, σηΊν
L a η g r e , δ νεαρό:: γϊιλλος
άt.ιωματικό:: :τού μέ ύποδέχθη
κε, Π(_)ΟσtφέρΟη να μοϋ γνωρίση
η'1ν πόλι άφου έ:τήγαινα 'lα :-ιρώ
τη φορά.
\.οιπόν, χωρί; καν να σκεφΟιίι,
,

31

άρνήΟηκα την προσφορά του:
<< 1 \έν εlναι ιlνάγκη. γνωJίζω η'>
μέρος και μάλιστα πολίι καλά».
Φυσικά δεν μί, πίστει ιε. λ [ά έγι\J
οοηγοϋσα τόν σωφέρ ϊί.νάμεσα
uτ11 μικρ1Ί πόλι, ηΊν τυ;ηκά γαλ
λική, Η; και μιά φων1Ί νά μοϋ
1 ιΟυιιιC.ε σι' αίιτί την καηί,Ουν
σι δπου Ύ',ταν ι1λλοτε τό οωιιαικό
Οiατρο, το στάδιο, τό φόρο�μ, οί
1•αοί τοϋ "Λ.ρη και του ' πόλλω'
,
"1
νο;. π αρ' οΜ
; τι:: μεταμορφωσΗ:; του χρόνου, βρηκα τό μέ
ρο:: ακρι6iί); δποιι δ Καίσαρ είχε
στήσει ηΊν σκηνή του. Οϋτε μιά
φορά δέν f°χασα το ν δρόμο. 1'Jχα
:-ιαει εκεί ι'ί.λλοη. χωοί;
ιlιιφιβο'
'
λία !»

ε

» Κατά ηΊν συνομιλία μα:;
κείνη, επέμεινε και σ' fνα αλλ)
σημείο: - «'Έχω έπίση; ηΊν
;τεποίΟησι δτι οί πρόγίh•οί μα;
Βρίσκονται συνεχιος μαrί μας.
Ι αί ζητούν άπό μα; νά κάνωμι::
τί:: μεγαλίrrερε; προσπάΟειε; .. ,
Κάποια μέρα σηΊν Γαλλία, ϊϊ
χαμ� καΟηλωΟη στο εδαψο; α;τό
τα μυδραλλιοβόλα ηον Γερμανών,
Ξα.,:λωμένο; χάμω, tίχα ιρομο
κραn1Οη· μόλι:; τολμούσα νά ση
κιοσω τό κεφάλι. Τέλο; εστρεψα
τό βλέ�ψα πρό:: τόν οι,ραινό. 'Από
;τάνω μου ενα; ογκο; clπό σύννε
φα κοκκίνιζε σηΊ λάμψι του λυ
κόφω -ο:;. Ό,ι:όη ξαφνικά, μέ
μια τέλεια διαί yΗα, είδα τά ;τρό
σω:τα τού ;τα;τ:τοϋ μου Χαl τι7)ν ά
δ�λcrων του. Τά χείλη του:; εμ.
ναν άκίνητα· ά:τλώ::; μέ κί•τια�αν.
Στα μάτια του:: · 1'>ιάϋαtα οχι
τc 1• Ουμό αλλά μαλιον μια δυσα
ρέσκεια μαtί με λίmη: Σαν να
Οtλαν νά :τουν, «μικρi ιια::, Γιωρ1

1
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γάκη μας άπογοητεί•ι:ις, [τσι ποί.1
μ�νΗς αυτού ξαπλωμfνος. Θ υμ 11σου δτι πολλοί άπ<J τού::; ] Ιάττον
ΠFUαναν ση1 μάχη, μα κανiνα;
απ' αυτοί•ς bi:ν στάΟηκι btιλό;».
Πετάχτηκα πά111 ω καί u.Qπαξα
τί, δπλο μου !
Ό ;τατ�ρα::; έρχόταΥ� συχνά τα
ϋ ι_> ιίδυα νά μ� δη. "Ι.-:μπαινf στ11
σκην11 μοι ι και μ ' έυι:υαίωνf δτι
Οά πολεμούσα μi: Οά ι_>ι_> ο::; η\ν Ε
πομένη. "'Ηταν ό πατ{ρα::; μου ό 'ί
διο:::, μi: σάρκα και οστά, T(JOO
πι_>αγματικί>::: δπω::; 1�ταν στί> y,Jα(f'f,7o του, στι) σπίτι ... »

'

» Ό Οι:ϊο::; μου ό nϊιηον, fΟΕ
ϋαίωνΕ δτι ί\J!_)ισμi•vι:ς <LΠΟ τις μυ
στικi::: του ιbιότηη::; 11σαν κλη
QΟ\'Ομικi:::, Και ό 'ίδιο::; τι::: flΧE
από τ1'1 για ι<ί. του Σου�άνα Πάτ
τον: κάΟι φοι_>ά ;τού ό uνδρα::;
τη::: LΈιοργιο; Πάττον έπληγώνι:
τn - κατά τον πόλεμο υορείων
καί νοτίων - έκι: ίνη η1 11ξΕ �ε
προ.-οιi η1 v Ειδοποι11σουν. Καί δ
ταν εκείνο; εδέχΟη το ηλευταϊο
- καί μοιραίο - τραίμα έκι:ίνη
έτοίμασε η1ν υαλίτσα τη: κι' ε
φuγε yιά το σταΟμό πριν φΟάση
το μή•νυμα.
� ιιτ11 η'1 φορά. ό Γιϊί:ιργο::: Οϊι
πωάνη», �ίχι: ;τη ση1ν άδελφ11
τη:::. «Πηγαίνω να τον συναντ11σω,>.
» Ό Τ ιυρτt, Πάττο11, έπίστευε
σ· ϊναν Οεό τού πολiμου, ό ό;τοί
ο:; 11τανε πάντα με τό μέρος τιί)ν
bικαίων.
, <()ί 11μiψ:: :;τοί, :;τροη 111Οηκαν
της μάχη::; των ' ρδεννιίJ,, στά
Οηκαν ωrοφασιστικ{:::. 'Η 3η
Στρατιά - 11 δική του - είχε
πάρει Οέσει; κατά. μηΧος τιίJν ;τα1

1

',' ωμ{ι vων και UΠΟ'Κλεισu{νων άπ'
τά χιόνια δρόμων. Ίl όρατότης
ήταν μηbαμινϊ 1 και τοί,ς έμπόbιζε
η\ν uναγνώρισι καί η1ν άεροστο
ρικ1'1 κάλυψι, και τα στρατε 'μα
τα υρωηκαν σέ άδυναμία. Τότε ό
Ts- ι)ψrt, Πάττον διέrrαξε νά συν
ταχΟη μι<Ί προσευχ11 και·ά. τ ί::; ό
δηγίf::: του καί ν' ιlπαγγελθη άπο
rοί,::: στρατιιίJη::. ·J�ητούσε ά:;τό
τι1ν Κ ί ριον ;τι_>όσφορο yιά η1ν μά
χη καιρό:
«Πάτει, ημι,
Παντοδί,ναμε
καί ο'χτί ι_> μων, ίκεπί,ομ{ν Σε τα
:ηιν<>τατα ί'να καταπαύση::; τάς
συνεχΕί::; υροχάς, αιτινες τόσον
μα::; ταλαιπωροίιν. \ό; 1iμϊν και
ρόν αίΟριον ί'να bυνηΩωμεν να ;το
λFμ11σωμfν. \ό::; είς τοίις στραη
u>τας μου κρα1:αίωσιν, ίνα δι ινη
Οιίψεν, <\Jπλισμένοι ύ;τό της Σης
δι ινάμεω::;, \1(.(. υαδίσωμεν άπό νί
κης εί; νί"Κην, να συντρίψωμεν
ηΊν καταπίεσιν καί η1ν καταφο
ΙJCtν των έ:χΟρ<ον μα::; καί να έγ
1 uεταξ,.ι των
ανκαΟιbοί
'
'
, σωu01
Ορώπων χ.αι των έΟνων nΊν άλη811 ΔιΧαιο σί,νην. 'Αμήν».
» Μfρικοί Ορησκευτικοί τυ;το
λάτραι Οά επέκριναν τό ελάχιστα
ι'>ρΟόδοξον αιιτό κείμενον. Ό
Πάττο,,, έν έσκοτιζόταν. Προσφέ
rοντα:: αύη'1 η Ίν ;τροσευχ11 στον
Θεό των l\Ιαχων, εμΕνf ::τιστός
στον έαυτό του, σηΊν ψυχCΙσίινΟε
σί του, στι:: ;τεποιΟ11σει::: του. Έ
χοντα::; ύπηρετ11σει αι•τ11ν η1ν πο
λειμιχ.11 θεότητα, δέν μ;τορούσε νά
:τιστέ η δτι αι,ηΊ Οά τον έγκα
τiλειπε. Τά γεγονότα Οά τόν έ
δικαίωναν. ' πό τη::: έ=ιομένη;, ό
μίχλες και νέφη διεσκορπίσΟη
σαν, και 1i Τρίτη Στρατιά, ύπο1

1

•1 ,

1
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στηριζιψένη ιlπό τό πυρ και τιη\:;
άει_ιοπο(_)ικού; οομδαρδισμοίι; τοίi
στρατηγου . Βέϋλαντ, ωτ�:κρου
,,.
σι τού; έπιτιΟψiνου; να ί και
έλε Οiρωσε τοι',:; ήρωικοί•:: υ;η
!_)ασπιστά:; τη:; lΊ[::-ωστι:',1 1 Ό 0fί
ο; μου δεν έξεπλάγη διόλου δλf
ποvτα:; τόν ί\λιο νά bι{;J,{νη την
όμίχλη, UΚ(_)ιυιί1:; στ11ν κιηάλληλη
στιγμή.
»
φοίi πέριωαν τρία χι.ιιiνιrι
ση1ν Π()ώτη γι.ιαμμή, ό Τtι:ψτt
Πάττον έπέστρF1 1Ε-- ι'.ίΟικτο:; ση1ν
πατρίδα, δλο:; Μ�α, καί δμω:;, μι
λώντα:::; στι'�ν πι_ιωτι'>τοκο yυιό του
Τtι�ρτt, εfπι αι•τά τi1 :τf!_)ίιι.ιγrι
λόγια: «Παιδί μου, Οά ξαναγυ
ρίσω ση1ν Γιρμανία. ΊΙ κιηοχ11
θcι είναι σχεδόν Ειρηνικό καΟε
στιί>:::;. 'Ωστόσο, σϋ.:; uποχαιριτιίJ,
γιά πr1ντα, διότι δεν :τρ6κειται
να σα:; ξαναϊδιίJ. Θέλω να μου
δr;>σετε μια ίιπ6σχεσι:
'ά ιι?
Οάψεπ έκεί. l\Ι1 Ίν μFταφέρfη τό
σϊί�μα μου ση\ν πατ(_)ίδω>.
'Η έπιθυιιία αύη1 δiν ηταιν
Π(_)ωτάκουστη στα παιδιά του.
1

•

Ό
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ΙΙάντα ελεγε δτι ηΟελε νά εντα
φιασΟη τ11 χώQα του Οανάτου
του. Θυμόταν τον απολέοντα,
ποί, ελεγε: «Τά σύνορα πάση; αύτοκρατορίας χαράσσονται clπo
τού:: τr1φους τιί)ν στρατιωτών
της».
'Ο Πάττον μετωη Π(>άγματι
στ11,,, l'ι(_)ιιανίrι ιί>; διοικηηΊ; των
στι.ιιιηιψϊιτων κατοχή:;. 'Εξ αι
τίι1:; δμω:;, με(_)ικιίJν πολιτικuυ
χιψακτηρο:; bηλ<;Jσfί;)ν του, (ινε
κλήΟη, γιιί. ν' ιlναλάοη έκ νiου
η\ν bιοίΥησι τη:: Τρίτη:; Στρα
τιϊi::. Είχf καΟο(_)ισΟη καί 1'] 11μi
(_)u rlναχW(.>11Μύκ; του: 1 Ο Ίεκψ6ρίου 1943. Τ11ν τελιιιταία 11μέ
ι_ια πα(_)αμονη:::; του ση1ν Γερμα
νία, 9 ι\εκφδ ι� ίου, Οά έλάμδα,•ε
μi (_) ο:::; σi κυνηγι cι;ασιανου. Κα
Οι�:::; ετι� εχαν στον αιΊτοκινητό
δQομο Φι�αγκφού ι� τη:::; - Μωv
χάίμ, τι'> αυτοκίνητο της συντρο
φιάς του συνεκρούσΟη μ' ενα
στ ι� ατιωτικο φορτηγό. Ό Πάτ
τον fτραυματίσΟη Οανασίμω; καl
μετα 12 1'-Jμέρες εσδησ� ...

*
'

puστικος κήπος

Έλπί(ω να μην εΙναι πολλοi 0601 δεν εχουν μυοΌΚΟ κfino
τοϊί νου. Γlατl μανό..,χα ό κfίποι;: αύτοι;: μπορεί να δώ6n λίγn δρο
δια οτ.αν ή ζωι\ εΙ αι 6τεγντι άπο εiρήνn, τροψι'ι η hω.vοιπ01ηu
κ�ι,; άπαντήοε1ι;:. Τέτωα iερα γίνονται nρο51τα με κά.παια φι.λο6οφία η Πl6/Tl, με τ.ι\ν όδή 'fi6l ένοι;: άγΟ!Τm.μέvου 6υγγραφέωι;: :η
ένος φίλου με καταινόη6l, με n\ν μουδlκη Κ'Οl UIV τέχνn, :η με
τι\ν ψnλάψn6l τfiι;: άλήθε1αι;: μέ6-α 6τα πλοπε1α βοοίλε10. τfίι;: γνώ6εωι;: Περ1έ�οuν άλήθε1α κοi κάλλοι;:, καi έκπέφτουν � α φωι;:
άδυ άντηm on\ 01:ερ1α η n\v θάλο6οο.
Clare Cameron
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40 έτών ό
ΑΡΧΑΙΟΦΙΑΟΣ
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ

Τό 19(i8 -ιtJ:; hίσΗιτο,
- rxcι 3(iυ ήιιiρ,c ...
Σι ποιά ήιιiρα τοποΟ,_
ηί:; τήν rί."tοστολή ' τη:;
σι,bρ ιιη:; σοιι ;

*

''Υ'πάρχουy ___,�Ι ιίχιστοι
ι ί1τνχ{\):;- ( ί. ό.ιποίοι rΊ
ιrήωι•ν όλόιιιληρο τό
το:; ,ά «�ιπΗύση>, Υαί
δ�ν fχοι,, ?ιχοιιη iιιrτλη
ρι,)σΕι αί,τήν τi 1 , ίΙϊο
χρf ωσι, ;τού το1J; δίδ,ι
τόν τ ί τ λ ο τ ο ϋ σ 11 ,
δ ρ ο ιι η τ ο ϋ τοί• πc
ρ οδ ΙΚοίΊ.

r

*

'')";�άρχουν αλλοι --,Υά
Πί•JC πε ρισσόηροι, bι•
στι,χιίJ:;-οί όποίοι στi λ_
λουγ τi 1 ν σ υ \' δ ρ ο ιι 1Ί
τοιι :;, ά,q οϋ άναγκασθοi1μc, ιιι λύπη ιια:;, ,ά
τούς �νυχλήσι,�ιιc ιι� ί,
ΠtΥΟυιιίσιι:;, οί όποίcς
,οσ rίt,ου, καί χρόω καί
χρ11 ιιατα, i) YU. σηίλωιιε
�ίσπρά)χ,τορα, :ποί, κοστί
tΗ b.τίσης, δηλαδ11 ά
q ίlιQcΪ αΠΟ τΟ ΠfQΙΟ1δt,ΧΟ
ίcνα ιιiροc τη; σι1 1δρο
μη:;.

*

Οί πολλοί cI,αι τω�.τι<χοί. Έ , ώ σ ο υ ιιαtί
του:;!

----------

Ο .\ΓΧλlΟΦlΛΟΣ 'Όμ:λος
'Εκδρομών έώρτα.σε τήν συμπλή
pωση cJ.O ετών ά.πό της ίδρύσεώς
του, μέ πα.-ιηγυpικήν έκ,δpομήν
κατά. -;ήν δποία.ν εγι να.•1 δμιλία.ι.
Τιμα.ί σ.πεδόΘησα.ν εί; τούς 1ορυτά.; κα.ί πρω-:εpγάτα.ς.
«Στr; σημερινή γιορταστική εκ
δρομή μα.; -είπε δ σημερινός
πρόεορος του 'Ομίλου κ. Μι χ.
Λ ε 6 ί δ η ;- α.ς θυμηιθοϋμε δ
λους τούς πρωτεpγάτα.ς καί συ•ιεp
γ±τα.; μα.ς. 'Εκείνους πού έσταμά
τησα.ν τόν δρόμο της ζωής των
στή γη, γιά vά. συνεχίσουν τήν πο
ρεία της ψυχή; των σ' α.λλους κό
σ:ιούς, για. νά. ά.κολουθήσουν τήν
τροχιά της αίωνίας εξελίξεως κα.ί
δr-cί.σεως.
..1υστυχώ;. ό κατάλογο; είναι
ά.pχπά μακρός, σ.; κα.τευθύνωμε
-::rι ·ι σκέψη μας στήν μορφή με τήν
δποία.ν τού; γvωρίσα.με χαί α.ς
στείλωμε τrι ν ά.γάπη μα.;, τηpοϋν
τε; σιγrιν ένό; λεπτου".
<·�α.pάvτα. χρόνω·. -είπε δ κ.
] ω α ν ν ί δ η ;- ::ιναι
.l η μ.
μιά δλόχληpη ζωή. Πολλοί ξεκι
vrρα.με ά.πό τό 1927. 01 πεpισι;6τεpοι δμω; εφυγαv. Δέv τούς ί,ε
χvουμε τούς συνεργάτες ιη; α.�
τούς. Τού; ά.πευθύνουμε κα.ί σήμz
ρα., ά.πό εδώ, τήν ά.γάπην μα;. 01
συvεργάται μας, πού εφυγα.1, εί
να.ι πολλοί. Περιορίζομαι / &.ν�-

1%
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φέρω μόνον τρία ονοματα. : - i
γ Q ς, Β α, σι λ η ς, 'Λ δ ρ ι α ν ό1t ου λ ο ς. 'fπηρξαν α.ιιτfJί, ()'χι
μόνον συνεργάι:αι κα.ί ίλοι μα.ς,
άλλά. διδά.σκαλοί μας. Τού; κρ-χ
τοϋμε πά.vτοτε ζωηρά στήν μνή
μη μας μέ σε6ασμό καί ά.γάιπη. »
Οί δμλητα.ί άνεφέρθησι:ι.ν έπί
σης στήν έκλογ+ι τfJϋ 'f μηττου ώ;
άφετr:ρία; τi; ορά.πως τfJϋ 'Ομί
λου.
. Ό συνεργάτης μας κ. .l η μ.
ΆΙ ω α ν ν ί δη ς, δ δποίος εχει
γpά.ψει κα.ί σχετική μελέτη στό 1
Ιλισό> (τεϋχfJς 37) 3 Ία.νουα.ρ.
1965) ύπενθύμισε :ήν έτυμολογι
κή προέλευσι της ονομα.σία.ς του
Τμηττου. Είναι -είπε- δ Πιι
muιι ιι των Πελαισγιί>ν, πού σημαί
νει , ορος προσευχης,. Πα.ναρχα.ία.
ή πα.ρά.δοσις. ΆΕδω -ljτo τό πρώτον
Έλευσίνιον μέ τούς Λυκομήδα.;,
πού θά. πη: «φωτεινοί στή σκέψι».
Οί ΛυΜμijδα.ι fσα.ν τό πρGηο 'Jε
ρ-χτείον :ης λττικη;...
Μ' &λα. τά χρόνια., χιλιά.δες
χρό•ιια, πού πέρα.σ-χν ά.πb τότε, ·ή
παλ-χιά. δόξα. μένει. 'Έτσι για. μα;
δ 'Υμηττός είναι ενα πελώριο
πνευμ-χτικό σύμοολQ.>
Οί ίορυτα.ί του 'Ομίλου -εί
πεν δ �- Μ ε 'Ι. �-χ τζη π ρ α.
?σ κ ε υ α. ς- ε, π ε λ ε ξ α ν τον , ί
μηττόν ώ; τό-πο•ι ίορύσεως, διότι
ει; αύ:όν έλειτούργησ-χν τά πpG>
τα ά.pχαία. 'Ιερά, με τά πpιi>-:'Χ
'λττικά μυστήρια., τά όποία τb•ι
έχαρακτήριζον (\Jς Ίερb·ι "Ορο;
τη; 'λττικης Γη;.
.\.πό τόν τ6πον τουτον, οπου
ύπηρχον δ ναό; τοϋ Ό ορiου
.lιός, δ ναός :ου Ή α.ίστου καί
άλλα ίερά., έξεκίνουν τά. Έλευσi
νια Μυστήρια. Έδω έκαλλιερ1
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γfJϋντο ή γνG>σι; καί ή ά.γά.πη, αί
θειότεραι ιδέ-:ι.t' τά.; δποίας εχει
•ιά. έρευ•ιύση 6 ά.νθρώπι•ιο; νοϋ;.»
Κ-χί έσυνέχ:σεν:
'Η ά.pχαία Έλλη-ιική Σοφία έ
πίστευεν, δτι διά της ζητ·ήσεως
τGJν ίδειί>ν τοιrtων, έπιτυγχά.νετ-:ι.ι
Υ/ Χ'Χλλtέpγεια της ΨJ-ητικη; ίκα""
16:η:ο; τοϋ ±τόμου καί πλfJυτί ε
τ-χι ή διά.•ιοι,χ -χυτοϋ.
Είναι μεγα.λοπρεπrις ·ή διά
νοια, είπεν δ Πλά.των, δτ-χν έ-πι
οιώκη τό σύνολο 11 πάντων των
θείων κ-χί ά.νθρωπίνων πρα.γμά.των
κ-χί περ:λιχμ6ά.νει εις τ·ην θεωρία·ι
της, τήν α.ιω•ιιότητα. τοϋ χρόνου
καί τό άπειρον τής ουσίας».
Με τά.ς ά.ρχά.ς αυ:ά.ς εξεκίνη
σα.ν οί ίορυτα.ί ταϋ 'Ομίλου μ,χς
κ-χί rι .ιείς σ1ιμερfJν έορτά. ομεν τά
σαρά.ντ,χ χρόνι,χ της οράσεώς του,
με τήν προοπτικ1ιν, &τι θά. ζήση
δ 'Όμιλό; μ,χς έπ' άπειρον, προσ
φέρων εις τή·ι κοινωνί,χν, τά. &γα.
θα. μιας &νθρωπιστικiς προσπ-:ι.
θεία.ς .
'Ο κ. Θ α. λ η ; Γ ρ η γ ο ρ ό
π ο υ λ ο ς ύπενθύμισε ταύς σκο
παύς τοϋ 'Ομίλου:
l) 'Η σιοργά.·ιωσις έκάστο:ε
:κορομGJ'ί καί ή οι' α•jτιΪJV διά.δο
σ·; Υ.αί καλλιέργεια τη; πρός τήν
Φύσιν ά.γά.πη;.
2) 'Η ερευ 1ια καί ή έρμη11είιχ
των φυσικών νόμων καί ή άνά.πτυ
ξι::: οιά. διαλέξεων τiι ; ά.ξi-:ι.; τη;
ΞΚ τGJ•ι νόμων τούτω•ι ά.σκουμέ·ιης
€πιδρ iσεω;, η�ι; ώθοϋ:1α τό πάν
εις &νέλιξιν. εξαγνίζει -ήν φύσιν
του ά.νθρι,Jπου, εξευγενίζει τόν χα.
p:η-ηρα :ου καί ά.•ιυψιb•ιει τήν η
θι,.ή·ι κ-χί -ι:νευμχτική•ι του ίκ-χνό
:ητ-χ.
3) 'Π καθιέρωσις τοϋ έορτα-

σμου της ε'ιάρξεως τG">v Τεσσάρων
ώpωγ του ετους διά. Π(Ι.ΥηγυpιχωV
τελετών.
4) 'Η επίσκεψις των α.ρχcι.ιολο
γικωv τόπων Χ(Ι.ί ή εξήγησις τη;
ίστορικης καί μυστηpt(Ι.κης cι.ύ:ιiJ'Ι
σημ(Ι.σία.ς.
5) Ί-1 κα.λλιέργει(Ι. του (Ι.ισΩή
μα.τος της ά.γά.πης Χ7.ί τ'7/ς εκτι
μήσεως προς τά. μνημεία καί τον
πολ�τισμόv τr'ι; Άλρχr:ι.ί(Ι.ς 'Ελλά.
δος, εξ οδ εςεπήγ(/.σεv -ή εvvοιr:ι.
του α.ληθους α.vθρωπισμου.
6) 'Η μελέτη των α.ρχα.ίωv συγ
γρα.φέωv, προς χα.τcι. vόησιv κα.ί α.
'Ι(Ι.6ίωσιv του Έλληvικου πνεύμα."
τος, οπερ συvε'λα6ε το' πρr:ι.γμα:ικόv νόημα της φυσιολα.τρεία.ς.,,
Ό όμιλητr;ς έτόvισεv δτι εκ
της μΔέτης των σκοπών α.v(Ι.κύ
πτει ό χαρcι.κτήρ του 'Ομίλου ώς
μυστηριακου συγχρο:ήμα.τος.
« Λ ισθαvόμεθα ύψίστην •Jπο
χρέωσιv -ειπε- vά. έκφρά.σωιμεv
τήv εύγvωμοσύvψ μας προς εκεί
νους οί όποίοι ϊδρυσαv τον 'Όμι
λόv μα;, διά. τούς κόπους των, διά.
το εpγον το όποίον επετέλεσΟ'.V,
διά. τήv α.γά.πη-ι των. Κα.θώς κα.ί
προς εκείνους οί όποίοι έσυvlχ l
σα.v τό ύψηλόv εργοv των [δρυτωv.
l, α.ι V:J. εοαιωσωμεv α.υτους οτι
θά, προσπ::χθήσωμεv, δσοv μα.ς έπι
-φέπουν αί ψυχικα.ί κ::χί διαvοητι
κ::χί δυvά.μεις μας, ·;ά συvεχίσωμεv
τό εργον διά. vά. ζήσr1 ό Αρχαιό
φιλος, ό όποίος είvα.ι μία. ιδεολο
γία.. .λιά, vά. ζήση διατηρω·ι τήv
ορθήv φιλοσοιpικήν γρα.μ,,.1ήv. Δι
ότ� δσον μακρύτψοv ζήση, τόσο·ι
περισσότερον θά. φωτίση, τόσο,,
περισσοτέρ::χς ψυχά.ς, ανθρώπων
τ
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&δελφωv, ήμπορεί ·ιά διδά.ξη, vά
βελτιώση, vά. ά. vυψώση».
, ε λοιιπόv »"Ας πr:ι.vηγυρίσωμ
έτόvισε·ι ό πρόεδρος του Ό ιίλου
κ. Μι χ. Λ ε 6 ί δ η ς- τον ιστο
ρικόν α.ύτόv σταθμό των σαρά.ντα.
χρό·ιων του 'Αρχαιοφίλου μέ ίκα.
vοποίηση, μέ χcι.ρά. καί μέ ένθΓJυ
σιασμό. "Αν μερικοί ά.πό μα.ς τούς
τ.cι.ληούς οέv θά μπορέσουν μελ
λοντικά. vά. στ-Ιι σουv τέτοια όρόση
μr:ι. σέ άλλες ψηλόrtεpες κορυφές,
''Ι σκέψις των θά περιοάλλη στορ, α.γcι.πημεv
,
, ο μας 'Λ ρχα.ιο,
γικα., το·ι
:ριλο κα.ί θά. χειροκροτουv μ' έv
θουσιcι,σμό (α.π' οπου κα.ί αν εύρί
σκωναι) τούς συvεχιστά.ς του ώ
ρr:ι.ίου αύ:ου εργου.
,,Νέοι κcι.ί νέες, πού παρακο
λουθείτε καί έκτψα.τε τά.ς ά.pχά.ς
του 'λρχα.ιοφίλου. έλα.τε μα.ζί
μας. Δώστε ζωή καί δροσιά, γιά..
vά ζήση κcι.ί vά. στέκεται ψηλά.
α.ύτό τό εκλεκτό πνευματικό κέv
-;;ρο.
»'Εμείς, μέ τά λίγα. μέσα. πού
δι::χθέταμε. Μ.ί τίς μικρές μ:ις ί
Χ7,Vότητες, ά.λλά. μέ ά,γvό πόθο κα.ί
στcι.θεpά. προσήλωση στήv γραμμή,
πού έχά.ρα.ξαν οί ίδρυταί του. πλη
ρώσαμε tό χρέος μας κcι.ί ή συνεί
δησίς μας δέv μα.ς ελέγχει γιά. 5,τ'
πρά.ξαμε.
"
,
» . ς συμπ ληρωσουν οι νεοι, οι
διά.δοχοί μας δ,τι ήμείς δέv πετύ
χ::χμε η παρα.λείψαμε αιθελά, μσς.
»'Ολόψυχα εύχομαι στον ά.γ�
πητό μας Άρχα.ιόφιλο ·ιά γιορτά.
ση καί άλλα. πολλά ... vτά.χροvα.
καί σ' δλους μας δπως ή χαρά κcι.ι
ή ύγεία μ�ς συvτροψεύη σ' δλη
,
μcι.ς τη ζωψ.
1

t

,

�

196

37

Τό ιΗφαιστειον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ε

'Ενδιαφέρον ε ει ηcΊvτοιz
νας περίπατος 6η'>,· 6rχωο\οικο χωρο της άρ. αίας 'Αγο
ρας. Οί 6v6τnιμαηκι\: ίιvcιωcrι
φες που εκαμε ή , με,9ικαν1κι\
�.·ο\ή, δίδουν 5τοv ί:πιϋκ�πτη
μια εiκόvα, πως riωv τυ μcρος
έκεί, ο, 1\ κα rδ1α ιnι: Ό\ f1ήνος,
τον άρχοίο καφό.
'Αλ.\α και ή 6τοα τοϋ '\ πό
λου, που fχει περι,ρημ::! cΊvα6τη.\ωθn KQl 6Τεγά(ε1 tιντηιpοωπευτικα εύρ{ψατα ι1πο τlς
CLVQ6Κ!αψες WU μέρους αύτου,
δίδ0ι 6ύντομn, άλ\ίι καl ηαpα6ταuκή, την i6Γ[ορίο τfίι_: περ10. fiς. 'Αρχίζει 6.no την νεο\�Οι
κι\ έποχή, προχωρεί 61Τα μυκη ·
ναϊκά, υ5rrερα. 6τα γεαηJ.ετρικά,
-δτοuς κλΟΙ51ΚΟUς . ρό\ΌUC, τα
ρωμαϊκά, καi φθάνει 5τα βιτ ·

(οντ1Να χρόνια, 5τι\ν τουρκο
κρατία κα'i τελε1ώνει 5τον 19ον
αίωνα.

•••

γορας,
Στα δυτικα τfίς
6τον άνΟΙΠ'εηπ:αrμέ\rο , ωρο του
άγοραίου Κολωνοϋ, προβάλλει
έπιβ.\nηκο το ΉφαΙJJ5τείον, το
γνω6το 5'τον πολu κόομο ώς
θη6εϊον, δπως ο\λοτε ένομί(ε
το. Για το ΊΙφ01ι,υείον και τις
6Χετικες μ' αύτο Ε.\ ·οιες θα μι
.\ήοοψε Βιίμεφα.
Το έιrπβ\rmκο αίπο κτίρ10,
που διαrπψείuαι Κi01 6ιίμερα υτο
έξωτερυκό του 6Χεδον ΟΠως .i\1JOV ιπτυν άρχαιότn,τα, εt, ω Ι σ
ος περίπτερος, ρυθμού δωρι
κοϋ, 6.no μάρμαρο ύίς Πεντέ
λης. 'Έχει καm6κευα6θfi και
αύτο τον ϊδιο αiωνα με τα άρι-
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6u0Uf)\'f1)JO [CJ της ' Κ[)ΟΠΊόλεως;.
1 ο τοτιοθε:cοϋv στο μέ6ο του
5ου οίώ1 ος. �1060 5' ούτο όλο
τρεύαvυο ό Ο ος; 'Ίlφωm:ος 01
1\ Θεu ' θrινο. "Ίli6a κοl ol
δύο, καθώς τους άναφέ,pε1 ιi όp
χοί.ο 11αpάδοαις;, rι:εχνίrτες; θ,οοί,
]ΙΙΟς τέχνης: πv υμ,αrτιrκfic;. Το
εp ο του θε,ου 'Ηφαίc�του το ό
λοκΜυpωνε Λ θεrι τfic Σοφίας,
που fβολε 5' αύτο τον Θεϊκο πέ
π\ο τnς;.
Γ10 να 1Ι']JΓ1:θ:f\ ό θεός 'Ίlφω6τος μκαιμναv τάrε έopfj.n, τα
«Ίlφοί5,τr]ο», 1 άθε ράvο 5rcι'νν
cιpxiΊ και
τεpο κάθε ΠέV'{;f
χpόν]ο. Κατα η11v έοpιι\ ούη\
έγί,0εΊJο μ,εγάλn Ου5ίο ai ό.γω
\Ψς; JJOUCλ�Koί, 5τους; όποίους
Π01ip\llQV μέ,pος: πωδ10 καi νέο1.
Το έπu5·ιέγΟΙ6JJΟ της '·opτfiς;, το
λαμτ11
1 pόΊΊεpο, hυον rτο όγών;ι6pα
τfiς λοιιτιάδος για να δοξα5τfi ό
θεος; ϊΟΟίί πγευμο:r�rκου πυ pός:.
Τι\ν δbεύθυν5ι της έορrι:fiς; αύ
τί'ίς τι'�ν εΤ α ν εΪΚΟ61 ανδρες;,
που τουc: έδίδετο ό τίτλος τοϋ
«ί\f.J()ΟΠΟΊΟϋ».

υ

ε

.•.

Σαν θεος του πνευ1Jο1τιικου
πυpος: έλα ρ. ύετο ό θεος: 'Ή
φω5�τος;. Του πυρός:, που δεν Ι
νοι
φωrτιο που ξέpου11c. Κσ
rι:α ιι\ όρχοίο ΠΟ()άδα5ι, ΠΟU έκ
ψρόζειαι με όλλnγοp1κους: μύ
θους, μ \ το <<ΠU()» KOJ ΊJC τΛν
6υμβολικfι mu <� φυpο» J<1οrι:ιεφ
γάζmο ό θεος; τα μέ:rολλα κοi
l<QfOC611 εύα(ε δώρα για τ'ΟUς; θ>ε
ΟUς; του ΌλύιJJJτου. ώρα,
ηως: Λτο το 6ΚΪί'Πτρο και οί κε
pουνο-1 ΊJου θεοϋ ιός, τα τόξια
του θ OU , nόλλωνος;,
πανΌ
πλiα τfiς; θεος; ' θnνος; καi τό-

n

ο

n

60 ολλο. Ιι'· ΊΟ αηλα ούτά, κα
θώς λέγε,1 n ηαpάδοωζ;, οί θ,εοi:
έvίκη5αν ΊJΟυς; Τπάινες;, ΊΙς; 6ΚΟ
ιει rς δυvάμe1ς;, κοi εwι
ψΊΙ.Οι60ΙV τον 'ΌλυιJJΠΌ κοi
eκ:.εί δ1ηύθUΜΟ1ν πλέοιν rτον κό6ΙJJΙ Ίfiς;Γfiς;. 1ε τον 1δ10, κ θα>ς: ί1 λΙf'\'ΟΝ, υpωιΌ έγί. ν Ο 01
ό μιη pος: ''ΟλυμJΠJΟς;,
]1'1JJ()[)0γ,p cιφία ΊJου -μεγάλου, την ψu
χι\ κάθε ά γνοϋ Μύ6rοου, που vί
κn5ε πpώuα τΌuς; τιrτά ες της:
ψυχfiς του.
ΊΙ ηαράδο5Ί των όρχοίωv
'εl όποδό(jϋl 6'\:0V θεοv 'ΉψΟ'L6110 ΚΟΙ f \ΤΟ ολλο 0pγο θεϊκό.
Το X[)U'6' δiχrαι, JlX)ΙJ ΚJΟ"Ο00Κεύ
CΙ16Ιε KOl ηεp1έβα,λε p' ού Ο τους:
θεους ,, Λρn l ΟΙ ) Αφρισδίιτn.
'Όλα αύτα εΙνω βέβα:ισ όλ
λnγοpίrς;, που κολύτυτουν όλή
θεuεc: Π\" υμαιιuκες των όρχοί
ων �οφων, π υ εΤχαv 'ί6ωc; 6 έ6ι μι': τι\ν έξέ.λιξι τfiς: ψυχfίς; κά
θε �1ύ6ΤΟU.
Οί μυθοι ούrωί, οηως εΙνω
φυυικό, πcι,ριεξnγfιθηκ�αν ano
τον ΠολU Κό6μο,
όp ΟlΌ ΚΟ'Ι. νε
1
ώυεpο, ηοι'ι ΊJ υς ηrίρcι
κατα
γράμμα ΚΟ1 Ο. 1 Κ'Οτα το πνευ
pΟ.

ε
άnο

n

ε-

•••

Γ10 το 5υμβολ1κο <<πϋρ» εμι
λn6αΝ 1 01 ό1ρ ·0101 φ1λό5οψQΙ1,
50,v τον 'Ηράκλειτο 1 oi rι:οuς:
Σ τω1Ί ούς;, ·ωpις; \'Ο κο.mνοη
θουγ κι' ούτοι όηο τους πολ
λούς;.
'Εμίλη5α CΙΙ όιιn γ1' αύτο κοl
οί 'Λλχιη.ι16ι101ί, oi Φ.11λό5οψ01
'λ\ ΙΊJlΗΜΌl, τοϋ λ1εi60JW\TOC
και τfίς; , Λ•\ΙΙQ ε VΙ15εως;, ΠΌΙJ
τό5ο Jl!Ο,p εξnγήθηκ:οw. Και έ
κεϊΙVαι lJC το «Tru ρ>> ΚΟΤεJΙ[)γά-
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(σνm τα 6Vμβολ ικα ]lέταλλα
και 11ε έβαλλ τα ογενfί 6ε
εύ ενfί, 6ε χpυ60 κοi αργυρο.
Koi τι\ν :ιωrτεργα ία ούτι\ την
Ι:λεγον « [έγα "Εργσν». Τ1μοϋοοιν καi έκείvοι τον θεο 'ΊΙ
φωδτο των όρχο-ίων '• λλήνων
KOil τον όηοκολου cι «Μrγάλ
' λxnμi6frn τfiι;: Φύοεωι;:».
***
'Όλα αύτά, καθως ε'ίπαμr, ό
πστελοϋν 6υμβο\ιeιμούι;:, π ι'ι

ε-

3')

1φυβαν, κ01θωι;: φαίνεw.1, όλή
θr1ιες: Π ευμαιηκει;: καi διχ01ώ
ν ΟUV cov θαυ�μα16Ί_JΟ τnι;; όνΘρω
πότητοι;; για τι\ν δύνaιμι του
'.\pxaίou Έλ ληνll<'ου Πνεύμcι
ιοι:;, που άπο τα βάθη των αiώ
ν W\' φωτί (ει καl 5fιμερα όκόμη
τlι:; ψυχει:; των άν θρώnων, iδί
ωι:; δr έκείνων ΠΟU Π()Ο6έΧΟU'V
ΚΟΙ 6ιΠουδά(ουν, 060 εtνα1 δυ
Υαrτόν, ϊίι;: μεγάλες: αύτeι:_: ά\ή
Qrιrc_: του πνrύματοι;:.
II\f. . ΙΩ \
Ι ΗΣ

*
'Αρχαfα ΈλληvιΗiι Σοφiα
Παc ό έηl και ύηο τι\γ γn.ν χpυ6όC, άρετfίι;: ούκ όνrτάξ1οι;:.
Πλ άτ ω ν
Εί βού\ει αλυπον βίον (QV, τα μέλλσντα 6U}lβoίvεw ώι;; nδη
6υμβεβηκότα \ογί(ου.
'Επίκτητοι;:
Έν όρ Q μήιτε λέ ειν μή·cε πράrοτειν.
οφίο μόνο

των κ,ωμάιτων ό θάναποΥ.

Ψυ.-nι;; άγα θnι;: πωρiι;: ό 6ύμποι;: κόθ)lο<:;.

Πυ θ α γ ό ρ ας
'J5ο κ ρ άτ ηι;:
nμ ό κ ρ1τ οι;;

'Ανδρειότεφοι;: εΙvω ό των έruθU1]11ων :η των πολεq�ίων κρα
τώ . Koi αρ χαλεατώτατό έ6τ.ιν έιαυrών νικfί6Ο11.
'_ ρ1 6το τ έ λ η ι;;
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Βο61κος προ οvaτολι μος τοϋ
ό.νθρώπου, άλλα και δείκτης
τοϋ βοθμοϋ τiiς έξελίξεώς roou,
εΙνοι rΊ ,τοηJΟθέτn6fι υου άνάμε
οα 6τα δύΌ ')Jlεyάλα ρεύ;μαruα,
Ίου Έyωϊ6μοϋ κοl του ' λ
τρου i 1μ ϋ.
Σ τrΊ ν άρχ1\ τfίς έξελΙWUΙJκfiς
ΊJου ηο,pείaς ό "ΑνθρωΤΙΙος εirva'l
fvaς α.κρaιυος έyωiσmς. «Το θέ
λω», «aύτο εΙvω δικό μου», του
τος είναι� ό μο οδι!Κοι:;
ό;μος
nou ι'πταγοpεύει τι\ δράJ5n wυ.
' λλα ή θέλn6n του μοιραίως
6υyκpούειτω μι τn θέλn6n των
ολλων. Koi f'Όυl άρχίζ l ό άyω
νος τiίς ζωnς κ:οi ή ]Jοκρα δ10δρα1-11\ τnς έξειλίξεως -υου ψυχο
nνευηιαιυκου οvτος, του όποίοu
cκδfιλω6η 6τον ψUΙ6JΙΚΟ I όαμο
εΙvα,ι Λ άvθpώτnνn �:ιορφfι.
ΚΩΣΤΗ
λ r DΊΟ μακpους οiωνες ψUΧl
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ κnς έf,ελίξεως, ό προ αvαrωλ101ιιος του άνθρώηου μ,ετοβάλ.λε
<ι:ΌιΊ. Τον έyωϊ6JJο άνηκαθ16(ια.
εΛ·α μϊηιο έyωΪ6ΌιΚω\' κai άλ
Ίψουi6ΙΤΙΙΚων τCι5εων, oi όποίες
άλ\.ηλο6υyκρούσντω κηi έvολ
λόυσοvτο1 6UJVε ·ως, αναλόγως
τnς μευοιβaλλαι-1ένης ψυ ·ΙJΚfίς
τω" καmολοίπων του
δuαθέοεωι::,
ι
τρόπου τnς άνοιτpοφfiς, του βα
θμου τnς aύιο11ωpιοιpχίος, Ίfiς
έJίlδpά.6εως του π ριβά. λοντος.
Στο 6rψεϊο ούτο βρίωωτ:ω ό
6Πl)11f()lYOC βοθμος έξελίξεως
ΊJ ϋ ']_.l,εya υτέ.ροu ]Jέpους τωrν
ό\·θρώπων oi όπο101 άπa1ρτίζοu
τις ·λεyόpενες «ποληl6]Jέvες»
κοtνω ί ς. ' ο.γνωpί( mι βε
βοίως καi θαUΙJ_.Ιάζαιarι 11 ύyέ
Υεια ΚΟ1 Τ\ 0.VωΌεpό<ι:n ΌΟU ' λ
ψOUΪ()j_lOU, άκολουθου�ντοο1

Έγωϊσpός

και

'Αλ-ιροuϊσμός

ο-
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-pως 6υνήθως 6τ<)V nρα'ΚΠΚΟ 610
οί έπιταγες καl ύπαγορεύ6εις
του '• γωιιψοϋ. Kai ή πάλη 6υεχίζ ται μΘΜ 6τον οvθρωnο
μευΟJζυ των έγωιemκων κα1 ά\
ρουΊ6Ιιυκων τό6εών ΊJOU.
, νιίθm,α c'ιno τα καθ \ ΙΚΟ
ψ JJVψE.VO rάίς; έΠΙΚ()Ο'Ιή6Ιεως
ύίς βίας:, τfίς ύnοκρι ίας καi
του έγωi6μου,
nρ,αγματικοi
πρυ.rωnόροι της cινθρωιπότnτος
δεν εΙvαι οί κακώς θεωρού�μενοι
<<11yέmo1», άλ\α Έκεϊνοι, των ό
ποiων ό άλτρουί51ιοι:_; ε ει έξα
φανίοει τον έγωί6μο καi όδnγεί
ά!J1pΟΙ'5ικόrrrως τα βήματά τους
και τlc πράgεις; τους.
Έν τούτο1ς ύnάιρ ου\' nολ\ol
οί άπολογnταi του ' γωi6rμου
καi εΤ ω. ένδιαφbρον γα έξε
τά6ωμε το θέαrο- μας Ί<'ΟL άπο 11\ν
iδΙιΚήν τους θκαmά.
K!Ol πραιuα - nρωυα, τί εlvαι
Έγωίομός;; Ποιοι όριιψοl ε
ουν δοθiί άπο τι\ Φh\ο οφία
γ�α τον Έ ωϊ6ιι';
ΕΙvω 11 ύπέρμεmρn
άπο
κ ει51τικ1\ ά άnn προς; έαυrτόν.
Ε1νοι 11 έJΤΊδίωξn του iδίου
υrμφέιρο ος, με άδιαφορία για
το 6υμφέ.ρον τωv ολ\ων.
Ε1 αι ή έξUΙΠnρέ�τn n υοϋ έ,
' ' '
'
aurωu, πονω απο κα0ε ο"\
. λn υnο ρέω6n.
Είναι ή καθυπό-uαξη του 6Uμ
φέρσντος τfίς όμάδος: ffiO UΊJ
φέ.ρογ rτ:ου cηόμου.
Είναι ή ραm\ του Έγω γ�α
ΟύτΌ6U\Γ[rι ()n6Π KQl έπaύξn6n
ούτοδοξα,5,μό.
ΕΈνω, με μια λέξη, το 6Uμ
φέρ γ ΊJου άτόμου.
Οί τάι:ιεις αύτες εΤναι n δεv
ε1vαι έναρμΟ\'tθμ'νιες: με τι\γ

n

n
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υρέ ου6α κοινωνικι\ ήθική, '
φαλως εtναι. Έν υούτιο1ς ό
Έγωίιψος: εΙ ω ή ορνn6n της
nθικfίς, ιόη ολα τα 6U6τήμιαrω
ήθικrίς 6Ιτnρίζονrται 6ΙΠ\ ορά n
ύηερ των αλλων, ένψ ό Έγωϊ11ος ε1vαι 11 άποκ\ει6τικι'ι έξυ
πnρέιτn6n του 'Εγώ .
ί άno\oγnuoi ομως rου Έ
γω16Ιμου 1 · υρίζονΊJαι οτι cικό
μn και οί πράξεις ττου φαίνον
ται ά\Jτpουί �κες: κ:αi φιλάλλn
\ες εχουν 6το βάθος έγωϊ5,τικο
f \ατήριο, διότι ή έξυπ11ιρ0τn5n
των ολ\ων εχει 6(ιV άηώruε()Ο
6Κοηο τι\ν fξunrψέτn6n του έ
αυrrου, 6ύμφωvα ιιε ιτο καλώς
έvνοούμεvοv ου11φέρον. Ή ά
ρεrτ11 και το άγαθον θτι\ν ού6ία
τους εl\"01 κάθε τι που έξυπn
pε-ιεί το 'Εγώ, δnλαδ11 f,,,aς κα
λcι με \ε,τιιιιένος ύπολογLeψος
του 6υιιφέρονmς.
εωροϋ\' 60 όπαδους του
Έγωϊο�ιοϋ τους Έπικουρείους,
διότι i_(θ ,5αν 50v Μοηο του βίου
την bπ�υευξn mc εύδ01Ι)Jονίας.
Σοπε.ν_ άου ρ \έγ ι nτι ό
Έγω'ίθμος είναι ιτο μο αδικο έ
\αιτήριο με το όποιο έmδιώκε
ται ιi. εύζω'ίΌ. Ό Τί1'6ε με τον
ύn pά\θ()ωΠΟ\ - οπως αύτος
το, έ, νοεί - ΠΟ!pΟU6Jάζει τον
iδα, ικο τύπο τοϋ έγωi6rτου. Ό
� πέ.v5ε,ρ ύπο τηρίζε1 δτι 11 χα
ρcι τι\γ όποία προκαλεί μια άλ
τρουιθηκι'ι πράξη, εΤ, οι 6τι'ιν
r:pα\ψαrmκότnτ;α έγω,6Ιηκn ; α
rό, εαιω και αν δεν εχωμε έπί
γνω6η yι' αύιτό. Και ό λ fαξ
Σ τίρvερ, ό όποϊος χαρακιτnρίζε
υω 5αν ό μεγαλύτeρcς ύπέ.ρμα
χος τοϋ Έγωίομ.ου, λέγει οrτ:ι ό
Έγωϊ6μος εί\'Οl ό ϋιJJ16ΤΟς 6ΚΟ-
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noc_: 1 ΟΙ 0[1 βοηθrϊ κανε) c_: ολ
ους μόνον Ol[OI\' έη1δ1ώκη /:να
όnώuεpο 5υμφbρον.
Ό Κάντ, CΙ\•ιιθtτως, θεωρεί
ιον Έγωϊυ110 6cι\' ρίζα τiίς a α
κοδα11μονίιας του cιvθριίχη1ου, 6υμ
φωνω K(JlιCΙ rωuroo pε τ11ν οπο
ψη τί'iς θεο5οφίας, 11. όηοiα
θιεωρεϊ {ξέλιξη η1 5u,μμόρφω5η ηρος τιc_: ύ1παγιορ,εύυε.ιc: rιου
'Λλ-ιρου ιίqμου και 6ηl6θοδρόμ η611 Ί11V Πp06ΙΙ,ό \λη611 ΗpΟς τον
'Εγωιeψό. Κcι1 όγαμ6ζr1 11 Θεο6'0,φία « ιδαrι:�ι 6\ους» ,n «\!ύ6Τιις>> {1...εί\ ους llOU ε-ΧΟU\' τιρα
γμαι.ΟllΙΟΙrt6ΙΕΙ rro ''\ λτρου'u6Ι}JΟ
και «cιδε\φουc; τfiς; 51 ιος;» Η
<ψαύ(1ΙΟUC: μό\ουc:» !':κείνους
ηοtΊ \α1ιρ:ύου\ ηό, ω cιπο 1 60ε
τι το 'Εγώ ·rouς.
'Η "λν\'Ι \[nέζcι\ τ ε\εγε:
«' '\,,οίξειτr ΗΥ\ tαυιό 6.Cις κ.αl
δσθί'iΓιε 6f.' ο\ουc_: τρι \'ίJ ρω 5,ας.
θα ύη6ρ,η ηόντο I όποιος που
θcι μruορί'iτε νcι τον βοη0Jί5εrnε.
�Ι 11\' Tllαrpia \r ίτumε , cι ,ιο κά1\'ε11ε. LΙρέΙΤ11ε1 να �-.άνωμε τον 1 ό6μο\· W ( )CΙΪΟ γ1cι ολους. Να 1,111
5fic_: ι':vδ1οφέιρη ό έαυτόc; 5ας.
''050 6κέ�ηυQ6Ιθr LO\ έαυιό 5ιαc;,
δεν , pη6ψεύαοε. Χipη6'Ιμεύουν
)JόVO\' 0601 ιιηοpουν \'CI δίδων
'1.01 ηλ:fφως».
Καi ό Λε\1τηιπfiτερ : «Ία δι::1νn 510\' J ό6ιμΟ προέ ( )ΧΟ\'τΟ ι CI
JlO ελλεημη cιγάπης ΚΟ) cιδελ
φότη11ος. "ΛJ\· ό Ο\"θρwrιΌς νάθη
ν' ό.γοιn6 Κ!ΟΙ να ΠΟJ[ )\ η Τ\1\' ό
δελφ�ι 11 5ιά5η, δλα ια δε1\·α
θcι m:'O(]JOΠ]l60U\' Ι Ο] θcι (\\'ΙCΙ!'[εl
λη ό , pU15ouς οίών. Ό J οθb\!ος
)JIOC: εχε1 ;φέος; \'CΙ Πfl()ά6η 1:0
μαριύρuο τuου 5υτμβο\ίζε1 ό
aταυpός. Ό κCΙJ06Ό,ς μας; 6φεί-
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λ,εu να μάθη πώς να δίvn τον έ
ουιτό T,OU όλ0ικ\ηpωΤJ'ΚΟ. γ:tΟ.
υους; ο,λλους;».
Ό αζωραϊος: εΤχε δ1δάξιε1 :
«ΕΊ ι1ς θbλει όπί6ω μου έλθείν,
cιτuαφvn.5άe,θω έαυτόv». ΕΤ,VΙΟ.1 το
](rtpυγμcι τfίς όλQκλnρω:ηικfίς
{γ11ω1υαλείψεωc_: του Έγω'ϊ6Ι]_J,ου.
Έν υού�οο1ς:, ή τοιττο0έτn.6η του
δ.1\0J]J ι ιρ φω1μ 0\' ου pιι 5n:10
1 V]61]JOU
Clill 0\fQ νrπ TJOU Έ γωΊΌμοϋ δεν εϊ
\'ί.11
cιπόλυ110 ξειωθCΙJ()'Ι61)_.lένη.
Σο\· κίνητρο τί'iς χρ15τ1Jαν:uκfίς
nθ�κί'ic; δι1δάJ61 εmι cιπο ΙΙlΙΟλλJους
ή 5wπφία τί'iς ψυχί'iς. 1Ί έπιδίω
ξη τnς <<βα 1λ1είας τω ούραιvων»,
ιΊ )J.fιΈΟ θάV'αΤον άvrτα[.lΟΨβn, δn
λα �11 το 1ωλως έV\'ΟΟύ1,υε\ΌV ά
nώυι·pο 5υιμφέpον.
Φrο οϋμε &π «βα5ι\είσ των
οι'J()Ο\ W\'» δεν 6111,ΙΟJνει τΛν με
Γ[() 06\ ατον εύδωpονία,
λλλα
Tll\ έ6ωτεμ1κ11 πληρόηιτα του
(ωπος cιvθρώη:ου. Κο1 έ.m1ω
λούμεθα τ11ν α.\λη έκείyη pfυ5n
του ο(ωpιαίσυ: «Ί-Ι βα,51Jλ,είcι
του θεοϋ έντος U]JWV έοοί».
Ί-Ι έγωϊ6rι1rκι\ ιτάω-ι των 6νό
μαιτι μόvοι ν «Χρ15τπανώ\'», που
δεν KQ1CIJ\100UΎ το βάθος κσ:) το
μέ\ηεθος τnς διδα5ιωλίης του
1 cιζωριιiου, διέιιs,τριεψε Tl1\T εν
'\ σιcι των λόγωγ Του 1 01 έδη1ιιο ύrγηιs,ε τι'-ιiν Jl ( )CJ6δo1 ία του
με\λο1\'ηκου 1]1jΟ'pοδεί5ου Κ"Όl
τον φόβο τί'iς κ:ο\ά(jεως. "E-t61
έ\,ε\"\ ιίθηa,ε ό οτεϊρος C1611<1.1[[16lJOc_: κ�αι JΊ δοοο.\ηψίο τfίς θv5ί
ας wϋ προιυκ.οί,ρου παrρό"-ϊΌς,
χ.όι()1\' του OΊW\'JOU μέλλο\''1.Ός.
Ό Ί η5οϋς ούδέmοτε ύnfίρξε
ι':γω''5rmς. "0601 ομως δε\' τον
ΚΟτενόη6ΟV, έ6τηρfχθη6ΟV 6τ0
1 α \ωι:; έν\"οού�με,·οv
άιηώυερο,
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6U1)J.φeρov των άπολογnτG>\ του
ΈγωΊi())_1ου rκαi ούτι\ την α.πιοψ η
προβάλλουν, άντi να δείχναυν
το μ0 ολr�ον που εχει ή έκrτέ
λε6η υοu άγοιθοu χάρ1ν τnς: ώ
ρο,ιότrιτος: που έμπεpιέχετω μέ60 η\ν άηλn κοi χωρi ς: ύηο
λογ16ΙlJΟ έιmέλε6η του άγοθου.
"Αλλο ε1νω να κάνn ς: έκείνο
που np,έmiε1 μόνον κο1 μόνον 6πο άγάπη 5' ούτό, κοi ολλο εl
VOll VQ κάνης: έ,κείνο 'Jl10U rτpέ
Πει, C!JlO ύπολογ1c�μο 610 κc.ιλως
έν\ οούμεvον άιπ!.ί)υrρο 5υμφέ
ρον.
Ή \fnαγιωμnιιvτ Γκ1ιτά, το
iερο βιβλίο των 'J \ δου 16 LW\',
τ νί(ε� pε έrυ�μονι\ τ1\ 5nμα�ία
που εχει ό άποχωp16μος: τϊίς:
πράξεως: 6110 τη 6κέψn των 5υ
νεπε1ων της:. «Κάνε έκεiΎο που
πρέπει, κiai μ1\ν ένδιοφέp0601
γ1α rriς: θUJ\'0ΠΙ0�ες:.
υιπυχης:
εl αι &τοιος περιιpένε1 άντταμο1βή».
Ό 6ύγ ρονός μας; φιλόυοφος;
Κρυο αμουρrη οχι 1-1όvον κaιτο
δ1κά(
ιε1 ,κάθε μορφι\ Έγωι'ο]Jοίί,
1
άλλα θεωρcϊ: και ούτn άκόl]_.l η
n\v α�5θn5η -vou έγώ, 60 ά\ υ
πδρβληrυο έ,μπόδ10 y1α την άρ
μανικη (ωη και τ�\ν άπο\ύτρω6n του άvθρώπου.
Άξί(ε1 να παφαθέ6ωμε pε
ρικα άπ' 060 ε\εγε παλο1ότερα
έπάνω 5' αύτο το θέpα:
«Δε, θέλω τί:τοτε αλλο στη tωή
μου, Jταρά ,ά εχω την ί-ι.α,οτητα
\(! χά\(,) την αrσθηση τοϋ χι,1ρι
στuϋ έυι•τοί•. Διότι τότε ιιJτοριί) , rι
λη'JUΟΗΪJ τό έγώ και \CJ. ταυτίtω
uαι uε rrόγ ί1τόλοι:το κόσιιο, uε κά
θε βασίιλειο, q,υτικό, tω'ιι.ό Χαι
rά,�ρια.τι\'ο. _Βρίσ:,ωu?-ι, τόrrε :π:λη
σιεστερα προ� την αληθεια, πλη-
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σιiστερα ;τρό::: τη, τε) Ηότητα. 'Ε
•ιιίνο ποί• c'ιποηλ�ί kuστόlδιο
αι
ό χωριστο� ίαυτόc, τό στέ,εuα
τοϊ, lrιυτοί•, ή δ αίρεση πού δηιιι
οι•ργ�ί ή προταξη τοiί lαυτοϋ.»
( Βασί) ΗΟ\ τη� Ευδαιuονίας)

�r,

,'Ειιί,ο::; ποί, θα i\ΟΟε ,' άναtη
τήση τη, ,τηγή της ιτο(fία::;, τό βα
σίΛΗο τη, fίiδαιuο,ία::; &:του χα
το 1,ει ή άι ήθι α, πρ{ ΤΗ πρώτα
,α �άΟη ,α ,αταστρ�rη το, Jαυ
τα. Να uαθη ,ά �,τιιιά και ,rι αί
σθάΗται το ιιεγα) ιίο τη; <ιληΟι
' η� [ ιΙ.ία,, :ιοί• ερχfTfJL στα\ Ηιί>
ιΤΕΗ iηι ιίσΟι i\(,)Uf\Oς ιιr ί>λα τα
πράγ,ιιrιτrι, δτα� ?έ, ,rxε,;f χωρι
στη υ:τοσταση α:το του� ολλους.»
(Πηγή τη, Σοqία::;)

,''Οτ(η τό iγά> l.:;αqανισθη, ό α,
Ορωτος q ΟαΗι στή, ηλι•ότητα
ιrιι γίνΗαι όuοιο::; LΙΕ το, Χριστό
11 ui τόν ,Β�_ί,δδα,,, δηλ. γίνΗαι
ραγu τ α ,α� α,Ορ
::;
ι•>Π? . '!{
,
� ;, ι
.τ
Ι.ε::,η <<α.\θρω�:ο::;» παιρνιι τοη την
τραγιιrηι;ι,ή της σηuασία. Ό li.ν
Ορω:το:; ΤΟΗ ι(ΗΗ το Ο\ .τού δε,
tχfι iγι:>, �' οί,rο: ολοι οί π�
.
.
ριορισuοι ,αι ολι� οι ιδιοτηη::; �
χοι•ν i::,rιιrrι,ισθη.»
(Ό ί'i.\Ορω:τοc ιαι τό iγώ)
ω ηθι ω� σκο:το::; της c'ηοuι
,οϊ:; ί•τrΊρ::,ιω:; εί\ίιι ή πρrιγuατο
:τοίηση τii::; ί,οτηrτn:; τι,)ν :τά,τισ,,
αί•τη:; τη: ;τρrιγurιτιιοτητο::; στή,
ό:τοίυ δε, ίπαρχΗ ή αίσθηση άηι
ΥΗ'Η\0\' ι..ΗL ·ί,:τοιf: uέ,ου, ή αi
σθηση τιίΊ «iσί,» ;,αί τοί, «iγι;»>,
στφ ότοίrι δΕ, ίηάρχοι•, ι'ι,τ,δρά
σ�ι�, άι Λα uo,ο, ή αίσθηση τοϋ
;,Ηθαnοί• Εί, ω .»
(Δελτίο, 'Αστέρο::;, 1930)
,,' ()

«'Ο iγωισuό::; δι, iπιτρι',Ει τή,
rιρrιγιιατοτοίηση τii: άί.ήθιιrις. Γι'
Ηί-τόγ τό λογο :τρε:τΗ , ' άποσ:τά
σιτε τη ρίtα τοί, iγf 1 ησuοϋ, δηλ.
την αισθηση τοί, iγι;>. 'Όσο πε
ρισσοτερο ιιι, r ιιι :τροσ,ολ 1'1•ιέ,οι
στό uερ κο, στο iγώ, στό '<δικό
ιιοι•» ,αί στό <<Οικο ιτοι , τόσο πε
ρισσοτερο, :το,ο, ι ί·�:η ι.αί χάο::;
bη•ι οι•ργοί•ιε .»
( ..'ηί.τίο, 'Ασηvο:, 1931)

ΙΛΙΣΟΣ

44.

" ς: -υελειώ6ωμε αύτ1\ τι\ i)ll
ρ1\ μ λέτrι 1,ιε τι\ν εκφρα6η 111ος έλπίδος:, με τι\ δωκήρυξn 111ος: πί6rοεωι;, που δrv θα. πpέ,πει
α θεωρηθfί 6αν έπιδίωξη ϊ(ΟU
1 αλως έν οουμέ,·ου άπwτέιρου
ό
ου1μφέφο\ ος:, άφοϋ μάλ15υα,
1
γράφων J cιi οί ά αyιγνιίι5uων
τες:, δεν θα ύπάφχωμε βέβΟJα
ιόrοε, :με τiς: 5nιμ10ριvες ό\·Θρώπι
" ες: μορφές: μας::
Πuιsruεύο1,1ε ηώς θα ελθη μ1α
μέρα, ΠΟU ό Ονθpωπος: - ό 6ΓΙ
Ι],UΕ(ΡΙJVΟς: αγρuος:, άνελέnrτος:, έ
γωπΟΙθ1\ς: 01νθpι•mος: - θα πάψη
να εlναι 1ψ015} ολλ nιμ ένος: 6ΙΤΟ
1 υ11φέ,pον, ε'lτε
,ό.-uαμικό υοv 5
J

1

1.968

πρόι ε1· 01 για ύλικες: έrιιδιώ
ξ0ιc;, ιε'iυε για α:ύmδοξα61]_1ό, φι
λοδοξία Η αύτοδιαψfι1J..1116n.
Μόνον Ίότε ό 5ημιερwος: δέ51μ1ος: των rυα�θων του αvθρωπΟ<;;
θα άπελευιθε,pωθfί άπο τον νόμο
τfίς: ζούγκλας: - τον νόμο τϊ'ίς:
έπuιφαrι:ήαεως: τοϋ i6χυ1ροrτ:έιρου
- και θα εύ rφερfι5η. Μ6νον
1
τό ε θα γίνη πραγμα!QJΚος:

. ν θ ρ ω π ο ς: ' ruou θα (fί
άρμον1κα pε τους: 5υνανθρώ
πους: "OOV, 'Wpiς: να ρίχνn τι\
6Ικιά ΊJου καi ωρiς: γα 6τέκη
έμητόδuο crπ\γ f λεύθερn ροι\ τfίς:
rrαγκόομuας: Ζωfίς:.

Προσευχή τού �Αγ. Ίγνοτίου
ίδοξέ 11ος:, Κύριε άγαθέ, να Σε ύπnρετοσμε ώς: άξί(εις:,
ΥΠ δίδωμε χωρiς: να υπολογί[ωιυε W κό6ΊJΟς να μαα.ώιJJεθα καi
\ α μ1\ npο5έχωμε τις: λαβωμοΌές να μο 'θΌσμε και να μι\ (η
τοiJΙμε άνάπαυ51· να έργα(ώμιεθα Κ'αl να pr\ άrrοβλέπωμε 6ε
J αμμια ά\ αμΟJβn, 6Κτος: ClΠO τJ\ν )"VW61 ΟΏ ΠOIOU'J:.Jιε ΤΟ θέλnpά
Σου.
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ΟΙ 'ΊΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ,,

προσεyειώθησα ν;
UJVΧΩΣΙΣ

η

ΜVΘΟΣ
ΙΙΕΡΙ ΤΙ Ο,., ΠΡΟΚΕΙΤλΙ;
ΊΙ α:ιθpωπότης διερωτάται. Τ
πά.ρ-χου'/ στήν πραγματικότη-α
αύτά τά άντικείμενα., πού άποκα.
λουνται «ίπτάιμιενοι δίσκοι»; [ αί
έά.ν ναί, πόθε'/ ερχο'Ιται; Και δια
τί:
Στή'Ι '.\.μερική, σύμ::ρω'Ια με
μιά. δειγ, ατοληπτική ερευνα του
Ί '/σ-:ιτούτου Γκά.λλοπ, τά 46 τοίς
έκατόν τώ'Ι 'λ,μερικα.νών έ'Ιηλί
κω'Ι πισ:εύουν δτι τά Α.Τ.Ι.Α.
(' γνώστου Ταυτότητος Ίπτά.με
/α
' Άντικείμενα., οπως είναι ή έ
πιστ μονική τους ό'Ιομα.σία.) πρά.-

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

η

ΜVΣΤΗΡΙΟΝ

γμα.,ι ύπά.ρχου-ι. Κα.ί ή πiσ-ι; α.ύ
:ή άποτελεί τό πρόσφορο εδα.φο;
γιά έκοηλιί)::;εις ιiχα.λi-ιωτες κα.ί
&·ιεύθυ•ιε;, σ:ά πλαίσια συλλόγω·ι
θρφκολή,πτω-ι η έκκε-ι:ρικώ'Ι ά-ι
θρώπω•ι, άπλωμένω·ι τώρα στίς
Ή-ιωμέ-ιε; Πολιτείες. Ύπά.pχουv
α'Ιθpωποι, πού -ολμου'/ '/(Χ ισχυ
ρισθουν &τι συνα'Ιτήθηκα. ν με «έ
πι6ά.τε;, τώ'Ι ,οίσκω•ι», μίλ ησα•ι
μαζί του; y.αί «ξέρουν» πλέον δ:ι
προέρχο·ιται ά:πό -:ό .lιά.στημα.
Τά άτομα. α.ύ-:ά., μέ τό «δεδομέ
·ιο•ι» -:η; μ.εγά.λης ιi vωτερότη-ος
των Άρεια.νώ'Ι η \. ::ρ ροδ σίων έ
πισχ,επ-:ώ'Ι μα.ς, λα.τρεύου'/ α.ύτΙΧ

'
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τά. «οντα,, κατά. τρόπον &νά.λσγσν
μ, εκείνον, πού οί εpυθpόδεp1-ισι
της εποχής του Κσλόμ6συ ύπσδέ
ΧΟηκαv :σύς &ξσύpιστσυς vαυτες
του ιb:; .
&φιχθέvrτας ά.πό τον
'Ίlλισ !
λύτοί οί < οπαοοι» τιί>ν ίπταμέ
vων δίσκων δέν πpόκειτcι.ι νά. δε
χΟουv ποτέ καμμιά. έπιστημσνικ+ι
εξήγφι του φαιvσ,ιέ·ισυ (εά.v πε
ρί υσικσυ φαινομένου τpόκειται
ά.πλώς), δ:ότι Ο έ λ ο υ v νά. πι
σσεύουv σ:όv μυθσ των διαστr1 μι
κών επισκέψεων (εά.v περί μύ
θου πpόΥ.ειται). Ό διασημσς ψυ
χολόγος κα.θηγητής Κά.pλ Γισύγκ
σ' εvα βι6λίσ πού έδr1μσσίευσε τό
1959 με τόv εκφραστικό τίτλο «'Ο
σύγχρονος μυθσς», ύπεστήpι ε δ ι
ό &pιΟμός των «θεωμέvωv,> ίπτα,
,
,
μενωΊ cι.'/:ικειμενων αυ'ξ'cι.vετcι.ι
Υ.?:τ' ευθεί?..V αναλογίαν με τούς
φό6συς της &vθpωπότητος, δηλ.
δταv ή αvθpωπ'ότης πλήσσετα.ι
πό ασθέ,,,ειες, φcι.Λ νόμενα της φύ
σεως (,θεομηνίες»), πολέμους η
μεγά.λε; κρίσεις, τότε, κατά. κα
νόνα, εμφανίζονται σ:όv σύpανό,
σε ηυξημέvσν &pιθμό' τ.α.pάξεvα
, J:,
,
ι
:tι\_
κ:χι\ cι.vε�ηγητα
cι..ντικ,εψενα..
Δλλά. εvcι.. κατάλοιπο αμφι6σλίας ε
μενε κα.l στήν μελέτη του, ή όποία
ε"t'εινε vά. εξηγήση τό φα.ι·ιόμενσv
των ίπ αιμέvωv δίσκων ώς φαινό
μενον κα.Οα.pά. ψυ'(ικόv. ,:Εφθά.σα
με -ελεγε- εις τό σημείον νά.
μή γvωpί: ομε πλέον εά.ν μία πpα.
γματική παpα.τήp σις δημισυpγη
wυχσλογικήv παpά.:;τασιv rι εάν,
αντιθέτως, μία δια.ταραχή τσσ ά.,y
�,
συνειυη-cου
μεταφpοι 1, εται στο, σ,υ rι'ι Π"'Ρ"''
VΞ.ιοητσv απσ σpσ.μct.τα κ_,_
"· .... σΟ-ήσεις.»

α

�

'

,

'

f

,

ΕΙvcι..ι γνωστόν, δτι όπό :ίς συν-
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Οηκες αυτες είχαν πcι.pατηpηθη
,
ι
ι
,
l.
'
και' οιπυ
τους
ουpcι. 1ιια • αι vσμεvα
ιzpχαίσυς, αvcι.cρεpόμεvcι, ά.πο τον
'Ηρόδοτο, τον ]Ιλίvιο κ?..ί συγ
γραφείς του Μεσ?..ίωvσς. ·Εξ άλ
λου, δλσι εvθ μσύμεθα τά. «όpσψ.α
τω tlJ)\/ εύσεοώv γ c1 1ιαικώv στά.
κrι.κης πσιό tητσς τζά.,ιια της πρώ
τη; μετ?.πολεμικης περιόδου.

Τα πορίσματα
της ·Αεροπορίας
των Η.Π.Α.
'Ωσ-όσο, σϋ-:ε ·ή &μεpικαvική
κυ6έpνησις, με τό βι6λίο της
«Π ρόζεκτ μπλσύ μπούκ», μπόpε ε
vά. εξσ6ελίση τελείως τ+ιv ά.,μφι6ολία κ:χl vά. κα.θα.pίση τό εδαφος
από ,ίς δεισ:δα.ιμοvίες καί τίς πα
ραισθήσεις. Τά. πσpί:;μαrt?.. :ης πο
λεμικi'ις &εpσπσpίας των Η.Η..\.
γιά. lς 10.14 7 περιπτώσεις» ί
π-αμένωv δίσκων σ-ήv είκσσαετία.
] 9-1: 7 - 19β 7 ύπηpξα..ν πλήpως πει
στικά. γιά. τίς 9.501 εξ α.ύτώv, οί
σποίΞς
ω
'
' ειλ οvτσ : α. ) σε' αιτιες
, '
ά.στpσvσμικές
(π- ιi>σις μΞτεωpι
τώv, α.στpα όpατά. οιά. μέ:;ου στρω
μάτων αέρος) ' ;3) σε αιτίες μετεω
ρολογικές (ίονι:ψένα νέφη, ά. τμο
σ-_ α.ιpιχαί μετα.π-:ώ:;εις, άv,ικατο
πτρισμοί, οπτικά. &ποτελέ,σματα.
πα.γοκpυστάλλωv), γ) σε α:τίες
σ pα.τιωτικης φύσεως (πτήσις ά.Ξ
pσ-;τ:λάvων, πcJpα.ύλωv, τηλεχα:ευ
θυνσμέvωv μπαλονιών) καί δ) σε
παpαισθr1 :;εις r1 α.λλσυς ψυχολςιγι
κσύς λόγους. 'Έ,ιεινα.v άvεξήγη
:ες 6-1:6 περιπτώσεις, οχι διό-ι �, .,. ,
, ... θ ιvα.,
' α.'λ)'
"
σαν α.vεςηγητες
cι..Λη
,cι.. σιότι τά. δοθέντα. στοιχεία. εκpίθη
σ?..V ά.vεπα.pκη προς έξα.γωγήν
συ1.ι.πεpασμάτων. λ1τό λοιπόν το

ι !168
01..

<<ΙΠΤ \MI_<;NQI ι\Ι Σ ΚΟΙ,,
-

• , t"

ο τω'/ μη εςηγr1 uε'/τω'/ α.ι'ιομε'ΙWV θεωρείται δτι ά'ιαφέρετα.: σέ.
«ά.ληθινούς, δίσκους, ?. '/ έςα.ιρέση
κα.νεί; :ή'Ι δυσπ:σ-,ίι:ι. ψrιμι:ι.το;
τη; κοι'Ιi; γ'Ιώμη; πρό; τό σύ Ίο 
λον τG)Ί έπισήμωΊ άΨ:ι.κ,;,ιΊώσεω'ι,
οι
� ότι, τά.χα, αί άρχα.ί εχ,;,υν λόγους 'Ι'Χ άπ,;,κρύπτ,;,υν τ+ι 'Ι άλή
θεια. . ΊΙ πλέο'Ι τερατώδη; μ,;,ρφ-,1
τ'i'ι ; δυσπιστία.; ιχ,jτη; έκ :ρ ρ±ζε:?.ι
σ:Ύ(Ι δήλωσι έ'Ιό;
έπιοάτου ί
πταμέ'Ι,;,υ δίσκ,;,υ δτι δ Ηρόεδρ'J;
1 ζόνσοΊ ελι:ι.6ε μήΊυμ?. προερχό
μενο'/ &πό τή'ι . κυ6έρ·ιr1σι τη;
'λφροδίτη;, κα.ί τό κp?.τi μυστι
κ�
(i,

,

'() διά.σημο; Γά.λλο; μ.α.θημα.τι
κό; ΈΕρρίκο; 1 Lο•Jα.Ίκα.ρέ (1 5-1- ,
.
,
.. ο' επ:σ:ημω•ι,
1912) ε"λεγε οτι
α.' --πιθα.Ίω;
"
- α.πειρε;-πο' ο"λε; τι;
έςηγήσεις ένό; φα.ι'Ιομένου, ο
φείλει 'Ιά. οια.λέγη τήν άπλο•,
στερη, κα.ί 'Ιά. μΎ(Ι :εί'ΙΥ πο-έ.
σέ ύπερ:ρυσικέ; έξηγήσει; :ρα.ι ΨJ
��έ'ΙW'Ι, δυ'Ια.μέΊων νά. έξηγηθου·ι
έπιστημο'Ιικώ;. Ό έπ:στήμι,η,
να.ί. '_\λλά ό ΙΧ'Ιθpωπάκο;; .\ύτό;
θά. ciκολουθήση τό·ι ε·ιτ:λιiJ; αν
τίθετο δρόμο! Κα.ί δεν θά. είνα.ι ά
οικα.ιολόγγ/:ος, Οtα. 'Ι Οtα.οά.ζYJ οτι
κα.ί επιστrιμονε; κύρου; ά,J..:ρ:σ6η
τοϋ'i :ή·ι πιστότητα τιiιν έπισ11 μων
άγα.κοινώσεων. Τελευτα.ίω;, ό Τζ.
l\Ια.κδόνα.λδ, κα.θηγητή; μετεωρο
λογία.; στο Πα.ΊΕΠtστήμιο -η; '.\
pιζόνα., κατηγόρησε τή,ι κυοέρ'ιη
σι τ'i'ι ; Ουά.σιγκτω·ι ώ; 71.νοχο'ι
pα.ρεία.; πα.ρα.λείψεω;,, ι'ίJ; πρό;
τό,, ελεγχο τών λ.Τ.Ι.λ. Κα.:ά.
τήν γνώμη του. α.ί ερευ·ια.ι τ'i',;
'Αεροπορία.; κα.ί αλλων ύπηρε
σιών δεν εθιξα.ν πα.ρά. :ήν όρα.τή
έπι άνεια. ένό; τεράστιου πα.γό6ουνου, του όποiου τό μέγιστον

Λ1

τμήμα κ,χλύπτε:α.ι στό �ά.θο; του
,
ι,>ΚΕ7.Ίου.
,. οι. ί- "Ετσ:, κα.τε'),ηςε,
πτά.μενοι δίσκοι άποτελου ι τό σο.
6α.ρωτερο
,
επιστημονικό
πρόολημ,α.
:ου κα.ιρου μ7.;
"() πω; τ:'θε•ιτ?.ι τ?.' πρά.'(Ι.J/Χ :α. '
....
...
.... ,
,;,ε•ι ει·η: ου•ια.τό·ι ΊrJ. περι,.1.έ•ιη κα.'ιεί; iπό τΎJ 'Ι πρό ό :ρ θ?.λμιiJ'Ι έ·ιη
μερωτική•ι εκθεσ: κα.:.ι,μιά όριστι
κή άπάντφι στό πρ66λημ,χ, &φ'
έ•ιό; μέ.Ί οιότι τέτοι,χ !ΧΠ(X'rt"Yi'Jt;
δέ.•; ύπάpχε:, τούλά.χισ:ΟΊ επί του
κα.ί ά :ρ' έτέρου, διότι
�l-χpόΊτο;,
(J \
ο� Ί 'Υ.. υπα,ρςγ πο�ε για ο:rους οε 'Ι
τ""!_ι'Ι περψεΨ:ιυ•ι, i φου εzου•ι ":Υ(Ι
'οικrι τους &πά·ιτησι κα.ί τού; ί
κα.•ιοποιεί πλ11 ριu;. Τό δημοσίευ
μα. Πού Οια.6ά.ζε:ε εχ ει μό•ιο 'JΚ')
πό Ίά. συ·ιοψίση τό πλiθο; τώ·ι είθ'
\ ' ...
οησεων και υπο εσεων, με :ην ο υ·ια.:ή·ι πληρ6τητα. κα.ίτ i·ι::κειμενι,. , 'ο r,.
,
κοτη-:-:ι. η απ,χ ε:α.. ι :πο:ε περισσότερο.
t:

1:"'ο ,

Ί-"'

Ι

'

1

\

η

C-, Ι

t

Πρό 20 έτών - καi.
πρό 120 αίώνων !
lI ρό εϊκοσι ετών, γιά. πριΙΗη q;ο
'-ιχ:ρορικά. μέ :ή•: εποχή
ρά.
μ.α;, γι-:ι.τί στή·ι σ>J·ιέχε:α. θά. σrι 
μ.ειωΟουν ταμήρια. εμφ-:ι.•ιί7εω; ί
π :αμένων ί3ίσκι,>ν. . πρό 1 :20 ?.ί
ι;Jνω ι!- εγινε λόγος γιχ τά. μυ
στηριώί3η ,χύ:ά φ-:ι.:νόμενα, ε1; -ά
δποΙα. εδόθη r ονομ-:ι.σ(-:ι. :ώ•ι ί3(
σκων. Κα.ί άρχικιiJ; μεν επι7τεύ
θ� δ: ; ε-τφ6κ�ιτο περί ί3οκιμώ·ι
,
, _
,
•ιεω·ι οπΑω•ι
τω·ι ΙΙ·ιωμε·ιων Πο
λιτειών, οιό:: στή•ι περιοχή :ο>Jς
πρωτο:ράνηκα.ν :ά μυ7τηριώοη ά·ι
::·..ιείμεν-:ι.. Ί\ργό:εpα. οιεί36θη ο:ι
�ά. �πλ: ήσα•ι ρ�σικά,.,''.ιπ6θε,σι;,ή
eιποια. εγκα.τελειφθη οτα•ι εγΊω
σθη ο:ι ή �ο6ιε:ικr1 'Ένωσις 7υ·ι-
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εκρότησε έπιτροπήν πα.ρα.κολου
Οr'ισεως τών :ρcι.. ινομέ·ιων, ύπό τήν
προεδρία. τοϋ έν ά.ποσφα.τεί ς<, ύπο
πτερά.ρχου LI ορ υρίου Στολιά,ρωcρ
κα.ί δτα.ν δ Φέλιξ Ζίγκεν, τοϋ Άε
ροπορικοϋ Ί νστιτούτου της Μό
σχα.;, ά.πηύθυνε εκκλ φιν προς
τούς ε-πιστήμονα.:; δλου τοϋ κόσμου
γιά ιιιά συ·ι,ονισμέ·η1 προσποοθεια.
μέ σκοπό τον προσδιορισμό ,ης φύ
σεως τών ίπτcψέ•ιων δίσκων. Εξ
άλλου, κα.ί +ι '.\μερικανικ+, κυ6έρ
νησι:;, εκτός ά.πό τί:; ερευνz� πού
διεξά.γει ή 'λεροπορία., διέθεσε
3 00.000 δσλλάριcι. στο πα.vεπιστή
μιο τοϋ Κολοράδο γιά τήν διεξα
γωγή α.νεξcι.ρτ 'του έρεύνης.

Ούδεμ ία ενδειξις
έξωγη'ί:νης
προελεύσεως

Γενικώς, τά. τιθέμε·ια. ερω,ήμα
--;α. είναι:
- Οί <ίπτάιμε•ιοι δίσκοι» είνα.ι
πραγματικότης η α.ύτα.-πάτη;
-'Εάν είναι όχήμcι.τα., άπό ποϋ
ερχονται; Κα.ί μt ποιό σκοπό;
Σύμ ωνα. μέ τά. πορίσματα. τών
εως τώρα. ε-πισ'ήμων ερευνών:
lον...Ην ύπηρξε άπόδειξις πε
ρί προελεύσεως τιίιν «άκα.θορίστων
άντικει,μένων» άπό το εξωγήίνο
δ:ά.,;τημ,σ..
2ον. .λέν ύπηρξε κα.μμία ενδει
ξις ο ι δποιοδήποτε άπό τά. άν'1:ι
κείμενα περί ών δ λόγος εχει προ
χωρή:πι πέρα.ν τών δρίων της ση
μερινής έπιστ μονικης γνώσεως.
3ον .•Ην όπηρξε κα.μ.μία. ενδειξις οτι τα. α.ντικειμενα. α.υτα. στρεcρονται κα.τά. της έθνικης άσcρα
λεία.ς οία.σδήποτε χώρα.ς.
Τά. σημεία. 1 - 2 είναι άνα.ποf1

\

::,
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σπcίJστως συνδεδεμένα. ' cροϋ δέν
εχουν οί επιστήμονες «ά.ποδείξεις»
περί εξωγηίνης προελεύσεως των·
δίσκων, υσικά ο! δί.σκοι δέν &ν
τι-προσωπεύου'Ι κα.μ,μία επιστ μο
•ιική πρόοδο, μ.ιά πού. . . δέν ύ
πάρχουν καν! Έά.ν δμως τά ση
μείrΧ 1 - 2 ά.ν:ε:;τρέψΟ'/'1:0 1 εάν ο·η
λαδΥ/, έγίνετο δεκτή, εστω καί ώς
ύπόθεσις, rι έξωγήίνη προέλευσις,
τό:ε, οzι μόνο·ι θ' ά.ποτελοϋπ τε
ρcι.στίcι.. επιστημονική προχώρησι,
αλλά. Κ7.ί το σημzίον 3 θά, f,-α•ι
α.ύτονόητο·ι: Μιά. ύποηθεμένη φυ
λή, σέ κά-πσιον iλλον πλσ.νήτη,
ίκα.νή ν'λ στέλνΥ1 όz'ήματcι., έπην
ορωμέ,ια. :;1 μή, στή γη μα.ς, α;σcρα
λώς θά. iizη προοδεύσει κα.ί πνευ
ματικά., ωστε νά εί•η.ι :ριλεψφι
χή.
Σu,,επώς, ή Υ.cι,ρδιά τοϋ δλου
προβλήματος είναι έά.ν να.ί η οχι
οί ,<δίσ-κοι» ερχονται ά.πό :ό Διά.
στημ..α.' ά.πό κσ.ποιον αλλον κα.τω
κημένον πλανήτη.
"Ας πάρουμε, λοιπόν, τά. πρά.
γμα. :α. μέ τ+, σειρά τους.
'Έπειτα. ά.πό χιλιά.δε:; εκθέσεων
γιά. τίς παρατηρήσει:; των δίσκων,
πρέπει νά. λεχθη δτι ή όνομα.σία.
τών .\.Τ.Ι.Α. ώς δίσκων είνα.ι τε
λείως συμβατική. Διότι μόνον ενα.
μέρος τών θεατών τοϋ ούρανοϋ ε
δωσα.·ι περιγρα. ές τώγ ά.κα.θορί
στων α.ν,ικειμένων, πού δικ,α.ιολο
γοϋν -ό ονομσ. τών δίσκων. Ή ό
νομα.σία εμεινε, άλλά. τά. σχήμα
τα ποικίλλουν εχπληκ-ικα., α.ν οχι
κα.ί χιουμοριστικά..
'Ένα.ς εοϋρκέ ος έκδ1ότης, ά.ποκοομωμένος ά.πό -ήν προσπά.θεια
νά. λά.6η πληροcρορίες άπό την '
εροπορία., ένεγρά. η σέ μία. όπη
ρεσία. άποκοwά.των εφημερίδων
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Είς το, ιί.Η 0 ηι'ρι,J χύ.ρτηv τη� ύcrηΙίου σηuΗοϋvται u� βοϋΜ� αί Jηοιοχαί Είς
τάζ όποία� bΥα\ι1, τή, �uqάΗσίν τι•)\ άr,ω.θοριστα ί:ττά,uΕ\α ά,τιe1είι1Ε\α.

κα.ί πεpιοο.κών. Μeσα. σέ τέσσα.pες
μηνε; ελα.οε 500 σχεδόν ά.ποκόμ
μα.τα.. Τά. 130 πεpιστα.:ικά. ά.να.
cρέpογτο σέ δίσκους, τά. 35 σε αν
τικείμενα. σχήμα.τος α.υγου, τά. 30
μιλου.σα.v γιά. ίπτά.μενα.
πουpα.
κα.ί τά. ύπόλοιπα. πα.pουσία.ζα.v τή
πιό cρα.νταιστική ποικιλία.: Ίπτά.
μενα.. . φουντούκια., φτερά. νυ
χτερίδας, πεπόνια., μπα.νά.νες κα.ί
διά.φοpα. αλλα.... λα.χα.νικά. κ.αί
φυτά.. 'Ένα.ς ά.πό τούς πα.pα.τηpη
τά.ς ελεγε &τι τό ίπτά.μενον α.υγό
ετpεχε ... οpθιο καί οχι πλά.για.,
λεπτομέρεια πού μπορεί νά. είνα.ι
σ-ημα.ντικης αξία.ς. 'Ένα.ς πού εί
δε ίπτάιμενο πουpο, καθώpισε κα.ί
τό μήκος του: χωpοϋσε εξη έπιοά.
τες. Στή Φιλλανδία. ανεφέρθη ή
λεπτομέρεια. &τι τό πουpο ήταν έ
pυθpωπου χρώματος. Κα.ί πpοσε
τέΗη &τι τό πουpο συνωδεύετο α
πό δίσκον. 'Ενώ μερικοί πα.pα.'τη
ρητα.ί στήν Γpενόολη της Γαλλίας
ανέφεpον &τι τό αντικείμενον είχε
1

;

σχήμα. δίσκου , ά.λλά. ξαφνικά. αλ
λα.ξε κ;-ί �γινε ... τrίγω�ο. Τpί
γωvα. εθεαθησα.ν κα.ι στηv Πεν
συλοα•;ία., οπου :ιάλιστα. πα.pέμει
να.Ν κα.ί 'ίχνη, τpείς ύγpοί <λεκέ
δες>, γιά. τήν πpοέλευσ: τών ό
ποίωv δέv συνεφώνησα.ν οί έξετά.
σαν:ε;. "λλλοι εΙπα.ν &τι ητα.ν κά
ποιο αρκετά. εϋκα:πτον πλα.στικόν
κα.ί αλλο: &τι ήσα.·; . οδpα.. Πλή
ρη; ασυμcρωvία..
Τό πρώτο �ευγο; τώ·ι Άμεpι
ι..α.-ιών αστpο·;α.υτώ-ι, οί 'Έντου
α.p-ιτ Ουά.ίτ κα.ί Τζαίημ; Μα.κντί
οι:, τYJ 'i 4ην 'Ιουνίου 1965, ΧΙΧ
θως διήpχοντο ύπεpά.νω τών νή
σων της Χα.οά:ης μέ κα."Όεύθυνσι
πpό; ά.να.τολά;, είδαν ενα. «πα.pά.
ςενο αντικείμενον» με πεpιέpγους
πpοεξοχά.; ,σά.ν χέρια». Τ+1 ν 8ην
Νοεμοpίου 1966, έθεά.θη πάνω &
πό τό Κέν,φον ατομικ.ώy έpευνών,
στό Χά.pγουελ της ,Αγγλία.;, ενα.
ίπ:άιμενο ... χταπόδι, πού ιμοια.
ζε σά.ν φωγά.το ά.πό τά. μυθιστο-
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ρ ',ια.τα. του Ουέλλς. Τόν Σεπτέμ5ριο του 1961 τό ζευγάρι Μπά.ρ
vευ κα.ί 1Ιπέττυ Χίλλ {με τό όποί
οv θά α.σχοληθουμε πιό κά.τω ει
δικώτερα.) ε[δα.v ε'Ι!:ι. ίπτά.με·ιο α.•ι
τικείμεvοv, πολύ εύδιά.κριτcι., δ
πως είπ?.V: 'Έμοιcι.ζε με γιγά.ντιο:.
. . τrι γα.vίτcι.. 1ύο πα.ιδιά στ+ι ν πε
ριοχή των "λνδεω•ι, στ+ιν '.\μερι
κή, περιέγρα.ψα.v cι.ύτό πού ε[δα.ν
σάν «δύο μεγ6.λε; γυαλιστερές
λεκά.•;ες, κολλημένε; εις :ά α.
κρα. »

1968

θμός α.τόιμων ά.νέ::ρ εραν δτι &κου
σα.ν ηχους. Διαλέξε,ε: Βούϊσμα.
π/εφώvου, θόρυ6ος ήλεκτρικης
γε•. ινητρία.ς, συpι"(ίμός τραίνου, ή
χος δυνα.της βροχης έπί λωμα.ρί
νας η κρότος χερα.υνοϋ.

Νάνοι - γίγαντες
και τέρατα ....

'Λπό δσους ά.φηγή-θησαν δτι εί
δc1.ν α.πό καντά χα.ί τούς έπι6ά.τες
των <δίσκων» προεκλήθη πλήρης
Στήν 'λγγλία., τόν πΞpα.σμένο σύγχυσις κc1.ί ώς πρός τήν μορψή
Δεκέμβριο, δύο α.στυφύλ'α.κες της αύ:ων των «&·ιθpώπωv α.πό τό διά
κομητείας του Ντs6ον, ύπηpΞτουν :πημα. » . λί σχετικαί άφηγήσεις
τες σε δ�αφορετικά. σημεία., παρε ςε.πέp7.σα.v τίς δυόμιση χιλιά.δες.
τήρφα.ν ίπτψέ·ιους. . σταυρούς. Τά. «οντα. » κc1.τατ6..<Jσονται στίς έ,
,
'
'Ίlσα.ν, είπα..ν, φωτεινοί, σχεδόν πόl,.ιενες
γε·ιικες κι:ι.τηγοριες: cι.. )
εκ :υφλωτι Υ..Οί, κcι.ί παλλ6μενοι. "λνθρωποι σά.v κ' έμας ώς πρός
Τήν ίδια. σχεδόν έποχή, τά ίπτά το' cι..να.στη,
μα. ,r\Αλ),α.' εχουν
ο, ξ'υτα., ,
"
μενα α.vτικείμενc1. στόν Καύκασο τα πηγούv, ια κα.ί στενά., &να..τολι
εΙχαν σχη�μα.. .. δρεπα.νιου. Έvω κά. μάτια., χρώμα.τος κα.φέ Y πρα
J
ό σοβιετικός καθηγητής Ζίγκεν σίνου. β) Άvθρωπά.κια. μικροσχο
συνεκέντρωσε 200 πα.ρcι.τηρήσεις, π:κά. "rψους τριών ποδών (99
πού μιλουσα.v yιά ίπτ6.μενα.... μι ποντοι) . Τετοια. εθεα.θησα.ν σ ο'
'
' '
' "
σοφέγγαρα.. ,<Πρόκειτα.ι, είπε, πε λε; τίς χωpες, πΞpιλα..μ6α.vομένης
ρί φωτεινοί), σε χρώμα. ποpτοκα. της 'λφρικης καί της Σοβιετικής
λιου, μηνίσκο'J δια.μέτρου 15 - 20 Έ·ιώσεως. "Αλλοι πzριεγρά.φησα.ν
6αθμων :όξου, ό δποίος πε:ουσε ώς Υ.ίτρινοι χα.ί αλλοι ώς πράισι
πρός τά. εμπρός διά της έξωτερι νο:. 'ϊπηρξα.ν κα.ί μα.υροι, σά.ν ή
κης κυρτής κα..μπύλης». Ό ί'διος λιοκ-ΧΙμ,μένοι. " λλοι έφορουσα.ν
πρόσθεσε δτι τό μισοφέγγαρο Ξί δια.στ μικές στολές καί &λλοι η
χε στά δύο α.κ.ρα., κά.τι σάν χέρα. σα.ν τυλιγμένοι, α.πό κεφάλι μέχρι
τα., α.πό τά. όποίσ. έξrιρzο·ιτο σπι•ι πο'δ ια., σε' σα.κκια..
. ιγα.ντες α.' γ ) Γ'
'
θηρισμοί.
πό 2,10 εως 2,70 με κεφάλια σά.ν
11 λr1ρης &,συμφωνία διεπιστώθη α.ύγά, με μεγάλα. στρογγυλά μά
καί στίς περιγρα.φές του ηχου, τια.. Φορουv στολές άσπρες η κί
πού προκαλουν η διν προχα.λουv τρ.νες η σκουpΟ'Πpάσινες. "Αλ
τά α.κ.α.Οόριστα. αντικείμενα.. 'Έπί λοι φορουν σόρτς χ.αί σα.νδά.
10.000 έκθέσεων του 1966, α.ί λια. Μερικ.οί έθεσ..θησαv με κρά
πλείστα.ι ελεγαν δτι τά αντικείμε νη. Πηδουν τούς φράκτες μέ
άνοι,
να. έκινου'/'tΟ απολύτω; σιωπηλά.. εξαιρετική ευκολία.. δ)
Έν τούτο�ς, εvα.ς σεβαστός α.ρι- αλλοι μεν ανθρωποειδείς κα.ί α.λ-
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λοι π�θηκοειδείς. Τσ. μά.τια. του;
είν?.ι σσ.ν του βα.τρά.χου, -rοετα.γμέ
ΨJ.. εξω. ε) Τέρα.τα.. Δια.φόρων ά.
να.στημcί,των, μέ κόκκινα. φλογερά
μά.τι?., μέ φτερά., μέ ούρές, πού
ξερνουν ενα.ν δηλητηριώδη ά. ρ6ν,
δ δποίος προκα,λεί έμετό. Πλέον
των έκα.τό ά.τόμων, στήν δυτική
Βιργινία., «είδα.v» τέτοια. τέρα.τα.,
τόv περα.σμέ 110 οέ.μ6ριο. Κοvτο
λογης, δλο τό ρεπερτόριο τGJν πα.ι
δικών πα.ρα.μυθιών. Στήν 'λμερι
κή, μία. ειοιικGJς συσταθείσα. όργά
νωσις ύποστηρίζει δτι πρόκειτα.ι
περί δαιμόνων, σα.cρGJς ! Καί ε-ιας
'Έλλ ν γυμvcι.σιά.ρχης συμcρω•ιεί
ά.οιστά.κτως ...
Ι α.ί τί γλώσσα. μιλουv; Ου:ε
cι.ύτό τό σημείον εχε: ξεκαθcι.ρt
στη. Δύο Σκώτοι στρατιώτες του
στρα.τοπέδου Μπρέμcι.ρ ά.vέ cρ ερcι.v
&τι είδαν δύο ά.νθρωποειδη πλά.
σ:μα.τα. ϋψους α.vω τώv δύο μέ:ρωv
κcι.ί τά. α.κουσα.ν νά μιλοϋv μέ 'έΨJ.'Ι
ήχο πού εμοια.ζε μέ τρεχούμενο
νερό. Στό 'Έ6ι'tά.ουv της Ι έcι.ς
Ίερσέης δ κ. Τζών Τράσκο εί
δε ε.να. ά.νθρωποειοές πλά.σμcι. υ
ψους 90 πόν:ων, μέ σταχτοτ.:ράσι
νο πρόσωπο καί μά.τια βατράχου,
πού μιλουσε «σπcι.σμέ'Ιcι. ά.γγλικά .
"λλλοι παιρcι.τηρη:cι.ί ά.vέφερcι.ν οτι
τά. παράξενα. Ο'Ιτcι. δέν μιλουv διό
λου. 'Απλώς, συνενvοοuvται μέ
τούς ά.yθρώπους τηλεπα.θητικώς.
Καί σίψcρωνα. μs τήv ά.φήγησι δϊιο
κατοίκων του Ρίο Γκρά.γτε της
Βραζιλίας, τόv Μά.ρτιο του 193-1εφθΜαν έκεί δύο έξωγήι ιοι, πού
μιλουσαν μιχ παράξενη γλG>σσα
καί ζήτησαν &.μμω-ιία. Νά. τ+ι •ι κά
μουν τί; Προφανϊί>ς, νά. τήν πιου'Ι,
έά.ν ε:ί'Ια.ι σωσ:ή Ύι θεωρία μερι
κών Ρώσωv έπιστημόvω'Ι, κατά
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τήν όποίαν, δπως δ άνθρωπος :ης
Γης είναι ενας συνδυασμός χημι
κGJν στοιχείωv βασισμέvος στον
μεταβολισμό του α.νθρα.κος, ετσι
μπορεί σέ α.λλον πλανήτη νά. ύ
πcί.ρχουν Ο'ιτα μέ ζωή βασισμένη
στον μετα.6ολισμό π.χ. του πυρι'
τιου,
οποτε,
,
� , αντι
, , ο, ξυγονου κα.ι οιοξειοίου :ου α.νθρα.κος, θά ά.να.πνέ,
ουν μεθ,αvιο κ-χι' α."ζωτο, κα.ι. α.ντι
νερό θά πίνουν σ,μμωνίcι.. Κα.ί
πλούσιος σέ μεθάνιο καί α.ζωτο εί
Ψl.ι δ πλανήτης Ζεύς ...
"λς οουμε τώρα, έά.ν οί δίσκοι
ερχονται ά.πό τό .lιά.στημα., ΠG'Jς
συμπεριφέρονται οί έπι6ά.τα.ι των,
σίψ ωνα βέ6α.ια, μέ τά.ς ά.cρηγή 
σεις των εύ:υχών» (ΎΊ κcι.ί δυστυ
ι_ών . ) συνανθριίJπων μας, π1ύ
τούς ε:ίδα. 11.
1

..

1

Περιπέτειες
αστροναυτών

Δέν θ' ά.ναφέρωμε τίς χιλιά.δες
τών σχεδόν στερεοτύπων ά. φ -rrrή
σεω'Ι, γιά τίς κινήπις τG>ν ύποτι
θεμένωv δι-χστημοπλοίων, τά. δ
ποία διασχίζου 11 τόν ούρανό μέ &.
τ.ότομους πήδους καί μεα6ολcις
Κ:ΧΙ�ευω-ισεως η καί ταχύτητος
κατά τρόπον JΠεpο?.ίνοντα κ-χτά
τ.:ολι1 οίο-ιοfι π,;τε οχημα. κα.τασκευ
ασμέ'ΙΟ'Ι &.τ.:ό &:.vθρώπους. Θά. &vα
�έρωμε τ.pώα - πρώτα τήv φερο
μέν-r; ι συ 11ά.γ:·φιv έ-ιός πιλότου
:pορτηγοϋ ±εροτ.:λά. ιου, του Ζσ. ι
vτέ l\Ιπεισά.κ, ό όποίος, τ+1 ν νύκτα
τη; 3η; Νcη.ι.6ρίου 1 U.57, ά.πε
γειιlJθ"Υj από τό Πόρτο 'λλέγκρε
γιά τό Σά.ο Πάολο της Βραζιλίας.
Μιά.:.1ιση ωρα μετά τά. μεσά-ιυκτα.,
έπΞσήμ,χ-ιε [ ια παρά.;εvο χόκκ� •ιο
φως άρ�στερά :ου ά.εροτ-λά-ιου του.
Κίπε στόv βcηθό ,ου, μ&.λλον ά.1

52

Ι Λ Ι Σ

στειευ�μ.ενος: «Σκυψε vά. δης ενα.v
άληθιvό ίπτ6,μεvο δίσκο>'. Έγέλcι.
σα.v κα.ί οί δύο, άλ) ά. σέ λίγη ωρα.
τό κόχκιvο άvτικείμεvο τούς έπλη
σία.ζε μέ μεγάλ γ ταχύτητα., Ξα.
φvικά. cι.1σθά.νOηκα.v μιά. εvτοvη
μυρωδιά. κα.ιομένου άντικειμέvου,
ενώ τά. οργα.vα. του άεροπλάνου,
πού Οά. επρεπΞ. vά. δείξουν δτι κάτι
κα.ίγετα.ι, άδpα.νουσ-:ι.ν. "Επειτα., ή
κόκκινη α.να.λ αψ.mή άπό τό άv1:ι
κείμε·ιοv εμειώθη. "Εvα.ς γρήγο
ρος ελεγχος ά,πεκάλυψε δτι δ πομ
πός σ.ισυρμάτου, ·ή γεvvfιτρ:a του
δεξιού κι·ιητηρος κα.ί τό σύστημcι.
άνιχνεύσεως της κaτευΟύ·ισεως
του ά,εροπλάνου είχα.v ¼cι.η. Ό vτέ
πεϊσά.κ επρα.γμ,σ...τοποίησε στρο
φή·ι 1 Ο μοιρών κα.ί επέστρεψε
«χωλα.ίνωψ, στο Πόρτο 'Λλέγ;φε.

r

'Εκεί συνέταξε εκθεσι V επί του
συμ6άντος. Τήv προσυ1tέγρα.ψε δ
βοΥ1 0ός του, δ δποίος είπε : «'Έ
πειτα. ά.1tό aύτό, πηγa σπίτι μου
κα.ί μέθυσcι.». Μέ τό δίκιο του, ε
στω κα.ί σ.v δέν ε1tpόκειτο περί συ
ναντήσεως ί1tτα..,.ιέvου δίσκου, ά,λ
λά. πυρα.κτωμένου μετεωρίτου. '()
κίνδυνος είνα.ι πάντα κίνδυ 1ιος.
Μιά. οεύτψη περίπτωσις άvα9έρετα.ι σέ συνάv-ησι δύο Ρώσων
κοσμοναυτών μέ ,<κάτι», λίγο προ
του θα.·ιά:ου ων στο διά,σ-ημα..
Ηρό της ά,φηγήσεως, δμως, 1tpέ
πει νά. σημειωθη δτι τέτοιος θά
νατος δέν εχει άvα.φερθη άπό τήv
!Ιόσχα. Κα.τά. δημοσιογρα. ιΥ...άς
πληροφορίας της Δύσεως, εχουv
ά1tωλεσθη πέν-ε σο6ιετικοί κοσμο
ναυται, έκ τώ•ι δ1tοίων δύο, εvα.ς
άνδρας κα.ί μία γυναίκα., έξετο
ξεύθησα.ν τήv 1 7 ηv Φεορουα.ρίου
1961 κα.ί περιεφέροvτο γύρω ά.1tό
τήv γη επί μίαν έ6δομάδα., προ
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του α.τυχ 'μaτος. Ό στα.6μός τοϋ
Ταυρίνου λέγεται δτι πcφηκολού
θει συναμιλία. ένός ανδρι:ι. κα.ί μιθ.ς
yυνα.ίκας, ύ1tο1:ιθεμέvωv κοσμο
vα. των. Κι:ι.ί λέγετα.ι δτι α.κουσε
--Ι;ν γυνcι.ίκα. vά. λέγη προς τόν
α.νδρι:ι.: «Θά. -ό 1tιάσω! Κα.ί Θά.
τό .;φίξω γερά. στο χέρι μου !

1 οίτι:ι.ξε α.1tό τό φιvιστρίνι! Τό
κp?.τώ ! . .
ΆΕοω, κοίταξε, είvcι.ι
κά..:ι. "Λ•ι δέν ξεφύγουμε ά.1tό έδώ,
ό κόσμος δέv θά. τό πληροφορηθη
ποτέ! Είνι:ι.ι δύσκολο . ». Τί fιταν
εκείνο τό «κά..τι», α.γ'ιωσ-ον. "Αλ
λως τΞ., είναι α.γvωστοv tJ.v ύ1tηp
ξε rι συνομιλία. στο δ:άιστwι:ι. η
κάπου άλλου. Πρόκειται περί ά.
νεπικυρώ-ωv ά.κροώσεωv.
Σ' �ύτές τίς δύο 1tεpι1tτώ:JΞ.ις,
ε·ιεφα.vίσθη «κάτι» κα.ί προεκάλε
σε :όν θάv?.το γηtνων ά,νθρώπων.
'Ιία. :ρίτ περίπτωσις ε\vαι ά,vτί
στροφη, διότι τό ά,τύχημα επληξε
τό «κά.τι». Συνέοη στο Ί γκουάπΞ.
τrις Rρα.ζιλία.ς, τήν 31 ηv Όκ.τω
ορίου 195 . Μία. δμάδα. δώδεκα
α-:όμωv κ.α.τέθεσα.ν δτι είχε προκα
λέσει τή·ι προσοχή τους ενα.ς ρυ
χηθμός 1tpοερχόμενος ά.1tό τόν ού
ρα.vό, δια.κοπτΙόμενος άπό μεταλ
λικόν ήχον. Είδα.v σέ λίγο εΨι.v
άπα.στράπταντα δίσκοv δ δποίος ε
πλησία.ζε σπα.σμωδικά. τόv ποταμό
Ιlεροσά.οα.. Στήν προσποοθεια. vά.
πpοσγειωθη, πpοσέΧpουσε σ' ενα.
δέντρο χα.ί τό εκοψε στή μέση, ε
κα.με διά, οpες α.ρpυθμ;ες κινήσεις
κα.ί στο τέλος εοούλια.ξε στόv πο
τψό.
μάρτυρες εοεοαίωσα.v δτι κα.θως
α.γγι
\ το' α.ντικειμενο
,
,
,,
ζ ε το'
νερό, ά,κούσθηΚιε ήχος ταχείας έ
ξcι;φίσεως, άλλά. χα.νείς δέv είδε
άτμό. Προφανώς, δ ήχος ώφείλε
το σέ φαινόμενον διάφορον της έ-

οι
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ξcι.τμίσεως. ΚCΙJθώς τό ά.ντικείμενο
έ6υθίζετο, , υσcι.λλίδες ά.νέ6ηκα.ν
στήν έπιφάνειcι. του ποτι:ψοu κα.ί
,
,
το' νεpο' cι.νcι.τα.ραι
ζ'οτα.ν επί μιcι.
' ω"
pα. ' λλά, πα.ρά τίς λεπτομέρειες
:ης ά.φηγήσεως, τό γεγονός είνα.ι
δτcι.ν, μετά μία. έ6δομάδα, εφθα.σε
συνεργείον πραγματογνωμόνων μέ
διά.φορα. οpγανcι., δέν ρέθηκε τί
ποτε. Το ά.ντικείμενον ε υγε τfι ν
νϊικτα; 'Ίl έ6ούλια.ξε μέσα στο•;
βοupκο της κοίτης; "Π δέν ύπηp
ξε ά.•ιτ�κείμενον παρά στή · α.ντα.
σί'"l. τG')ν ύποκειμένων; 'Έκα.στος
πιστεύει 8,:ι τον ίκα.νοποιεί.

Άρπαγη ζώων
και ζωοτομίαι

Μιά αλλη κατηγορία. ά.φηγή
-:1εων σχετίζοντα.ι μέ τήν τάσι των
έξωγηίνων νά άpπά. συν ώα κα.ί
·1ά τά σκοτώνουν, μέ τρόπο πρωτο
• :χνη, χωρίς νά ρεύση στα.γών α.ϊ
μ'Χτος (πράγμα πού είχε μερικούς
χιώνες νά ξα.να.κουσθη, ά.κρι6ώς
α.πό τ+,ν εποχή της Ίεpας Έξετά.
σεως) , γιά επιστημονικούς σκο
πούς, ύποτίθετα.ι.
Πολλοί ανθρωποι εχουν πεισθη
οτt οί έπι6ά.τα.ι των ίπτα.μένων δί
σκων ά.ρπά ουν κα.ί σκοτώνουν &
γελά.δες, σκύλους, αλογα. κα.ί αλ
λα ζώα.. Τ όν περα.σμένο Νοέμοριο
ό Ούtλλια.μ Ούωτσον ά.πό -:ήν
1 α.λλίπολι του Όχάίο διφα.ρτυ
ρήθη, διότι &γ,;ωστοι είχα.ν σκο
-:ώσει τον ποιμενι,ιό του σκύλο.
Είπε οτι ή χλόη πέριξ του πτώ
μα:ος του σκύλου ητα.ν συμπιε,
, τε'λειον κυκ
' λ ον, δ ια.με'
εις
σμενη
τρου εξη μέτρων. 'Όλα. τά κόκ
κα.λα. του ώου είχαν συντρι6η,
ά.λλά δέν ύπηρχε ουτε στα.γόν:χ
α.ϊματος. 1 ά.τοtκοι της περιοχής,
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::ίπα.ν οτι είδ'"J.ν EY'"J. ά.•;τικείμε•;ον
στρογγυλου σχ-1 μα.τος νά rπ:ατω
λίγο προ της α.•ιακα.λύψεως του
πτώμα.το� του σκύλου. Μία. νοσο
κόμα., στήν ϊδι'Χ περιοχή, κα.τήγ
γειλε στήν 'Έ :p Μπί ".\ ί (γιι:ι.τί
ι:ιύτή ·ή προτίμησις, αγνωστον) δτι
μυ:ηrιριύ)δη ατομα. εσ· ι;ι_" α.•ι :ίς
ά.γελά.οες τή·1 νύκτα, πά.λι ά.•ια.ι
μά.κτως, ένG') μυστηpιύ)δri ά.ντικεί
με•ια. εκα.•ια.ν -:ήν εμφάνισή τους
στον ούρα.νό. 'Έ·ιας χωp�κός κα
τέθεσεν οτι είδε' από ε•ια. τέτοtο
αντικείμενον, νά κχτα.6ι6άζεταt
ε•ια. λάσσο», κr,,.ί νά συλλαμ6ά.π
ται ενας :α.upος, του όποίου α.•ιευ
pέΟη, σέ λίγες ήμέpες ά.pγότερα,
κα.ί είς &πόστα.σιν τεσσάρων μιλί
ων, τό τομάρι μόνον. Τον Σεπτέμ
οριο του 1956 τpείς α.νοpες στήν
αμερικανική πολιτεία. ' ϊντάχο
ά. ηγ-Ιι θησα.ν οτι κοντά στήν πόλι
Τουήν Φώλλς είοαν ενα στρογγυ
λό ά.ντι-κείμενον οtcφέ-ρου 60 μέ
τρων νά προσγειώ•ιεται Υ.οντά σ'
εναν τα.υpο, ό όποίος έν συνεχείq.
έξη· α.νίσθη (χωρίς νά pe:θi που
θενά ουτε καν τό τομάρι). Τήν
14ην οεμορίου 1954 στήν 'Ίζο
λα. της Ί ταλίας κα.ί -ήν 1 ην 'λ
πρι λίου 1963 στο Τσιλένο Βά.λ
λα.ϋ της Κα.λι ορνίχς α.γρόται εί
δα.ν μιά ό μά.οα νάνων (κα.ί σ:ίς
δύο περιπτώσεις, ά.λλά μέ λευ-κές
στολές στήν 'λμεpιο/-ή, μέ με α.λ
λικές στολές στήν 'Ιταλία.) •ιά
ά.ρπάζουν ζώα (ενα μοσχάρι στήν
'λμεpική, κουνέλια. στrιν Ί τχλία.)
καί νά τά φορτώνουν σέ κάποιο
ά.ντικείμενον, πού εν συνεχείq. εξwα.νίσθη. Κάπως ετσ:, τον Σε:
πτέμ6ριο του 1962 α.νηρπάγησα.ν
στο fπάρ:σε:λος της Bp:x ιλίας 1 7
κοτόπουλ,;ι,, 6 γουροϊινι,;ι, καί 2 &.-
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γελά.δες. Τόv Σεπτέ.μ6ριο τοϋ
]967, εvα.ς κτηνίατρος στό Άλ
λεvτά.ουv της Ιf εγσυλ6α.νία.ς εκλή
θη vά. εξετοοση τά. πτώμα.τα. σφα
γμένων κατά. παρά.δοξο τρόπο ζώ
ων. 'Από :ά. πτώμα.τσ. ελειπαν ε.•ισ.
μέρος της δοράς, δλο τό αίμα κα.ί
ό μυελός τίi)v όστέωv. Συνεπώς,
ά.ιπεκλείετο τά. ζώα. νά. είχαν κατ7.
σπσ.ρα.χθη από θηρία..
"Οπως φαίνεται, από αυτή τήν
κατηγορία. των περισ:α.τικG)ν, οί
φερόμενοι ώς εξωγf1 ϊνοι έπι6ά.τα.ι
τω,, ερομέvων δίσκων ένδtα.' έ
ροντα.ι γιά. επιστημονικές ερευvες
κα.ί ά.πό ανθρωπισμό ά.νά.λογο με
τόν γήϊνο περιορίζονται στήν ζωο,v
'
,
,:,,.,
,
τομια.
..λ,
ωτο' οε•ι
εν
θου::ηα. ι,, ει, βε6:::ι.ια., -ά. ζωα., τά. όποία, δτα.ν α.1σθανθοϋν τή·ι προσέγγισι των ι
πταμένων δίσκων, προσπαθοϋv νά.
προσελκύσουν τήν προσοχή cων
άνθρώπων, άλλά. τά. αλλα. αυτά.
ζώα. δέv νοιώθουν. ,1δού σχετικώς
ενα συμ6ά.ν (η ·&να.· ερθέν σuμ
οά.ν) τήν 29ην Ιανουαρίου 1953
στό Κόηοuωη της οτίοu 1 αρο
λίνα.ς. Ό Λόϋδ Μπούθ, πρώην α
ξιωμα.-ικό; τληροφοptών της 'Λε
ροπορία;, επέστρεψε στό σπίτι των
γονέω·ι του -Θά. iτ7..ν μία με-ιχ.
τ!Χ μεσάνυκ:7..- δτα.ν ακουσε τούς
χοίρους νά. γρυλλίζουν όξύτα.τα.
στόv άχυριί> 1,σ. τοϋ πατέρα. του κα.ί
τά. αλογα. vά κλωτuοϋν με δύvαιμι
μέσ'J.. στό•ι σ-α.ϋλο τους. Δέν ε6ρά
δυνε vά άvτιληcρθη (επειτα. άπό
τά. ζώα) δ:ι ε·ια .Ί'.Ι.Λ. σχή�μα
τος δίσκου ύπερί πτα.το ε1; χ σ.μη
λόν ϋψος, πλησίοv -οϋ στα.ύλου.
Ό πρώ ην άξιωματικός προσέθεσε
δτι έπυρο6όλησε, αλλά,, δπως προ
κύπτει κα.ί άπό αλλες αcρηγήσεις,
,
'
δ'εν τα' πια.νουν
,
τ�' - α.ντικεψενα.
τα'
βοι..ια. ...
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ιι'Ιατρικαi»
ερευναι και
'
'
• \ αν
• θ ρωπων.
επι
Μία αλλη κατηγορία άφηγή
σεωv εμφανίζει τούς δια.στηψκούς
έπ�σκέπτα.ς της γης ώς έκτελοϋv
t7.ς, περίπου, μιά. ... σε1 ξοuσ.λική
ερευνcι. τύπου Κίνσεϋ, επί ανθρώ
πων!
Ι<ω,ά. τόv Τζων Κήλ, συyyρα.
r.ρέα, ό όποίος διήνυσε πολλές χι
λιάδες μίλια κατά. τά τελευταία
ετη κσ.ί συνέλεξε πληροφορίες πε
ρί εμφανίσεως ίπτcι.μένων δίσκων
κσ.ί συv7..vτήσεως έ.πι6σ.τωv των με
ά:ιθρώπους -τοϋ όποίου τό βι6λίο
πpόΥ..ειται vά έκδοθη στήν ' με
ρική εγ:ός της ανοίξεως έφέτος 
τοϋ &φηγήθησrι.ν μερικοί ' μερι
κσ.vοί δτι ύπέστησα.v έξονυχιστικηv
, ισ.τρικην
�
' ε'ξ'εταισι α.πο
, ' πιλ'οτους των Α.Τ.Ι . . 'Όμως, ϊ ως
εχει σηιμαισία, -ό δτι σχεδόν δλοt
οί τέ-οιοι αφηγητα.i. είνrι.ι ινδιά
νικης η νέγρικης κα:τα.γωγης,
διcι.κρινό.μεvοι δηλrι.δή, γιά τόν εν
τονο θρησκευτισμό τους.
"Ηδη, άπό τόν Τζων Φοϋλ
λερ εδημοσιεύθη στό περιοδικό
«Λούκ» ή π0ρίπτωσις τοϋ Μπά.ρ
νεϋ καί της Μπέττυ Χίλλ, Νέ
γρων. Τήν 19ην Σεπτεμ6ρίου
196], μετά. ά.πό σύντομες δια.κο
πές στόν Καναδά, γύρι αν στό
σπίτι τους, στό Ι ιού Χα.μσάϊρ.
περvώγ:α.ς άπό τά. Λευκά. 'Όρη.
'Η Μπέττυ πα.ρα.κολουθουσε το
. ως του εγyα.ριοϋ, δταν δ,έκρινε
ενα ωτεινό άστέρι, ύπέθεσε δη
�τα.ν πλανήτης. Η τά. κυά.λtα διε
πίστωσε δτι ήταν -τί αλλο .
εvα. διαστηiμόπλοιο με 12 φινιστρί
νια. κα.ί ενα. ον με μαύρη στολή πί-
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σω ά.πό κά.θε φιvισ:ρίνι. Ό Μπάρ
vευ κοίταξε κι' αύτός καt είδε τόν
πιλότο νά. χειρίζεται διάφορα. ορ
γα.να.. Τό δια.στ-r;μόπλοιο δλο καί
κα.τέ6α.ι νε χα.μηλά. Θέλησε νά. φύ
γη δ Μπά.ρ'ιευ, ά.λλά. δε'Ι μπορου
σε, δ:ότι ε.Ψ:ι.. μέλος του πληρώμ2τος τόν εlχε κυριολεκτι•..ι.ά. κα.ρ- ιί.J
σει μέ τό βλέμμα. του. Σε λίγο ε
χα.σε τήν Μπέττυ μυστηριωοιj>;.
Πέρσ.σα.ν μερικές ιίίρες καί συ'η1τr.θγκα.ν. 'Έφυγαν μέ τό α.ύτοκί
vητό τους, ά.λλά. εΙχα.ν τό συΨι.ί
σθημα. δτι κολλουσαν τά. ρουχα.
στό σιj)μα. τους. Τί τάχ2 το•;;
είχε συμ6η; Τό ά.φηγrιθη:n.ν σέ
κα.τάιστα.σι 1.JΠ'Ιά>σεω;. Ί'ά περίερ'
) ... , C
[
•
"
γα. οντα. του; ε χα.ν συ Λα.οει κ2ι
δδηγήσει σέ μιά. περίεργη μηχ2Υή, οπου τ:ούς εyουσα•1, χωριστά,
καt τούς ύπέ6αλα.ν σέ πλήρη 1α,...
1:..ε �
τ
' ειχα.ν
Τ ου;
, ,
οια.ο
τ:ρικη' εςε:α.σι.
6α.ιώσει πu>ς δεν θά πά.θα.ινα.ν -;ί
ιtοτε καt οϋτε κ�ν θά. δια.τηρουσα.ν
tή'Ι ά,1ά,
, μνησι της περιπετεία;
των, ά.πό τήν στιγμή π'Jύ θά. ά.φί
'ΙΟ'tτ:ο έλεύθεροι ..
Πα.ρό,10ια. άφήγησι, ά.λλά. ι.ιαλ"
'λλη ),Ο'Ι», ε,
"
'
λον ω;
α.κατα
,εργον
κα.με ό νεα.ρό; Βραζιλιανός ά.γρό
τ-ης Α ν:όνιο Βίλλας - 1πόας.
Μιά νύκτα του Όκτω6ρίου 1957
ξύπ'1ησε ά.πό εΨχ ε'ιτο•10 α.ϊσθημα
ζέστης. Βγα.ίνοντ:χ; εξω ά.πό τό
' οι:λ'
,
' ουρανο
' ' του, ει'δε τον
οδωμα.τιο
λα;μπρον άπό κάποιο πα.ρά.ξενο
'
, Υ
,._,
r
ώς..I\.α.ί φωτι ει και -,,εσ:α.ινει.
Ξύπνr σε καί τόν άδελφό -;ου ν'
θ,εα.μα.. .;.._
:ο. σπανιο
α.πο
, λαυση
'
,
)-,t'
ι..ίγο τό , ώς χάθηκε καί -1/ ζέσ:
�
Τ'ο περιστατικο. -, ,
εφυγε επ�ση;.
πα.νελήφθη μετά. μίαν έ6δομά,δα.
στά χωράφια, &που εσχα.οε κα-:ά.
ήν διάρκεια τrις νύχτας, γιά. ν

&πr:ιφε1:ιγη τόν καύσω'η. Στήν ά.ρ
χή δ 'λ,1τ6•1ιο εlδε ενα λαμπρό
&στέρι, πού μεγάλωνε διαρκώς.
Ί'ό &σ-:έρι κα-:έ6ηκε, στ�,ψάτησε
σέ &πόσ-;α.σι 50 μ. ά.πό τό τp?.κ:έρ
του. Τρομοκρcι.τήθηκε καt τό ε6α.
ι ε στά. πόοια. ' \ι λχ -;6•1 �πια.σαΊ
:pΞίς 'ιά.•ιοι, σψου; Ε'Ια μέτρο ό
κα.θέη;, μέ στολέ:: καί κράΊη.
Φά.,1ηκ2'1 κ?.ί κάιτ:ι α.λλοι, λίγο ώ η 
λότΞροι. Τό,1 ΙJ>δήγησα.ν στό δια.
σ:rιμόπλοιο κα.ί τόν ξά.πλωσα.1 κά.,
τ:ου για., ψ::ι., -:οΊ
, σου'Ι. Ο'ι υ, ε,ξε:α:
ποτιθέμ·1οι γιατροί μιλουσαΊ μεγα.υγίαξ•:ι -;ου; πΞpίτ:ου μ:
'
'
,, ... ''';CJ.'Ι με' κα.ποιο
σ:ια.τα.. Τ'ΟΊ α.J.εt
υγρό Κ!Χί επειτ?. τoij πήραν CΙ.[μ!Χ.
Εpcί.Ίτισα.'Ι τό δωμάτιο μέ ΕΨJ. ,j
γρό, πού -:ου εφερε 'ηυτία.. Κα-ά.
(
γψ":ΎjΊ ε -, ηγ·φι ε'ιο; για-;ρου
'Ιου) τό ,jγρό πού α.λειψα.ν τό σώ
μα του fιταν ά.Ίτισψπικό καί τό
�
'
ράντισμα -;ου οωματιου ειχε σκο· ά. κ2θα.ρίση καί εσωτερικώς
τ:ό ι
τό χωριατόπουλο, εν οψει των δ1:1_
Ι. 'Τ'όΊ
σωΊ επροκειτο 11α. συμοου'
1:[p2σα'Ι σ' εψ:ι,. αλλο σωμάτιο, Ο' υ,
,
,'°,..... _ε με
μια, ο().ογ
χα.ρι
τ:ου εοα.οι
μ'Ιη γυ1α.ίκα Κ!Χ 'IΟ'Ιικου ΙΧ'Ια.στrι
μα.το; κ2ί πα.ρουσια.στικου, πλή·ι
" ει•χε �ο�eι').. ου χς;,·ι')... .,.,,. Το'
οεν
-:o'J ο-:ι
,.
σ-:όμα είχε, ά.πλώς, μιά. κοψιά.. Ί�
γυ·1α.ίχα α.υτή -:ό'Ι έπλησί?.σε και
εοειξε κα.θα.ρά. τί -ητουσε. Ηερι,
'
α'1-:απε,.ρι'θ η.
tργω;, ό 'Λλ 'l":O'lt'J
'

'Ι �

ι:

,

1

-

'

.

,

,

1

-

'Έτ:ει :α, -:ά. ά·1θpωπάκι2 Ιψεpα.'Ι
σ-:ό,, '_\Ίτό,1ιο τ-i ρουχα -:ου καί...
ορόμο ! Μετά. τήν περιπέτεια CΙ.1.J
τή πα.ρουσ!α.σε &.ϋπν!ε;, α.'Ιοpεξία.,
υ'δ ρωπικι2
,
, κα.ι' φαγουρι-ι,.
.ο
σ,. ο''λ ο -·
σώμα του. Ό γιατρό;, ό όποίος
τό'Ι iςήτασε, λέγεται δτι βρη-κε
σ:ο' μπρα.' -.-σ'J -.ου, α'.π, ο'
-:α.' σΎjμαοια.
'ι:,,.
-:ή·ι & :ρ αίμαξι . ..
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πάντων. "Αν κι:ι.ί ύπcί.ρχει τερα
στία. διαφορά. στό έπίπεδοv πολιτι
σμου. 'ίψιης, ή ' φροδίτη εχει
πολιτισμόv, ό όποίος θά. μπορουσε
vά, cι.θμολογ·qθη πέντε χιλιάδες
Ί'έλοc;, 1;πάρχουv α.ί &φηγήσει;, χρόνια. προχωρημένος πό τόv
�
πού &ποδίδουν εύγεvεστέρου; κα.ί γήϊvο, άλλα. κα.ί ό ι r ροκυωv
(μο
,
,
'
' λ'οτερους σκοπους στους vα- λονότι v εί vα.ι έ6α.ια. πλα.vήτης
υψη
vου; η γίyα.vτες, οί όποιοι υποβάλ κcι.ι' δ'εν α.Ίηκει
'
, ,
στο, ... ηι:λιcι.κο' συλονται στόv κόπο τόσο μα.κρυvώv στημcι.) είvα.ι πέντε χιλιcί;δες χρό
τα.ςιοιώv για. vά. ελθουv α.πό τό νια. προχωρημένος &πό τήv 'λφρο
μα.κρυ 1ιό διάστημα. στόv άσή:ια.vτο οί:η. 'Η δια.πλανητική όμοσποv
σ6ιί>λο -χώμα.τος, πού λέγεται Γrι . οία. επιτηρεί στενά τήv Γη μέ έ"Ερχοv:α.ι, λοιπόν, για. vά. μας ει κcι.τομμυρια.
οι"
'
διcι.σ-ημοπλοιωv,
,
ρηvεύσουv, άλλοιώς θά. μά� ά.ρπά ότι τά. ά.τομικά. πειράμcι.τα., ά,φ' ε
ξη ό π�..ψηvικός οιάολος κα.ί θά. νός μέv μέ τήv έκλυομέvη ραδιε
1 ια.c; &φα.vίσr; .
νέργεια. κα.ί &φ' έτέρου μέ τά. δια.
Ύ πάρχει στήv Μ α.λα.ισίι:ι. οργά σκορπιζόμεvcι. στό διάστημα. «&τονωσις, ή όποία. θά. μπορουσε vά. μικα, κα.ι, πυρηvικα.' σκουπι'δια.» α,
διεκδικήση τόv τίτλο... Πρε πο:ελουv κίvδυvο πρω-ίσ-ως γιά
, ,
σοεία.; τώv Ούρα.νώv. διότι, ώ; εμάς
' ι"διους, κα.ι επειοη
-ου;
,
ειμεισχυρίζεται, εχει κα.τα.γράψει σέ θα. ηλίθιοι νά. μή το νιώθουμε, δια.
τα.ιvίες μα.γ·ηγτοφι�vου &vακοιvώ τα.υτcι. ερχοV'tα.ι &πο το διάστημα
σει; τώv &φιχθέvτωv δισnτημαv vά μα.; είδaποιήσουv. 1υστυχώς,
Ορώπων ±πό τόv "Λρη κα.ί -:ή·ι οί μεγάλοι κυ6ερvηται τη; Γη;,
'λφροδίτη ! Μέ :ήv δια ορά. &τι οχι μόνο δzv δείχνουν διάθεσι vά.
οί δ:α.στημάνθρωποι μίλησαν' μέ- συμμορφωθουv, &λλά. καί κρα.τουv
,
μέντιουμ.1 .ι "Ο -χι c;,,π ευ- τούς λα.ου; ει; αγvοια.v των δια.
σψ
θείας ..
πλcι.vητικών δια.6ημά-ων. Ό ΠρόΤέτοιε; άνα.κοιvώσει; «εγιv,-,v» εδρος rr
συvηvτη'θη ( με' α.v. ovσov
'
,
α.πό τόv κ. Κώρ-cι.·ιδ, προϊστά.μ,ε θpωπάrι..ια η &vθρώπα.ρους, δέv
vοv τηλεπικcιvωvιώv του "λρεω;, διευ'ι..ριvί ε:α.ι) μέ δια,στημικούς
κα.ί &πό τόv κ. l3όλτρcι.. διευθυv- κσ.ί τά. κουοέvτια.σαv. 'Επίσης καί
'
'"
' , \ φροοι'
τήv δημοσιωv σχεσεωv
αλλοι κυοερ·ι-ητα.ι λα.ων κα.ί έπι'
'
τη; - Γη;...
σ-ήμοvε;. Ε v -ουτοι;, το πα.ρα.'Εν περιλήψει: �τά ήλια.κό σύ σιωπουv. Γι' α.ύ ό κα.ί οί διαστη
στημα. κcι.τοικουvτα. πολλά. ά.στέριcι. μικοί ά.πε άσισα.v v' άπευθυ 11'θουv
·
'
'
' , ευ'θειας.
ά.πό λογ:κά. οvτα., τά. όποια. κα. στου;
' α.π
Πο·. ο�.,
λαους
τήργησα.v τόv πόλφο, ά.λλά. κσ.ί δέv θέλει τήv ε1ρήvη ; Έά.v ot
τά. σύνορα., συμπήςαvτα. όμοσποv αvθρωποι ά.πεcοάσι αν vά. γίνουν
δία.v ο1κουιιεvικήv, καί ,συvεργα' αvοι"
ιλειρ vικοι' μεταξ'υ των, θα
'
,
, ειρηvι
κηv προοόμεvα δια,, την
γε
θά.
διότι
α.1ώ·ι,
χρυσους
εvα.ς
δοv. Μετα.ξύ τώv κατοίκων του ή
διά.σ,ημα.
το
ά.πο
'μειοαv
άvτ
μα.;
λια.κου συστήμcι,τος δέv γίvεται
'
· ·
κcι.μ,μία. διάκρισις. 'Ισό:ης εvα.vτι με τι γvωσεις των. 'Ε'α.v δ'εν )ο
, -

«Μηνύματα»
άπο τον 'Άρη και
' 'Α φρο δ'ιτη ...
την

oz

<"-,

ν

,,

1%
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Ό Γαlιιξω, μα, (i1 l'ι) ειι,11; ιιο·aη-ιι'ι) rχ�Ί τι ομαrΑ-rιrιί:, δ ασrάσει� Ό μι
.ιοό, χ1160_ πού -τεo:F;(fl aχημrι.τιtrτω ιίπό 100 000 ιιστρα Υ.ιιί f;(fι με εΟιινΟη
εί τι'> ιέ,τι,ο, τοι• C1,<ι-hιυ1 ιιιτι'ι .ω ιr or·F; \,·\:_ιι'ι �-ί,ιο\'ιζετω μιι'ι διιιδυχιιrι
uε ΕΟινσ,; τοί• ιιι6οι ιιηϊι 20 !f ooi::,. uιιζί . i- τόν ίj) ιο Γ ίι δ ι'ιστ ιω δFιι,ιι
τη, αιόσΗωι 1:0111:ιέ-τrι \'ίι' bιl\1Οη ιL-τiι μ1rΊ ιι1τι.ιi1 ιίι;,τι1·•ι ( ω1• δέ,· υ.τrωyει
ιι.zόμ η) t' 1 τi>, .�ου έτι7,ν
γι..ιcυθουμε, μά; π:ρ J.c1oυ1 ι? τ?..
στρο r.ι.. Προχ:.αι σJyι:ιρ μc
ιως η σημειωθοj ι μ:τ?οQΙ 7 ·
-,τηι θεσι βορε ου ..ι?ί ιοτ.ο πο
ι ο , μc άποτcλcσμα ιι:ι. yι;ιτ?ιλJ
σθουι α.πό τά ιερα μεyάλcι• χι;ιτω
..ιη;μεναι π:ρ οχα , : ιώ θ' ά.ποκcι
) υ θου I ιcε; στερηc; άπό -ο ς
υ ού; :η- θα),ασσα.:;, ω:; συιcπε.α
της πυρηιικης παρα ρο-,ύνψ; μι;ι::.
Τα διαστημικα ο ιτι:ι. θά προσπι;ι
θήσουι ια. μά:; y) τωσουι, μc τήν
συ ιδρομYj -ης :πιστημη; τωι, που
:μεί:; ουτε :η' Ο ιεφό μ:Χ; ο: Ι μπο
ρουμc ιά :ήι y:Χιτ:ΧσθοΟμ: ..ι ) .π
κ.λ.π
�το σηιμείο αύτό θα πρεπει Ι'λ
-,ημειωθη οτ. Υ.:Χτ'J. το ετο:: 1952.
σ:ί :; 'Ηνω,μcιε::; Πολ τείε:;, σ: σχ:
τικώ; εύpεία. πιευματ.στ.κή ,λι
μακα α.ιε..ρέρθη οτι ..ιοσμ.κ::: κ7ί
-�λιακέ:: ύπά.ρξει:; είχαι άναλάοε.
-<α.ποτελεσματ.κή δpa-,i 6π:ρ τη::

cι·,θpωπο:r1 :ο; '\iΑά., d ι ι? πc
p7σ'1 ι \ ;) ι pο•ι 7 ο:: ι y?ι r1ι_? ι τ'
?ποτ:ι εσμ?:7 τ f) ; δρ,-στ ηρ.οτη
το; :ΧJ,ώι -ωι +::ρομειωι ώ; ι
σχJρω I οι-χιοφ:ωι. '() ιο::;μο; :ι
'Ι'J. ο ιδιο;
\υτο δ1:ι ά:π::0-:ίρρυι:: ι1ψ σμc10:; ιJιioJ:: σ:ηι \,..ι.:p,ι.η ιά
�:6r.ι. ωιω ι ο:. r1 ο.?πι .JΙ ητ.ιή t
π ιο ιωι 7 ::ί η y::γοιο;, y ,χ.-ι,
βcο? 7, η ά:ποψ•:: :ο j Φρόυο ότ
6 cι.. ιθρωπο; : η• <ωο ι σJ Ι'Υ. σθη
:χ, ιο ι ::ι..:: p � η :ρι:ιπ:οπο�ή
:;::. :ήι 'Υ.Π')ψ. το] \ρ�στο:οω::;
,:;: : η, ιογ.ιοι
Ε:σ , ΠΟΙ)Ο ο:ι..οι:7. ω::: :κ
-ο:: αμ.;;σοη:ήσ:ω:; τ ::: ?φηγησ:�;
-G:,ι προιι:.μ:ωχωι,, :ι:· ιωι, οί
δποίο� μπόρεσαι ι' σ. 1:π,οδωσουι
τηι �.ζιτ7» τώι 0.,-:1:ημ? ιθοώ
τ.:ωι �:ή ι t.,., ημΞpιο-χ ·\α Κ'Υ.π:
ται}} τη; λργειτιιης ;:οη,μο:1.ε,j
θ Γι πο: ημ:ι, μετ7.φpα.σθ:ι &-χ τη;
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γλώσσης :ου ... .lιός, τήν όποίαν
εξέμωθiεν ενας νεα.ρός Πολωνός
μετα.νοοστης, επι6ά.ς ίπτα.μένου δί
σκου κα.ί φθάσσ.ς εις τόν . . . Γα.
vυμήδηv, τόv μεγα.λύτερον έκ των
δορυφόρων του Διός. Ό εν λόγφ
μετανάστης, μετά. σύντομη φιλο
ξενία. του στον Γα.·ιυμήδη, επέ
στρεψε στή Γη καί ... έξωιμολο
γήθη τά. πάντα. σ:όν ίερέσ. Σα.λ6α.τόρ Ρέϊvα., ό όποίος εκα.με κα.ί
τίς δημοσιεύσεις. Έξ άλλου, στό
προσφάτως συνελθόν είς Μόνα.χον
συνέδρ:ον ερευνητών ταιv ίπτcψέ
νων δίσκων ( όργά,ιωσις ιδιωτι
κή) , οί 500 ά.ντιπρόσωποι άπό 20
χύψες «α.κουσα.v μέ δέος» τό·ι α.1δεσιμώ-:α.το•ι Φρά.•ικ Sτρα.ίr:νrτζερ
(κι' εδώ πα.Τιiς ! ) νά. ά.φηγητα.ι δ
:t ό ί'διος συvήvτησε πλάσμα. προ
ερχόμε•ιο•ι ά.πό τή•ι '.\φροδίτη κα.ί
καθ' δδόν πρός -ό . . 1 r εvτάγωνο !
Τό 1ιπιλιέττο του εγρα.φε :
vα.ίος Θύψ.

Γε·ι

<<Ούράνηδεςη
'Γό σχόλια·ι μιας άξωλόγου με
ρίδος του πληθυσμου στήν ')ψερι
κή είναι: Γιατί οχι;

π Lστευουν,
'

β αισικα.,
' οτι
" και' α�λλοι πλα.vητα.ι χα.τοιχου·ι α.ι άπό
α ·rθρώπινα. οντα. καί δτι εκείνα. ε
χουv φθάσει σέ vψΥ λότερο αθ;ιό
πολιτισμου. 'Επομένως, τi οντα
αύτά. 7ϊpοσπα.θουv νά ελθουv είς έ
πικοι vωvία. μαζί μα.ς, δπως χ, ε
μείς πpοσπα.θουμ,ε vά έξερευvήσω
με τό 1:ά.στrιμα., με μόνη δισ. ορά.
δτι εκείνοι είv::ι.ι α,σύγκριτα. Τιιό
πολύ προχωρημέ•ιοι σέ γ·ιώσε:ς
κα.ί δυ·ια.τότητες. 'Επειδή :ά. ο·ι
τα. α.ύ-ά. ά•ια.φέροντα.ι ώς προερ
χόμεν::ι. οχι μόνο·; άπό τόv '.' \ρη

Σ
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κα.ί τήν
φροδι τη, ά.λλά. καί ά.
πό τόv Δία κα.ί τόν Κρόνο, μά. καί
ά.πό α.λ) α μrι κατονομα. όμ,ε ια (Χ
στέριι;ι., ό Γερv,α.vός κα.θηγηrtής
έρμα.ν 'Όμπερθ τά. ά.ποκα.λεί
συλλήβδ ην «Ο ύ ρ ά v η δ ε ς». 'ί
τοί μπορουv οχι μόνον vά. στέλ
λουν δια.στryμόΤιλοια. στή Γη μας,
ά.λλά. κα.ί νά. χρησιμοποιουv πα.
ρα.ψυχολογικές δυνά.μεις, δπως ·fι
τηλεκι'lψJία., καί αλλες, αγvωσ-ε:ς
&κόμη
ΊΌ κα.-οικήσιμον α) λων πλα.νη
τών είv::ι.ι μια. ιδέα., πού δέν ά.πο
κρούετα.ι άπό :-qν επισ-ήμη στό
σύ·ιολό τη;. Θ' ά.πετέλει ούρανο
μ r1 κη μωpί?.'/ ό αντίθετος ισχυρι
σμό;, δτι ό δικός μα.ς πλανήτης εί
ΨJ..ι ό μονα.1δικός. "Ηδη, &κόμη κα.ί
οί θεολόγοι. οί πά·;,-tοτε βρα.δυ'Ιtο
ρουν:ες στήν πα.ρα.δοχή της έπι
στr: ,.ιο·ιικη; έρεύvης, σχι μόνον
πχρα.δέχο·ιτti'.ι τό ένδεχόμ,ενον vά.
vπά.ρχουv χα.ί άλλου, σ-ό Διάστη
μα., σ:ιθρωποι' ά.λλά. καί τού; πα.
ρα.δέχο•,':α.ι άσυγΥ,pίτως τροοδευ
μέ1ιου; ε·η vτι ήμώv, διότι δεν βα.
ρύ11ο·ι α.ι' εκείνοι, μέ -ό προπα.-ο
ρικόν ά.μάρτημα...
'.\λλά. ύπά,ρχει μεγ1Ηη &πόστα.
σι; με:α.ξύ της δυνατότητας ύπά.ρ
ξεω; λογιχης ωης σε άλλους πλα.
νr1 τες κα.ί :ου εvδεχομέ•ιου έvά.p
ξεω; έπιχοι·ιωvίας έχείνω·ι μέ τήv
Γη.
[ερικοί σ.ρvητα.ί των ίπτα,, έ·�ων
δίσκω·ι δέv ά.ρvου· :α.ι καί τό κσ.
τοικήσψον έ-έρων πλανητών, δέ
χον:?.ι οτι μπορεί νά. κα.τοικητα.ι
ό ''.\λ· α. του Ι ε·ιτα.ύρου, (δηλι:ι.δή
οί πλα.vητα.ι του) , ά.λλά. α.ύ-ός ά.
πέχει ά.πό -ήν Γη 4, ετ
ω
τός!
1
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δ ς Γ ηη
«'Επίπε ο

Ι α.ί yιά. νά. συr1π) ηρωθή ό πί
'Ια.κα.ς, θ?. σημειώσωμε δτι τα. ι
πτώμενα. ά·Ι:ι'ΚJείμε•ια μπορεί •ιά.
προέρχω·ιτα.ι ά.πό τή•ι ... 'Λτλα.•1τίδα., ή όποία. κείτα.ι.. . δπισθε•ι
της Γης, i όποία. είναι.. επίπε
δος. "Οπισθεν, ητοι οπισθε·ι τG)ν
μεyά.λων Π!Χyοφρ:χγι..ιά.των, των
Πόλων. Είναι ή α.ποψις, τΎΊ'i όποί
α.ν διετύπωσε δ Σάμουελ Σέ·ιτον,
γραμματεύς τοϋ Συ•ιδέσμου « Επί
πεδος Γη,, λειτουργοϋ'/:ος στήν
, yyλία...

'Άρης : S.O.S.
Κατά. μία.·1 α.λλη ·ι α.ποψι'Ι, οί δί
σκοι πpοέρ-χοντα.ι ά.πό τον "λρη'
άλλά. δέν ερχοντα.ι ·ιά. δώσουν βο-iι 
θεια., παρά. νά. λά.οουν. Ό "λρης
έγέρασε. Λόγψ προοδευτικής ψύ
ξεως, το νερό χά:ιετα.ι κα.ί το οξυ
γό'ΙΟ'Ι ένοΟτα..ι μέ τούς ρά.χους,
στους δποίcυ; προσδίδει το κοκκι
νωπό χριίψα.. Οί '.\ρεια.·ιοί εκα.
μ!Χν τεχ·ιητά. εργα. ά.ρδεύσεω; ( rΛ
«διώρυ-y.ες») κ!Χί έπέτυχα.•ι κά.πο•.α..
π!Χpά.τασι :ής ζωής των. Ό κί•ι
δυνος π-:ι,ραι 1έγει κα.ί οyκώ·ιετα.ι.
Ζ r; τοϋν βοfιΒει!Χ ά.πό ,ου; yηt•ιους
ά.δελφού; κα.ί θά. τήν πλήρω·ια.•ι,
μέ ά.·nα.λλα.γή τώ•ι πολύ άνωτέρω·ι
γ·1ώσεώ·1 των. '.\λλά., ή ά.•ιθρωπό
της δέ·ι εχει μα.γ:εύσει κ1.·ι τή'Ι
τραγωδία., ή δποία έκτυλί()Οσετα.ι
στη,ι γειτον�ά. ϊ:η;, εlς ά:πόσ:ασ�ν
ολίγων έκα.ταμμυρίων χιλιομέ
τρων, στο'/ Π'ΙέΟψ,α. ,ά. λοίσθια έ
pυθpον πtα.'Ιή,η, κα.ί δεν σπεύδει
εlς οοήθειαν των άyωνιώ·ιτων ά.
δελφών η,; ...
1

Όφθαλμαπάται
&.πό φαινόμενα
μετεωρολογικα

α.)λ;r

_ Κ-zί, τ�ρ-z, i; ε�,Ο_ωμ� 'Jτήν
πι.ευρα., εκει·ιη, η οποι 1. θεωρει ο
λε; τί; έμ;r,1. ιί'Jει; ώ; όφθσ.λψι
πά.τες :;1 π1.ρακρο.:ισει; 'J'J:ερικG)ν
α.τ6μω·ι.
Έπισημ!Χί·ιετα.ι τό yεγονό; δτι. •
δλ-zι α.ί έμφα.'Ιίσει; συμδα.ί·ιουν τrι •ι
•ι•Jκτσ., πράγμα πού μειι;>πι τή•ι
ά.κρίοεια.
τ·7ι ς πα.ρα.τηρ1ι σεως καί
,
,
α.υ'ξα.'Ιει τη'Ι ουΊα.,οτr;,α. τr:ς ο. θα.λ;..ια.πά.της. Έ•ιιί) δέ•ι εί·ηι φυ
σικό, ?.ν πρ�κειτα.ι περί ά.ληθιν<J)'Ι
ίπ,χμέ·ιω'Ι ά.ν:ικε·.μέ•ιω·ι.
'Επίση; εχει πα.ρα.:ηρr:,θεϊ δτι
σημειοϋντα.ι έμφα.•ιίσει; είς χρονι
κά.; περιόδους σα.:vώ; κα.θωρισμέ
γα.ς, οτα•ι το θέρος είναι προχωρη
μέ·ιο·ι κα.ί πα.ρα.,ηροϋ·ι,α.ι �ροχ!Χί
μετεωριτών.
e...

ι

..,

,

llλ+ι ν τ<J)'ι πψι1tτώσεω·1 συγχύ·
σεω; απο
αστρο•
ιομικα' ( •ια.
., ' α.ι,ια.
.,
,
'
εκλχμοά.·1:::τ1,ι δηλ. ώ; ίπτά,μενον
ά.ν:ικείμε'/')'1 ενα. ά,σ:έρι Υ) ενα.;
κι;μfι:η; :;1 μετεωρίτης) κα.ί α.ϊτια
στρατιωτικά. {πτησι; πυραύλων,
α.εpΌπλά'Ιω·ι η ά.εροθα.λά;,ιω·ι) , με
γά�ο; ά.ρι�μό; �μψα.'Ιί�εω'Ι» ώ
φειλΟ'Ιτο σε φα.ι'Ιομε·ια. ατμο'Jψα.ι
ρ:κά , μετεωρολογικά. κ.λ.r..
Μία. ά.•ι!Χκοί•ιωσι; τής 'λμερικα.
·ιι.κής '.\εpΌΠ�ψία.; έςΥ((Οϋσε οτι
ή ελλε·.ψι; 'ΙΞΌ ώ'Ι :ό θέρος προκα
λεί ηύξημέ·ιψ ήλια.κήν θερμό-,η
-;::,. κα:ά. ,ή·ι οισ.pκεια. :η; ήμέρα.;
κ::ι.ί ή ρα.διε·ιέργεια. ψύχετα.ι σ:ήν
επ�Ι'ι ά.,ιε�� κ,:τ� τήν νύχτα. ιΌ-ταν
ύπάρχου-ι έλα.· pοί ,χ-ιεμοι, -ό:ε
πέρχετ::ι.ι ?:lψνιδία αλλαγή τής
θερμοκp!Χ'Jί!Χ; Κζ,Ι.ί οί 1·,θpωποι '10-

ε
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μίζου,1 οτι β έπουν , ωτε /(},, α.ντι
,ιει, ενr1 ιά χά.νωγτcιι μc άστp7
π αια ·τcιχύτητcι.
Έπιση; ούιcιτcι. ιά προι..1λcση
«cμ :1 ιισcι::;» ·n ιι:τ1ι ιrι σι�� c ιό��
�
ογκου α.έρο; φορτισ, με ιου μέ: ή ι::
ηρισμ6. l\.α-ά. τή Ι δ.ά.ριιcια ιcι
τ1 γιδω Ι πε το ι ιcpcιυ ιοί σ· cιι
ρο:,δοσ� μορ;,pη:; η σχή 1 ι1τος δι
σιου διωγyωμι::νου : '; τό μεσοι.
ΦJ:,ι:ιοι του πcιιεπιστ nιιιου τη;
Bop: ου l\.cιρο) ινcι::; cπέτυχcιι ιά
πpοyσ εσουι δι' ή:λcι..τpιΥώΙ έ:Υ
Υc1ωσεω1 J.ά.μψεις πού :ιχαν ο α
τά, y 1ωρισμc1τ1 :ώι ίπτ7 μειωι δι
σιωι ΙΙ1λ1ι6τ:pα ό σφ1ιp.Υό; Υε
ρcιυιό::; cχα.ρcιχτηρι ετο σά.1 (!)'J.. 1τcιστικό cι.ινόμειοι. Τωρcι όμω�
οχ
' ι πια.
' rr,α cργωστηριcι.
...
-:ι,
-ον διεπιστωσαν κα.ί τόν ηλεγξαν. Έκ'
κ-- ,'ω'σεις η'λεκτρικαι πcι.ρ1·τr1οουι
ι ώς c ί τό π ε ίστον πλησιον ή
;t
ι CΓpO οpωι κcιλωοίω•ι ύπό ώpι
σμειcς συνθηκcς Ό cμπειρογνώ
μω ι στά η , cκ :ρικά. Θεμcιτcι Φιλιπ
]\.:λαου::;, ύποΥpcι.μμ ζει, τό οτι F
γcι:; α.p.Θμό:; cμ,ραιι:κων «δισΥω Ι»
ά.ιε,ρ:ρθησcι.ι σc -οποθεσιε:; α.πό δ
που π:pιουσcιν κcι)ώδια ύψηλης
-ασ:ως. Αί cμφσνίσει; πpοεκλή
Θησcιν α.κρι6ώς α.πό c1Υειώσεις,
αί όποίcιι : χουι -ό σχημα σ-ε ά.
ιης γύρω α.πό τά. κα) ώδιcι. Ό φω
τισμέιος ιονισμέ ιος αέρα:; πού εί
ιαι γεμάτος ήλεκτρικά. σωματί
διcι, έά.,ι α.ποσπcισθη α.πό τά. κα)ώ
οισ, α.pχ ει ιά χοpεύη, νά. αιω
rρητcιι καί ια πεpιδ:νι εται, πpα.
yμα πού α.ποτε)εί π Θα,ήν cξήγη, ' λες Υινησεις
'
σι για., :ις αιωμα
των
ωτειιών ά,ιτικειμε ιωι, -ά όποία
χαρα.χτηpιζοντα.ι ώ::; δισκοι. '0�ως α.νέ cpε ό l\. ά.ους, τεχνιχοί
-εργοστα,σιων πσραγωγης ή)εκτpι-

.,

ι

;cι

ν

'
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σμου διεπίστωσαν οτι ή έΧκένωσις
πού μοιάζει συιήθως μέ φωτοστέ,.._
,
,'
rl'J
τcι.1O ι:;εκρεμσστο
ι στο' ι αερα.,
πcι.p1τηpcίται κυριως οτcι,1 σκ6ιη,
1 :ομcι. δη,μ:.ουργουι
σ) 1τσ η Υ σ.ί ί:i
σ:ριίψστ,;., πcί.ιω στα. ήλεκτpοφ6,
'
-cι. Μ')
α. ιστcι. -ο, φα.ινομεpc1 συρμcι
ιοι cι υτό πcιpετηρήθη στό 'Έςετερ
-ου ιοί} \.cιμσά.ιρ οπου ύπά.ρχουν
r.ολΗ� γρcι1μμcς ή),εκτρ�σμου κcι.ί
σc εποχcς οπου παρα.τετcι.μέιη ξη
pctσια. ειχε αφήσει τά. κcι) ώδια.
r 1 υτcι.· &.πό ·:ήι ροχή. Τά. φα.ιιό
μεισ πcιρα-ηρουιται α.τό λίγα.
δ:υτ:ρ1 :ι) cπτcι. cως μια ωρα. ! Ί-Ι
·.υχόι πc1.ρουσιcι. κονιορτοί) πpοσοί
δει ι�ιcι.; τερη έιμφcϊν σι κ7.ί α.υξά.
ιει τ ι ι: ιτuπωσιcι.Υ6-ητ1 του φcιι
ιομέ
ιου.
•
, ' τα.. φα:ιομε
, ια, πού
....,α,ι Υι-, cι.υτα.

σ.

�\

οί cπιστήμοιε; τά. γιωρίζουν, ενώ
τό πλ ηθος -;ά. α.γνοου,1, ύπά.ρχουι
κcιί ά.) λα. Έπί πcι.ρcι.οειγμα.-ι, σ-ό
.Μισιγιιrχν cιιυpιά,ρχησε πρα.γματι
Υή ύστεpία, 15-cιν π) ήθος &.-6μων
i:'')
�v ,εψΧν ..οισκους σε' μια.' ε'λ ω'δ η περιοχη.' Ο'ι αρμο'δ ιοι της '\.
l εροπορ cι.ς διεπ:στωσcι.ν ότι ή σηψις -η;
β)α.στ 'σεως προκcι.λουσε cλώδη α.
εριcι, τά. όποία. εμεναν παγιδευ,ιέ'
να cιπο
, ' τον
' παγο και' αρχι
,, ζ α.ν αι' ιιδ.ως 11 ά. ελευθερώνονται οτα•ι
' Τ'α α.έανcοαινε
' .,.,
..,,,1 θ cρ,μοκρασιcι..
ρ:α. αυτά., τά. όποία τεριείχον φω
σφορίζουσα.ν χ μικήν ουσίαν, προ
κcι.λο-σαν :ά
ωτεινά. άντικείμε
Ι'Υ.. Τό σπά,σιμο του πάγου προ
κ1λούσε καί τού� κρότουι:;, πού &
κουycιν οί όπαιδοί των δίσκων καί
πού eμοιαζαν μέ: ά.ποστρακιζ6.με
νε::; σ αίρες

'Οσο για., τα, φι ι-ιστρι, νια και,
'
-, ου' .,,... �πιοατει:;
f
'
δισκων και' την
των
σuμπεριφοpά. τους - αυτά. δλα όe

1!Hi8

.<IIIT\M�:--,'QI '>ΙΣΚUΙ>

Ιίl

Φιηογραq:ία ληq θιισα Εί:; το ΓΕ λ.λοστοουν f!άρ,ι ά:το όuαδα iρευνητω, τοίι
1 fολιηιιLΥΟΪ• Πανε,:τ στηιιίο11 :-,;ι f'α:; 'Ύ'ορ-<-ηc {,:το το, δρα Βίνσε,τ Σαίίμρ. 'Ο
crι,in νό:; σταl'ρο:; Εί� το ιιΕσυ, -τρυf,ιλήθη τεχ,ητι,1:; uέ i-<-τό:;Η•σι, ίι,,διοί,χου
άργί1ρου ;,ηί :ττι,�σι, τη:; θΕρuοιρασία:; τι,�ν ,Ηι<•>\ Εί� -�rι·.

πά.γοντ:ιι στο πεοω -:ώ'Ι ψωο:;ι•
σθήσεων ή π�ρχκρού�ΞW'i. Οί έ
πιστ 'μονε; οέν πα.ρα.δέχο?τ?:t ά.
πολύ.:ως τίποτε ά.πό α.ύτά..
'rπά.ρχουν, ά.κόμη, οί κα.θ:φέ;
όφθα.λμαπά.τες, πού τίς πpοκα.λουν
ά.ντ•.κ:ιτοπτρισμοί, οπως στί; ερή
μους.

'rπά.pχου•ι, τέλος, τά ψ?:ινό,με
·η. πού πpοκ?:λου·ιτ?:ι α.πό . φαρ
σέρ. Οί :ρο:τηταί τών πα1,ι-επιστη
μίω'Ι -ου Μίσιγκαν κ?:ί της Πα
σ?:'Ιtέ'Ι'J. στή·ι Κ?:λιφόp•ιια. ά.να.στά.
-:ωσ'Χ'Ι τό·ι κόσμο μέ τά μπ"Χλόν<α
-:ους, γεμισμένα. μέ τολυεθυ) α.ίνιο·ι κ?:ί φορτωμένα. με περιστρε-
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άμενες - ωτοοολίδες. Έπί τέσσα.
ρες νύκτες τά έξα:πέλυα.ν κα.ί επί
τέσσα.ρες νύκτες άστυ,ιομικοί, σε
ρίφηδες, γηρα.ια.ί κυρία.ι, δήμα.ρ
χοι, χωρικοί, νυκτοφύλακες κα.ί
α.λλοι ώρκίζοντο δτι είδα.ν φωτει
νά άντικείμενα. ίπτά.μενα. εις ϋψος
50 μέτρων άπό τό εδα.φος είς σχη
μα::ισμούς κα.ί μέ ήχον δπω; των
'
- ,
νοσο01,.ομεια.κων α.υτοκινητων. 1) α.διο ωνικοί στα.•θμοί επεσι:ι.ν θύμα.
τα. κα.ί μετέδωσαν τό έξα.ιρετικό
' που' πι θ α•ιον
' ΨΧ' εσημcι,ι, '
γzγονο;,
νε εναρξιν είσοολης ! Τά pα.ντάp
γελάισθηκαν, διότι άνταν,ακλα.στη
pες τοποθετημένοι στά. 11,πα.λόνια.
τά ενεφά.·ιιζαν ιο; εχοντα μεγά.λα.;
δια.στά.σεις. 'Ένα.ς καθηγητής πα.
νεπισ,ημίου στ+1 ν 'Α τλά.ντι:ι. δια.
σκέδα.ζεν επίσης εξα.πολύων μι
κρά άερόστα.τα. φωτι�όμεν-χ έσω
τερικώς ...

Αί άνεξήγητοι
έμφανίσεις

Πέραν, δμως, δλων α.ύτών, ύ
πά.pyει ενα ποσοστό έιιι:οα.νίσεων,
ακομη
fl.Vε
, ξ ηγητων
'
, ' .
ΊΙ εκδοχή περί κά.ποιου εϊδου;
πολεμικοu δπλου πού δοκιμά( εται
'
-) λον, ν' απο,
μα,
μυστικα' , πρεπει,
κλεισθr1 . Τά. μυσ:ικά δπλα δοκι
μά. οντα.ι συνήθως σε πολύ περιω
ρισμένο κα.ί άπηγοpευμένο χώρο.
"λν επρόκειτο περί δπλου, γιατί
νrι., επεκτείνεται ή δοκιμή σέ τό
σες χώpz;; Στήν περίπτωσι αυ
:ή θά, ή-α.v ά.δύνα.τον νά, δια.φυλ-χ
χθη τό στρατιωτικό μυστικό.
1ένουν τpεί; α.λλες εξηγήσzι;:
1) Δέν 6πά.ρχει τίποτε άπολύτως.
Μόνον πα.ρα.ισθήσεις. 2) 'Αφίξεις
ά.πό τό Δισ,σ:ημα. κ-χί 3) Φα.ινό-

μενα. εντελώς φυσικά., άνεξήγητα.
άκόι.,ιη.
Σχετικώς, ό &στροφυcικός δό
κτωρ " λλα.ν Χά.ϊνεκ, καJθηγητής
του πα.νεπισ,ryμίου Νορθγουέστεpν
των Η.Π.Α. καί σύμβουλος -ης
'Αεροπορίας, ειδή) ωσε, επειτα &πό
τήν μελέτη πλήθους εχθέσεων κ-χί
άτομικές του ερευνες:
,�Πpώτον: Δέχομα.ι δτι είνα.ι
δυ·ια.τόν πολλές έντυπώσεις &τό
μων πού «είδαν» ίπτάιμεν.α, άντι
κείμενα. νά, ήσα.ν άπω:ηλές κα.ί
ψωδα.ισθητιχές. Δέχομαι δτι &κό
μη κ-χί πρόσωπα. άνωτέρας μοpφώ
σzως είνα.ι ύποκείμενα. σέ τέτοιες
π-χρα.ισθήσεις. ' λλά, πώς εί ιαι
δυνα.τόν τόσον πολλοί α.νθρωποι,
τόσο μακρυά μεταξύ των, νά, λέ
τουν, σχεδόν κα.τά τόν ϊδιο τρόπο,
τά μυστηριώδη άνταείμενα; Ά
κό,μη κα.ί αν δέν πρόκειται περί
α.λλου τινος, παρά, περί ψευδαι
σθήσεων, αξίζει :όν κόπο νά με
λετηθη τό - αινόμενον νά, πέφτουν
στίς ϊδιες πα.pα.ισθήσεις α.τομα. σέ
διά. ορες χώρες κα.ί όμα.δικώς ...
Δεύτερον: 'Ως πpός τήν εκδοχή
της προελεύσεως των άντιΥ..ειμέ
νων από τό .lιά.στημα.. Θά πα.ρα.
τηpήσω κα.τ άpχήν δτι δλοι μα.ς
ύπο- έρουμε ά.πό ενα.ν «διαστημικό
επαρχιωτισμό». Νομίζομε δ:ι μέ
σα. στό Σϊ,,,1πα.ν εί'μεθα. μόνοι, ή
ά. ε·ιτιά. μα.ς. ' λλά γιατί θά, πρέ
πει ό μόνος ά.πλανής μέσα στό
Σ υμπαν
,
"
α.στεpας να. ειναι ο :ιλιος, τή στιγμή πού ξέρομε δτι ό
σ.ριθμό; των α.στρω•ι φθά.νει σ-όv
.. σ.στρονομικό άpιθμό του 1 με
20 μηδενικά.; Ί'ά. άστρα γε'ινιουν
ται, μ;;γα.λιί>νουν κα.ί πεθαίνουν.
Καί γύρω άπό κάιθε α.στpο ποpεί
νά, όπά.ρχουν ενα. ωpό πλα.νηται,
1

ι

,
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t
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δορυψόροι, σά.•J :b. γα..:ιiκιι:t. γύρω
ά.πό τή γάτα.. Ξέρομε δτι ύπcί.ρ
χουν άστρα. κι:t.τά. πολλά. έκι:t.τομ
μύρια. χρόνιι:t. γεροντό-τερα. άπό τόν
-πλανήτη μα.ς. ..lέν ά.ποκλείετα.ι,
λοιπόν, τά. Λ.ΊΌΙ.Λ. νά. είνι:t.ι ά.νι
-χνευταί ον-των, τά. δποία εχουν ά.
•η.πτύξει τόν πολιτισμό .:ους πε
ρισσότερο ά.πό έμάς. Ώ�όσο, συ:1φων(j) μέ τή•1 'λεροπορία., δτι δέ•J
1J
πάρχει, μέχρι στιγμής, κα.•ιμί-:ι.
,,
, ' ' ,
ενοει
ν "'
ξ ις β'α.σιμη, οτι -:ι.υτα τ-:ι. ι:t.Ίτικε[με•η. εί•η.ι ξέ•Jοι επισκέπτ-:ι.ι
μα.ς.
Τρίτον: Ηιθα.νή, ϊσως YJ •ιάλ
λον πιθανή έρ:..ιηvεία. τών λ.Τ.Ι.
.\. εί•η.ι δτι εϊμεθα. μάρτυρες κά
ποιου ψυσικου ψα.ινομένου, πού
δέν ιιπορουμε άκόμη νά. τό συλλά.
Όιιψε κα.ί νά. τό έξrγήσωμε. �ή
μερα. γνωοίζομε πολλά. πρά.γμ-:ι.
τα δσον άφορα. τ+,ν ά. τμόσφα.ιρα.,
τήν ιονόσφαιρα, τόν σχη1μα.τισμό
ένό; νέφους, τίς δια.κυ,..ι.ά.•Jσεις της
ρα.διε•ιεργεία.ς κ. α. Πόσcι., δμως,

63

πρ ά.γμ �τα δέν ξέρ f)με ακομη;
Φθάνει •ιά. σκεcρθη κανείς δτι μέσα
σέ 100 χρόνι-:ι. αλλ'Χ.ξ-:ι.ν &.φάντα
στ'Χ. 11.ί γ•ιώσεις του ά.νθρώπου. Τό
1867 δέ•J ξέρΙJ.με τίποτε γιά. τήν
τ:υp·r•ιικi ΕΊέργειcι., δέν ξέοα.με
Κ7.'Ι Οτι τό α.:ομον εχει πυρήνα..
lL,:;ιός μπορούσε πρίν 100 yηόνια
νά. ό ιειρευ.:rι τήν τηλεόρα.σι; Κα.ί
πι:ιιός μπορεί νά. ώποκλείσv, δτι θά.
συμ6ι:ιυν κ'Χ.τα.πληκτικά. πράγμα.τα.
σ,fJ'I Π) α.νή:η μα.ς επει,ΙJ. α.πό 100
χρό•Jια.;,
'Έτσι, λοιπόν, ή -ακ-ική της
πρα.κτικης σοφίας είναι νά. μήν ά.
·ιησυχη κ-α.νείς ά.Οι"Ι.Χιολόγητα.,
οϋτε νά. ύποδουλι;"Jετα.ι σέ έρμη
νείες έξωψρενιΥ.ές η ά.νεύθυνες,
ά.λλά. •ιά. περιμένη τήν α.ϋξησι της
γ·ιι�σεως, ή όποία., κάποια. προσε
Υ..ΥΙ ·ή μέρα., θά. έξηγήσr κα.ί τά. μυ
στηριώδη σήμεp7. ίπτά.με•η ά.ντι
κείμενα..
.ΗΣ. ΚΟ.:.,ΜΟΠΟΙ \ΟΣ

Το 3 · . ΜΕΡΟΣ στό έπόμενο τευχος · Άρχαιο
λογικα ευρnματα στο Μεξικο, τnν 'Ινδία, Κινα καί
Θιβετ που έμφανιζουν ... άοτροναυτες προ 12.000
έτων ! Προnλθαν άnό όλλους κόσμους γιά τον έποι
κιομό τnς Γnς; Τί σημαίνουν αί ''πολλοί μονοί εν τίϊJ
οικ(ι) του Πατρός>), πού άνεφερε ό Ίnοοϋς, Ό Χ'1ι
οτος ήτο... κοομοναύτnς; Καί τό άστρον τnς Βηθλεέμ
. . . δ αοτn,...ιοnλο ον nροογειούμενον; Μερικι::ς εκ
nλnκτικες είκόνες ρωσικων και σεοβικων εκκλπ
σιων . . . Τι φρονούν έπιοτή μονες καί διανοουμενοι
στnν 'Ελλάδα nερί των ίπταμενων διοκων, Ή Θεοσο
φικn έκδοχή, οπως τnν διατυnώνει ό διεθνως γνω
στος συγγραφεύς Geoffre)' Hodson.
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Oi ούρονοi δJnyούνtοι ...
Οί Οϊιι:,Ηι,οί διηγοίi\Ται δο�αν Θ�vίi, :τοίησιν δ} χειρίiJ\ αυτοu
ιί.ναγγ�λλ�ι τό σηρiι,ψα. 1',ιιiρα τη ήuέρcf iρεύγεται ρiϊμα, καL
,ί,� \'Ι'Κτί rιωγγΟ,Ι.Η γ\!7Jσιν. οί,ι. �ίσί λαλιαί οίlδέ λόγο,, ώ·ν ού
χί άκοί,ο,τω αί ιrι•J\(J.ι αί•τι7>ν �ί-:; πίiσαν την γην {;ηλθεν ό φθόγ
γο::; υί,τι,1, Υ<ιι �ίς τιι πiρατα τη::; οί·,ω1 uiνης τιi ρήuατα αύτων.
�, τιΤ1 ήλίι:1 rο�το το ιτ;,.ήνι,1uα αύτοϊ•· και αυτός ώ::; νuιιφίος εΥ.
πορ�ι·όu�,ο; iκ παστού αί,τοϊ,, άγαλλιάσεται ώς γίγας δραιμείν
όδiιν αί,τοϊ,. 'άπ' ι'iκρου τοϊ, 01Ίρω ού ή f!Ξ,οδο::; αί•τού, και τό
Υ.ατιί.ντηuα ιιί�τοί, rω::; ακρΟ\1 τοϊ, O\!Qrt\Oί•, και ΟUΙ fστιν ο; άπο
ΥQΙ•Ιίήσετω τη::; Oiρu η::; αύτου. ό νόuος τού Κ ι•ρίου άμωμος, έπι.
στρ�ιr ω, ψυχά�.
Ψαλμός ιθ'.
1

Τα οuρονιο λε\' για τοϋ Θεοϋ τι\ δόξα, κ' ol 5τεριες:
5' δ.\ους μας 1ωυβε, ηά(ου ε γ1α "[Q εργα "[WV χερ1ων 'COU.
'Η ιιέρα 11 μια 6Tl1V uλληνε μ1λάει, 11 ή pια νύ. τα
θτ1\\ ο\λη νύ 'lO rωuρχε 01 γιcι Ό1 60ψJΟ 'Εκείνου
5' δ\η υ\γ πλά6η διαλαλεί. εν είν' λαλ1ά, οϋτε λέξη
που ό ά. ός: Έους: δε όκού τοι ξεκάθαρα έδω κάτου.
Σε κάθε τόπο και γων1α Ό1.ς: γnς: το μl\ημά υους:
εφιο ,ε, κι ως: τα πέρα,τα τfiς: οικουμένης: δλnς:
ηnγαν lQ λόγια ΠΟU 6ψαλα Ί<άθ.ε λαλ1α KOJ. λ'ξη.
Στfίς: ynς: τι\, ο.κρn ε6τn6Ιε τ6Ο1\'Τfίρ1 γ1α ,το,· ί-ίλ10·
κι αύτος: προβαίνει "[() πρωί, 60 το γαrμτυρο που βγαίνε1,
μειτο όπο νύχια 'γ Οpορψη, pέ,5' ΜΟ Ό1 KCIJ}-lCLρά του.
Ό ' i1λ1ος: εΙγ' δλο ·αρα Ι<Ο!θως: το rrαλnκόρ1
HOU .•αfp,ετ:αι ν' όγω\ΤJ6ΓVεΪ, •αίρεmω να VJ!Κr\ εJ.
' η' τJ\ μιαν ωφn Έ' OVpCl!V'OU θωρείς: το πρόβcιιλ.μά Έου·
δτΓΙ\' αλλη ο.κρη τ' ούρανου uελε1ώνε1 Kl 6'1:pαυό του.
Kai δε ύηόρχε1 τίπατε :που να μ1\ το θεριμοίvυ.
Τοϋ Κύριου το θέληrμα δ' ν ε 1 0να ψεγάδι·
6ε Kεl\'OV HOU όrrοψύχη ε ψυ 11 του ξαVΙαδί εJ...

n

(«Οί πολιτείες των ώριί!Υ»)
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Η (ΛΛΗΝΙΚΗ Ο(ΟΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝ ΟΠΟΥΛΟΥ
ά:πό το Θεοσ. Δελτίον τοϋ 1938

Έά.ν μέ τήν λέξι 11 Θ ε ο σ ο
φ ί α. εννοοϋμεν τ ή 'Ι π ε p ί τ ά
θ εία, y ν ώ σ ι ν, τό περιεχόμε
νο•ι αύτης f1το γνωστόν εις τούς
υΕλληνα.ς πολλά.ς έκα.τοντα.ετηρί
δα.ς προ της ά ετηρία.ς της: καθ'
ήμας χρονολογίας. Έά.ν δέ λά6ω
μεν ύπ' οψει, δτι ύπό τούς έλλη
νικούς περί θεών μύθους εκρύ
πτοντο άλήθειαι, είς τό βάθος των
όποίων μόνον οί τελείως μεμυηιμέ
νοι ηδύναντο νά. φθάσουν, τότε ή
Θεοσοφία ηνθει εν 'Ελλάδι χιλιε
τηρίδας τινά.ς προ της χpονο) οyι
κης ταύτης άφετηρία.ς. Ι α.:ά. τήν
yνώμην μας, ο[ περί θεώ·ι μυθοι
των 'Ελλήνων δέν ήσαν άποκύη
μα της αντασίας άφελG)ν άνθpώ
πων, ζητούντων διά. τούτων vά. έρ
μηνεύσου•ι κατά. πpωτόyονον τρό
πον τά. υσικά. αινόμενα., άλλ'
άλληγορική πα.ράσι:ασις άληθειων
ένυΠ'αpχουσων εν τ'Ω φύσει τοϋ
πνεύμα.τος η λειτουρyιιίJν της κα
θόλου, άλλά. καί της άνθρωπίνης
ψυχής. Ύπηpξαν δέ άνέκαθεν εις
τά.ς Έλληνικά.ς χώρας σοφοί αν
δρες καί γυναίκες, οί'τινες κατεί-

χον τά.ς Οεία.ς τcι.ύ--1.ς y·ιώσεις, τάς
δποίας μετέδιδο 11 προ ς: :ούς "η
τοϋ•ιτα; νά. τά.ς μάθωσι είς τά.ς όp
γα.νώσει ς Εκείνας, τά ς όποία.c. ώ
νόμασα.ν <Μυστήρια». Τά πρόσω
πα. -α.υτα. οί μεταγενέστεροι φιλό
σοφοι ώνόμασαν θεο ιλείς , «εγ
γύς θεώ11 αίκοϋ1λ:αc;>, κ.λ.π.
Μυστήρια έλειτούρyησcι.ν εν τψ
πα.ρελθόγτι εις δλας τάς χώρας
της γης κα.ί είς ολας τάς εποχάς.
Καί οί πολιτισμοί, οϊτινες ·ηνθη
σcι..ν εις δια όρους χώρας κατά. ώ
ptσμένα.ς χpο•ιικά.::: περιόδους δέν
έοημιουρyήθησαν παρά ύπό -ήν
ώ!Jησιν καί τήν ήyεσία.ν των άν
θρώπων των �1υσ:ηρίων, οϊτινες
ερχόμενοι εις μία.ν κα.τάστασιν ά
μέσου εποπτεία.; τοϋ 'λληθοϋς κα.ί
τοϋ 'Ωραίου, μετέφερον τάς εσωτε
ρικά:; των τ-α.ρα.στά.σεις είς τάς
κοινωνίας, τά.ς όποία.ς διέπλα.σσον
κατά τά. πρότυπα. ,αϋτα. καί οϋ
τως εδημιουpyήθησα. 11 ·ή Φιλοσο
φία, ή Τέχνη καί ή Επιστήμη
-ων διαφόρων λαων, των όποίων
τά. διασωθέντα. μέχρις ήμων λεί
ψανα. θcι..υμάζομ�ν σήμερον.
0

Ι ΛΙ Σ
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Έά.v, κα.τά. τόv 'Εδουά.ρδοv Lυ
ρέ, ό πολιτισμός έκά.σπ:; χώρας
εί·ια.ι rι ανταύγεια. των Μυστη
ρίων' σ,:ιvα tv αυτtι zλειτούργη
σαv, τά. 'Ελληνικά. Μυστfιρια. ύ
περείχοv ολωv τύ)V άλλων Μυστη
ρίω·ι τιί>v 'λvα.τολικώv λαώv, δι
ότι α.ί εκδηλώσεις α.ι;τι:ι.ι του πολι
τισμου ΞψΟασα.v εv Έλλά.δι εις ά
φΟι:ι.στον ϋψος. Κα.ί ου μόvοv του
το ! '.\λλ' εκεί•ιο, δπερ δια.κρίνει
προ πα·ιτός τό 11 Έλληνικόν πολι
τισμόv άπό τούς άλλους, είναι δτι
οδτος εις τά.ς εκδηλώσεις καί της
πολιτείας κα.ί τrις θρησ,μίιχς καί
της :ριλοσο:ρίας εvσα.ρκι6vει τό αv
Ορωπ:cι:ικόν ιδεώδες, τό όποϊοv
ουδένα άλλον πολιτισμόν χαρα
κτηρίζει, κα.ί ίδίι:r,, τήν εvvοια.v τη;
ελευθερίας, χάρις εις ήv όποία.v
κcι.ί διεσώθη εnί μα.κρόv οδτος έ
πα.vειλημιμένως ά:rό τόv κατα.κλυ
σμόv της βαρ6αρότητος...Hv είναι
λοιπόν δίκαιον νά. τιμώμεν ή1μείς
οί 'Έλλην ες τή·ι έπρό παντός
,
.,
'
λ η\•ικηv ε.μπvευσι•ι και σκεΨιv, αιτνιες καί έδημιούργησαv -ό «'Ελ
λην:κόν θα.-μσ.»;
)1

,

'Η λειτουργία τώv Έλλ YjVtκώv
Μυστηρίων δέv ά :ρεώρα μόνον τήv
μετά.δοσιv των αληθειών περί της
άρχης της ουσίας καί τr ς λειτουρ
γίας του Σύμπαντος καί της τρο
χια.ς τήv όποίαν διαγρά.yει πα.v
ψυχικόν ον, άλλά. κα.ί τή·ι λύτρω
σιv των ψυχών διά, των λειτουρ
γιών του πνευμα.τικου κόσμου, τά.ς
δποία.ς παρέστησαν Ηλ ηγQρικώς
εις τά.ς είκόvα.ς της Έλληvικης
Μυθολογίας. Καί διά. τουτ'J δέv ό
πά.ρχει υΕλληv φιλόσοφος, ποιη
τ+,ς η ρή:ωρ, δστις vά. εμ'ι'Υjμόvευ
σε τώv Έλληvικώv 1υ-;τηρίωv
καί δστις vά μη όπηvίχθη -ό μέ-
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γα. τουτο δώρον τό πα.ρα.σχεθέv εις
τούς ανθρώπους ύπό της Δήμη
τρος, θi&.ς τώv Μυστηρίων.
, 1ήμητρος γσ.ρ ά:φικομέvης .. ίς
τή•ι χ<Jψι:ι.v ήμώv, δτε έπλα.vήθη,
της 1 'όρη:; άρπα.χθείσης, κα.ί προς
τού:; προγόνους τούς ήμετέρους ευ
μενιί>ς δια.τεθείσης έκ των ευεργε
σιιi)·ι, fλ; ο,}χ' οίόν τ' άλλοις η τοίς
μ:μυημένοι; α:κούειν, καί δούσης
δωρεά.; διττά.;, αϊπερ μέγισται
:υγχάνουσιν ού:>"α.ι, τούς τε κα.ρ
πι;;ύς, οί του μή θηριωδώς ζην ·ή
μiς αίτιοι γεγό·ιασι, κα.ί τήv τε
λετΥ/'Ι, ής οί ;ιετέχοντε:; περί τε
τη; του pίου τελευτή:;, καί του σύμ
πα.·ιτος α.ίώ·ιος, ήδίους τά.ς ελπί
δα.; εχουσιν» - είnεν ό ρήτωρ Ί
σοκρά.της εις τόv περί της πόλε
ως τιίJv 'λθηvώv < ]Jα.νηγυρικόv»
-ου.
'λτυχώ:; διά -ήv α.vθρωnότητα
τά. Ιυστ11 ρια εκλεισα.v ύπό r:ό κυ
μα της άμα.θεία.; καί του σκότους
κα.ί ο,}δέν περί αυτών άκρι6ές δυ
νάμεθα. vά, πληροφορηθώμεv. Κα.ί
διά. τουτο σήμερον προσπα.θουμεv
v' άποκτήσωμεv «γ·ιώσεις περί τά,
θεία» διά. της μελέτης παντός δ,η
,
- , ,
,
, .,...
σω"ετ-α.ι εκ των α.ρχα.ιωv κειμε 1ιωv
κα.ί πιχντό; δ,τι εχει περισωθη έκ
των άρχα.ίωv πα.ρα.δόσεωv εις χώ
ρας, εις ας εχουv χα.τα.· ύγει γvώ
στα.ι τιvές τώv αληθειών. Οί δέ
ερευνητα.ί της 'Αληθεία.:; δεν πρέ
πει vά παραλείψουν χα.νένα -τρό
πον, δι' οδ δύνανται vά, φθάσουν
μέχρι των άληθειώv τούτων. "Εν
τοιου,τοv μέσον είναι κα.ί ή μελέ
τη της Έλληvικη:; Παραδόσεως.
]<,ίς τήv πα.ρίj)χΎJμέvηv Έλληvι
κήv άρχαιότητα. οι γvωστα.ι των
άληθειώv της Φύσεως ώvομά.σθη
σα.v «Σο:ροί». Ό μέγας δμω:; Πυ-
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tJα.γόρα.ς, είς έκ τG)ν έπτά. σοφιί) 1ί,
εύρίσκων τ·ην προσωνυμία. 11 τα.ύ
την πολύ βα.ρείαν, κα.θόσον κα.ί ό
μεγαλύτερος σοφός γνωρίζει πολύ
όλιγώτερα. τιί1ν οσων εχει ά.νά.γ
κην να. μά.θ11 , ώνόμα.σε τούς έρευ
ν ητάς της 'Αληθεία.ς Φιλοσό
φους> κα.ί εκτοτε έδόθη ό -χ cιρα
'ΥJ:ηρισμός οϋτος ειζ τούς ζ ητοϋν
τα.ς τr,ν ά.λήθειαν και cδημιουργή
θη ό &ρος Φιλοσοφία. . 'Όλοι
σχεδόν οί ά.ρχικοί δημιουργοί της
Έλληνικης Φιλοσοφίας, Πυθαγό
ρας, Θαλης, Δημόκριτος, Παρμε
νίδης, 'Ηρά.κλειτος, ΈμπεδοΥ.λης,
Πλάιτων κ.α.., είχον μυηθr,ι εις τά
Μυστήριχ της 'Λνατολiις ·η κc1.ί

G7

εί-χον σχέσεις προς τούς ίερείς tG)V
ΈλληνικG)ν Μυστηρίων. Τά. δέ
συσ,ήμα.τα, &τινα. διετύπωσα.ν, εί
χον ώς κοινήν βά.σι·ι, τ+ι ν διοα.
σκαλία.ν τών Μυστηρίων, κα.ί διά.
τοϋτο &λα. τά συστήματα. τα.ϋτα.
δι' ενα. προσεκτικόν πc1.ρατηρητήν
οέ :ι a �α.φέρουν π�ρά μόνον κ� :ά.
.
'
τους ορους κα.ι τα.; λεπτομεοεια.ς
κα.ί ά.πι,τελοϋ ι εν ένιαίον σύνολον
6περ δυνάμεθα. ιά. δια.κρί•ιωμεν ώς
Έλληνικήν Φιλοσοφία.ν>, ητ.ς
καί ά:πι,τελεί τήν πρerπαιοεία·ι οιά.
τήν ερευνα.ν κα.ί τών ένδοτέρων
λειτουργιGJν της Φύσεως.
1

ΛΝΤ. Γ. ΛΔΡΙ\ ΤΟΠΟΥΛΟ�

*

Ό ανθpωπος: που δεν άλλά(ει mν γγώμη του πατε μοιάζeι
με τα 6τά6lμα νειρα καi έκτρέφει έρπετα -rοϋ νοϋ.
Β I a Jc e
Oi

ΚΟlΥΟΙ.

ανθρωnο1 δεν πpοθεύχοvtαι· μονάχα διακσνεύοuν.
Bernard
haw

'Q θεος: δίΥει δε κάθε νοϋ τiιν δυναrι:ότnτα να δ1αλέξη άνά
μεδα υτι\ν άλήθεια καi τι\ν άνάπαυοι. Πάρε οποrο δΟίί άρέοε1 δεν μπορεί ποτε να εχης: Κ!ffi τα δύο.
Emer οη
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Ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ]: ΙΤΕΑΝΕΙ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

α

, , , '}Ι �ΠΟΧll 11UUJV, ί,ΟqΕρ(ί. rι.αι,
'\Η1 ,προηγοι•ιιi1ου, �ποχη συνοχηc l0,ιίη• ?, ά.πορία ά,Θρώιπων ά.ποψυχό,
Τ<•>ν M(J qόυοι• των tπ�ρχοιιiνων 'r1]
iκo1 1ui111.
']l κρίσιc: ι\.ωγΗ,,ρίt,ιται καί παρά
τηc; 'ΕΥJΚλησίαc. Σίινοδοι r/4αί Διασκ�
ψω:;, - Εολόγοι και. Χριστιωοί διανο
οί1ιι�1οι, ί•σΕωc: 'ι.αί Ά,ατολη:, ά,α
μολογοίισΊ 'Υ.αί ιιάλιστα πολυΗδΕίc; τηc;
Χρίσ�ωc; τίιc; οψΗς, ίδίq. τη:; Ορησκ�ιο
τικη:; 'Υ,αί 11Οικηc:.
, ' δ καί ;τρό της κρίσεως ταίιτη:;
καί τού άι,τ' αϋτης δι,λi1ιιματοc, τηc;
συ,ι•;τάρ!;,εωc;, 11 τοί• άcrανισuοί,, 1cί1ρι
<Τχοu
' �νω, rιί ΈΥ,κλησίαι τού Χριστοί,
( ... ) rο�ντο διιί. ταυτοσiμιων παγχο_
σιιίων μηνιtιιάτων, ΎUιινή,, �νώ;ιιον
πάντι,1ν, τi11· βαρ�ίαν άιιαρτίαν τη:;
διωρ{σεωc τ<,1, 'Ε,1χλησιω\', τη:; ι!;,
ωΊrη:; .τιιρrω�λησ�ω:; τοίι ά,Οριί>::rοι•,
δι<ι ΤΟ\' ότοϊο, ι'.ί,Ορωπο: rγι\f\ ό
(-)�oc; 'MLL i1ιιΕί: 11::τάρχοιι�,, Κ(ιι ηiν
�;τ�ίγοι•σαν άνάyχην τη: Ο�ριι.τεία:;
τοϊ, -;ιακοίι.
ΊΙ ά::ταΙΤησι: τu,ν Χριστιωι'iiν, ά
τοιι<•>ν ,καί Λω 1-ι'ii, Συηδρίισ,, {1τϊ1ρ
::.� ιιεγιιλω;�δη:; 'Υ.αί ά.,τοιr ασιστ rχή �ίc;
κοι,i1, ;ιορ�ίω, δυ,άιιΕι ο-i,χί του Θ�ο
λογιrι.υii \ιαλογοι•, ηΟέντοc: Είc: δFΙ•
ηριιν ιωιρω, ά)λίι 'TOii διαλόγου τη:;
άγάτης ιαί τη� Υαταλλαγη:( ... )
Καί ιτρόc ί•ιιiic, άδΕλqοί, καl τ{γ,α
�ν ] ι•ρίω :ηριτόΟητα, τi11 άγά.την
τιιίηην τοϊ• iξ ιi.γάιτη:; i1αΙ'Ορω.η1σα,
το::: Χριστοί•, ,,\τι:; ε!;,ω, βά�λει πά,;α
ιr ο(,ον, ιι�τα'δι οιιι ν ·1-αι μαλιστα την
11ιι{ ριιν ταύτη, �,τονι�ηρο,.

Γνι,>ρίt,οιιεν καλωc; ί,rr' ilc; συνθή
κα:; διαηλιίη, ΟΠ01! καί αν ζητε,
γν >ρί ιι�ν τά ργ
ιι , τ ν άγ 
,
<• t?
[ � ύ αJ'\' ή
,
�
πη,, την π ιστι,, την δια-ι.01ιαν, τα:;
προσ rοράς, τά:; Ολίψειc;, τού:; κό
πους, τήν rίιποιιο,ήν, ηi ν •ι-αρτερίαν,
τi1ν i ιιιιονήν. Π αρακολουΟοϋιιεν ύ,μii:;
iκ τοϊ, πλησίον. Σ υιιιιετέχοιιε, είς
τr'ι.c; Jηριστάσειc; vμίί>ν. Καί προσευ
χοιι�Οα ύπέρ rί.ιιιω,. ΓεΙ"ηΟήτω τό Θέ
ληιιά Του!
ΊΌίι:; πτωχού:; ά,διλ ιr ού:; εχετε ,;ιάν
τοη ωθ' ίιιω,. Βοηθητε άλλ11λους.
Κρατ11σαπ δ:τερ ι'δόθη ύιιίν, \''\'α ιιη
lΗί .-- λάυη τόΥ στέιrανον �LIW\', Είρη
νΕύtτε, όιιονοείτε. Αί προcrητείαι άιτο
;,τ ληροϋνται. Αί ;τροσδοκία1 τιi>ν λαων
ι',τιr1-11ροϋνται. Χρ,στό:; .παραγίyεται.
,Α ύην ή δό!;,α είς τούc; αίωναc. 'Α
ιιi1ν.
Χριστούγε,να τοϋ 1967
Ο ΚΩΝΣΤ:\ΝΊ'J;ΝΟΤΠΟΛΕΩΣ
διά;τυρος εύχfτηc; πά,·η,J, rί.ιιιων
«ΗΗΜ:\», 2.ι Δεκ. 1967
ΕΜΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ
J fροσ�υχή τού Πά:τα ] [αύλοιι Στ'
t•ιuετρος ά1εγ,ώσΟη ύ;τό τοϋ ΠοΙΤί
cr κο::; πρό:; τά :τλ11θη. τά όποϊ.α συ
ν� ιε,τρ<Qθησαν ιίc: ηΊν :τιατείαν τοϋ
'\γίου Πfτρου, ηiν παραιιο,ήν τη:;
J r ρωτομ)ονιii�, χ_αρακ;τηψ�Θείσω· ώc;
,
< ταγχοσιιιον ηιιεραν
Ηρηνης». Ί Ι� ιιιιΗροc; :τροσει•χ1Ί τοiΊ lΙροχαθη:ιιέ
?" :ii:; ΡωιιαιοκαΟολ11χης 'Εκrι.,λη
σια: �χ�ι οϋτω:
« Κί,ρι� ηϊ:; ιίρi1νης Θεέ
:rοί, τού:; ά.,·Θρώπους f' ηιιιούργησε:;
κι' εδι ξι; ηiν κο.λωσύ,η Σου σ' αύ( τού;
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ

νά την μοιραστοϋν
τέικ.,·α της όςης Σου,
f'ύχαριστίες πέ,μιποuμf- πρός Σ i:
διότι μας εσηιλες τόν 'Ιησοϋ,
<<ΊΊίόν Σου τόv άγαπητόν»
κιιί διά τοϋ ιιυστηρίοu της '\,αστά(σιως
11ιηiστησfς .\1,τόν λΗτουργό\
τη:; σωτηρίας τοϋ ά,Οριi>ποu,
ΠΥ\γην είρή\ ης
κrιί δωιιο, ι!δΟ ιι οσύ, ης.
] [iιιποuι, προς Σ f ιί,χαριστίας
11ιιί Tt] \ fύ -y ήν,
οί τοΟοι, ι ί π(!οσπάΟΗε ς
τιΊ. �:τιηύγuατα
τοί, :τνείιιιατος Σου της ιίρήvης
,α φ/0011v στί� ήuiοε� uα�
ι'ιγύιτη' στοίι uί"σο1•ς �ή�, Οi�η
κιηιηοηση στης ύποψίας
rγ,ο α στης άδιαφορίας.
'.\ς εύρύ,ουuε το, νοϋ
Υαι ιις ().\Οίξο11Η ολων οί καρδι/:ς
στην άγω�:η τοϋ άδιλ(J' οί,,
,α γί\Ουuι όλοι
είρ νοποιοί.
�)1 ιιήσου., ] �ατiρ,ι� τοϊ, iλέου::;.
ολο1•ς ,του αγιιJ\ ι1.,ονται,
iκείνοu:; πού πονοϋv
11αί ,ηΟαί,οtl'\
\ιΊ. q/ρουν στόν κόσuο άδιλιrοσί,, η.
ΕiΟε 11 Ιlασιλεία Σου
της δ ,:α ιοσί,,η:;, της ιίρi1νη:;
καί της άγάπης
\ (ί ελΟη σ' δλοuς τοίις ά\ Ορι;)ΠΟU:
;ιαθε ιrηλiμ:: -καί γλώσσαc.
Καί είΟε ή Γi1
,ii <<τληρωθη διά της Δύξης Σ οιι>>.
'Aui1,.»
«λ1.\ΚΕ \Ο 'Ι.\» ΘωσαJονίΧη:,
31

α. 1967

ΕΙΡΗΜΗ ΥΜΙΝ !

Εϋχοuαι όλοψύχως, οπωc τό ετος
196' ά.ποδιώ!Ξ,η η'�ν άγιιJ\ίαν, 1', όποίιι
διακατέχει ιιiγα ιιέρο:; της άνθρωπό
τητο:;, &η ά,τό της uιιiς στιγιιης είς
την ιαλλτyv ε{vαι δu,ατόν Ιτ) ποθητή είς
δλου:; ιιας είρ1iνη, ,ά φυγαδεuθη είτε
άπό μικροτέρας είτε άπό uεγαλιtτέ
ρα; 11ηριοχάς τοϊ, σιλα,i1τou ιμας η ΙΧαί
ά.τό δλην την έπιq:άΗιάν του. Εϋχο
ιιαι �πίση:, ϊνα ό Πα,άγαθος φωτί
ση δλουc: uας ά.νε!Ξ,αιρέ-τως, ,ά καταοi1σωμιv -έπί τέλους, δτι δεν ε{yαι
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δι ,ατόν να εχι,ιuΗ π1.i1ρη 11αί στα
θΕ(!αν είρή,η,, α, δi:\ νιιταταγωuεv
όριστιΥιί>ς καί iνσιl\Ηδi�τως ύπο τιΊ.ς
σηuυία:; τοϋ uο,ιnδι11οϋ <,"Λρϊ(ο,τος
της Είρη,ης 11αί δτι ιιονον ϋ., �,τα
κούσωιιεν fίς τα ,ιροστάγματα Τοι•,
ίδιιιιτiρως δι είς την J'ίριiηη, Του
11αί ιΗγάι.ην i ηολ.i1,, Οα δη,uιο11ρ,yή
σι,,uf\ τη\ νιrιηqορο\ i11εί,ην πα,
στρατιάν τη; '.\γάπης, ή ό.τοία «εξω
f\αJ/H τό\ qόδον> '/Οι ΥίLΤι�τροπιiηΗ
;τίί\τα ι'χΟρο, 11ιιί τοl fULO\ Υαί της
ι_.:ίρi1,ης ιαί οίοιιδi1ποη (J,/ 1 ου flγα
θοϋ.
Είδ Υιί>ς ό>ς προ::; τi1, r,δοξο, vαί
r'ιγιιτη..ι/\ην ιιας πατρίδα, EUifOUω
δια11ω,>ς, δπως αρϊ(ονη:; ιαί Ι,αο:,
0/το\ΊΕ:; ί,περάνι,1 πά,τι,ι, τrι προστά
γuατα τοϊ, Σωτηρο:; 11αί οί τίηης
ιιροτάσσο,ης τό σι1ιιιfΕρον rιαί το ιιι
γαλtίο, τοίι 'ΈΟνοιι;, ι'πιδοθιίιuε, εί:;
τον εiιγε,η καί ίtψηλόν άγιίηα τοίi
ποιος ,ά καταστη ά!;ιιi>ηρο\ ,ι.ατο κητήριον τοϋ ΠΗuuατο:; τη::: είρηηύ_
σtω:;, της συναδιλcrώσεω:; 11αί τη:; ά
δει ιι οσύ, ηc: 11ιιί ποίος γι.ι σιι ιιδά) η
περισσότερον ε-ίς τi1ν ι',τά,οδον τη:;
πλiιροιις γαλήνης ιί: τη, Χι;>ρω uας
γαί εί: την παvτοιιbη πρόοδον τη:::.
Εί,χiτης πρός Κύριο,.
Ό ':\ΟφG>ν ΙΕΡΩΝΤΜ() L
«ΒΗΜ:\>>, 3 ι '\ε·ι.. 1967
ΧΡΙΙΤΟΙ
ΚΑΙ ΜΩΑΜΕΘ

Μολις πληρ �r.οο i1θη-ια ;τρο� θ�ς δτι
ό ΤίαΗιγιιοτατο:: Οί1101_1 ε, κοc: Τ[ α
τριάριχη::: κ. 'Α θηναγορι�c: σ,χiπηται
, ' άρχίση 11.ουδιντολοι uε ;rου� Μ�ια
ι�Εθίί\οu- (καί Μι,ιαιιtθα,οι δtν εl\αι
ιιο,άiχα �ί Τοϋρικοι, ε[ωι οί '.\ρα.-τ:ά
bε- οί 'Ι,δοί οί Πακιστα,οί κι' [να
ιιε�ό.λο αλλο ' πληθο::: ποιrι.ιλ( ι)�ιιω�
) αω,) ηλΟε στό νοίι ιιοu ή σχ η,η που
άναqfρΗ ό Κα αντt.ά:ι.ης �;τον «Κ?-
, ελαδε χω
πιτάν Μιχάλη» του 11αι :του
ραν ά,·ό,uεσα στους δ11ό ιιοσ,ι.ο,ι.ούtοιι 
,
' ουc τοϋ Μεγά,λου Κάστρου, τον
ι:,ιάοιωια Γιάν,η τό, Χιαλιε-πιτt,η πού
ητα,; χριστια'\ός χαί την 'Ecr ε,τί,α Καδαλί,α ;τοί, ηταν πιστό::: uουσο1•λ
μά,ος καί ιιά,λιστα ι'σ1/.όπει·ε σά, Οά
:ιεθαι,ε νά γίνη ίί.γιο;. Ό ιιι.-ιάρμ.τα
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Γιίι.ν,η:;, λοιπό,•, καί ή 'Εcrιντίνα συν
�<rισνησαν ,ά μην ΠΗ()άξοι•ν ΠΟΤΕ ό
[ναc; τό, αλλο Υαί ά,φοϋ σ11ηφJ)νησαν
ruτHrάσισαν νiι κιrρc:Jσουν τή σι1μφω
,ίιι των UF qo()�Qό δρrι.ο:
- J αί σ� τί άσιίίΝι•J Οί.ι όρικιστοί\uF,
μc,)QE μ;1:r1ριιrrι:c1 Γιά,,,η; ρι,ηησ� ή 'E
<rf\ ΤίΗι.
- Θιι όρκιστοi1ιιf στcΊ Χριστό ,-,αί
στ<Ίν Μο1•χι�ιιέ>tη, αιτάντησι κοφτά ό
μπιιριωτα Ι ιά,νψ:;.
Ίl ΈφΕντίΗι, δuωc;, l!Ξ,ανίστη:
-'Όχι τtin μο11, ε[πι,. Θί.ι όρrκι
στοί•ιη στόν Μουχruu�Τη ικαί στό Χοι
στυ. 1 lριuτα ό Μουχcψ�τη:; κι' ϋση
ρα ό Χσιστύc;.
- Τιι λοί,σα νι'ι σοίi λείπουνε, άν
τι�τά,τψn κιιτηγορη,uίηιικΛ • ό μ.π:άρ
μ,τcι Γιά\\η::. 1f ριίηα ό Χριστό:; κι'
ϋσηρα ό Μοιι.χι�ιι�'!ης. 'Α,λλοιώηκα
χcιλοίψf τi 1 σι\ιιιr�•Jνία.
Τό ΊΙράι-ι)Ιι:ιο ήταν, ώ:; qαi.νεται,
iπιbι,κ.τικό ά.πό τό1η -καί /;χι ιιονά.
χιι σήuι,ρα- στί :; irψηλ�c; Οι,ολογιικέc;
σι tητi1·σ�ιc;. Άοχίνησε λοιrπύν, μιί.ι ά
ηλ�ί,τητη 0fοηολογία 1\, μαλλο,,
ποοσο, τολογία μετα!Ξ,ύ τοϋ πιστοί, ατό
Χριστό ιι άοuστα Γιάννη καί τοϋ ά
crοσιωιι� 10υ στό Μοι•χCJΙuf·τη 'Εφfντί
,cι:;.
-'Εbι'ι ποί, λfc, ιιωοέ ιι;ιτu,ρ,ιιrrι:α
Γιά\\'η, 0-εγι i�-uιρήφαυι ή Έφεντί
' n. ιί b�κύ:; μrι:; ό Μοιχwιιέτηc; είναι
,ω(,άλλα σi ασπρο αλογο ποίι χι,νη
γcϊ. στόν ο,,ρα, ό τό δικό σας τό Χοι
στο.
� Τόν κιινηγii, μά δ�,, Οά τό, q-τά
ση :ωτi, τοίι ι'ιπάντησι, ό ιι,τά,ριuπα
Γιάννη:;. Γιατί ό δι,κόc; μαc; ό Χριστός:;
�fΗιι γιrιόc τοίi "εοiι, iνω ό διΧός σας
ό 1οι,χαιu�τη:; ίντά \ αι μωοέ Έφε,•
τίνrι; "Εναc; irrι:ιστάιτης ποί, η τόν κρα
η ί ό Θεό; στ11 δοί,λι,-ι\•ί του η τόν διιίι
χΗι ϋταν δ�ν πηγαί"ει στi 1 στράιτα
τοϊ, Θεοί,.
Τέλοc; πά,•τι,Jν ! "Τστερα ά.πό πολ
) έ:; συt ηrτ ήσειc;, οί δυό bιrιφωνοϋ, FC:
σιινεq-ι;η ησcι, νι'ι :ταρθη ό δρκο:; ετσι:
Ό μ�άριιrτα �ιάννηc, , ά, όρ:<'ιστη :
«'Ορικιtομαι �το Χριστο �-αι στ,ο �ου
χαμiτη.:Ρ. J αι 11, 'Εφιχrινα να ορικι-
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σθη: «Όρ-ι.ίζομαt στό Μουχcψ,έτη καi.
σιτό ΧιριΟ'Τό».
Θι'ι μ11ιοροϋσα νί.ι γράιψω όλόι,λη
ροuc; τ�μοι•ς μέ ά,τιικείιwενο τή λαική
Ορησ1κ.ευτηκη θι•ιιοσοφία, τούς καιρού;
που τά δυό φυλετικά στοιχrεία της
Κρήιτης -οί Χριστιανοί καί οί Μωα
φ·θανοί-- παρωμ,ερ�ζοντας τούς θρη
σκευτιικοίιc: φα,•ατοομού; των, προσ
παθο -σαν νά ζήσουν είρηνιrι.ά μαζί
των.
Τό πνFi•uα τη� άμ6λύνσεως των
Οοησκ.
, ειnιΥJών δια,φορω,• πού θέλει νά
Υ,αλλ•ιργήση σήμερα ό Παναγιι,Jτα
τος Οίtκοιιμινιrι-ός Πατριάρχη; κ. 'Α
Οηναγόραc, ηταν τά χρόηα iΥ.είνα
διάχυτο στ1iν ά.τ�ιιόσφαιρα. Ί-Ι δέ ίστο
οία τηc; Κρήτης τού τελειrταίου ήuί
σι,οc τοϋ πι,ρα01μέ,ου αίGη•α καί των
πρώτων δ�και,τηρ�δων τού τρέχο,•1-οc,
�ινω γιο1ιιάτη ά.πό ]Ι)εριστατικά καί έ.κ
bηλιόσει c; πού μαρτι1ροίiν ενα ύποσυ
νε�δητο πόθο των δυό θρησrι.ειων νά
]Ι)λησιάσοιrν ή uιά τi1ν αλλη. Προσω
πικά θυ1ιιά,uαι τόν Άλη μπέη τη:; Ίε
ψ�fτρ·ας, [,α καλλιεριγηuένο Τοϋρ
κο :ιοί, sπιιιtι, θαυuάσιο β ο,λί καί πού
�!χε χι•οιο).ι,γJtι κά λατρεία στόν 'Άγιο
Ίωά" η τό Ρι γολόγο τoii όροπεδίου
τοίΊ Λιωιθιου. Έρχόrrαν Υ.άθε χρόνο
στό πrινηγίΊρι, Υ.ιρατοiΊσε f,α ά01κί λά
δι γιιι τίι κωτήλια τοϋ Ά γίου, ε6α
'"ε ενα χρι,σό yη,:τολεό,ι στό δίσκο καί
δ,τι ιιι1τ:αξίσια του ει.ιηαν οί χορευτά
δι,c πού ειrιαιtrε τό βιοΑί Χαί χόρευαν
τί� εδιbε στην έΥ.tιλησία. Τόν ι:rιίι,α
'ξι ,-,όmοτε ό πατέρα:; μου ,ά τόν q,ι
λέψη στο σπίτι. Κι' δταν τόν ρώτη
σ1ο :τιο:: γίνεται, ΤοϋρΧος αίηόc, νά
Βοίακηαι τόσο κον-ιά στή Χριστια,ι
'>'.11 θρησ�Υ,εία, ό 'Αλης ά�άντ ησε σο
υ αρά, σο6αρά:
- Δ�ν βαρυέσαι, Υ.α..C'Τετάν Κων
σταντη. 'Ένας εf,·αι ό Θεόc, bο'ξασιιιέ
,ο τό ονοιιά Το\'. Τά. μά"ι"ια τιuν ά,
Οριό�πω, ι,[1αι άλλοιώτιΥ..σ.. Κι' αλλοι
τό,· βλFΙJΙΟ\'ν σιιν Χριστό κι' αλλοι τόν
βλέ�.τοι•ν σάΥ Μουχαμέτη ...
Α. Κ. ΓΡΑΜΙΜΑΓΓΙΚ:\ΚΗΣ
(«Μεσόγειος» Ήραrι.λείου)
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Σημιιώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. PIZODOYΛΟΥ

'Ένας 6ουκολικός - pετοφuσ1:κός
Ό κόσμος της πατρίδος μου. Ποιήματα. ΠΑΝΟΥ ΤΣ]ΝΑ
' ντίλαλοι u:τύ τά τραγοί•hω
τού Κρυστάλλη. 2-i. πfλfκηιι{
νους -σαν μi χωριι:ιτικο σουγιά
δεκαπfντασί,λλαδου::;. Ό κόσμο::;
της ψί•σΗι)::; μi. ηΊ δροσιά του, μα

και ηΊν μιtiρω
του, hοσιιένο::; ιιi
τιι και χύ.ρι, ιlλλι'.ι
'Α; uχοί•σωμt
ν11:

τι7η1 ιlνΟρό):των
:ταριωτατικότη
και μέ ώμότητα.
τ1 1 ν :τρόηη φω

«Ι αJοτιιχ�� οί χι,)(Ηωi:, ιιέ τά α:',ια το": τιΊ. χiρια.
'Όπου βαι:�οϋ, ιιi το τσαπί, HQO ά,αδρ&,Η ό τό:ω:.
'Ό:το1• βαροϋ, ιιέ τον κασιιιί, χρυσό, ιιαργαριτάρι.
Κι' ά.του ιιi rτi,ι τοίi άργιι,) � οί, ιεντιι''ται ό κοσιιος ο) ο�.
"Ο)ο χρυσό τόν κiνταγα,, Χι ολο ιιέ τζοδαtρι.
Γίιρο τοϋ βά,οιιη βου,ά, γί,ρο τού βάνοt"\' κάlιιποιις.
Γύρο τοϋ [�ά,ου, πέλαγο σιιαραγδογε,ν ιιι',ο.
Κι ά..τό ολα :τιό σηρ,οτερη Χεηοϋν καl τη, άγά:τη.»

(σελ. 42)
Έδιϋ �ίΗ1ι ή πλάση 11 οιιορq η, έδώ λαλούν τ' άηδό'\ ια,
'Εδώ τά , εροl\άτραχα καl τά τρι όνια Ο.'\ τά,μα
Σ ταίνουν το πω ηγύρι τουc. 'Ε,διϋ εί, αι ή γη: άι r1ράτη.
'Εδιϋ είναι ό ηλιο: πράσινοc;. Κι εlν<ιι τό Χαλοr,ωίρι
λωρό' ό χειιιιϋ,α: θησαυροc· Κι ή ά,οιξη τραγούδι!
'Εδώ ε[να, οί άγιL-τες ξέφαντε:. Έδιϋ κι οί :τέτρ�ς ::οu,ε
Καl τιΊ. χαλίrι.ια, Χι δλα έδιϋ. Κι ή ιιοι•σι:ι.ή πο1_1 χτίtει,
'Λπό σ;κοπού; �fρινQυc πλάσεc, τά παίρ'\ ει ιιέσα
,
,
στ' αραχνινα
τα διχτυα
τη; ...

' λλά. 11 φων1Ί αυτή, δίνει πε
ρισσότερο τ1Ίν είκόνα τού κόσμου
της φύσεως και λιyώτερο τών αν-

Οριί.J:των. Οί ίίνθρω:τοι είναι crτω
χοι και κακομοιριασμένοι, αγράμ
ματοι καί 6ίαιοι. "· τσαλε; οί γυ-
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·αίκεc;, ανιc τα τα παιδιά, σκιιλιr1
χαί κότηc; μiσα στι'> δωμιί.τιο, χι7J
ιια στό πάτωμα, φη;)χΗα, άιψ�J-

Σ
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στια, οεισι
ιοαιμυνια. .::.εσχι'ζεται ο
s..
ειδυλιακ<>ς πίνακας.
1,,..

,

.--.

<

�τι'ι Βραγγιωά. Ψηλι'ι (\01•Υά, τσιο1 1γκάρια
κι ίlγρ,α γοι,ρέιιια.
1
Σ κληQύς ό τύπος, σκυοωτό:, στρωιι�νΙJς μέ χαλίκι
1 οχ,κι,ο κrιί γ11αλισηριi ;,αί σrιy πατϋ.ς τή νύχτα
Τύ rvα 'πύ. στό αλλο τι'.ι ΧΟ\ΤQά •ι.,οιιι111ίτια αιτ,' τά λιΟάρια
Τρίυοvται καί. σ,,ι Οοδολοϋ,• σάιιι';tως Οιιρρι: ίς κ.ι άστράφτει.
Κι 1:ίχιιιιf φτι:1χεια στό χωριό καl σε δ).α τά παιiδάκ. α
Τι'.ι ποδιιι �στάt.ω αϊιιατα, !;υπόλητιι σrιν ηταν.
l ι ;�ταν σκληρός, ά.,,αίδευτος κι άιιόρq<,ηος ό Υ.όσ�ιιος,
Κι ή πονηριr'ι δ�\' τοϊ, "λ1:ιπ1:, κι οί Οiρ,ιες τόν ?,δέρναν
Τό καλοκαίρι ιίλύπητα, και τό χι:ιιιιωνu ή rοείνα.
Κ ι οί ιιάΗς ητα\' �ά,αυσες και τrι παιδιά τύ. έδέρ,αν
γιατί �πι:ινοϊ,σαν κι 1:χ.λαιγα1 · Υι ητα, τραχι:ίς οί αyδρε;
Και στί 1 γ πλιιηία' 'ιιαλιί!\ανι: ιι� χοιryιατα Υαί ρ&ι.ους,
Κι ϋσηρc< �!Πίνω τσίπονρο κι ίΊστερα f,χαρτοοταίtαν'
Κι ί,σηριι σπίτι �;τilΥιιι,αν καί iδrρναν τις γυναίκε:
'Α I i1λ1:α, κ.αί κώπ:οη τι'.ι δάχτυλα στή , πόοτιι
ΊΌί,ς '6ά.tα, ;,αί τrι Eσcr ίγγανι: ώς 1·ύ. λιγοΟιμήσουν!
(σε).. 94)

l\Ιiσα σ' αι•Τ<)\' τον Κ<Jσμο φιλο
σοφfί ό ποιητή:::. Καί σ' αυτό ;τρο
χωρf ί πιο μ;τροστά από τον Κρι•
στάλλη. Τόν τυι)αννα το <<μfγάλο
ερ<οτημω> για ηΊν ;τροiλευσι και
ιόν προορισμό τού ιlνΟριοπου. 7.η
τάf ι νά μάΟη «τό riνείπωτο». Ι'αί
άναί, ητ ιί.�ι μiσα στ1Ί φίισι. Βι,Οί
ζιται καί χάνtται κυττάζυντα:::
να μικ (_) ό φτωχι'> χαμόκλαQΟ. Τι>
δάσος τοϋ φαίνtται «σάν ιι.κ{ (_) ια
μια (ιηΊ κι ιlΚΕ (_) lα μια εκκλησία».
Θfλει τ1Ίν εκκλησία νά γίνη ιιία
σ' δλη τ11 γη, κάποη, να ηλtιώση
δ πίφγο::, μι τ1Ί σι·ν�ννόησι τιί>ν
άν0ρ(ο;των, ποίι Τ(;Jρα μιλούν 11'1
γλώσσα του ό καΟiνα:::. Ώστόσο,

r

b?ν Οέλει ν' uν1Ίκει ;τουΟενά. 1ή
η Χ (_) ιστισνόι:;, μήτε ειδruλολά
τ (_) η:::. Πισηί•Η μόνο «Τ11 0Qησκεία
τιί>ν :;ταιbιιίJν δταν παί οι�ν». Θi
λΗ ί:' να μεγιί.λο νόμο, τη::: cχγάπηι:;.
Είναι ό νόμο.:: τη::: φύσεω:::, πού
;τρέπΗ ό c'χνΟ (_) ωπο; να τον κατα ·
κτ11ση.
Στα Π()ιήματα ποί, εl,•αι ποτι
σμiνα ιlπό ηΊν
μετα ρυσικ1Ί ιί
πορία και c1ναζ11τησι, για να κα
ταλήξει σ' [να �ίοοc; ;τανθεισμού
και συγκ (_)ητισμοϋ, δεν ά:;τουσιά
L.fl ό λυρισμ6::, ποί, ξεχειλίtΗ
στ' ι'-i.λλα τραγοί δια. Ν ά ενα από
σ;τασμα (1ΠΩ το «Γλυκοχάραμα»:
1

lΤοσα ιΙΟϋ λ�ει fω bε,τρί κ.ι [νιι μιrι.ρό βοτάνι!
Πόσα ιΙΟί1 λ�1:1 τηζ λιιγγ<ιδιας τό χ,άσιια τό uεγάλο,
Που είναι άπό rιγάπη όλόγΙΟιιο κα), κοw11,ιιστανε ιιέσα
Χίλι,�ς ψι•χοί•λ,�ς ντ?οπαλfc; uι,;,;ρε; σ�ν πε:αλο�δες !
Κι αδειο τριγυρω τι οτα δε βλ�,πι,J μεσ' στον κοσμο !
Μια λΗτο11ργίιι ιιυστικ1Ί κι δλος ό κόσuος ψάλτης
, ίλιες 1:.ω οίγει ψαι,ιιουδιi c, χίλιες μυσταγωγίες ..•
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ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ
Ποιήματα
· Αλεξάνδρw' Πλακωτάρη

l\Ιήπω:; Ού 11τυ, ϊ) ησιι·ση (Ηι
στο ΠΕ(_)ιfχοuενο ,α ίτιτlοφοι_ιcίτο
ή συλλογη <<Τοϋ 'Ε I λ η ν ιι ιαι
της γης του>>;
Στο Π()(7Ηο UF()O; (Ό ι.ι : O\T c-,
κοι,οιuψιοii) uιΊ; ϊαρουσιuζfl, σε
μια ποιητιιη ιρουαζιrρα, τu
όλολαuπρα ίλlη\lια νησια , Υυι.ιί
ω;, ιαι Αίγα ι'ί.Jl. ι1 ιiνοuιισ ια το
πία 1i"'τειρωτιια. Σε φωτοσιωσcι::::,
ό μόχΟος και ή άγωνία των ιl,-
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ΟοιίJπω, ιlλlα ιαι τι> bι.ιϋιω τιi'>ν
u�τιιεω'ενων, δττω; τά δ ruένα
τι:λοίu «στcιuοτηuε,u σάν τι=Οιιιτι:
ϊα ιιϊό τ<> στ ί6ο lJλl ου ιω(_)ου η
;·,ιι Ο cοσιοπινο ειι{}ησuιι μιϋ::;
Πιl\uγίυς, ()T(()U «ι<ι αν ) (LUT(uδα
το ιορuι uου ιυψω στο ιfι_ιοστασι
το ψη) (1, τ' <1JQU ίο ϊροσω"'Ιο τη:;
σα, ro ι.ιοδο δε Ο' ι1,αlαuψct»...
Εlνuι ιιια σΗρα ιlτι:ο rίιοιι Jεl1 ε;, "'τΟιι rίφή\(Jυν, διιω:::;, ιιια ϊι
ιρη γι ιση. 'Αϊο τu ιiJι_ιαιοΤF(_)α
Τ(Οιήuυτυ του Llf(.>Ol:::; <Ι UTOU τα
«\Ιεηωρα», δϊου uιά ϊρωτότυ:-τη
ϊfQL γι_ιαφιι{οτη; Cευγαρ<ιJ\, ι u�
το, ιιοινωνιιο σαριασuο. '\ξιζ, ι
,u τό ϊ()Οσέξωuε δΙ,οιΙ-ηρο:

ΧΟο,ιου θιοii ό ,οίίς 'tού :ιΗρι,1σι �δω 'tEQC/
σιι, τολιιψη στο, Οlι',ριηο τοι ,ιι /cινyασΗ,
LL(J. ΠQLV το γΕ,} Ο τοιι ,ιο;τασΕΙ
;ο" ,-άρqωσι ή cργη τοίί Τιιιωροίί.,
Γωρα, ιιοα,οιι,1ιιοο:, ιιατcιιιι 'tασγι_,
\(.( /αταyι,111αστιί στη γη, ιrιδι \(.( 'LIEI,
,u ;tαθΕΙ. Μηδι 1'ίΟυ ίιηωττιι. Τ' ιίrδο,,ιι
yιίι το 1'ίΗσιιιι J-οωοιδιζου,, ,ιι αίrrο;
που 'tΕτρωσι στογ ;ιαγyασιιο του iπαΗ•Ι,
στυγ1ος, ::;ιδο1tιασιιi10:;,
ιιι τα σι.ιγο,ια του ,α ;tασ/ΟΙΛ,
;ιι ω α τους ρασοcrορους 'tροιιηlί1
που Οα 'ρθοι, ι'ισ/ητοιrι,1}ηις ,α στησοι 1
στα όρθια δο,τια του lπαΗ•Ι: ρiiΊιια,
-ι:τι•rη, ρυΟιιο:;, το ιιαϊ,ρο ρασο.
y' ή ιιπα,οια, ό ιιό,ο:; ;ιρί;ιος ό συ,διtιt/Ο:;
ιιΕς στi11 ψυri1 τω, δί,ο ιοσιι,,1,
πού άΙΤιιιαyο\Ται ά.ιοιι,ι.
\υο /Οσιιι,11 ,ου άηιιιαrο,ται -ι:α,δια /' iιηι:,
'Τού α., τωρα τα ώραια ιια:; ;ιοριιια
στα ιιατωιιι,α ποδια - 01• ιιι:τροστα ά-ι:αρ,ιοιιαστι,
ι;ω &τα, βγοί,ιι� ωτο τη1 σύγΥαπ,η ίΥ;ι Ιησια Σου,
1ιογ�\\ητοι Οιοι, στη, rι, ι ξη Ο./Ι('τοί1ιιι.
/αί ιι,ρο:; στο ;tαριια τοϊ• όι ο:τορφυρου
διΙΤρου τοίι 'Ιούδα τφ -ι:ροδοσία του ;Ε;t1οίίιιι.
Στο δcυηρο μiρο::; (Ι\ΙίιΟοι καί
Ιστορία) ;τη,�:::: 6uπνευσΗύ:; εί
ναι ό Φαίδων του Πλάτω,ο::::, οί
χρησμοί τη:: ΠuΟία::::, τό Βutαν
τιο μi τοι'ι::; ειιφυλίοu::; σ;ταρα
γμου::; του. Και τεχνοτρο;τία 11

Κα6αcrιχ11, χωρί:: όuω:; lιείνη
ε;τι ,'QαULlαΤlΚΟτητα ιαι την
δο, ησι.
Στο τρίτο Ll,(.)O:::: ('ΑφΗηρία ό
Οανατο:;) ηλευταίο, εlναι Ενα
;το, υ ιί>ραίο χαί εκφραστικό ;τοίT1 j V
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ημα, rΗχν μνημ6σιινο μιι'i::; άπλης
ιlνΟιμ�πινη::; ψυχη:::, μ' rνα ιχπλό,
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άλλα καί ϋαΟύ μήνυμα. Είναι «Ί-Ι
κυρία Κρυσταλλία»:

Λ1•ιi χ�ρια πού κροτούσαν τή,• αύγή
ρ1•Οuούς κι ul\άλου
νι'ι. χαιρ�ηiσουνε τή γFιτο,ιι'ι.
μ� ιιιiι φωνή τραγουδιστή:
<<Τί κάγεη; JΙως εlΥαι τι'ι. παιδιά;»
1Jύσο γλιιr/.Λ στρογγύλωε τή λέ'Ε,η
«:ταιδιι'ι.» στα uαρα.ιιένα της τι'ι. χείλη
κι ας ηταν τό χαμόγελο ασιιρκο.
Τϊι ιιάτια άνοίγανε στό φως
ιι' άταρα'Ε,ία
γατά'λωκοιι ιιεση,ιιεριάτι,κου ούοανοί,.
Τιορα σι,Jπάσα\ F τ<'ι κί,ιιυcι,λα τ' άχ,ά,
τό αΗύΟ1•νο τό ιριοτηuα, rίΗιιο;
:τού ΠΥf Ει ςηόν 'Ί'ιιηττό ηΊν καλ<•>σύΥη.
Τι'ι δάχΤΙ'λιι Οι'ι γίΗιν ;τfτrιλιι αί,γινά,
ιιαριιαρι,1,•ιi,η κ' ή παλι'�ιιη Ο.εηιιοσύνη:
'\(,)O�f, Θ�ός, η βr�σι�,ii�, Ι] α,θρ(,)\,ίΟς
,ιι δινΗ, �στι,, κι α,Η•θυνα,
,ι'ι ιιή χιιΟtί ι'ι,:ι' τό, Υόσιιο 11 ;ιιιλωσύ,η,
γι ό ;τgι•Η Y<J� χαιροτισuό;.

Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Ποιήματα Κυr:. Χαραλαμπίδη
Ό :;τοιηη\:: f ίναι Κ ι\η_>ιο::. Κrιί
ν�ο::. '.\λλϊι τί1 ?'ι_1γο του fiνω σί
γου(_Jο καί μω1ωμiνο- \είχν�ι τι'>
<')ικιί του :τ!_Jϊ)σω:;το, :τοί, i-'χfι τι'.ι
τοι 1•
ίbιαίηuη χαuακτηuιστιχιί.
'11. οαΟΗu πχίψι::;, σιιχνά μι•στι
κιστιχ11 . Ί I σμ ιλευμiνη λιτότη;.
"Ενα::; φιλοσοψημiνο:: ιlνΟ(_Jω:τι-

σμιί::;. Τι'.ι :τοι11ματά του ;τροχαλού,r
σi: στοχασμι'). Καί bέχονται άνά
λυσι. JΊατί �ίναι δ rινΟό:: κά:τοι
α::; ιh�α::;, τό i:'νhυμα ένό; μηνύ
ματο::.
«Ί'ι) :;τεριστiρι μετά τον κατα
κλιισμι'ι» το t:11λευαν οί r'.ίγγελοι
γιr'.ι τ1Ίν ε�οι1 σία ποι', rοϋ εbόΟη.

'Όll(,1; αύτό...
τι'ι. λιuι.λαρα χαιρετii, τό, ανεμο, γιατί,
α\ Ο� (f\\'011:;η άγέρα�, τότε πιϋς θά ίδης
τή, ι'ιργ1•ρή πλει•ρά τοί, �λιόcr υλλου;
1

Θfλ�ι νU μϊi:; hιl><i�η τ1 1ν lξία
των ιινι\ιων στi1 (ω11, τi1ν «<ιuγιι
ρ1Ί πλευρά» τι7)ν tναντιοτ11των.
'Αλλά μέ τί <')ιακ(Ητικιίτητα !
Τί1 Χ!_)uμiνο ν6ημα στi1ν γ11ινη

εμπε,ιρία είναι το Οέμα καί του
;τοι11ματο::; «ΚάΟε φορά ;τοί, γίνε
ται ιi.hικία στ1Ί γή,>. Θά το μετς.ι
ψFρω δλόχληρο - είναι τόσο έ
πιγραμμα ΤΙΚ(), αλλω; Tf:

Κrι�ε ψο?ι' ι ;τ�i· χί\fτω αδικία στη Γ�,
,
ε[ναι μεγόvω:.
στου� Ουρανου� ο θορυυοc
'Εκ�ί χcι,ιιογελιοΗαc; �ρωτά ό 'ΑρχάJγγελος:
πρόc; τί τu ξάq,,ιασιuα. Τοίi άπαντουν ά,,;' τό τάγι11α:
<<Τr'ι. τίΙLΙ:τανά μας ύιτοψέρουν, δέ μπορούν

ΤΑ
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τό θόρυδο ν' άηiξου\ ... JJ « τΩ πα διά,,,
ή φι,ηi1 τού:; Λ{ει τοίι '.\ρχαγrγέλου,
«Οα iιτιιν αδυ,ιο ,<Ί. ιrράCιι.με τό δρόuο
σ' αύτά :τοί, \.l't{J.,Q')'Ot'\. rτσι ΠQfΠΗ 1 ά)ίuΟ\ Ο •

κι\;ιη, στ<> <<ι\Ια_ιτί•ιιιον τοίi
'λ γίου � ι1Μλουιlγιιίr:τνο,, ιl
πό κτίσΗι>::: κ6σuου>> Οά μα:; (ffi()
καλύψη: «Γη καί 01\ιανl�:; καί οί
νομοι σα:; μιι'.ι συνΟωη δλω,.
Στό «Πρι7ηο Βrμια» uu::: hί
νΕι τ<> μ11νυμα τη::: hη ιοιψ (tι{Ο

τητο:;, τη:; ινc(.)γΟί, ιU(_ΗΙt•σία:; f
:τuνω στη � η: «Ί Ι -rι!_>ύξη Οά σ�
σι; ση κι 11 bουλΗύ· χι1:_ιι(Η ιl�α
νrωίι1 στiι ιιΗρο τη:: (f Οαι_ιτότη
1

τιι:;».

'\πό τά «'Κτιγρύμμιηω>
χωρίtουν:

Εf

ΕΠ .\ΦΙΙ

Οί '.\Ύγι)οι δι UJΙΟ(_Ησα ,ύ :-ατιι1άδι1 1
τι τρrιγοιbοίη, :ιιι•δάκι uου· ξί,η:1 ησfς.
Σ οί• 'γΎισα το ):'fQάΛ ώ:; χωιογΕ Ι ιωΕ �-

Σ Ί' Μ 11 .\ Ε Γ Μ .\
ΙΤαιδί, γατάι.., y(1bωE στό :-ε<rω ύ:-ι
:-αί χαbο•Ε ιιά,ιι το :ιι.ιιδί στο ΧΗf ω.α:-ι.

ΕΗΙλΟΓΟΣ

ΈΙ_-ι:ίδα El\Uι ή :τρο6)Εψη ui� ά.-ι:ο τί� Ξ,ιρο)•ΟιΕ;.

Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΙΗΣΗ
Μελέτη Χρ. Σολομωνίδη
.\ ύτ11 ηΊ φορά ό :ταρι1yωγικιο
τιηο::: συγ ,ιρα(rεί,:; ιιu:; :τροσψi
(.)Η μιί.ι :τλουσια μtλετη :τανΕλλη
νίου στόχου, γιά τό ερωτικό στοι
χt ίο σηΊν '}:?ιληνικ11 :τυίησι ιl;ιιΊ
τi>ν "Ομη(.>ο fω:; τi>ν Παλαιιϋ.. Ι:3i
υοια :τεριλαμδανΗ σηΊν ανΟολο
γική του:; Ω�σμη καί τοι',:; :τολι',
νιιί}ηιιου::: συγχ(!όνου:, ιlλλί.ι :το
λι', fιιcrτοχα fΚ(.>l\l f νά ε:τιστ�ψη
ηΊν εργασία του με τόν κορυφ1ϊο
τη::: νtιοτερη:; .\ο οπχν:α:; μα:::.
Είναι [να ερyο μεγαλου μό
χΟου, αλλά καί λε:πτοϋ αισΟητι
ιαδάtεται μ�
κι)ϋ Κ(!ιτηρίου.
ειιχαρίστη?ι και συyκ(νησι, μf
,
,
ρικε:; φορε:::. Τους αρχαιου:; :τοιη
τά; καί ραματο rράφους καί q-ι1

λοοίJcrου:; Ωιαb<χοντω οί βυtαντι
νοί Υ.αί οί νΗ;ηεροι, :ταl.ηοί καί
ξfχασμενοι, καί οί σ1μΗι_ι,νuί ί•
μνηταί εχfίνου, ό ό:τοίο:; «κινtί
τiιν {\λιο καί τα ιlστρα», κατά τ 1Jν
\αντη. Παρψδύ.λλονται γνω:ιε:::
Οι(JσήιΗύν ξfν(ι)\' συyyι'ιι riων,
:τοι', 1)ίνο1,ν και κύ.:τιιιο lί _ι ωμα κο
σμο:τολιτισιιοίi σ' δλο τό !: ρyο.
Χ r. ι > ΙΖΟΠΟ'Υ'.\O}:

*

ΣΤΟ ΕΠΟ\!Ε Ο ΤΕΥΧΟ�
'\vτί\οι;ος 6τι'η Κrιτικ11
Γράψου\ oi κuρίω ',-\vτιγόvη
Γαλα\ άκη
Rουρ \έκη καi
'Ιωό\'. ρίβο - .\Ιαροβι-·λίδου
καl ό κ. Γ ώργιος Γαλάνης.
'λνταποvτα ό ρ. Ριςόπουλος:
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ
ΚΑΡΔΙΩΝ
"EHL ,;ο rπoc; στi1, ίστοοίι1 της
'1ιιτgιι.ης ιΪ.ρχισ1: στίc 2 ι\fΧΗtυQίΟ��
δτι11 ιιιιΊ νHιQil γι•ναίχα, η
τtνιι.,
'.\, 1αρ6ύ.λ διιχοuίtπο σ' [ω νοσογοιηίο τοί, 1 αίηπ Τάσι•, (Νοτιοαφοι
κωικ1Ί "Ε,ωσιc) flαο1:ιύ. τψ1ι·,uατ σιι�:,
σι αί,τοκι νητ χο δι•στύχηuα.
'Ότω· δ ιπιστι;>Οη δτι ό iγY;crαλoc
τη� νiαc αίuοοραγοί,σι ,αί ό Οά,ατοc
11τω ά ωποcr H•noc, ό ;τατiρα� τη�
κόοηc, ά,τιLτο,ρι,όufνυc σ� προrrασι
τG>ν γιατρι,>Ι' τοίi νοσοχο,ιιιίοι•, �,έ"Ι.ρι_
Η , ί1 άιr ω ρι Ο η i1 καρδιι'.ι καί ,ι'ι. ιι1:
τιψοσχf ι,Οη -γιι'ι. ;τρι;ηη crορι'.ι στi1ν
ίστυρία- σ� ίiλλο" άσΟε,η, το, ιιι
σόι.ο,το 1.αρδιc,ταΟη Λοί•ιc Βασκά.,
σκι•, ό ότοίοc, στον ίδιο χιιροιιργ rx.o
Οάλcψο, cl,τιιιιτι;>πιtε το, Οάνcηο άπο
στιγιιi1 σ� στ1γu11 ...
• ΆΙ r χιιροι•ργ1χ
, i1 i;τ{Ιιιυασιc ίiρχισ1:
ακριυι,>c τi1, στι γιι ιΊ ;τοί, ή τ _ αι•ιιατι
σui,η ,�:α u < ταπη-δ ύσι άπό τό χιιτ<;>
c[).ι τϊϊc tωηc στον Οά.,ατο. 'Εχ1:ίνη
τι'1y στ γιιi 1 ό Ηασχάωη• ητω i\bη ά
,αισΟητοπο ιιi,ο- [τσι ίδση ή ταυ
τQχ,ρο, \J ΧfΙQΟΙ1ργ ΙΥi ) �;τfuυrtOIC \(L
ιι 1j' , προσκροί,ση σ� ΥΠΙιιιtιι'ι. χειροιιρ
γ1,1Ί κα/)ι•στ{ρησι.
σi1 ίί1ρα ίiσηρα
rΊιτΟ τi 1ν tνηο'Ξ.ι τη:; t-τ1: 1uδά1σt:ι1)c, t,ίδ
τι'> σι,>ιια τοϊ, Ηιιr1ι.ά.Υσι1• ίι;τιί\ά.λιτο σέ
rχ.ατάψι•t,ι γιιΊ τi1, ιτροστασίι ι τιi'Jν βα
σιΙΥ,ίΪ>ν του όργά,ι,>ν, το τραι,ιιατισ�ui
' ο κορίτσι [uταιισ1: νίι tη καί ή άδιά.
κοπη f1λι1χτροκαρb ογράιrηση �δει χ,ε
τi1, ραγδαία ;τι�ρά,λι•σι τη χαρδιαc.
'Η χαρδ rι τοϊ• ·ιορ τσιοίi ιί..τισπά.σΟη
ά.πο το 1ι,κρο πιι'ι. σfuιια καί ετσι ήταν
:ιοί, ιιιταqυη ί,Οrικ1: στο στηΟος τοϊ•
�ησοκοπου καρδιοπαθούc, άqου προη
ΎΟυιι� γωc; iιτiρασ1;,
ί;,α μηχωιrχ.ό
0

ruτo

ιη ιί1uο,ιι 'ι.αί rHf οίi στό στηθοc του
Ηασκάνσκι, 1:fχαν γί1ι1 οί ά,ά.λογις
προ1:;01,uασίε�. ;Τ_,πο αύτ� � τ �c σιvνΟη
γιc η χαρδια 1:,oc; κοριτσιου καταδι
κασui,οιι σι θάνατο, ιιετεcrυτεύθη στό
στηΟοc; ένος κrιρδιοπαΟούc; μέ ιιιι'ι. i
πιστr,.ιοΥ ι.η ηλ1:ιότητα ποί, προε�.ά.
λισ1;, το, παγχόσιιιο Οαι ιιασιιό.

Ό Ηασκά,σκιι πέθα,ε ε.τειτα αιτό
άπο Π\'ElJLLO\l'Ι.0\' οί
11 ιιι:ρ1:ς,
/)ηι ια, πού ιιπορfί Υύ. i uιτrη ισθη σέ
rχ.άΟΕ βr.ρειά χειρο1•ργ1κη περίπτωσι.
'0 ίατροc; ,ι.αΟ γητηc Κρίστιαν
Μ:ιάρ,αρντ, ό όποίο� {πραγιιατοπ,ίη
σε τi 1 ν πριiηη ιιετιιuόσχΗσι ;,,αρδί1 ιc,,
iτανέλαί\ε το πείρCΙ(ιια στί; 2 Ία,οιια
ρjοι:: , Μ�;� ιιόσχ�υσ�. τjν ;,,α 1διά τ ύ
�
�
J,λαιυ Χαοι:ιτ, 2.ι �των, στον .J_ 1:
τιi'Jν Φίλιπ Μπλαί ηιιτεργκ.

wλλσ.

n

έρα ν τii c, ; ;ιιστ ηιι ιοωιηc; :r) ευριic;
τιϋν ιιετα1ιιοσχ,ιύσ�ων, προβάλλε ι μιύ.
σηuωτικη ή Ο ι Χ η πλευρά. Γιατί,
στην πρώτη περίπτωσι ό Βασr,ι,ά.νσικυ
ητω• ,έγροc, καί τού �δωρ11θη ;,,αρδιά
λFΙ,ιηc;, { ω στην εύτερη ΠΕρίJπωσι
νι:γροc ηταν ό δωρητή,;;,

".\ν και ιιαίνο11αι οί φιλετικες δια
κρίσειc στην Νότιο 'ΑqριΧ-11, ό παρά.
γc,>ν ".\ , Ο ρω π ο c �δέσποσε. «Τό
Οiιια τη::; διασώσcω� της tωηc ε[ναι
υτ; ρτερον ε\'α\ΊΙ οίασδ1\;ιοτε πίστε
ί•>c,», i·δήλωσΕ ό άρχιραυυiΥΟC: 'Αυρα
ά.ιι, Ό �χ,πρόσωποc; τc,1ν 'Αγγλικα,ων
κ. Τίιι {b1iλωσε: «'Ολίγον ιι' ένδιαq,i
ρ1:1 το χρGJLια του δωρητου η του δω
ρεο όχοι». Οϋτε οί ι,,«Τ(ρόσωιτοι της
' λλα,δι1χηc Μεταρριι θιιιιστιΧηc; Έκ
'Υtλησία-, πού ίί,τοστηρίtουν τις ιιλε
τιrι.i ς bιακρίσtις, 11:τύ,τι,1σαν ι'ιντίρρη
σι στi1, προχιψ { νη πε,ρίlτιτωσι. 'Όλοι
ε�ιι1:Οα τέκ.,α του ένος και αύτού
Θεοϋ...
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Η ΚΑΡΔIΑ
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
<<'Η καρδιύ τοϋ χοίρο,, -�δί1λωσ1:
ό κuΟ1ιγηt'ης ΜπάρΗιρ,•τ- εlωι το
δργrι\ο,, το ύποίο, Οα yρησιιιοποιη
τιιι περ σσοηρο,, ιιπα 20 ετη, γιcι
μετωιοσyεί,-τε :; στοί,::; ιί.,Ορι:ηοιι::; .
Ό ΝοτιοrΗfQrιωο; ,ιrιQδιοyε ρουο
γος ϊροσiσεσε ίηι ή ιαρδ ιι τι,)\ ιιε
γc'ι.} ι,η ά, 0Qι1 1ϊοtιόιί11 πιΟίιιω1 ιιοια
t.H ϊαρrι ϊοl ί, ιη τη1 ιιιρδία τοϊ, c'ι.,
Ορι,nοιι, ουτοι, u ιr,ι:;, ιl,ιι, σϊα1ιοι ιιι.ι
ή bιrιτηQησι- τ,,η iν αίχμωωσιrf ιl
,uι bυσχεριρι:στατη.
<<'0 yoιQo:;, ibηλωσε περαιτι'ρr,ι {ι
ι. ο, ,•
δρ :ΊfϊαQΗιρ ,τ, Οιι. ηπι, διιΗτ
r'ηο(ιϊι 1:i110Ao::; bι,1Qητή;», r'ι..ϊο rί.,α
τοιιιιη:; rlϊοψιι,,:, bεbοιιι',01• ίηι iι
Υrιρδίrι. τοιι όιιο αt,Η, iπίσης ιιι: τη1
ω Ορωπ \η. .\ λλο στο χείο, εί11οιιο,
για τiι, προι�ϊοθεσι χρησ,ιιο-τοιi1σεω::;
τοί1 χοίοοιι ώ::; «δωρητοϋ rί.ϊΟΗΛΗ το
γεγοω::; ότι Οrι. εflfι.ι δυΗι.τη ή r'ι,α
πτ,,�ι::; t,o::; χοί ρο,, ιιf ;tρι� (ηο,1 οϊ,το::;
r'ι.ϊΟΥΤή'Jη b αστάσΗς rl, Ορωστο1•. 'Ε,
παση ϊεριπτι,JσΗ -Υαηλη;ε\ ό δρ.
i\fϊαρ1αρ\Τ- iντο::; ιι ίi::; 20•τία:; ποί
μ1ια Οα bιατηQοί11τrιι είδ /ίΪις δια ,ιΊ.
προσιr,έροι•, l!χι �010, τα:; ιrιο6ι:,::;
,
τω, ,, αλJ cι. ιαι του� ,εφρο �::; τι,ι, ωc
,
Υαι το η:ταρ τι,ι, ει::; τον rJ.Ιθρωϊο\ .
'Η ιιι,τα�οσχ�υσι::; ΙΥαρδι�ii, rι..ϊο
,
,
χοιρους σι: α,Ορωπου::; θα δωση, βε
(•αι,η, ωϋη,,; σε εύqυο�ογή ι, ατα. Θ:Ί.
ιι:ταρ;οι•, ίJ.\ Ορι,1:τοι ιιι Υαρδιιι. χοι
(.)011''. :Ί1ιΊ. oi I ί1:ταρχου, 11δη;
Τα tιiiα Οιωροί,νται «11ατωηροι c'ι.
bεAιrol τοίΊ ά1Οριοrιοι>>. 'Λλ)α ιfΙίJ.ι
Ο λ Ο ι οί ανθρωcϊΟl άΗυηροι;
ΕΓΓ ΑΙΤΡΙΜΥΘΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑ
':\ λλο; νεωτερισιιός ιιιτιδοΟη ά.ϊό
τη, '.\γΎλία. Ό αίbισιιιιοτατο::; Ντο
,r�ίδ Τσιό ρ,τσιιαν, στην i,κλησία τού
'ΛΎίου Ίοί•bα, στό �άQι Οση της , ο
μηηία:; Χαντσαιρ, για ,α �,.ιοιu.λ,ση
τό iνbιαq iρο, τοϋ i,-κλησιάσιιατο:,
εΟεσε τi1, ίδιοτ τα του ώ� {νγυrηρι
ιιί•θου στη, ί•τηρεσία τοϋ κηρί,γιιατο::;.
Έχει Κ\ίJ. Υοι κλί, το άΗυάtει στό,
αιιι6ω1α καl άΙΟίγει ιιαtί του συζi1,η-

σι. '\ϊο τοτε ϊΟΙ• ιαΗι το ιήρ, •ιια
ιιιι:ι ιιι το 10111,•ι το ε,δωιrι'ρο\ , Ϊ\
ϊ στιϊ)ν i ϊΟΙ / ιπι ιω u.σΟηΥι.
Γιατί i)y ; είτι. Σι γyρονισιιός hεν
ιίΗι. ιιυ,01 iι rί.,τιιαω'1τιιrΗ: τιϊ)1 11:
ρ,ιϊ1, c'no 1μει11,1Lιιι ιcι•ι-ι ο, ιι ...
ΚΟΙΜΙΚΕΣ
ΚΑλΟΓΡΗΕΙ
�τις Ί[,(Ι) tHE� llo} ηίε::; ί•:rωλο
yί:εται ότι ίπαρyοι ν 1 0. ( )00 -ι.αλο
γ(_Ηιf :. Τωρα άρyί::1:1 ιιιιι. iΥστραηία
. ο το ιιο,αστηρια, για
ιΕ,οbο1• τι,1\ rίϊ
HJ. Ι αt,01•1 LΙf ρο:; στη, ::ι,,η, σε iΥδη
) Ι•>'Η ::; -ιιι 1.ι1 1συ1η -. Στο :'\ ταϋε,τορτ
rη:; ϊοlιηια:: '.\ιοt.α, R00 ιω?γρηε�
,
5.fyι 01 1 ,ιrι.\ στις rrτι,,yι - σ, 10 ·ιιε� ;ιαι
σι σ1•1·ιργασι,ι ιιε τί'υ� iϊισγο,ϊου:: τηc
Ι Ιολ 1 ηια::;, ιϊ σιι',το,ται σπίτια, γρα
q ΗΙJ. σι,, HJ.Hl(t)\ /ίll όργα\ί,)σΗ•Ι\', /,ά
\011 iραΙΟυ::; ιαί διοργωιι)\01'\ ηλι
τε: γ α του:: qτι,)χοί•:.
Στο .·αριε ι ηϊ:: Νεrι::; 'Τοριη:,
ΙΥίJ.ΙΟ','QΙ 1 fς :τηρα, ,ι θάρι:: ,αί βγijι.ι,
στοί.•: δρο ιο1•::; γ,ιι. \ιι ψυyαγί•)Υtl'JιJι11
τιι ιι,ιρu :ταιδ α ...
ΑΗΑΜΜΕΗΑ ΚΕΡΙΑ
Ε\ 11τα, Πάσχα,, ιια α,αψαν τά
ιιρ α το11::; στο Λο,δί,ο, τlς παραμο-
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,�:; τιίη Q στοι1γi11ι,1,, σίο ιιιιι uιγά
)η σι•γΥΗΤ(.)(•Jσι, ;τοί, rγιlf σηΊ, :η
Qίcrη1ιη «γι,ηιι'ι τι,11 ρητο(.)<•11 > τοί1
Χrωντ 1 [άQ/, γιίι , ι'ι JτQOσf ί yί1σοι•1
τi 11 ;τροσnχi1 ,αί Η'ι σι γ,.ι 1τρι;1σοι11·
ΙΙ01ΊΟιιιι ί,τ�ρ τά'>ν «Υοι1ι,1ν rιι,1 :; r'ι;το
,).ηρι,11>> στί :; Ολι(1ιρ� :; σι•νnιχίι; τη:;
rlγγλ1yη:; Π(.)(•ΙτΗοι',ση:;.
Σ' αίni1 τi1 , �κστυο.τt:ία r) ι 1 )f).,
μ{ρο:; πιρισσόηροι τιί1ν χιλίων ,\01δρitι,η, οί όποίοι i'Ε,ικί1ησιι1 ,1,· J ;;_
ί
λα τι . σηu,ιiιι π ι t η γιιί. ,iι cr Οάσουν
στi1ν �-η)ι.ιρ :; Κόρ1ιρ ιιέ τιί. ιil((ιι
μι' 1α κιριά τοι•c;. Έκ.ιί, άqου i:γιναν
όμιλίι:;, αρχισι ό fρωο :; .
Χαραχτηριστι•ι,όν: Οί λαucταδηcr ό
ροι ιιετiχουν κ I i1σιω:; ο λ ω ,, τιον
ΟρησκιυτικιΊ'ΙΥ όνοιιασιιον.
'ΕΥ;τρόσωποι 1ων πολιτιχιϊιν κοuιιrι
των ί\JΙιστiω �αν τi11· κ.ί,ησι. Ό ?:τι
σκοστο:; τοί, Λο,•δί,οι• ιf.,η δτι η πσ,•ι
τοτυπη ποριία Ι301ΊΟησ� νά γίνη ι'ι;ττό,
τό πρό6). uα τιον κοι1<•Jνι·ι.ιί1; ·bτnχλi1ρι,η. Ό λόρδος Σ &πι!.J εfπι ί111 μο
,οΎ τiτοιις κ"·ήσειc δείχνοιη ΟΤ' οί
χριστ ωοι γιορτάltουν τά Χριστο:1γι11α, γιά ιιρiJνη Και εί,/)υyr,J. t:ϊ�
γηc:, ''
Η IEPEIA
ΤΗΙ ΟλΥΜΠIΑΔΟΣ
ΊΙ ήθοποιός Μαρία Μοσχολιοί,,
για δ�ί,τερη φορίι ίηιδύΟη τήν 'Ιέ
eεια 1η; Όλι1ιιπιόlδος, στ1Ίν ά.q,1Ί τη;
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'() λι c1-τιια1ϊ:; ιr) όγαc:, ή όι-τοία, ιiπό
τi11 ι'ιρχαίιι Ολ11ιι:τία, ιιιταqiρετιιι
γιι'ι του� ί λι1u-τιι�χuί1:; ιiγιίJΗ:; τοiί
] 9G
,<ΊΙ τιλfτi1 -ιf:τ.� σ� σιΨτάιιτ
, η ,υίi
;ηριοδιχοu «Θησαι•ρόc ό ,α γοί,ργιο:;»
29
fΚ,- μοϋ εδωσι 'Ε,ανϊι. ηΊν ίδια
ίιrιιρτάτη συγχίνησι. 'Η ίδiα 1'η iν
σάρχι,ηα fl'α ρόλο, ηταl' <'ι,ί•παρ,χ.τη.
θα u:τοροίΊσα νύ.. :τω πώ :; ήτα" πρα
γ,ιιατι,χi1 λατριία στον ία..»
Και ι:.:;iιγησε:
«'Ότιιν � ψάλ) ,-το ό ϊ1u,ος από τον
χορό, ποί, ιιι πfριστοίχιtε -δλε� οί
,iι- ηταν άτό τό Λίω ο Έ).λφίδ(,)ν
- Ο•Τα\' άκουγα τi1ν δέησι προς 10\'
ία, νι'ι διόση δί,Ι'ωuι στοί,c: άΟλητrι;
και \(1 κιίl'η \U. ά,άψη η q,λόγα, πί
στεψα γιά μ)ά σ,τιγui1, ';ώ ό Ζείις λα
τριυιται κ.αι ση1uιρα. ΙΙταl', �λ:_ :τ�
τε, τό uεγαλ�iον του rορχαίου χιιλ
λου� . . . »
Θι1ιιάται κα I εlς τοί,; στία,ους τού
] 1 αλ<11uiί:
«'.\ λλάtει, σιrναλλάtεται των iδεων ό
(ούρανός"
οί άq,ίλ ωτοι qιλιι;>νο,-ται, Χριστός και
( ιόη σος, οί θεοί ... »
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Τό και I ούρ1γιο άερο;τορ χό γρα;>�μα
τόσ uo στi11· Α'ύστραλία, πού έξεδό-
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Οη τά Χριστούγfννα, ιχει ώ:; Κf,τρι110 μοτί6ο fν1 στσυρό, διαr,ιοσιιηι1:,nν
μ? τό ίοι δc1ι11ό, 'Αστρο, τοϊ, :Ί.rιι•ίh
')ICJί τί1 Κι,,ιζιικά σίιιιδολυ Γιά,-ι.. ;,υί
Γί,.
TiJ γρω�ιιυτόση•ιο r11\τί, τρΜ;ιιλ) fOf
ιιιrι ιι ιρή θί1fλlι1 διιιμrιρτιιnιιϊη, ύrτω�
ιrαίΗτ,αι άπό ,τi:; iιr,ηιιιοίδ,� :; το,, λι
,
hHu. ΕΗις αναγΗ•Jστη :; ιγι,,οψf οτι
011 σyτι ωτίσου, στο ι!.Ξ;ωτι nιιιι -το) ι•
ι, ,111 ίί\Ηι γιrι τη, 1 Χ ι,, ιστ rι,ιιη \ϊ,
στι111)ιιι !ΙJt.το,τιι� Τη\
τ
- αρα,,ιοο
ιι ι,,σι τ ί, yοιστιrιν Υοι-, σ1 ι!Ηιl 01• rί.,r1_
HFO(J Of σι11Ι,0Ιr1 ιτ11γr1\lCJT rια . Er
,r,, �γοαψf ι'ίι}ιι�, ιιιο rί.τυyi1ς ιί.:τιι
·τι ι(.>υ σ1ιγ ιι,,ητισιιοί• .
'\ΙΙα η Γf\ .ιη \ιtί1Ο1•,σι� Τιιyι•
hQι UΗΙ,ι\ ιί;τη\τησι ύτ το γι,,ωι ιιιτοσηιιο iσyιδιασθη ώ :;
ιιω,τι'ιλιι
� ιησ;,ριτ ;,η I fξι� σηιιι1ί,οι1σι1 τi1ν
σηγΙΕ \ τιιωσι σι•,δtδυασιιi, ι,,,. ιιοο
ιrι,η, ώ- nί•..ι&οιο όλοι/.ηρωσΗ,1�, ιιο
\αδ ,;,όττyτος καl η) Ηοτητο�. Έ, :τρο
ΥΗ •ιi Η•ι iι γΗ•ΗιιτριΥi\ δ Η Οiτηnις
;ηριlωιδανΗ το, Ση,ι•ρον, το 'Λ
στ (!Ο\ τοίι /1,ιιι•ίδ ( ιτρός ί,πι\ Οίιιι σιν
&τι ό Χριστυ� iγιη11Οη ιί� τη, Βη0ΙΕΗι, ιτοι-ι, τοίι 'ωι•ίδ) κιιί τό ΚιΗ
(ιιο Γιι'η κ Γί,, σίιιι6υ) ο τη� ιιο, α
δ κότητο�, διί1 τη:; έιιι,τλο,ιη� τιϊη ά,
ητιΟιιιέ,ι,1ν σχιδίων.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΖΩΗΣ
ΕΝΤΟΙ ΙΩλΗΝΟΙ

'.\ιιιc11ιιι., οl iτ στ{jιιο,ες κατιuρΟι,J
σα\ να /) ιι οι1 ργ11σουν i ηος διγ,ιιιια
στιΥού σι,1λη,ο� tH1 ά.πο τι'1 βασικϊι.
σι•στατιχ.α τη:; tωης. Τοίrτο i;η,τείι-
χθη κατοτι \' ; Qf\l\(ΪJ\' \'δfκα i Τ(\)\' ί,
ιτό συνιργfίου iιτιστ ιιόΗ,1ν ιιέ έιτl χ.ε
q αλης τό, ".ρα ".\ ρθοι•ρ Κόρνιωιεργκ
τιιιrΟi,τα ιιi τό βραδtϊο, Νόιι,πελ.
Οί έιτιστήιιο, ε� κατώρθωσαν νά
ιτα ρασιειιάσοι•, ιιίά οί•σία γνωστή ώς
ι ο ι ρι ο ο ο λει ι ό
/) ? � • 6, ζ � ι�,ι, � ιχ ;· όξί, !'-\:'λ)
κnι ει� την οιτοιαΥ οq,ειλπαι ο FΜγ
χος τιίiν κλ ηρο,ο,ιιικιίiν χαραικτ ηι:,• στι
κιίiν ά.πό γινιας ιίς γενεά,·.
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Εlωι ούσιαστ :ιό, tι,,ντανό, ιι, ,Jo;
τιί,ν ιω\ ιαί ή κατασηιιη του tίς όο
;ιιι ιrιστ ιο, σωΛ1ϊΗ1 θα 11bί1\!Jτο , ,ι. rΊ
τοτ ιiση ι.ιiγrι οπλο, στο, ιίγιί,,11 t
\11,τίον τη :; άσθινtίυ::;.
' () τrιυΕ h 10� Τ:;ιη σο\ nt ι\ ' 1 οα
ιι rμω τοι• ιί.�uιri!ΙΗ τιι Ε�,1�: 1;:Η1ι
μίιι ι'ι.το το- τ/.fΟ\ nι•,αι:,:ωστ ι ι� ιί
b�ιnΗ� '1011 fΙΗΥΗ•ισα ΠΟΗ. ')ί. l'\
Ο11ι,,-το1 ιι'ίιτοί ιί.-τΕΛt.1 ι,,,ιι, '1 1 rι:ιιi
τιι Ι!•ιnιιο ιιι•στ1111 τη�, ί,ι•ιη::;.
,
.
,
'1':, τοιrrοι� ο '\ρ. ΚΟ!!\ ιιιτ Γι' ι <
bηι ι,ιnt ότι ΙJιι Υ!ΙΕ ιωΟrι ισω� ,ιι τι111f I Οοι \ τιοι Ι ιι f τη πριν ή bηιιιουρ
γω τοί• Δ� \ Υοτιιστη /)1•,ιιτο, \ '.ι.
ΗfΙΙ(ιιωσΟη ιί::; τφ ;ιιιΟηιιιρ ,φ Υ(•i'\
ιτι,
Κιιl ύτιι, το, Ερωτησιι, U\ -τr ι
γιιιιτ,ιιι Είχε ά,ιιιωί•ψι• ΤΟ\ τt10-το
hηιιιr·ιψγίι,::; τι y, ητη::; C.ωη::; ιΗ σ J
) 11\ί1, U\Ηρι:ητ1σΕ: -''\1,111 ι ι1 αι
tι,,{1;
Ο XPO;'JOΓl' \ΦΟ Σ

*
�ΤΟ ΕΙΙΟΜΕ Ο ΤΕΥ ΟΣ
του « Ι

Ι � Ο Υ >>

Έξαιpετ1κωι;: ένδωφέρον
a.pθpov
του κ. λΛ. ΤΖ \ΖΟΠΟΥ ΟΥ
�[εγάλου ιδα6κάλου
του Έ\ληνικου ΤεκτονΙ6]JΟU
ΠΕΡΙ ΤΟ

θΑ�ΆΤΟ

ΤΟΥ �[ΟΖΛΡΤ
'λ.πάvτn51ς είι;; διάλεξΊν
του κ. ΙΚ. Κ. ΛΟΥΡΟΥ
Καθ. Πανεπι6τημίου 'Αθηνών

ο

196

IΜΕΤΑΞΥ l\ιΙΑΕ Ι
Τιι Ι οαq �ία rou «Ίλισοιι>>, οαγα
τσιι,ιο1 ίι, uροφος 6oc, (11.1 Κλαυ
Ο�ιιιϊ>10,) • ,σι ά;οιr;,τι'ι �ιο,ο, ιχα,Οε
ι\(1 1τι οrι ·ιαι Ποοαι1"ι( η 1.1. - J.
J�i\1B Σ. 1 Τ<\ uι τσχ. ί,-ι τσγη,
ι-ις τφ διευ01'σl\ · «Κοστη, Με)ισ
σαοι;ι:•το1,)ο,, οανιιτσrJ\ιου (,, ' Οη
ηις, Ι 22>> ' •-ιοστολαι uε τοσ-τι ιτι
/.11; ι--τ1 τrιγrις 1 1 ι,το)σς, ιια; δισ.ιο
)Η101, 1\ιι ιίΗι ιJΗrετrι! ιαΟσοα τό
ό1οιιαη-τι1J1·11ιιο, ιαι ή δ, υΟ1•,σις του
ιi. τοστολί ι Jς.
lΊΜΠ 10,ιι,)1 -ταοε)Οο,τι,J-, ιτω1
δοαχιιιιι 00. Ιι11η τrυχοι; δοοχ JO
Λε, ί•:ταοχοι, μ(ιιο1ιοιιί\'α τ 0 ι,χη 1\ο
J, >, -1, ), 6, 5', 10, 11 12, 1'>, Η,
17, 1 , 19, 21, 2'1, 2S, 29, 13, ,Ι 1
01τ 0 rοιο, ιτιϊη 19>7 Υσι 196.!
l ΤΙ I ΡΟ Σ · 'ι\, τι �οuσι J"TO; του
«Ίλ,σοιι� δι' ο) οιληοο,, τη, Ι ύ-ιοο,:
«Βιli>ιο {(.Jλ(ίο, ' ,τι.J,. �τυ)ισ,ου,
ΛtΗ>σος, } 1.1,τρος».
ΩΙ ΙΣ ΔΤC,ΤΘΤ �ίLΙ�. Τευ
χη τα όποια &πιστα,λησσ, στους MJ.
τι,η[ o�,J σι1; δροιιητας ιια c, ι -ιιστρα
φτ σω σπο το Γαχuδροιιιιο, ιιι τφ
σψ�[Ι{ι)ιΤΙ \' . (ψ(τωιησε» η '<αγ\ ω
στος» lΓ rι ρο-ιmΙ οί" ται όσοι τους γvω
ρι ου, να τους εLδ0-�ιοιησοu, η , α ιιάς
οδωσου, τας δ-[υ0υ,σιι τω,.
ι\ΘΗΝΩ\Τ
llπρο- Βασι)αρας, ιαΟηιγητής,
ησιlαοu Ι ' ,αστ Γισ11,όηουλος,
�τε.τσω, 3, Λγγε,)ο, Γιι ης, J,ρω
πιαc b. Ίο. Διr�.ιω,αοας, Κηφισσοϋ
7, Ν. Φαληρο,. 'Ιο.
ρα,ιο,-του) oc,
Ευ }\α�οη 7 'Τι,1 } oJ ζο•γληc, 'Λ..γα
Οοι1πάλεος 72
ηιι. ΣοJχ,ι,ιας, Τι
ροσο
ΧατζηΟιοδοu ου,
, Ειδcυ 3b
Προξίιγορα 3. 'J:δ λοριc, Ίω. 1ε
ταξό. 11 , ] ολ)ιΟια
:0Π ΡΧΙΩ
Βσσ. ' δα,ιι, \ωδ Ί\-ιοστο)ιιJΙ,
22, ΞωΟη. ΣαΜας Βοφ<ιοJδης, 'ι\
ΟφιiJ\ )07, ' )ε -,α,·δρουι,ολις, 'Η
λιο; α,δωλης, Έν,ατιο; 101, θΕJσ
σα)ο, ί>ιή. Δηιι.
ηιιητριοJδης, Σr,ιρα
1, Θισσα)ο11:-ιη. 'ι\). Σαιλσιιvτιι,1ης,

Μ.γ. ' )cξα,δρου 1 , Θισσσ)ο,ί:,,η.
αγ
'-\Ο Συρο'"!.οu)ο:, ιοθηγη,τής,
v)η 3, Κ(fGα:λα
, .
.C,ΓΙ ι\ ΤJ)ΛΙΕΙΨ <\ Ν ΤΗ ΓΗ
- Τιι '-\ο6ι))ιας, 'Α.Θη,οι
- Γcο. 1 υρ α'>'ης, ' Oηi\OL
-Γ Jfσιι)ο,η;ουλος, Ά•ΘηΗιι
- Δr:,ιι Ψι,αιης, ' Θη,αι
τ,,ι. ΊιιιοΟιου, Κο,ιτσα
Ι:ι\ BIJ,Λl
Γειuο Θ Πuρουω.ιη�: ύιtτυχο Ψu
χης, ΆΟη'\Ο 1967.
'\
ΓριαΥταφ ) 1 οι : Ν σιιι,ια ί
νοιιqα 1 °,ρ,ιυρος ετιi'η 1620 1 54
Έ•-ιιιτι
, (ψ:ς ,, Λνγλου Βοσιλοtποιδος
'ι\.)qν,δοι ιι� Έ 1,οδα, τi•> 1 59.
'\
• ,αηrι:α, 1967.
Robeι to ι\. s agιolι (Μεταφο - Προ).
Τ10. Τρ:ονταφυλ).ου) : Ί Ι- άσΥησις
τ�1ς f οιλησεο:, ΆΘη,οι 1967.
Ό βαριιηος Πετρος ηε Κοι•ιιπιρτεν
ιαι i1 ά,αγι\'1ησις τω, 'Ο),υιιπια
ι,ω, άγω,ω\, 'ι\.Θη,οι 1967.
Ι �ωο ,ος Δ. Καψοιιε1οc : 'Η σ πτή
ιιοοφη Ίι1α·\\η τοϋ Έρηιιιιrη, Χα
' ιcι 1-967
Ρι',α Π. Γρ :ταίοι: 'Ίlιι,οι
ιη,ιιατα), '<\Θη,αι 1967.
μ. 'ι\ι, 1 ιοιαJιης: Προc ωδω,ην
(ϊο•ηιιατα), Ίι,Jα,11ι,α 1967.
Χοηστος Σ Σολοιιω,ίiδηc; - Ν Ε.
\ορι ,-ιης · Πωιι ·1,ος Γιιιναστι.ιος
Σιι Ιλογος, 'ι\θη,α 1967.
Μιιιρη Μrι:οιισιισιουριλη :
lφ-ί.\uα.τα
(-το•ηιιrι'Τα), '\Θη,α 1%7.
JlEPIO ΙΚι\
'Η:τειρωτιιη 'Cστισ (1 6 - 7, Όιτ. '1ο> ι.ι6ρ. 1967).
Ό 1 όσιιοc τη� Ψυχη; (202 / ι;;ι,. 67,
20· /Ίσ,. 6 ).
ιεΘ,η; Συ1tρ'ιασία, 'Ει.δοσις 'Σ1λη1ιrιοu Συ·,,δω•ιιοι ΊΙ\ίuιι. ΈΘ, ω,
(,, Ία,. 19b ).
'0 ΦισιοJατρης (231 - 232 'Ια,. :Dι6ρ. 1% ).
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