Βλέπονταc άπό τό ϋψn
τοϋ Διαστήματ oc
τήν Γιϊ-σόν μιό μικρή
σφαϊρα. έχειc τήν έντύπωσι
πώc είναι μία όασιc
στήν έρημο.
όnου πρέπει
νά l:ήσουμε όλοι μαl:ί.
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ΤΕΥΧΟΣ 8

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ -πού έσημείωσε ή εκδοσις του είδικου τόμου
μέ ΕΠΙΛΟΓΗ ϋλης της ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958 μας -πα
ρεκίνησε νά έκδώσωμε καί δεύτερον τόμο μέ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΗΣ
ΤΗΣ ΤΡ I ΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961.
Είναι γνωστόν δτι δ άριθμός των σημερινων συνδρομητων εί
ναι τετρα-πλάσιος των άρχικων καί δ,τι ά-πό την έ-πιθυμία των
νεωτέρων συνδρομητων ν' ά-ποκτήσουν -πλήρη σειρά των τόμων,
έξηντλήθησαν οί -περισσότεροι ά-πό τούς -παλαιούς τόμους (του
1959 δέν ύ-πάρχουν διόλου καί ά-πομ,ένουν άνά τρεϊς η τέσσαρες
των έτων 1960 καί 1961). Έ-πομένως, ή εκδοσις ΕΠΙΛΟΓΗΣ της
ϋλης των -παλαιων τόμων άντα-ποκρίνεται σέ μιά άνάyκη των
συνδρομητων, -πέραν του δτι οί ειδικοί αύτοί τόμοι -προσφέρονται
-περισσότερο -παρά ά-πό την ά-ποστολη ΔΩΡΕΑΝ τευχων-δειyμά
των (-πού έξακολουθεϊ -πάντοτε) yιά την yνωριμία του -περιοδι
κου ά-πό νέους άναyνώστας. Έλ-πίζομε, ,έ-πομένως, δτι καί ή Έ
πιλοyη της Β' τριετίας θά τύχη ίκανο-ποιητικης ύποδοχης άπό
τούς φίλους μας, οί δποϊοι μέ τούς 2 τόμους Έπιλοyης θά εχουν
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1Λ! ΣΟΣ

συμπυκνωμένη ττι σημαντικώτερη ϋλη απο τούς 6 πρώτους

τό

μους του ΙΛΙ ΣΟΥ.
Ή ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙί\ΟΓΗ θό: είναι πανόδετη μέ χρυσό: γράμ
ματα, οπως πανόδετοι είναι πλέον και οί απομένοντες τόμοι της
ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (το δέσιμο μέ πλαστικό δέν απεδείχθη
πρακτ,κό). 'Υπολογίζεται

νό:

κυκλοφορήση έντος του μηνός

Νοεμ(5ρίου 1970.
Ή τιμη έκάστου τόμου, είτε της -π:ρώτης είτε της δευτέρας
τριετίας, θό: είναι δρχ. 90 yιό: το έσωτερικο ($ 4 yιό: το έξωτε
ρικό), χωρίς έπι(:�άρυνσι ταχ. τελωv. Οί συνδρομηταί ομως του
ΙΛΙ ΣΟΥ θό: ,μπορουν νό: αγοράζουν εκαστον άπο τούς έν λόy({)
τόμους αντί μόνον δρχ. 70 διό: το έσωτερικο

$ 3 διό: το έξω

τερικό).
Ό I Λ I ΣΟΣ αναλαμ(5άνει νό: ταχυδρομήση απ' εύθείας τό
μους ώς δωρον, διό: λοyαριασμον συνδρομητων του, μαζl με την
κάρτα τους, σε ειδική κατάλληλη συσκευασία, με τό:ς τιμάς πω
λήσεως είς τούς συvδρομητό:ς (δρχ. 70 έσωτερικου,
-τεpικου).

$ 3 έξω

····························································�···········

ΙΛΙΕΟΕ
ΕΠΙΛΟΓΉ

•

' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 -1960 - 1961
'Έκαστος πανόδετος - χρυσόδετος τόμος
διά τούς συνδρομητας tσωτερικοϋ δρ. 70 αντί 90
δια τούς συνδρομητας εξωτερικού $ 3 άντι 4

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ
ΤΟΤ «ΙΛΙΣΟΤ» ΣΤΟΤΣ ΦΙΛΟΤΣ ΤΟΤ

.........................................................................
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ «ΉΜΕΡΑ ΤΩ

ΖΩΩΝ»

Τό σκυλάκι
(Άπό παληό 'Ινδικό κείμενο)
Ό Ί ντιάνικος παράδεισος είχε άνοιχτή τήν πύλη.
Κι' δ Δίκαιος κοντοστέκονταν άπόξω δειλιασμένος
'κι' άκολουθοGσε χαρωπο κι' ενα μικρο σκυλάκι.
- «Πρέπει νά μπείς ! )), φωνάζοντας, τον διάταξε δ πορ
τιέρης.
Μα 'δ: Δίκαιος σκεφτόντανε και ναμπει δεν τολμοGσε.
- «Γιατί δέν μπαίνεις;», αυστηρά τον ρώτησε δ πορτιέρης.
- «θέλω να μπω, μά μ' άκλουθδ: καί τοGτο το σκυλάκι.
Είναι πιστο το δύστυχο. Νά μπεί κι' αύτο μαζί μου;».
- «'Όχι. Είσαι, Δίκαιε, <3λάστημος. Νά μπείς, μά μονα1
χός σου».
Κι' tψυyε ό Δίκαιος σκυθρωπός, μά κι' άποφασισμέvος.
ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΆΗΣ
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ευημεριας
καl -ιών -ιε-ι ραπόδων
Της Shrimati RADHA BURNIER
Γεν.Γραμματέως της Θ.Ε. της 'Ινδίας
Στο Ίνδιικιό •εύχολbyιον πιφι
λα,μ,600;1ετα.ι 'Κ.α,ί ;μιία. μ
, ά. 'Ι τ ρ α.
(-ιφοΟΙευχ'ή) , πού τη·ν προτιμουν
ιοι'ΙΧΙ:rc'έ.ρως στίς θ·εοσοφιικ.ές συ,γ
Sham ηο astu
'Κ!εVtpώσε,ις:
dvipade, sh am chatushpade.
«Ει'θ'ε 'lfl. όιrοά;ρξη1 εύηv,φία. είς
έμα.ς, τά. ,'ίιποδα. ο'Ιτα., 'Κ.α.θώς κ.αί
εύημερί,α. ε�ς τά. τετράnτοδα.».
Ή '/Qροσευχή α.ύτή εfνα.ι μον,α.
Sική -εκ του δτι ά.ν.α.φέ.ρετα.ι σα.
φG>ς είς τήν ε, ύημ.ιερί· α. ΥvΙΧJί των
ζώιων ,σέ ίσοrc ιμία. ,μ.ιέ τά. &v.θρώn,ι 
. α..
ο/ΙΙJ.. οr1
υΟ,rοοιος δια.οοοζη τον Κmιδά
σα, 'Κ,α,ι αιλλους 1000?.α.ιούς 'Ινδούς
ποιητά.ς, δια..πιστών,ε,ι rπ.ό'σο -ρυ:pε
ρό ένδ�α.ψέρ. ο,ι• κα.ί ε. ύα.UΟΙθησία, ε
δειχνα.ν προς τίς ά,λ,)1ες μορφές
ζω�ς, πέρα;,ι ;i}ς ά.νθlρωπ:Vης:
,
Γιια. τους τ,ετραιποδες κ.α.τοικους
των δαισώ ι,, γιά τά που') :ά y,α.ί
τά. δέ, δρα., γιά. τά εντομα., &.ιχ/2μηι κ,α,ί γιά. τά έ-ρπ,ετά.. "Αν κα,ί
' των
' α.ur
':Ο• m,ψΥ)''(Ί
WW / J;,1τ•ω Ιόι
, '� ε•
,
α:π:οι
ο:εδαμε•' ιο 'Κ.α.ι. .$,,1 κ:ρ,εοφα.για.
κτr1 ά.πό ιι..εγ�ες 1.1ιερι1 δ'ες του
ΑΙσ,ου, 1ι μή πp&χλησ,ς �)άιοης �
wανένα. ωντ,οο/ό πιλά.σμα. άιποτε
λουσε τό όψη) ό ίδεώοες 'Κ.αί στίς
& σ ρ, ά. μ (σχο�ές) εδειχια.ι στορ
γή ά.κόμη καί στά. α.γρια θηρ α.,
θl�ωρούμιε1 ι.α. ώς βα..διζοντα. σέ χα.
μ /όrt1ερο επί'π:Ιεδο εςειλίξ,εως.
ν ,

ιί1.ό τό ιδεώδες της φιλό,τη
τ.ος προς :αλη τή ζωrΥj εχε·, Π-σ-ρα.
σι.φθη άιrοό τήγ διόγ,κ,ωσι του μα.
τ1ερι
• α.
· λι:J1μ.ιου στrrν εποχή μα,ς. Ό
λοέΨχ κ.α.ί περισι, σόιτ.aρο όποΥvvπ:-ο
μ�ε ,στο δόιλιωμ
. α. του 'ΥJέρ�ους επί
ζημί"{,, δλW"Ι των α.ιλλωιν &πόψεω,ν.
Ή Ίνδία. σήμεp« &ξι¼�ειι πσλοο
ρ.θμη πουιλ1.ά σέ ξέ-νες χώρες, α.ν
'Κ.α.ί 1) ιμέθοδος της συλλήψεώς
�ωγ, ακιλ ρή κα.θ' �υτι ήrν, συ,νε
rοά.γετ.α.ι "ΧJαίι •Ι-ΙJΕ"( άJλ ες &r.ώλε ιε,ς
ης. Τψώθ r,κ α.ν δια.μα.ρτυρ, ίες,
ζ,ω
?
ά..;J.;ά ή χώρα. ,στό σύνολό της μέ
'llει ά.m:.α.ιθ'ής, &ξ ίσου δπως "ΚΙΙΧί
στήι πιερ:πτωσι των πιθή,κιωv,
πού &ξοογο'Ιτα;ι γιά βαισα,νιστιΥvΙΧ
πειpάιι.ιια.τ.α. η ιβα.•τρά.χων γιά, τήν
α.πόιλα.υ�ι τω,,, ούρωι&01χιων. Προ
"ΧJεψ ένου, μ')Jλι.στα., 10ε.ρί τω ι βα.
τράιχ,ωι,
" ιθά �πρεπε νά σryι-uειυωθη
8τι σωΎ)Ιθ'ι ου ι vά τούς &..ποσ.πουν
τά πόδ (j, πού 1-φοοpί οντι:ι..: πρός
ιεξαγ. ιιryήν, ενώ οι βά.τρα.χο. ,εί �αι
ώκόμη �ωντα.vοί κ,α.ί -:ά 'Κορμιά.
"CJW'Ι � ρρί-πτο';α.ι γιά �ά. ψ�"ή
" α. ια.υτα. α.να.σουι α,ι}).,, α.. Με 'Qλ.
,
• πό
πτύσσετα.ι το ά.Vtα.λλα.κτικό εμ
ριο, ά,).?. ά α. ια..πτύισ:σετα. ι επ<σης
τό Υ, ά. ρ μ α. εις βά-ρος σύτης -ης
χώρας.
1

1

ΔυστυχG>ς, μιμούμ;cθσ, τού; ξέ
·ιο, υ,:; ,σz δ,τι δ'έν θά, επρΕιΠ1ε. 'Επί
παρσ.δ\ε,ίγμ,αιτι, ιχ,α.υrχ_ώ,ν-τα.ι πολι?..,οί
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ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ

&τι εlνα.ι μοΨt'έρνοι, �ρώyοντα.ς
'ΚΙpέα.ς, ένω δέ:ν μιt4-Lοϋν-tα.ι τούς
ξένους στην άγάιπ-η τωι κ-ήπωι.
'Ίσως θα. επρεπε ή Δύσις ·ια δι
α.τολή την λησμο
ο ο.Jξη στην
vημέ.vη ·.ιια.ι χα.μέ.νη- σοφί�α. της...
Πρα.γψχτικά., ή Δύσ.ις δείχιε.ι
σημιcία. κατανοήσεως των άρχαί
ω·ι ά.λη,θει&ι. Στ�ό έοδqμιωδιαίο πε
pιοδιχιό της άyγλ·ικης έ,φημερίδ ος
«Γκ.άιρν�τια.ν» έδημοοι�εύθη ένα αρ
θρο, πού ά.ιπ.α,ριθμοϋσε τtς έκιατόμ6ες πού ύψώνο'J•ι οί σφα.yείς για
να ί κια.νοιποιφουν τytν σαιρκο6όρο
βουι). ψ.Οα του ά.yγιλιr.ιιου λα.ου.:
321.000 βώδ-ια, 1.130.000 π�pό6ατα, 1.12f).000 χοίρο καί πε
pι'ΠΟΟ 16 έκατομμύρια ποuιλιερι-χ.ά
σ:cρά.ζοιντοο: κ ά. θ �ε μ η �ι α. Και δ
συιnρα,ψεύς wυ αρθρου Τζώ ι
Γ'Χιρήγ-χ. παρατηροϋσε: ,,Οί -rολέον
ποιλιτ:'J'μένοι &.πόγονοί μας, δια:6άJζοιτας yιά. τίς γασ"t!ροιομικέ:ς
συνήθειές μαις, θα φρι'ΧJ•ουι, κα
θώς έμείς φpικ.ιουμε για. τούς
π_ρογόνου-; μιας, οί δπ�ο�οιι άιχ.�ωιtη
,
ρια αν τους πολ1ε, ιmας Υσ,ι -rοε
ρυέ cpφαν 00/ τp6ιπα 'J. τα ΥΙεψά.
λια τους. Οί άπόγοιοί •μας θα φpι
'ΚΙ·.ου,ι &,·α.6άιζοντας ότι όπηρχ_αι

'.
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κ.ατα.στήμωτ:ια. κρέατος, δ'ltO'U έξε
τ,ιθ:Ζνrtο ά:κφωτη,ριασμέ,vα πτώ μα,
w, ζώω' � τσ γχέ!λiι� και συιν�ε
-κειrtpoυvτo ά..ιΒρωποι, πού έδιά.λε
yσ.ν τί μ;έρος θα φάνε, ένω οι χα
σάπηδες έδούλωα.ν με: τή μά.χαι
ρά. τους κ.αι έπ.ριόνιζαν κόικ..κα.λα».
Ό κ. Γκρήιyκ ά-ιέψερε κ.αί α.ό
'ΟΟLΙς τούς σrtί;<ους έινος 'Άγγλου
π.οιητου:
,.Προσεύχεται άριστα, &ποιος άγα.
( πα σ.ρ:σ--οαι
:δλα. τi ο ιτσ,, μιzγά.λα mί μικρά..
Δtόrtι δ άγαιπητος θεb;, πού μα,ς
(&.γα.πα.,
ολα. τα επλ,α;ο,ε και τ' ά.γά.πησε
(ολιχ».
Οί φ,οιτέρ ιοι κ.αι πρα.κ.τ•κοί»
' π,εριy=ουν
Δ1.' �
'
'-/'\
αυτ,
θα
1 τη'/ αιJuημ;αταλογία. Το μέD.λον, δμιως θα
&ε:ξη, &τ• ή ά,δ•ά.ικ..ρι τη κιαταστ.ρο,
φή της Φύσεως κα.t 1ι ά..λδγιmη
σvμ1t1φtφοpα πρός τα τέκνα. τ'Υ)Ις
θ' ά..ποοη δυqJιενή.ς, 5χι μόνον
ώπο πιεuμ.ατική α.ποφt, άλ)ά. κα.ί
ά.πο τήν πρ,yκτ :κή. Το ά.ρχαίο {
ο�ωδ:ς τοϋ μή βλά.πτειν Υ./Υ.!Ιέ\Ια
..!)ά.σμα. της Φύ1"J1εως θα μα.ς δδη
γ-lι ,:,η -χ..χί πάιλι σ' ε ια σωστό δρό
μο ζωης
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Τά zωα μας έκπαιδεύουν

'Εγωκεντρικός, ο μικρός μας
ϋλαστός, μας άνησυχεί. 'Ανάγει
τά πάντα στον εαυτούλη του. Τί
φόβος! Κι' αν μια μέρα γίvη ενα
τέρας εγωϊσμου;
Μά γιατί τόση στενοχώρια;
"Ας του δοθη κάτι που {}ά τον ά
vακουφίση. 'Ένας σύντροφος που
{}ά είναι -υποχρεωμένος νά σκέ
φτεται: ενα σκυλάκι, μια γατού
λα. Κι' δλα {}ά διορθωθοϋν.
Πράγματι, τό ζώο ε'Lναι, για
τό παιδί ο καλύτερος καθηγητής
ψυχολογίας που μπορεί νά ύnάρ
ξη. Προσφέρει στο JWιδί, εvστιr
κτώδικα, τή στοργή και την πα
ρουσία της οπαίας αυτό εχει τό
ση μεγάλη άνάγκη. Ξέρει δμως
να ύπενθυμίζη, δταν τύχη ή πε
ρίπτωση, δτι ή αμοιβαιότητα επιr
Μλλεται. 'Εάν ο μικρός του α
φέντης παραχαϊδε,μένο; εΑ,η τυ
ραννικό χαρακτηρ
. α, {}ά τιιυ δώ
ση να καταλάβη δτι οί ιί.παιτήσεις
του τον στεvοχωρουv. Καλύτερα
κι' απ' τlς ορμήνιες των γονέων
του, τό παιδί θα ύποχρεω&η να
συνη{)-ίση νά μεταϋάλη στάση
και ν' άvακαλύψη τό μυστικό της
ζωης σε άτμόσφαιρα πλήρους
κατανοήσεως.
'Εάν ενα άγοράκι η ενα κορι
τσάκι αρέσκεται να δέχεται, α
ρέσκεται επίσης και να μπορη νά
δίνη. 'Επειδή δεν εχει τή δ·υνα
τότητα να δίνη, τείνει, πολυ συ
χνά, vά γίνεται εγωκεντρικό. 'Έ
νας σκύλος, μια γάτα, εχει την
ξεχωριστή του προσωπικότητα.
Στο παιδί ανήΥ..ει νά την άνακα-

λίrψη, νά ηΊ σεβαστη. Τό μωρό
σφίγγει στο στη{}-ος του τό ψεύ
τικο αρκουδάκι που του χάρισαν.
Λίγο αργότερα, θά περιμένη ά
πόκριση στα χάδια του. Τό α
λη{}-ινό ζώο θά του την προσφέ
ρη. 'Αλλά {}-ά ύποχρεώση επίσης
τόν μικρό άφέvτη ν' αντιδράση
απεναvτι
:) ,
, του σιιν
' μεγάλος: η'
ικανοποίηση που θα δοκιμά ση τύ
:;rα•δί, νοιώθοντας μεγάλο, θ' αύ
ςήση την εμπιστοσύνη στον εαυ
τό του και στις L:{ανότητές του.
Κανείς δεν γνωρίζει, θά πουν
μερικοί, τί περνα άπό τό κεφάλι
ενός ζώου. 'Ακόμη κι' δταν εϊναι
χαδιάρικο, μπορεί ν' άντιδράση
άπότομα Υ,αι με κουτό τρί>ΠΟ.
Οί ακατανόητες αύ cές αντι
δράσεις είναι πάρα πολυ σπάνιες.
Ό σκύλος, ή γάτα, μπορουν,
διακριτικά, μ' ενα άπαλό κλώτση
μα να επαναφέρουν τό παιδι πού
τα παρακουράζει, στην τάξη. Δεν
είναι καθόλου ανεκτικά εάν
κλειστικά στον Υ,;{,,ι.,λο των ενηλίκων, δεν εκαιμαν ποτέ την εμπει
ρία των μικρών οί αντιδράσεις
των οποίων είναι πολυ συχνά, ε
πίσης, άπρόβλεπτες.
'Ένα ζώο είναι βρώμικο, είναι
επικίνδυνο, λένε μερικοί. Και εγ
καταλείπουν στην ακρη ενός δρό
μου τή γάιτα η τό σκύλο που ε
παψε νά αρέση. Ύ'ίοθF,:-?j,στε τό
άδέσποτο σκυλί η τη γάτα και {)-ά
καταλάβετε δτι εάν, σε πολυ ε
ξαιρετικές περιπτώσεις, εχη πά
ρει κακές συνή{}-ειες, τις όφε.ίλει
στην αδιαφορία των άφεντικων
!

αποc.
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του. Κάνετέ το σύντροφο του
γιοϋ η της κόρης σας. ' να{}έ
σετε σε κείνη η σε κείνον, ένω
{)-ά έπαγριnτνητε με διακριτικότη
τα, την εύ&ύνη του νέου μέλους
της οtκογενείας. Θά έπιϋάλη μία
πει{)-αρχία στο παιδί, στο όποίο
{)-ά ύπεν{)-υμίζη τις ανάγκες του
-νά φάη, να πιη, νά κοιμη,&η,
νά διατηρηται κα{)-αρό (ενας
σκύλος, λόγου χάρη, άπαιτιί νά
πλένεται καί vά 6γαίνη περίπα
το), άλλα προσφέρει, σ' ανrάλ
λαγμα, εύχαιρίFς για ν' ακονίση
στο παιδί την εύαισθησία του καί
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να γίνη έκδηλωτικό στις συμπά
&ιές του.
Μια παλιά λαϊκη παροιμία λέει,
«δποιος αγαπά τά ζώα, άγαπα
τους άv{)-ρώπους». Σ' εναv κόσμο
δπου ή αγάπη γιά τους συναν
{)-ρώποvς μας είναι ενα αγαθό
που σπανίζει όλοένα περισσότε
ρο, δε Μταv ασκοπο νά {)-υμη
{)-ούμε τή λαϊκή σοφία.
Rene Desnos
(«Βημω>)

Ζώα -ια-ιροι
t

Οί γεωλόγοι εχουv προ πολ
λού ύπ' οψιν τους δτι τά ζωα εt
ναι ίχανά, έξ ενστίκτου, νά
παίρνουν διάφορα μέτρα ύγιει
νης, που τους επιτρέπουν νά πα
ραμένουν ύγιη. Ώρισμένα που
λιά, λόγου χάριν, κάνουν ήλια&ε
ραπεία γιά νά άποστειρώσουν τά
φτερά τους καί τά παχύδc:ρμα
κυλιούνται στη λάσπη, επειδή
ξέρουν δτι, μόλις ή λάσπη ξερα
,&η {)-ά σχηματίση στο δέρμα τους
αρκετά σχληρή πλάκα, που {)-ά τ'
άπαλλάί;η από τα -rσιμπήματα
των εντόμων. Τό γλύψιμο τ01•
δέρματος, εξ αλλου, φαίνεται δ
τι γίνεται γιά νά μπορη τό ζώο
νά άπορροφήση την 6ιτιψίνη
«D», που εκκρίνεται ύπό μορφήν
προ6ιταμίνης καί μετα6άλλεται
σε 6ιταμίνη ύπό την εrοίδραση
των ήλιακων ακτίνων.

'

Τα ζώα, επίσης, ξέρουν οχι
μόνο νά προφυλάσσουν την ύγεία
τους, άλλά καί νά {)-εραπεύωνται,
αναλα.μ6άνοντας μόνα τους τον
ρόλο του γιατρου. Είχε παρατη
ρη,&η δτι στο διάστημα των πρώ
των μηνών του ετους, οί ελέφαν
τες μιαc; μεγάλης περιοχής της
' φρικης, συγκεντρώνονταν στους
πρόποδες του 6οvνοiί Κένυα. Καί
τά α'ίrηα της μεταναστεύσεως ε
κείνης παρέμεναν μυστηριώδη
μέχρις δτου διαπιστώ{)-ηχε δτι
στην περιοχή έκείνη φυτρώνουν
ώρισμένα φυτά, με καρπούς, των
όποίων ό χυμός ε1ναι πολυ καλό
πραϋντικό φάρμακο γιά τη ρύ
{)-μισι της λειτουργίας του έντέ
ρου. Οί ελέφαντες, λοιπόν, έπι
σκέπτονται κά{)-ε χρόνο την περι
οχή εκείνη για νά ύπο6ληθούν
σε μιά «κούρα», δπως ακριϋως
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πολλοί ανitρωποι επισκέπτονται
πολλές φορές, δ,ιάφορες λουτρο
πόλεις.
Έπ�σης, εχει διαπιστω,&η δτι
οί ελέφαντες διανύουν πολλές φο"
ρές, αποστάσεις έκατοντάδων χι
t.1ιομέτρων για να φθ-άσουv σέ
σημεία, δπου ξέρουν δτι υπαρ
χει στο εδαφος ορυκτό άλάτι.
"Αν τό άλάτι εκείνο ύπάρ
χη σέ όλ&κληρες πλάκες, τά πα
χύδερμα εγκα{}ίστανται σ' ενα
σημείο, δπου ή πλάκα είναι αχά
λυπτη καί γλύφουν τό άλάτι μέ
απερίγραπτη ευχαρίστησι. Δια
φορετικά, ανασκάπτουν τό χώμα.
και παίρνουν μέ την προβοσκίδα.
τους τά κομματάκια ορυκτού αλα
τος πού {}α ανακαλύψουν.
Για τον 'ίδιο περίπου λόγο, άμέ
τρητοι άφρικανικοί δούδαλοι δα
δίζουν επί μίαν η δύο εβδομάδες,
προκειμένου νά φθ-άσουv σέ μιαν
έλώδη εc,,.τασι της όποίας 11 λά
σπη ξέρουν δτι {}α {}εραπεύση
διάφορα δερμα.τικά ελκη, πού
τούς βασανίζουν.
Τά ζωα ξέρουν -αγvωστο
πως- δτι ή λάσπη ώρισμένων
περιοχών περιέχει κάποιες άντισηπτικες
' ουσιες.
, ' και' την
' χρησιμοποιούν καταλλήλως. 'Άλλοτε
πα'λι απο
οτι
, δεικνυεται
,
" ξ'ερουν
την ίδιότητα της λάσπης νά ξηραινεται
και' να' σκληρυνη,
,
,
αποτελώντας ενα είδος νάρ{}ηκος γύ
ρω από κάποιο μsλος πού ύπέ
στη κάταγμα και που {}α βοη{)η
{}η ετσι, στήν θεραπεία το'J. Κι'
αυτό ίσχύει ίδίως για πουλιά.
Πολλές φορές, οί κυνηγοί σκοτώ
νουν πουλιά που παρουσιάζουν
στα πόδια τους εξογκώμα.τα, τά
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όποία δείχνουν δτι εχουv ύποστη
εκεί κάποιο κάιταγμα. 'Εννέα φο
ρές στις δέκα, τό κάταγιμα εχει
{}εραπευ{}η μέ τη δοή-&εια vάρ{)η
ΧΟς από λάσπη, πού, στις περι
πτώσεις αυrές, άντικα{}ι,στα τον
γύψο, ό όποίος χρησuμοποιείtαι
από τους αv{}ρώπους για τον 'ί
διο Ο"-tΟΠό. Μολονότι δεν είναι,
φυσικά, δυνατή ή κατάρτισις στα
τιστιΧων ως προς τον αρι{}μο των
ζώων που {}εραπεύονται μόνα
τους, δεν ύπάρχει καμμιά άμφι,
δολία για τό δτι μεγάλος άρι
{}μός απ' αυτά διατηρούνται στη
ζωή χάρις στις 'ίδιες τους φροιντί
δες. Των όποίων προχειρότερο
παράδειγμα εχομε τό γλύψιμο
των τραυμάτων. Τό σάλιο πολ
λών ζώων, εχει διαπιστω{}η δτι
περιέχει ουσίες των όποίων ή ε
πίδρασις, σύμφωνα μέ τις αναλύ
σεις που εχουν γίνει, είναι όμοία
προς την επίδρασι των άνιτιδισ
τικων.
Οί διάφορες συν{Η\Υ,ες ζωης
επιβάλλουν και την κα{}ιέρωσι
είδικης διαίτης στα ζωα. 'Όταν
πρόκειται νά γεvνή,σουν, π.χ. οί
{}-ηλιrι<ές φροννίζουν vά διαλέγουν
την τροφή τους με τόσο σχολα
στικη φροντίδα, δσην επιδεικνύ
ουν σέ παρόμοια περίπτωσι αί
εγκυοι γυναίκες. 'Έχει διαπιστω
θη, λόγου χάριν, δτι διάφορα
ζωα μπορουν να διανύσουν απο
στάσεις πολλών χιλιομέτρων για
νά πιουν νερό απο μιά πηγή, της
όποίας τό νερο περιέχει άσβέ
στιο.
'Όλοι, εξ αλλου, {}α εχη τύχει
να παρατηρήσοvν τί συμβαίνει
μέ τις γάτες και τούς σκύλους, δ-
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που ώρισμένες φορές δείχνουν
να εχουν οαρε-θή την τροφή τους
καί
έπιδίδονται συστηματικα
στην άναζήτησι ώρισμένων φυ
τών, των όποίων, τά κατ' ιξοχήν
σαρκοφάγα αύτά ζωα, τρώνε με
μεγάλη ορεξι τους ολαστούς. Αύ
τό, λοιπόν, που μας φαίνεται ά
πλη παραξενιά, δεν είναι στην
πραγματικότητα, παρά ενα μέ
τρο ύγιεινης, δεδομένου δτι τρώ
γοντας την πρασινάδα έκείνην
ό σκύλος και ή γάτα άντιμετωπί
ζουv ενα πρόολημα, που οί αν
{}ρωποι γνωρίζουν πολυ καλά, ά
φοϋ ύποφέρουν ά.π' αύτό σε μεγά
λη κλuμακα.
Στον έ{}vικό δρυμό Γέλλοστο
ουν, των 'Ηνωμένων Πολιτειών,
δπου πληθοc; ζώων σε άγρία κα
τιίστασι ζουν ελεύ-&ερα και προ
στατευμένα, ύπάρχουν πολλές c�ρ
κοϋδες, προχωρημένης ήλικίας,
οί όποίες ύποφέρουν άπό ρευμα
τισμούς. 'Έχει, λοuτόv, παρατη
ρη{}η δτι κά{}ε καλοκαίρι, οί σε6άσμιες αύτές αρκοϋδες συγκεν
τρώνονται όμαδικως σε μερικές
από τις θερμοπηγές που ύπάρ
χουν στο μεγάλο πάρκο και έπιδί
δονται σε πολυήμερες συστηματι
κές θεραπείες λουτρών. Το πιο
άξιοθαύμαστο δμως είναι
δτι
οχι μόνον ύποοάλλονται σε ζε
στά λουτρά, άλλα και δτι τά
λουτρα έκείνα γίνονται σε μερι
κές πηγες μόνο, άπό τίς πολλές
πού ύπάρχουν στο πάρκο. Ή
χημικ11 ερευνα απέδειξε δτι οί
-&ερμοπηγές που προτιμώνται άπό
τις άρκοϋδες για τα ίαματικα
λουτρά τους, παρουσιάζουν έξαι
ρετικα μεγάλη περιεκτικότητα σε
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θείον. Πραγμα πού σημαίνει
τι οί άρκοίίδες ξέρουν πολύ κα
λά δτι τα {}ειοϋχα θερμα λουτρά
ώφελοϋν τους ρευματικούς πό
νους!
'Εξ wου, οί οούοαλοι, δσά
κις {}ά τύχη να προσοληθοϋν ά
πό κάποια δερματική πά{}ησι,
συνεπείq. της όποίας παρουσιά
ζουν δερματικα ελκη, έξαιρετι
κά έVΟ".,(λητικά, φροντίζουν να
ορούν κάποιο τέλμα, ποτάμι η
λίμνη, της όποίας, προφανώς, εί
ναι σε {}έσι να ξέρουν την χημι
κή σύστασι τοϋ νερού. 'Εκεί, λοι,
πόν, πηγαίνουν καί έγκα{Ησταν
ται έπί όλόκληρες ήμέρες, μένον
τας ουθ-ισμένοι στο νερό ως τον
λαψό και πολλες φορές, παραμέ,
νουν τελείως νηστικοί καθ' δλο
το διάστημα της -θε!;)απείας. 'Α
ποτέλεσμα ε lναι δτι, δταν έπι
τέλους, ογοίίν άπό το ίαματικό
λουτρό τους, εtναι τελείως θερα
πευμένοι άπο τα δερματικά τους
ελκη και εχουν αποκτήσει νέο
τρίχωμα.
Το 'ίδιο άκριοώς εχει παρατη
ρη{}η, δτι έφαρμόζουν και οί ίπ
ποπόταμοι, οί όποίοι οχι μόνον
ύποοάλλυνται οί ίδιοι στην θερα
πεία. άλλά και την έπιοάλλουν,
συχνά δια της 6ίας, στά μικρά
τους, πού {}ά παρουσιάσουν, τυ
χόν μια δερματική πά{}ησι, δπως
άκρι6ως κάνουν οί ανθρωποι πού
{}έλουν να ύποχρεώσουν τα παιδιά
τους νά ύπο6λη{}οίίν σε μια θε
ραπεία η να πάρουν ενα φάρμα
κο, πού δεν τους άρέσει!. ..
Ό τρόπος, έξ αλλου με τον
όποίον ή γνωστή μας άλεπού ά
παλλάσσεται άπο τους ψύλλους,

314

1 Λ I Σ Ο Σ

είναι, πιθανώς, λιγώτερο έπιστη
μονικός, άλλα δεν παύει νά είναι
άξιοθαύμαστος στην άπλότητά
του. 'Η άλεπού, δηλαδή, δτα.ν τά
ζωύφια πού διαβιοϋν στο τρίχω
μά της γίνουν πολύ ένοχλητικά,
ψάχνει και βρίσκει ενα ?',;;, αδl με
φύλλα στην ακρη καί, πιάνοντάς
το με τά δόντια της, κατευθύνε
ται στο πλησιέστερο ποτάμι η λί
μνη. Στέκεται με τη ράχη γυρι
σμένη στο νερό και οπισθοχω
ρώντας, άφίνει πρώτα νά βραχη
ή ούρά της. Ή οπισθοχώρησ
'
'
' e >λ
συνεχιζεται κα,ι, φυσικα,
η α επού, δσο οπισθοχωρεί, τόσο πε
ρισσότερο βυθίζεται στο νερό,.
Κάποια στιγμή, δταν πιά, ολό
κληρο τό σώμα της είναι σκεπα
σμένο ώιό τό νερό, παίονει οα
-&ειάν άναπνΟ'Ιl και ϋυθίζει στο
νερό και τό κεφάλι της, άφίνον
τας εξω άποικλειστικώς και μόνο
την ακρη τοϋ ρύγχο1-ς της, ώιό
την οποία πpοεξέ:χει τό φουντω
τό κλαδί. Τέλος, ϋυθίζει και τά
ρου{}ούνια της στο νερό. Και
μερικές στιι4μες άργότερα, άφί
νει τό κλαδι άπο τά δόντια της
και με μερικες κινή,σεις των πο
διών της έπιστρέφει στην οΥθη
ορεγμένη, άλλα τελF(ως ώιαλλα
γμένη ώιό τούς ψύλλους πού πα
ρασύρονται ώστόσο, στο κλαδί,
σαν ναυαγοι επάνω σε σγεδία.
Είναι φανερό δτι ή αλεπού ξέρει
οτι οί ·ψύλλοι θα προσπαθήσουν
νά σωθουν, φεύγοντας ώιο τα
μέρη του σώματός της, πού βυ
θίζονται στο νερό. Και επειδη
τελικώς, ϋυθίζεται στο νερό ολό
?Ι...ληρο τό σώμα της, οί ψύλλοι
καταφεύγου ν στην προέκτασί
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του, ή οποία είναι τό φουντωrtό
κλαδί.
Είναι γνωστή ή μανία πού ε
χουν ώρισμένα ζώα νά γλύφων
ται. Καί είδαμε δτι Ύ] μέθοδος
αύη1 χρησιμοποιείται ευρύτατα
για τον αποτελεσματικό καθαρι
σμό τους. 'Αλλά ή χρησις της
γλώσσας δεν περιορίζεται μόνο
σε εργα καθαριότητος. 'Έχει ά
ποbειχ{hi δτι τό σάλιο εχει περί
φημες άντισηπτικές και μικρο
ϋιοκτόνες ιδιότητες, ποv χρησι
μοποιοϋνται έναντίον άσθενειών,
μολύνσεων η άκόμη και τρα μα
τισμών.
Τά ζώα, ά'λλωστ , δεν χρησι
μοποιουν μόνο το σάλιο τους για
θεραπεmιικούς σκοπούς. Πολλοί
ζωολόγοι παρατήρησαν δτι οχι
λίγα ζώα βρέχουν ενα μέλος
τους με ούρα, οσάκις θά τύχη
νά ύποστοϋν τό κέντρισμα μελισ
σών η την επαφη προς ώρισμένες
κάμπιες, πού έρε{Ηζουν πολύ τό
δέρμα. 'Η πείρα τά εχει διδάξει,
προφανώς, δτι ή αμμωνία πού
περιέχεται στα ούρα, ώιοτελεί τό
καλύτερο φάρμακο για την άντι
μετώπισι των ώιοτελεσμάτων
της τοξίνης που διαχέεται στο
τραϋμα πο/\J υφίστανται ώιό τό
?Ι..εντρί.
'Ίσως, λοιπόν, δεν μπορεί Χα
νεις νά μιλήση για ζωα - για
τρούς, με τι'-Jν εvνοια πού δίνουν
οί ανθρωποι στον χαρα?Ι,τηρισμό.
Άναμφισϋήτητα δμως, τά ζώα
εχουν πολλές γνώσtις πρακτικης
{}-εραπευτικης. Και τις έφαρμό
ζουν!

1970
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Μνημείον ιππου
'Α vnyέρθn σ-ι-ήv Πολωνiα
'Γ-ην �μi.ρα. τι;)ν α:'/tGΙ",<,ΧΑJU-Π-ΠJ
ρί ων -οου Μ•;ημsίοu του Σκύλου,,
στιό Σο6ι�:κό Ί;1πιιτ:ουτο lΙΞιpα-

μα.-:0.ιιη;; 'Ιατρικής, ό μ�yά.λο; έ
πιστή1;-1,1ω� κα.�ηyr-rcή;;. ΙΙα.υ��..Ρ:
είrrοΞ: « πο;;ι�μ-ε'i την όφ,ΞιιΑη
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μ,α.ς πρό,ς τά. ιΥJα:w1ψ,ρ�α, των ά.
ν,ωνύιμων ζώω� σαι (ΥΠJ()τα. -rι επι
στή,μη χρ�στα τίς ά.ινα.ΥJαιλύ�εις
της κ.χι, τις έμwεφιες ης». 0w.ν ή πλοοκια, στό μ•,;ημΙο ά,πεκα.
λόφθη, μποροϋ-,ε wα,γιείς ν« δ[α,6άιση: «Ε!θε δ Ο\κ.ύλος, α.υτός δ
άιπό ΙΥJμ'ιημ,ο•ι,εύτων χρόνω,ν βοη
θός ΚJα.ί φίίλος του ά.νθρώποu, θu
σ:α,ζό<Ι,.uενος γιά. τό κιu.ο της επι
στήμης, νά 1ψοοτια;ι,εύετα.ιι ύπό
του ά.-Αθρώlπουι άπο -κ,ά,θε ά.νωψε
λες 1-uψτύριο...».
Ι ια.ί ή ζωή του ϊπrroou έπiσης
είνια.ι πιλήρ'Υ)iς ·θυσίας γιά τό κοολό
της έm.:στήμης ι<.αJί -οϋ ά,ν�ρώπο'\Jι.
Ifuί ιοlού, 8-τ;ι ΙJ1J.Υέ6η ενα. ιδίχως
προηγούμενο γcγο·ιός. Γιά. πρώ
τη φορά στήν Lσπορίια. της ά.νθριω
πότη,τος α.:νwcρθη μνψείο στόν
«υlΠ'Πο α.ί μ,οδότη», ,στόν 7Όεplοολο
της Έιω.τη,1:χψι%ης βtισr,..ι,ηχα.νiα.ς
του τεροά.λlεοο, ε !ς αιrοόι στα.σ:·ι 50
χιlλtομέτρ{J)ΙΥ ά-πό τήν Βcφσ.οοία..
Τό μνημείο 1.υτο ισuιμ6οΗζει τήν
ά,.νθpωπ�στι,<,ή σ;,.,έψι του δόκτορας
Ζήνωγο; Ροτ !νσ.χι:, του πα.γιεπι
στημ,Lοu, Βχρσο6( α.ς, δ δποίος ά.
φιέρωοc 40 ετη της ζωης του
στή·ι κτ-ψια.τpιΧή.
'Γχ sργ,χ,7eήρω. 't'Dϋ Ντεροά.λ·ε6α
ίδpύιθφ:χ:ι το 1925 '>'Αί στήν 3.p
χή πα.pε7ι<.εύα,ζα.γ έμ6όιλια, κα.ί ό
ρούς. 'Ε)λε ,λια.ηj'θη,σ,χγ κατά ,όν
πόlλεμο σ:πό τούς Να,ζί, ά.λλά δ:ε
, ό τήν σ.Να.τίναξι ι�ε
σώθ-η,1:1.ν άπ
δuνοομίτιιδα., χά.ρις ε1ίς α.ίφγ1ιδια
στιΧή α.ν'tεπίιθεσι του ρ'ω σ:κοϋ
0
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στραιτοιϋ, τόν 'Jα,γοuά.ρισ, του 1945.
"Ν-ι.τοτ•ε α.vα.συγκροτήlθιηtκια..ν mλ έ
μεγά/λ,ωσα.ν, ώστε σ'ήμερα, νά ιπα.
Ρfll'(Ου'Ι 107 προϊόγτα.
, , μιετα.ξύ τώΥ'
δπ ίω•ι 6 τύιπους ορών, 11 δ:α,ψο
ρ,ετιικ,ά έμ6όiλ�α. ΚΙ'Χί δ,ε-χ.ά-δ,ες οlια.
φόρων ψα.ρμά.χων για τόν ανθρω
Π'Ο rι.σλ τά ζG)α..
Στά 45 χιρ6νια. της λει::οu,ργία,ς
του έθυ,σ.tά-σθησα.ν rολέον &πο 5.
000 ϊπποο: (-χ.,χί έκιαταγ.τάJδιες χι
λιά.δlες μι,φότερα. ζώα) rια τίς
έπισtηΡ,J,Ο'/UΚΕ ε p,εu,y,zς του 'J-yιστι
τιούτοο του Ντιε1p6οολιεοο. Ή ':ιDtια.ι
pιία
ι Π,ρ,οστα..σ!ιας των ζώω,γ της
Ποι)Jωνί,α.ς εΙχε τήν !δέα. της &
γιεγέ1ρ,"1εως μγη�εί, ου στο "Αλογο,
ή δποία κ.α.ί έπρα.γμα.τοποιήιθη.
. οκα.λuπτήρι,χ, ή γ�εν•ι-κ,ή
Σm άπ
γρ�.ψ,α.τιεύς της Έτα.ψία.ς Ε�ριή
νη Κοσ1αλικόr-.ρσχ,α.yιια., &φοϋ ύΠ'ε'
στηρι
τα., πιειρα.' ι;ι.." πο ψ ι οτι
, ξε την
ι,
μ,?::αι, έιπί ζώιι::ι"Ι είγοο
, ι α:γα,πό�φευ�
κτα. για τον ά.γώγα, 'ΧJΙΧ"CΙΧ του θα.
νά.ιτου κ.α.ί τώγ cmθενειών, έτόνι
σε: «Αύτό το 1μ'Ιη\_!Jείο wϋ Αί.μο
δό'tοu "Jιππου α.ς ε, rvαιι τό σύi:ώο
λον της ,ευγνωμοσύνης μ,α.ς Υ.α.ί
της εΥJΠληρώσ,ειω,ς της οφειλής
\.ΙJ'Χς γ:ά τήν θ,υ,σ,ία. του α.ϊμα..τος,
yι' τόν π6,νο 'Κ.α.ί τόν θά.να.το πού
άm?.ιτήrJ,χμε ά.Π'ό τό lι..λαγο γιά.
νά σ:ώσωιμ,ε τήν ζωή Ι)ΙJα,ί τήν ό
yειία. εy,α.τ0ιμ.μυιpίιων ά.νιθρ,ώιπων Υ.αλ
ζώων.
ΙΣ ΒΊDΛΛΑ ΣΒ
ΚΟΉ
1pιοοιr,ω «Πολωνι-κ,ή
πο
το
πε
('Α , ,
.. ,
Έ6δο,μ:ι.δ:α(σ.,»)
1

i
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Κα-ιά -ιίίς zωο-ιομιας
«Ι

ΡΙΤΥ & ΙΝ Α GER» by John Vyvyan

Στb &.γ'f'λ�κό περιο� κό
μ,ω
_ τcψ::/'Όεψ,, ('r-περcισπ στής τώι ζωωι») , δια.6ά. ομε ε't
δ:�ψcροuσα ά.ιάιλυσι γιά το β.ο« Ρ Η
Ι Ο ΤΟΣ» -rου
Τζων 6υα.ι;, πο ΠΙpα.γμα.τcύ�τα.ι
τb ζ-ήτ μα. της ζωοτaμ cις, γιά
τ ' ;ι, δποία.ν έΥ,Ο-Ύϊλi ιώ λ:.τσ., ζωηρό
έ·νδ.:α. έιρον στ η·ι ' γγ1λ' .
Ι cιt'ά. τόι συyγp'CIJ ω, το (/τμσ
πο ' χύιειτα.ι στά. 11ϊε" ρά.μr.χτα, 8που σύ,p οtται ε>ια.τομ.μ' ρια ά.ιυ�
πιεpά.σπ�σ<tωι ζώωι, ό :.ρ:.' cτα.,
στ ν πρ6-λ-η ψ δ-Όι ή ζω.οτομιια. εΙ
;r.χ,, ά.παροο τητη γιά. τήν κcιτc1πο
λcι,ιησι τωι άσθειε ων ,ωλ τήν
πρόοδο της ,έπιστή,μ �. Ό Τζων
Β�6 W/ \)11)()Ισtηρ1ζc1 οτ ή 'Fιrt στήιμη, με τή; έπι6ληθ:τσα σύ
θ':-;τ r.χ, τ , έκcιτά:·ιτη,σε τ' ρ cιιιος
'ΚJcft ε /α, C ΟΟς πpωrtογό'ιΟU <Χ ιη
λιcοϋς θcοϋ, δ όποίος ητα.:ι διαρ
κ.ως χαί -π.:.ρv.,σοτερc1 θύματα γ ά
τήι ά.ποιλ1α.1υσ' του κ.α' μόιιοι-.
Στήν δεκιιπt' α του 1960 πεθ:.t να.ν οέ\χια, ώα. ικάθε δευ,τερόλc
πτο στά έργα.στήρια, τωι Ή νω J.c
νωι Πολ• = ωι, θυσια,ζο,μ1ενα στόι
αγρ.ο θεό ά.πό τούς ί :.ρε·ς του (c
π,1στήμιο;εις) . Το ά.ποτελcιο;μc1 ει
να, π-ιi·ιτ� ά.μ ισ6 ήσι μο 'Ο

κα.fJηγητ-rις '_ ywι, του Πα.-ιcπ σt'Υ(μισυ Άyκ' ρα.ς, �ίδικός στή
με"λέτη τωι ίστωι ικαι κυτ-<ί,ρω ι,
εΙχε ε�δοπο φε, τούς Γερμr,, ιο ::;
π.αρctσrι<Jευα.σt'ά.ς του φcιρμα.,ι,ο
«ΘαJλ δομ;.δ , οτι ήτυ. έπιχ. ·ν,ο
ν.ο κ.α.ί του σ;τr;-ήντφοcι οτι ε:χε
δοrχ.ψ,cι,σθη σc 3.uoo ζώα, cιπvμc1ως ήτα,ι 1J�.:ι,λές. Τ ά <iποτελε
σμστσ του φσpμ/2.κου α.ύτου c - ιαι
yνωσrcά.
Ό Τ ωι Β'6 α.ι ά.ια. φ:τα.
ι<Jσι στίς έ,ι.δ λώσεις &.ν οωιπ στω ι
συγγραψεωι (αrοως τοϋ Β' ι.τωρος
Ούγκώ, του 'Όσκα.ρ Ουάιλδ, το
Ρό περτ Μπρiου1,1ιιyχ, της " ν
wι.ς ΚιϊΚJσ�.pοpιδ κ,ιΛ αlλlλων) Υ/'J
τά τη ζωοτοιμ α.ς. Κα.ί τανί� c
τήν ή θ ι κ ή &rο:6άρ �,σ τ 7μ:, έπο
χ ij; μcι,; ώς συtόλ ά.πο τή; εξα,
κο)ούθησ. τω·ι μ;Ξθαδωι α,'τωι,
0 .ότ: δ εθι σμά; τω/ έιπ1 .σ,rιμcοωι
στόι ο,ι· ο τG>ι ώωι cχ:. γ::.ι
κ,ώ-tιερη έπΊδρα.σ�. στό-; ποιλιτι..σμό
α ς.
Γιά όσ.ους έ ιοΞχοιμ:.:Νω .., i:. ιδ ι.
φcροντ,α. yά, δ α.6::χ.σουι το β 6)J.o
παρα.θ::.τομ: ,ά σχcιτι,,ι,α, σ,ο' J.._:Ί.
Ι ΡΙΤΥ
Ι
J Ε R by
John y an. Publ1 hed b
Jo eph 5/-.
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'Η ήθική ι-ίίς ακρεοφαyιας
Του ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ή ήθική 1λποψις της σJκ.ρε::ιψα.
yίσ..ς ,ειίναι: δ:πλη: 'Αψ' ενός, εχ u
σιχ ιi>ς βάισι ν τόν ,�σα.,σμόν προς
τήν ζωήν· τίίJV ΥJα..τωιtέpω•ν τοϋ ά•,
θρώπαυ δντων, δύ<να:οο:ιι νά. θΙzω
ρη:θή ώς ή λοy�:κή ισυν1έπιεια. πρά.
ξιeως ήθικής. 'Εξ &λλ u, συι'Ι"ΌΞ
λ�εί ε1ς τήν άνάmτυξιν τηr,; -lιθικης
μέ την -Χ>:JJκησ:ι•/ επ:οΙpαισ,zως &.γα
θοπο:ιου έπί της ψu;χ_ης.
Έπ:ιστfιιμο'ι'zς �ρειυ·ι 'σi7,VV.ς τfιν
ύπάφ,χουσαΝ σχ έσιν μ.ι:-ταξύ -ης
ψυ.σικης κιχ,ί της -1,θ:ι κής ύποστά01ε1ως τοϋ άνθρώπου άνιzψιώ ρωιcι·ι
ά.πό μ,σ,κρ,ου χρόνου οτι. αιί ίδέα..ι
\J;CΧς, τά. cιίισΙθή,:JJwοά ψχ , α..ί tπιθυ
μίαιι ιμας, τά. πά,θη μ.α
ι ςι , δ·έν μέ
w:ι,υ,·ι ±νεπηρέcισtα έκ της -ρο;ρης,
τήν όπα:αν λαμ6άιν<0ιμ,εν. Κια.ί πρώ
την 1;πό,δε�ιξιν τoύrcou π,17,ρέχει ·ή
με),ε-η τη ΧΡ . σ,εως τci'Jν Ο•ινο
πνzυ,μcι-τ1ωδων πcιtG>ν έκ της δποί
cις πια1ρψποδίζ,ετcιι ή π:λήιρη� άνά.
πτυξις -ων έ•ν ·ημίν ά.για.Ιθων Υ.cιτα.
στάJσ�εων. Είς τούς &.κJΡοοψά.yοuς
wα.pα. τηρεί-ται άmοστp,o,q,ή ,,ωί &..-:τ-ό
σ,ύτου του οϊνοu άκόμη.
Διά. τοϋτο ·ή ά."Ι-jpΙΞοψα.yίcι εrναι
δίlα.ιτα. ΚitJ:tΞ• !JΙVα.ιστικ.ή 'Κlα.ί έξα.yνι
στικ.ή, προσδ�δοοοcι εί.ς τά ο:.ί.σΙθή
��α:τά μcι.ς ρυθμόν ψυ1Ο1t"ΚΙό ι, λε
πτόν Υaαί ε1pψι'ΧόV, y.ια,θιστωσcι
τόν α.νθρωm:ον yοολήνιον κια.ί .:ήν
κ.cιρδιά του ηpφον, διά. της \JJΕιώ
σιεως των διια.Ιθiέσεών μια.ις πpός
τά. &ινθρώπ,ινα. π'6Jθη,.

ΊΙ άκ,p,εοφα.γίcι δέν μας σ;πο
ι»α,χ,pύνει μό··ιον ά.ιπό Π,'Ι' ορyήν
ΚJα.ί τό μίσος, &λλιά. �σιυi\Ιτελιεί προσ
έ-τιt είς αϋξησιν της ύα.ιισθφία,ς
μ.ι7.ς προς τήν χ,α,.λωσύνην -κ.α.ί τήν
ά.γά.iπην. Εύpύν,ει τή-ν -κ,οινωνι"ι/21
τ-ητα. του ά.νθ,ρώπου·, ώς ά.πέδει
ξε•ν ή ζωή των μεγά.λιω� άι-ηεο
φά.γι,>·ι ά.πό του Ιlυθα.yόp1 ου ΥJα.ί
1
του Πούδδα.
μέχ,ρι των ήιJ;ερων
\JJ7.ς. 'Ε
,1 γε' α. α:πο
' 'Ιδειξις 1εινα.:
'
,$.,
i τερ,
γ, κή έ·ι τ� cρύσει πcιρα.τήρηρις του
ζωϊΥ.ιΟU β7,σ�:λείιc,υ,, δτι τά. εύ-rεν1έ
στφα. r}θη σuναι\Ιτων-τα.ι ιει�ς τα. :ει
δη έκιείνα, τά. δποία, δέν εχουιν
οονάιγ,χ,ην νά. προσφύγουν εις τήν
ωίμι:ι.τοrχ_υισίαν διά. νά. τρ,17,ψου·ι.
Ή σ,κρεοψcιγί•α. Ο\Κ<Ο1t.εί νά. εξcι
φανίση τήν ά.ηχόιtητα. διά. ταν
ά.γ(ί>να. της ζωής -κ,,α,ί νά m.τωθύ
νη την ά.νθρωπ(νηιν ¾νιψιγ'ΥJ'"tltΚ6ttη
t'α. πpό; σ.κοιτc·ούς ύψη.λοτέροu,ς.
οφσ,Δ'εν εινο:ι cι'ληθ'ε1 .ς οτι
" ,$.,,1 α.'Κ.pε·
>
yία μ,ειώνιει τήν έ·�εργητιΚiόrcητα.
tου ά.νθ,pώmου· τούνια.ντί,ον τή•ι α..ύ, ' μ,cι' δ tι7.τΎJΙΡ=ι- επτι
ξα.
' '/Ιε•ι -χ,ι;ι.ι' την
κιρότερον χρ/ηον, διό-cι οι &.κρ:εο
φάιγο: εΙναιι μα,)Jλον 1ευδιά&τοι -κ,cιί
μ.ιεγαλ. uτέρα.ς ά.ντοχης, τούς ε. Ι•ιcιιι
άγνω7tοt cιί χρόνιαι π.αθ• ήσεις.
Ό ά.ψωφάJyος, διά. των επι·δψά.
σεων της διαίτη ς του,ι πpοχωpεί
οοσφοcλιέ,στ�:::ρον καιί τα.χιύτεpον ταυ
κρε1 ιωr.ράγ. οu ΠΙρός την ά.ιπό-κ,τη,σιν
tij ,, άρε-της, 00 �ε,pχετcιι ήθικως
κια.ί κcι�θίιστια.τ�αι εόcιιί,σθη-οος δ1έ-,<.τr;ς
0
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ά.-ιωτέρων έπιδρσJαιzιωrι το- π·ιευ
μn:tικοϋ -κ,6σμου.
� · ό ητοι �υτι ουιοομιε�rΨJ,ι cωτοΊ
Β,, νά. ψο'ιιεό:;ιωμε'Ι τά. έ1".6λ1.Όή
ζώα, εύρ��:rχ,bμzνοι έν 'ΝψLμψ cρυ
σιΧ'Ώ ά.μύ'Ι'Ώ· ' 'λά. ?.ύτό αέ•; σrι
μr,,,(•ι1ει &τι δ:;ι,r,,.ι:ιύιμ,εθα νά. :;,o
'JΞL'W ε·ι ΥJ::ι..ί τά. ιί)ψέιλιψ.J. ζG)α, τά.
όποίr,,. οχ ι μόνον δcν μά,ς ,,iιμ,•ιου•ι
w-1.:κόν, ά.λλά. xrJ.ί μχς π.pοσψέρου•ι
σ'WJ\JΟ'Χ,(Ιcι,ς ύπrιpιzσ(ας χαί τόαcι.
προϊόντcι. ο,ά, τ' / α:ατpvψiν μcι:;
( yάJλα., τυρί, βο1;τυρον) .
'Π Φύσ::; δέν μα.:; [π,λ:ιnz·ι οι
τ,α, σ:ψκο6ό ρcι. Ό όργcιν:σ�μός μcι.:;
έδη,μιουργήθη χ,ατάJλληλο; ω'Jτε
νά δυι•ιάμε1f},. νά ζώμε·ι ,Jαιλύτερον
8ταιν α.1tοφεύyωμεv τό χ,ρ{,:; κ::ι..ί
έχ, ψοοεως δlέν είνα.ι δικαi•ωμά.
μ,� νά
νιεύωμεν τά. ζώα.. Μ!
ρ,:Ύ.ιοί Ι1.'/α..1tα.ύουν -3)'1 00'/ΙΕ(δ·φϊν
των λόγψ του &τι τό �ργον του
σψα;γέως δlέν τό έκτελJοϋν ο! ϊδ:οι.
Εί.-α.ι ΙΠ'ΟΟντως συνυιπ,zύθυνοι.
Οί άr,φεοφάγοι δέν 1t1λα;νώντα.:,
βε6α.:οϋντ�ες κ,αί δι:α.κwύσσοvτες
τά. δ:'Χια.:ώ μα.τα. των ζώων έπί
τ�ς ζωής, r_ειyονό; τό όποίο·ι δέν
ειν�αιι δυΨ.J.τον να, πραγματΟ'Ιtο:η
θή α.νιευ 1φαγμ:χ:τιχ,ή:; έπα.να.στά.
σεως είς τά.ς συγηθεί α.ς μ.α.ς, είς
τόν παλιτ:σμόν μα.ς, κ.α.θ' δλην
α.ύτοϋ τήν ε:χ.τα.ισιιν χ,αιί ίδiίως είς
τήν γεωρyία.ν.
«Ο!VΟιΠ,Οι:;ιία. κα.ί αιρχ,ο α.γί1α. εί
'/α.ι μέν ά.ληθές 8τ: !σχ υρόν κ.α.ί
ρωμα.λέον ποιουσι τό σώ�, ά!λλά.
την ψυχ r1 ν ά.σιθεν
ι η», κα.-ά. τόν
Πλούτια.ρχον, διότ:ι είναι πρά.γιιια.τι
μ,εγί�στη ή ά.νάιπτυξι τήν όπο•α.ν
π.ροσδίδ,ει ε!ς τά.ς ο�:χ.νοψιικ,α.ς κια.ί
ήθι%ά.ς δυν άμ1 ε:,ς του ά.ν�pώπου ή
ά:χψεcχρα.γι κ.α.ί α,ψθ'ονος ή yαιλή
νη πού έ1tιψέρει -Ξtς την ψυχήν.

=
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"Ενα
λυκόσκυλο
'
σtΌν
σεισμο'

1Όύ 'Αγαδίρ
Ό σεισμός εtχε βρη τούς ανθpώ
ττοuς, στο 'Α yαδίρ, όλότελα άη:ροε
τοLμαστοuς. Γιατί κανείς δέν ηξεf)ξ
νά έξηyήση τά ττρομηνύματα της κα
ταστροφης.
Τά ζωα άντίθετα ττραχισθάνθηκαν
τό κακό. •Η 'Έλζε φόν "Οστερμαν
θυμαται ενα τταράξενο ττερ,στατ,κό
πού εyινε λίγες ώρες ττρίν •άττό τον
σεισμό.
- Κοψόμοuν ττιά βαθιά, οταν ξα
φνικά Ε.ύmιησα. "Ακουσα φωνές ζώ
ων. 'Ήταν άτταίσιες, στριyyιές, •γ.
'!tελόyισα, οτι δ θόρυ� έρχόταν άπό
εναν μικρό ζωολογικό κηττο, κάποο
διακόσια μέτρα μακρυά. Πηyα στό
παραθυρο καί κοίταξα εξω, 'Εκεί
στον ζωολογικό κηττο εττρεττε νά ετ
χε μπη μέσα ό διά�ολος. Γινοταν χα
λασμός, Πίθηκοι ουρλω:ζαν. Πουλιά
φτερα;yιζαν καί τσιριζαν. Καί τότε
κατάλαlκχ ξαφνικά, οτι δλα αύτά τά
ζωα ενοιωΟαν φο�ο, τρομερο φ�ο.
'Α,τό τί δμως; 'Έκλεισα τά ρολλά
καί ττηyα ,τάλι στό κρεΜ.τι ...
Τό άντρόyυνο "Οστερμαν έττεζησε,
χωρίς καν νά τραuματιστη. "Εζησε
μιά νύχτα στήν άκτή. 'Η άμμος ηταv
ύyρη άπό τήν ττλημμυρίδα πού Ξ1χε
προκαλέσει ό σεισμός. 'Αργότερα οί
"Οστερμαν ηρθαν στόν τόπο σuyκεΥ..
,:ρώσεως των Εύρωτταίων κοντά ατό
άεροδρόμιο. 'Αττό έκεί, μέ στρατιωτι
κά άερσπλάνα έττέστρεψαν στήν -πα
φίδα τους.
Στταρακτικές σκηνές ξετυλίχτηκαν
στό άεροδρόμιο. Σκηνές, ττού Ε'<crναν
άκόμη καί τούς άδιάφοροος στρατιω
,:ες νά δακρύζουν. Ξέφρενη ηταν ή
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χαρά των άνθρώπων στό άντίκρu
σμα αύτοο πού θεωροϋσαν yιά νε
κρό_ Καt σπαρακτικός δ όδuρμός των
άλλων yιά τόν σύζυγο, την yυναϊ
κα, τό παιδt πού δέν βρίσκσντ:χν ά
νάμεσα σ' αύτούς πού ε!χαν σωθη ...
Μιά σκηνή εμεινε σέ δλοuς άλη
σμόνητη.
Σ τό άεροδρόμιο ηταν καί μιά γαλ
λική οίκοyένεια. Πατέρας, μητέρα
και δuό μικρά κορίτσια, μέ ξεσχισμέ
να και λερω,μένα τά ψορέματα. 'Από
24 ώρες δέν ε!χccν φάει τίποτε άπο
λύτως, καt περίμεναν τώρα μέσα σ,ό
,τληθος τό πρωτο φαγητό της ύπηρε
σίας 11JΕριθάλψεως. Δίπλα στήν οίκο
γένεια ηταν [να μεγάλο λυκόσκυλο.
-'Όταν ηρθαν τά φαγητά, θυμα
ται ενας Γερμανός τουρίστας, τά έξαν
τλημένα άπό τήν πεϊνα παιδιά εδω
σαν τά μερίδιά τοος στόν σκύλο. 'Α
yοοιακτήσαμε. 'Εδω -π:εινοϋσαν άν
θρωποι, κι' εδιναν τά φαγητά σ' ένα
σκύλο!
Προφανώς οί yονεϊς πρόσεξαν τήν
δυσθυμία των παρισταμένων καί άπα
yόρεuσαν στά παιδιά τους νά συνε
χίσουν νά ταίζουν τό ζωο. 'Αλλά τώ
ρα ηταν σειρά τοϋ πατέρα. Κρυφά
εlόαλε αύτός τό πιάτο του μπροστά
στόν σκύλο ...
• Η άyανάκτησις των άνθρώπων γύ
ρω επαιρνε άπειλητικές διαστάσεις.
'ΌτΟϊΙΙ τό κατάλαlόε δ πατέρας, γύρι
σε σrούς διπλανούς του:
-Θά τοϋ εδινα κι' άλλα, αν εί
χα! '0 Πιέρ, μας εσωσε τήν ζωή ..
'Η οίκοyένεια Λενοοάρ ε!χε νοι
κιάσει ενα μπανγκαλόου yιά τίς δ,α
κοπές, στ'ήν άκρη τοϋ 'Αγαδίρ. Τή
νύχτα της καταστροφης yονεϊς καί
παιδιά κοιμόνταν, ηδη, δταν δ Π•έρ
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άρχισε νά yαuyίζη θρηνηηκά. "ΕψΞ·
χε άπό τό δωμάτιο των παιδιών στήν
κρει!>ατοκάμαρα των γονέων πολύ ά
νήσυχος.
•ο Λενοuάρ φώναξε στόν σκύλο
αύστηρά νά ήσuχάση, άλλά δ Πι�ρ
δέν σταματουσε. Μέ τά δόντια επια
νε τά παιδιά άπό τά νυχτικά καί τά
τραlόουσε εξω άπό τά κρεlόάτια. ' Υ
στερα yυρνοϋσε πάλι τρέχοντας στήν
κρε<οαποκάμαρα των γονέων, πηδοϋ
σε πάνω στό κρει!>άτr τους και yαύ
yιζε καί οϋρλιαζε σάν τρελλός. "Ε
σπρωχνε μέ τη μουσούδα και τρα5ου
σε μέ τά δόντια και τά τέσσερα άτο
μα πρός τήν πόρτα, πρός τό ϋπαι
θρο. 'Ωδήyησε ετσι τούς Λενοοάρ στό
κοντινό λειlόάδι καί κεϊ, τούς περιτρι
γύριζε δuαρκως, τούς εσφιyyε καί
τούς συμπίεζε σάν ενα κοπάδι δλο
καί πιό πολύ.
•ο Λενοοάρ προσπαθοϋσε, νά κα
θησυχάση τόν έρεθισμέ.νο σκύλο, :;αι
δεύοντάς τον, αλλά δ Πιέρ yρύλλι
ζε θυμωμένος κι' άνοιγε τό στόμα
νά δαyκώση τόν κύριό του.
'Έτσι ή οίκοyένεια Λενοuάρ εμεινε
yιά δέκα περίπου λεπτά: άμήχανη μέ
σα στό λειlόάδι, έπιτηρούμενη άπό
ενα φαινομενικά λυσσασμένο λυκό
σκυλο.
UΥστερα ξαφνικά, ή χλόη άρχισε
νά κινηται κάrω άπό τά πόδια τους.
'Η γη φούσκωνε κι' άνασηκωνόταν.
'Όταν ό σεισμός πέρασε, χλωμοί
άπό τόν τρόμο τράlόηξαν yιά τό
μπανγκαλόου τους, Βρηκαν στή θ.:Cσι
του, μόνον ενα σωρό έρειπίων. Ό
Πιέ.ρ, τό λυκόσκυλο, ε!χε σώσει τέσ
σερεις ιάνθρώπινες ζωές! ...
(ΠΑΝΘΕΟΝ)

Κ. Ν.
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Όδηyοί, προσοχiι
σ-ι-ά 6α-ι-ραχάκια
Ε.πειτα απο <rταιτηση τής Έτα-ριας Προστασιας Ζωων στο καντοvιο
της Ζυpι,(η<, και σε δ αφορα σημεία των δρομων της ιο:ιοθετηθηκαν νεες πι
νακιδες_ Οσοι άyαποϋν τα παραμυθια μπορούν να φφουν στο μυαλο τcυς
πολλα απο έκείνα πυ τοι c, ελε)αν γα τουc, βατραχα.ις, Άλ'ί,α σκυττος τC::.ν
τpι)ωV,Ι\ων αvτων π 1,ακιδων δεν είνα αυτος. Καλοϋν τους αυτοκινητ,στες
να σε6ασθοϋν τα άμφιι!,ια (ώα, τοσο τρωτα, και να τα προστατευουν_ "αθ'
οΛη τη διαρκεια της yc,1,,μe,π.:, ησεως τα αμφιιόια (Βατραχοι, σωαμανδρες,
κ.λ.π.), νοιωθουv την αvαyκη να μετακ•νηθwν αιαϊ:ητω.τας βαλτα,ς Υαι
στασιμα νερα χωρις βεCοαια να περνούν cr,τo το μvαΛο τους οί κινδυνοι των
δρομων. Σε ώρισμενα μερη, οπως στο Νε.εραμρ τοϋ Ριντ κατασκ.ευασθηκα.ν
ε.ίδικα ί,ποyεια περασματα y α τα αuφιS,α αvτα ζώα. Παντως το οο•κο αύτο
σημα καλει τους αύτοκινητιστες να προχωροϋν πιο σιyα, προσε.χοντας ίδιαι
τερα τα συuπαΘητικα ζώα. 'Εννοείται στ, οί όδικες αL τες πιvακιδες θα άπο
συρθοϋν επειτα άπο την έποχη της yονιμ01tοιησεως, "tc...ι διαρκεί δυο με τρεις
έ(!,δομαδες,
('Απο το Δελτιον της ΕΛΠι'-)

==------·--···· --------------------·······----
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
-ιού Τεκ-ι-ονικού flδρύpα-ι-ος
ΠΡΟΕ ΤΙΙΝ ΙΕΡ ΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
τής Έκκ λnσίας -ιfις fΕλλάδος
Πρός ένnμέρωσιν των φίλων τοϋ
(( ΛΙΣΟΥ)) δnμοσιεύομεν τό ύποβλn
θέν (την 27nv 'Ιουλίου έ. έ.) πρός
την Ίεράν Σύνοδον τιϊς 'Ελλάδος
ύπόμνnμα τοϋ Τει<τονιι<οϋ 'Ιδρύματος
Μακαριώτατε,
Προαyόμεθα ιι,α άπεuθύνωμεν τό παρόν ύπόμνημα, κ α τ'
έπ ι τ α y ή ν τ η ς σ υ ν ε ιδή σ εως ήμ ω ν ώc
Έ λ λ ή ν ω ν κ α ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ω ν , κατόπιν ,της συρ
ροης έκδηλώ εων, ων στόχον ά:ποτελεϊ :ό 'Ελεύθερος Τεκτονισμός.
Και έξαιτούμεθα την αμέριστον προσοχήν της '1 εραρχίας της
'Εκκλησίας έπι των έκτεθησομένων απόψεων ήμων, χ ά ρ ι ν
αύτ ου τ ο ύ τ ο υ τ ου σ υ μφέ ρ ο ν τ ο ς τ η ς
Έ κ κ λ η σ ί α ς κ α ι τ ου 'Έ Θ ν ο υ ς μ α ς, έναν
τίοι, των .όποίων, έν τελευταί� αναλύσει, στρέψc,νται αί έξ ·α:μα
θείας η ψανατισμου αντιτεκτονικαι έ'κδηλώσεις.
1) Ό Τεκτονισμός -συyκροτηιθεις είς Λονδϊνον, έν ετει 1717κατεδιώχθη, τό πρωτον, ό::πό τούς Πάπας και τούς είς τούτους
ύποτελεϊς 6ασιλεϊς μικρων κρατων της Ευρώπης, διότι αί τε
κτονικαι άρχαι της ά:νεξιθρησκελας, της ·δημοκρατίας ,καl της έ
λευθερίας της έρεύνης, έθεωρήθησαν ώς απειλή κατό: των κο
σμοκρατορι'κων τάσεων του Βατικανου καl των ά:ντικοινωνικων
,<αθεστώτων της ,έποχης. Παρά τά: 6ασανιστήρια, δμως, τά:ς έκ
τελέσεις, τά:ς δημεύσεις περιουσιών καl άλλα μέτρα κατά του
Τεκτονισμου, ουτος έπέζησε και ανεπτύχθη και είδε να προσέρ
χωνται, έλευθέρως και ά:6ιάστως είς τά:ς στήλας του, τα πλlέον
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εξοχα πνεύματα της Άvθρωπότητος, ώς οί φιλόσοφοι Έλ<5έτιος,
Λαλάντ, Λαροσφουκώ, Μοντεσκιέ, ΓκαΊ:τε καί ΒολταΊ:ρος, οί εύερ
yέται της άvθρωπότητος έπιστήμοvες Λα<5ουαζιέ καί Φλέμιγκ,
οί θείας έμτcνεύσεως μουσουργοί Μόζαρτ, Λίστ, Μέντελσον καί
Σιμπέλιους, των δποίων τά θρησκευτικά όρατόρια έρμηνεύονται
είς τούς ναούς έν δυrικft Εύρώττn, δ ίδρυτής του Έρυθρου Σταυ
ρου ΈρρΊ:κος Ντυvάν, δ ίδρυτής του Προσκοττισμου λόρδος Μττάv
τεv - Πάουελ, οί στρατηλάται ύττέρ της έλευθερίας Τζώρτζ Μάρ
σαλ, Μάκ "Αρθουρ, 'Ομάρ Μττράvτλεϋ, λόρδος Κίτσενερ, Ζόφφρ
(έπ' έσχάτων δέ καί δ άρχηyός των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στρα
τηγός Λέμνιτσερ), δ μέγας ήγέτης του 'Ελευθέρου κόσμου Ούίν
στωv Τσωρτσιλ, άλλά καί πολλοί άλλοι άyωνισταί ύπέρ της Έ
λευθερίας, ώς δ πρωτος πρόεδρος τωv 'Ηνωμένων Πολιτειωv
Γεώργιος Ούάσιyκτωv καί άλλοι 15 πρόεδροι της Άμερικης, τε
λευταΊ:οι των δποίωv δ Χάρρυ Τρούμαν καί δ Λύvτοv Τζόνσον.
Άλλά καί έv 'Ελλάδι δ Τεκτονισμός είχε την τιμήν νά ίδn
θητεύοvτας είς αυτόν πρωτίστως τον Ψάλτηv της 'Ελευθερίας
Ρήyαν ΦεραΊ:οv, τον άpχηyόv της 'Επαναστάσεως Άλέξ. Ύψη
λάντηv καί τούς πρωτερyάτας της έθνικης Παλιγγενεσίας Φιλι
κούς, (διά τον έξ αύτωv Ξάvθον τό τεκτοvικόν 'Ίδρυμα άνήyειρε
ΜαυσωλεΊ:οv είς τό Α' ΝεκροταφεΊ:οv), τον πρωτοv Κυ<5ερνήτηv
1ης 'Ελλάδος '1 ωάννηv Καποδίστριαν καί 12 μετέπειτα Πρωθυ
πουργούς (Έλευθέριον Βεvιζ�έλον, Δημήτριοv Γούvαρηv, Έπα
μειvώvδαv Δεληyιώρyηv, '1 ωάννηv θεοτόκηv, Νικόλαοv Καλο
yερόπουλοv, Σ ωτήριοv Κροκιδαv, ΚωvσταντΊ:vον Λοyοθετό1του
λον, · 1 ωάννηv Μεταξαν, ·Αλέξανδροv Παπαναστασίου, Στέφανοv
Σκουλούδηv, Νικόλαον Στράτον καί Παναyηv Τσαλδάρην), πλη
θος Ύπο-1ρyωv, Στρατηyωv, Καθηyητων μεταξύ των δποίωv δ
διεθνους φήμης θεολόγος Λού<5αρης καί άλλων έξεχόvτωv μελωv
της κοινωνίας, συνυφασμένων μέ την έθvικήν '1 στορίαv. Καί έ
ν4'> είς ολοv τον έλεύθεροv κόσμον πλεΊ:στοι οσοι ΒασιλεΊ:ς καί
Πρίγκιπες έμυήθησαv είς τόv Τεκτοvισμόv, μεταξύ των δποίωv
1,.αί δ Βασιλεύς Γεώργιος Β' των 'Ελλήνων, καί yεvικως δ Τ ε
κ τ ο v ι σ μ ό ς έ ξ ε ι λ ί χ θ η ε ί ς θ ε σ μ ό ν τ ιμ ω V τ α Π α V Ε θ ν Ο ς , Οί διωκται αύτου εχουν ηδη στιyματισθη από τήv '1 στορίαv.
2) Καί σήμερον, οτε δ Τεκτονισμός απαγορεύεται μόνον είς
τά ύπό κομμουvιστικήν δικτατορίαν κράτη - διά τόv διττόν λό
γον, οτι είναι κήρυξ της αvθρω11:ίνης έλευθερίας καί της 11:ίστεως
είς τον θεόv - λειτουρyεΊ: δέ έλευθέρως καί ύπό τήv αίyίδα του
Κράτους είς ολον τόv 'Ελεύθερον Κόσμον, δ Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ό ς
α11:έ <5 η σ τ ο ι χ εΊ:ον τ ε κ μ η ρ ι ω τ ι κ ό v τ ο υ
'Ε λ ε υ θ έ ρ ο υ Κ ό σ μ ο υ κ α ί 11:ρ ο μ α χ ώ ν τ ων
ί δ ε
V
α ύ τ Ο

ω

υ.
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Κατά τό προπαρελΘόν ετος έωρτάσθη διεΘνως είς Λονδϊνον ή
σιψπλήρωσις δύο καί ήμίσεος αίώνων δράσεως του Τεκτονισμου,
διά μεγαλειώδους συy'κεντρώσεως, είς τό «" Αλμπερτ Χώλλ», είς
ην παρέστησαν 7.500 Τέκτονες, κατέχοντες τά σκηπτρα τόσον είς
τήν πολιτικήν δσον καί τήν πνευματικήν καί τήν έκκ
, λησιαστικήν
Ί εραρχίαν της Άyyλίας, έπίσης δέ αντιπροσωπεϊαι έξ δλου του
έλευθέρου κόσμου. Είς τήν συyκέντρωσιν δέ ταύτην έyένετο ή
έπίσημος έyκατάστασις της Αύτοϋ Βασιλικης Ύψηλότητος του
Δουκός του Κέντ είς τήν εδραν του «Μεγάλου Διδασκάλου» της
'Ηνωμένη ς Μεγάλης Στοας της Άyyλίας (διά τόν λόyον, δτι δ
Διάδοχος του θρόνου, δστις 'κατά παράδοσιν έκλέyεται είς τήν
θέσιν ταύτην δεν ητο ακόμη ένήλικος. Περί ταύτης ώς καί της
είσδοχης είς τόν Τεκτονισμόν του ι5ασιλικου συζύγου πρίyκιπος
' αί δ ή•μιέ-τερος τύπος).
του Έδ ψ. ι5ούρyου, ήσχολήθη κ
3) ΈνQ, δμως είς δλον τόν 'Ελεύθερον Κόσμον, είς τόν 'δ
ποϊον και ή 'Ελλάς άνήκει, δ Τεκτονισμός τιμαται παντοιοτρό
πως, ένταϋθα παρατηρεϊται παραφωνία έξόχως λυπηρά και ακα
τανόητος διά τόν 20όν αίωνα.
θ λ ι ι5 ό μ ε θι α ζ ω η ρ ω ς ώ c; Ε 'Λ Λ Η Ν Ε Σ,
�λέποντες νά εχη λησμονηθη τό ίστορικόν yεyονός, δτι δ Τε
κτονισμός εχει συμ�άλει σπουδαίως είς τήν Έθνικήν ήμων Πα
λιyγενεσίαν, καθόσον 'καί ή Φιλική 'Εταιρία ίδρύθη ύπό Τεκτό
νων καί δ άρχιστράτηyος του Άyωνος Πρϊyκιψ 'Αλέξανδρος 'Υ
ψηλάντης ητο Τέκτων, καί δ μέyας Φιλέλλην Βύρων ητο Τέκτων,
ώc, καί πλεϊστοι έκ των Φιλελλήνων, καί ό πρωτος Κυ�ερνήτης
της 'Ελλάδος Ί ωάν νη ς Καποδίστριας ητο Τέκτων. 'Αλλά καί
πλεϊστοι έκ των ήγετων του ύπέρ 'Ανεξαρτησίας Άyωνος καί
των άνά τήν Εύρώπην καί Άμερικήν (ώς ό δόκτωρ Σάμουελ
Χάου) ένισχυτων ησαν Τέ'κτονες καί συνηyιέ'ρθησαν ύπέρ της 'Ελ
λάδος από τάς ίδέας του παγκοσμίου Τεκτονισμου. Καί ας μή
λησμονηται καί ό κατόπιν μακρας φυλακίσεως των κατακτητων
έπελθών θάνατιος του έπί Γερμανικης Κατοχης Προέδρου του
Τεκτονικου 'Ιδρύματος, ·αειμνήστου Φιλ. Παπαyεωρyίου, 'Αντι
προέδρου του Συμ�ουλίου 'Επικρατείας.
θ λ ι � ό μ ε θα έ π ί σ η ς ώ ς Χ Ρ I Σ Τ I ΑΝ Ο 1,
eiλέποντες νά τίθεται ύπό άμφισ�ήτησιν ή Πίστις ήμων καί νά πα
ραγνωρίζεται δτι είς τόν Έλληνικόν Τεκτονισμόν έθήτευσαν τι
νές των έξόχων Ί εραρχων της Έκκλησίας μας, ώς οί Πατριάρ
χαι Ί ωακείμ ό Γ', δ Βασίλειος δ άπ' Άyχιάλου, δ Μελέτιος και
δ Φώτιος, δ έθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμίψνης Χρυσόστομος, δ
Μητροπολίτης Τραπεζουντος Χρύσανθος καί πυκνή χορεία έτέ
ρων '1εραρχων, μέ πρώτιστον τόν έθνεyέρτηv έπίσκ.οπον Παλαι
ων Πατρων Γερμανόν, των όποίων άπάντων είναι άδιανόητον νά
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άμφισ<!>ητηθη είτε ή nερί τήν θεολοyίαv έμ<!>ρίθεια, είτε ή nρός
τήν Έκκλησίαν του Χριστου άφοσίωσις.
θ λ ι <!> ό μ ε θ α δ έ κ α ί y ε ν ι κώτ ε ρ ο ν ώ ς
ά ν θ ρ ω 'Π ο ι Ι!>λέnοντες νά γίνεται ό Τεκτονισμός στόχος έ
nιθέσεων άnό θρησκευτικης nλευρας έν 'Ελλάδι, καθ' δν χρό
νον, έν οψει των κινδύνων του Άθεϊσμου καί του Ύλισμου, έnι
Ι!>άλλεται, τούναντίον, ή συσnείρωσις άnασων των 'ΠVευματικων
δυνάμεων.
4) Κατά τοϋrο, έnιτρα1tήτω ήμίν νά έnισημάνωμεν έκ παραλ
λήλου δτι αί κατά του Τεκτονισμου έπιθέσεις ερχονται είς σαφη
αντίθεσιν καί πρός τό πνευμα, τό όποϊον ή Ύμετέρα Μακαριό
της διετύnωσε, λα<!>ουσα τόν λόyον, τήν 12ην Μαίου έ.ε., είς τήν
αίθουσαv της Άρχαιολοyικης 'Εταιρίας, μετά τήν περί Οίκου
μενισμου όμιλίαν του ΚαθηΎητου κ. Μουρατίδη. Είπετε:
« ... Νά όμονοωμεν. Νά μή στρέφωμεν τά πυρά εναντι
άλλήλων. Διότι, δυστυχως, συμ<!>αίνει καί αύτό. 'Έχομεν,
δυστυχως, οί "Ελληνες αύτό τό έπαχθές προνόμιον. 'Αλλά,
νά τά στρέφωμεν nρός έχθρούς της Πίστεως καl. νά ύπο
στηρίζωμεν πασαv προσπάθειαν, ή όττ:οία άπο<!>λέπει πρός
δόξαν της 'Εκκλησίας καί του Ί δρυτου της καί του Πανα
γίου Του Πνεύματος».
Καί τολμωμεν νά ύποστηρίξωμεν δτι αύτό τό προσφυως
άποκληθέν <<επαχθές -προνόμιον» της μεταξύ 'Ελλήνων διαμά
χης ίσχύει καί προκειμένου περί της έπιθέσεως έ.ναντίον του
Τεκτονισμου, καθ' δσον ό 'Ελληνικός Τεκτονισμός άποτελεϊται,
σχεδόν καθ' όλοκληρίαν, έκ Χριστιανων 'Ορθοδόξων καί πι
στων τέκνων της 'Εκκλησίας ήμων. Άναφερόμεθα, σχετικως,
είς τήν κατά τό 1963 yενομένην προς Ύμας ήμετέραν άνακοί
νωσιν, προσφάτως δέ έπαναληφθεϊσαv, καθ' ην:
α) Ό 'Ελεύθερος Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, οϋτε καί
θρησκευτική 6ρyάνωσις, άλλά καί αύστηρως ά-πο'κλείει
πασαν συζήτησιν έπί θρησκευτικων ζητημάτων καί -πάντα
-προσηλυτισμόν (δεδομένου δτι διά τήν είσδοχήν άπαι
τουνται πλείστα προσόντα καί -πλειοψηφία των 9/1 Ο).
<!>) Ό Τεκτονισμός θεωρεί ώς θεμελιώδη 'άρχήν τήν πίστιν είς
τήν ϋπαρξιν του θεου, διά τον 'Οποίον χρησιμο-ποιεϊ τήν
ττ:ροσωνυμίαν «Μέyας 'Αρχιτέκτων του Σύμπαντος», ού
χί κατά νέον τι δόyμα, άλλά κατ' οίκονομίαν, λόy� της
έν τq, Τεκτονισμq, συναντήσεως άνδρων διαφόρων θρη
σκειών καί της άνάyκης μιας κοινώς άποδεκτης συμ<!>ο
λικης 6νομασίας, μή έρχομένης, άλλως τε, είς άντίθε
σιν καί ττ:ρός όμοίους χαρακτηρισμούς της Βί<!>λου.
y) 'Έκαστος τέκτων άνήκει είς τήν Έκ'κλησίαν του καί είς
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τήν διά ταύτης έκπροσωπευομένην θρησκείαν. Οί ανη
κοντες είς τήν Όpθόδοξον 'Εκκλησίαν Τέκτονες, καί εί
ναι ή όλότης περίπου των μελων του Έλληνικου Τεκτο
νικου · ι δpύματος, εχονται της θρησκείας των πατέρων
των, όμολοyουvτες τό σύμι5ολον της πίστεως, ώς συνε
τάχθη ύπό των Οίκουμενικων Συνόδων, δεικνύουσι δέ δ
λως έξαίρετον σει5ασμόν καί 1άyάπην πρός Αύτήv καί
ι5αθυτάτην εύλάι5ειαν πρός τά θέσμιά Της.
Πράyματι, τά μέλη του Ίδρύματος ή μων, πλεϊστα των δ
ποίων καθεϊξαν καί κατέχουν ύψηλά άξιώματα έν τfi πολιτειακft
καί κοινωνικfi ίεραρχί�, διεκρίθησαν καί διακρίνονται διά τόν
σει5ασμόν καί τήν άyάπην των πρός τήν 'Εκκλησίαν, παρά τάς
αδί'κους εναντι αύτων έπιθέσεις, ίδίως έπ' έσχάτων. Τά μέλη δέ
του Ίδpύματος έκδηλώνουν καθημερινως δι' ερyων τήν πρός
τήν 'Εκκλησίαν άψοσίωσίν των. Πρόσψατον παράδειγμα εστω 'ό
άείμνηστος Μιλτιάiδης Πουρης, Πρόεδρος της ΈπιτpοΊ1r;ς ανεγέρ
σεως του έν Πειραιεϊ μεyαλοπρεπους ναου της Άyίας Τριάδος
κ.αl άpιστίνδην εψορος του Μητροπολιτικοί} Ναου Άθηνων (διο
ρισθείς είς τήν θιέσ
' ιν ταύτην παρά του άοιδίμου 'Αρχιεπισκόπου
· Αθηνων Χρυσοστόμου, με8'' ου συνεδέετο ψιλικώτατα). Κατά
τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν ,έyένετο εξαρσις της έν γένει ήθικης
προσωπικότητος του μεταστάντος, των χριστιανικων του άρε
των καl των Ύπηρεσιων του πρός τήν 'Εκκλησίαν. .,Ητο δέ ό ά
νήρ έκεϊνος, δ Μιλτιάδης Πουρης, 'Επίτιμος Μέγας Διδάσκα
λος του Έλληνικου Τε'κτονισμου, μετά μακράν θητείαν είς τό
άξίωμα τουτο έν ένφyεί�.
Καί εlναι δντως ι5 α ρ ε ϊ α ή π λ ά ν η δ σ ω ν ύ π ο
σ τ η ρ ί ζ ο υ ν δ τ ι ό' Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ό ς ε ί ν α ι
θ ρ η σ κ ε ί α. Καl οί Ίεράρχαι της Άyyλικανικης 'Εκκλησί
ας, οί δποϊοι καl δι' έπιστολων των διεκήρυξαν τήν τεκτονικήν
των ίδιότητα καl έι5ει5αίωσαν δτι διά ταύτης έκπληρουν πληρέ
στερον τά χριστιανικά των καθήκοντα, είναι προφανως αδύνα
τον νά άνήκουν είς δύο θρησκείας. Καί τό Βατικανόν, τό δποϊον
ένέκρινεν έπ' έσχάτων 'άπόψ,ασιν της Συνόδου των Καθολικων
Έκκλησιων Βορείου Εύρώπης καθ' ην ό Καθολικός δύναται νά
ε'ίναι καί ένερyόν μέλος του Τεκτονισμου, δέν καθιερώνει ι5ε
ι5αίως τό δικαίωμα διπλης θρησκευτικης ύπηκοότητος ! 'Αλλά
καί είς τήν , Αμερικήν, δπου ή 'Εκκλησία είναι κεχωρισμένη ά
πό της Πολιτείας, ύπάρχουν ώς γνωστόν έκατομμύρια Τεκτόνων,
άλλ' ούδεlς ουδέποτε ώμίλησε περί της... θρησκείας του Τεκτο
νισμου. 'Όθεν, ι5άσει των ώς ανω πραyματικων δεδομένων «Τ Ε
κ τ ο ν ι κ ή 8' ρ η σ κ ε ί α» ε ί v α ι ο:: ν ύ π α ρ κ τ ο ς,
πολλ� μαλλον καθ' δσον 'δ' Τεκτονισμός στερείται των συστα-
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τικων της θρησκείας στοιχείων, ώς ούδέποτε καί ούδόλως δια
τυπώσας δόγμα τι. Λίαν δε εύστόχως εyραψεν ό άείμνηστος Κα
θηγητής της Δογματι'κης έν τι';> Πανε-ττιστημίctJ Άθηνων Δημή
τριος Μπαλανος, δτι δέ.ν έννοεϊ «διατί θέλομεν νά κάμωμεν τον
Τεκτονισμόν μ ε τ ό σ τ α ν ε ι ό θρησκείαν» (περιοδ.
'Ανάπλασις, 1-15.7.1934).
Είναι δε έπί τούτοις άνεπίτρεπτον, μεταξύ καλοπίστων πνευ
ματικων άνθρώπων, νά παρερμηνεύωνται τnσον χονδροειδως καί
\,ά χαρακτηρίζωνται ώς «θρησκευτικαί λατρεϊαι» άπλαϊ ποιητι
καί άναδρομαί παλαιοτάτων τεκτονικων κειμιένων είς ποικίλα
πνευματικό: γεγονότα της Ί στορίας της Άνθρωπότητος. Δεν εί
\,αL σήμερον νοητή άληθ1ς πνευματική ζωή με παρωπίδας...
Έν πάσn περιπτώσει, καθ' δσον άφορα είς ήμας, έπιθυμου
μεν νό: έπαναλά�ωμεν καί αυθις κατηγορηματικως δτι:
Είμ ε θ α 'Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α ί
θ ό: π α ρ α μ ε ί ν ω μ ε ν ! Ούδεμία δύναμις είναι ίκανή
δπως μας άναγκάση νό: έγκαταλεtψωμεν τήν θρησκείαν, ην έλά
�ομεν ώς παρακαταθήκην άπό τούς πατέρας μας καί ώς τοιαύ
την παραδίδομεν είς τό: τέκνα μας. Διερωτώμεθα μάλιστα πως
διανοουνται νό: άμψισ�ητήσουν είς ήμας, έλευθέρους 'Έλληνας
πολίτας, τό δικαίωμα νό: θρησκευώμεθα (κατά τήν ίδίαν ήμων
δεδηλωμένην έπιθι,μίαν) κατά τό Όρθόδοξον Χριστιανικόν
θρήσκευμα καί πως είναι δυνατόν νό: άπωθη ή 'Εκκλησία των
κόλπων της μέλη έπιθυμουντα νά ανηκουν είς αυτην καί πι
στεύοντα είς τό θεοσύστατον αύτης.
Τον Τεκτονισμόν άκολουθουμεν, έκ παραλλήλου, ώς Όργα
νισμόν Φιλοσοψικόν, Προοδευτικόν καί φιλανθρωπικόν, ό όποϊ
ος ούδόλως άσχολεϊται με τό:ς θρησκευτικό:ς πεποιθήσεις των
μελων του, τό: όποϊα καί τό:ς διατηρουν είς τό ακέραιον. Διό
τι, πράγματι, ό Τεκτονισμός, έν τελευταίςχ άναλύσει, δεν είναι
παρά εν ίδιόμορψι°ν σύστημα, δπερ έντός ένός περι�άλλοντος
άπαρτιζομένου έξ ανθρώπων έχόντων ώρισμένας ίδιότητας καί
έψέσεις σκοπεϊ, διό: συμΜλων καί δι' άλληγοριων, ένεχόντων
ηθικό:ς έηοίας καί έπιταγό:ς είς την ά y ω y ή ν τ ο υ • Α
τ ό μ ο υ δ ι ό: τ ό κ α τ ά σ υ ν ε ί δ η σ ι ν η θ ι 
κ ω ς ζ η ν κ α ί τ ό ψ ι λ ο σ ο ψ ι κ ω ς δ ι α λ ο
Υ ί ζ ε σ θ α ι. Αίσθανόμεθα ύπερηψάνειαν, άνήκοντες είς ε
να όργανισμόν τοσαύτης παγκοσμίου άκτινο�ολίας καί ίδιαι
τέρως ώς 'Έλληνες, ώς έκ της συμ�ολης του Τεκτονισμου είς
την έθνική\, ήμων Παλιγγενεσίαν.
Ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία, ώς άνέφερε καί ή θεολο
γική Σχολή του Πανεπιστημίου Άθηνων έν τft γνωματεύσει της,
είχε σο�αρούς λόγους νό: στραψη κατά του Τεκτονισμου, δο-
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θέντος δτι ουτος κατεπολέμησε τήν κοσμικήν έξουσίαν των Πα
πων. 'Άλλωστε, ή Παπική Ρώμη κατελήφθη κατόπιν αίματηρων
μαχων άπό τά έθνικά στρατεύματα της 'Ιταλίας ύπό άρχιστρά
τηyον τόν Μέyαν Διδάσκαλον του έν Ίταλί� Τεκτονισμου. Γαρι
C5άλδην, διό καi οί Τέκτονες απε'κλή·θησαν τέκνα του Σατανα.
ΈνQ άντιθι§.τως, είς τήν 'Ελλάδα, οί Τέκτονες συνεπολέμησαν
μετά των παραγόντων της 'Εκκλησίας καi μεθ' δλων των 'Ελ
λήνων, ύπό τάς εύλοyίας του Τέκτονας 'Επισκόπου Παλαιων
Πατρων Γερμανου, διά την Έλληνικήν Έλευθερίαν. Άλλ' έπί
πλέον, σήμερον καί αύτή αϋτη ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία,
άφιεμένη τό παρελθόν είς τήν κρίσιν της '1 στορίας καί άπο�λέ
πουσα είς τό μέλλον, έν οψει των κινδύνων της άνθρωπότητος
άπό τό κυμα του δλοκληρωτισμου καί του άθεϊστικου ύλισμου,
σημειώνει σο�αράν στροφήν εναντι του Τεκτονισμου, τόν 'όποι
ον αίσθάνεται πλέον ώς συμπόλεμον είς κοινόν άyωνα διά τήν
περιφρούρησιν των ίδεωδων του έλευθέρου κόσμου.
5) 'Όταν τοιαυται έξελίξεις σημειουνται άκόμη καi είς τήν
Καθολικήν 'Εκκλησίαν, είναι άκρως άποyοητευτικόν, έκπνέον
τος του 20ου αίωνος, vά ίδρύεται έν 'Ελλάδι «ιέπιτροπή δαyμα
τικης τάξεως>, ( οίονεί Ί εροεξετεστατικόν «Σαντ' όφφίτσιο»),
ή δποία, ώς άνεyράφη είς τόν τύπον, είσηyήθη τήν άπαyόρευ
σιν τελέσεως κηδειων καi μνημοσύνων είς τούς Τέκτονας! Τό
yεyονός δέ άκρι�ως τουτο, άποτε'λοσν τό δεύτερον στοιχειον δ
περ έπέ�αλλε τό παρόν ύπόμνημα, θ ε ω ρ ο υ μ ε ν ώ ς ά
π ε ι λ ο υ ν τ ή ν ύ π ό λ η ψ ι ν τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς
y ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν, διότι άπηχει ίδέας περασμένων σκοτει
νων αίώνων η ίδέας του Σιδηρου Παραπετάσματος, διότι έ
κει μόνον, ηδη, 6 Τεκτονισμός άποτελει στόχον καi κηρύσσε
ται ώς θανάσιμος έχθρός.
Έάν τά άνωτέρω μας ύπηyόρευσαν τά θρησκευτικά μας
συναισθήματα καί ή προσyενομένη είς τό ή μέτερον 'Ίδρυμα
άδικία, θά παρακαλέσωμεν εύλα�ως τήν Ύμετέραν Μακαριό
τητα νά μας έπιτραπη νά προσθέσωμεν 'καi τά δσα ή έθνική
μας συνείδησις ώς 'Ελλήνων έπιτάσσει.
Ή κατά του Τεκτονισμου, της παγκοσμίου ταύτης όρyανώ
σεως πολεμική της 'Εκκλησίας, ητις κατόπιν της στροφης, ην
εκαμεν ή Καθολική 'Εκκλησία, έyκαταλείψασα τήν άπό 250
έτων μονολιθικήν τακτικήν της, απομένει έν τQ κόσμ(i} μόνη
πολέμιος, έρειιδομένη άπο'κλειστικως καi μόνον έπi του ίσχυρι
σμοΟ δτι 6 Τεκτονισμός είναι θρησκεία καi δή άντιχριστιανι
κή, κατ' άντίθεσιν προφαvως πρός τάς άλλας θρησκείας, δεν
δύναται παρά νά εχη άντίκτυπον είς δλον τόν πολιτισμένον κό
σμον καί δυσμενη άπήχησιν καi δυσφήμησιν του Έλληνικου ε-
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θνους, &μα δέ, yνωστοG οντος του άρρήκτου δεσμοG Κράτους
και 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, νά έκθέη] τό Κράτος, ύπό τάς
παρούσας ίδί� συνθή'κας, είς άδίκους παρεξηΎήσεις, μέ άπρο
σδιορίστους δι' αύτό και τήν πατρίδα μας έν yένει συνεπείας.
Καθ' οτι δια του ίσχυρισμοG αύτοG ή 'Εκκλησία της 'Ελ
λάδος προσάπ'!ει ονειδος και μομψήν ούχι μόνον είς πληθος
διακεκριμένων τεκτόνων πολιτων 'Ελλήνων άλλα και ξένων.
α) Είς τούς τέκτονας πιστούς της Άyyλικανικης 'Εκκλη
σίας, μεταξύ των δποίων και δ έκάστοτε e�ασιλεύς της
Άyyλίας «άρχηyός και προστάτης της πίστεως», είς
τούς ίεράρχας αυτης (τέκτονας κατά μέyα μέρος, ώς
έπληροψόρησαν έyyράφως ήyετικά άyyλικανικά στε
λέχη τόν καθηyητήν Μπαλανον).
ei) Είς τούς τέκτονας Προέδρους των Η.Π. της Άμερικης,
είς τούς πρωτερyάτας της ανεξαρτησίας αυτης Ουά
σιyκτων (του δποίου τό μεγαλοπρεπές Μαυσωλείον είς
τήν πόλιν Ουάσιyκτων παριστα τουτον μέ τά τεκτονι
κά του διάσημα), ½"αψ�έτ και Φρ�κλίνον Βενιαμίν,
είς τούς ήyουμένους των 'Ενόπλων Δυνάμεων αυτης,
είς τήν πλειονότητα των μελων του 'Ανωτάτου Δικαστη
ρίου των Η.Π.Α., κ.λ.π., ττάντας τέκτονας, ώς άττοδει
κνύεται και άπό τό κυκλοφορησαν κατά τήν έν Ν. 'Υόρ
κη Π�κόσμιον 'Έκθεσιν ύπό του έν αυτfi Τε'κτονικοG
Περιπτ�έρου, πληροφοριακόν δελτίον «ΤΗΕ
IASO IC
BROTHERHOOD CE TER ΑΤ ΤΗΕ
EW ΥΩRΚ
WORLDS FAIR», (1964-1965).
y) Είς τόν Έθνικόν ηρωα της 'Ιταλίας Γαριe�άλδην, Μέyαν
Διδάσκαλον του ΊταλικοG ΤεκτονισμοG καί πασίyνω
στον άyωνιστήν και κατά τούς άyωνας της απελευθε
ρώσεως της 'Ελλάδος, ουτινος εύρίσκεται άνδριάς έν
Ρώμn μέ τά τεκτονικά αύτοG διάσημα, και των συνερ
yατων του τεκτόνων Ματσίνι, Καe�ούρ κ.λ.π.
δ) Είς Βασιλείς των 'Ελλήνων καί είς κεκοιμημένους Πα
τριάρχας της 'Ορθοδοξίας, είς τούς πρωτερyάτας του
Άyωνος του 1821 καί των Μακεδονικων τοιούτων, είς
Πρωθυπουργούς καί έξέχοντα μέλη της Έλληνικης
κοινωνίας κλπ.
ε) Είς τά έκατομμύρια των άπανταχοG της Γης Χριστιανων
Τεκτόνων. Είναι δέ προφανως απαράδεκτος μία μομφή
τοιαύτης έκτάσεως, συνισταμένη είς τήν κατηyορίαν ο
τι πάντες οί άνωτέρω, ούχι μόνον άπηρνήθησαν δηθεν
τήν Χριστιανι'κήν θρησκείαν, άλλ' οτι ψευδως έμψανί
ζονται ώς χριστιανοί, έξαπατωντες τό κοινόν, έπιπρο-
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σθέτως δέ οτι έyκατέλειψαv τά προσφιλη των πρόσωπα
(μητέρας, συζύγους καl άνήλικα τέκνα) είς την θρη
σκείαv ηv οί ίδιοι άη:ηρvήθησαv, καθ' οτι δέv είναι δε
κταl είς τον Τεκτοvισμόν yυvαϊκες.
ΕΙvαι δέ τόσον κραυyαλέαι αί λοyικαl 'αντιφάσεις καί
άφέλεια των ώς ανω απόψεων, ωστε ήμεϊς οί 'Έλληνες
'Ορθόδοξοι Χριστιανοί άδυvατοϋμεν η:αντάπασι vά πι
στεύωμεv οτι τοιαϋται άη:όψεις ενδέχεται vά η:εριλαμ
<5άvωvται είς τάς προθέσεις της Έλληvικης 'Εκκλησίας.
Μακαριώτατε,
Εϊπομεv. Καl εύελπιστοϋμεv οτι ή φωνή μας, εμπνεομέvη
από τά συναισθήματά μας ώς ΕΛ'ΛΗΝΩΝ καί ΧΡ I ΣΤΙΑΝΩΝ,
θά τύχn της δεούσης προσοχης, ωστε ού μόνον vά άη:οτραιή'j
οίαδήποτε απόφασις της 'Εκκλησίας εναντίον τοϋ Τεκτοvισμοϋ,
άλλα καί vά άκολοuθηθfj ,εφεξης ούχί πιολιτική άη:ωθησεως εκ των
κόλη:ων αύτης εκείνων οί δη:οϊοι είναι μέλη της καί Θεωροϋv
αύτήv ώς θεοσύστατοv, άλλα η:ολιτι'κή ΕΝΟΤΗΤΟ Σ η:άντωv
των 'Ελλήνων Χριστιαvων, καθ' ηv εη:οχήν μάλιστα ή άνθρωη:ό
της εν μέσ<ϊ) των κινδύνων, τούς 'δη:οίους εδημιούρyησε ή τεχνο
λογική η:ρόοδος, διανύει άσυλλήη:του σο<5αρότητος κρίσψοv
περίοδον ύπό τά η:λήyματα των δλοκλη ρωτι'κωv καθεστώτων
καί τοϋ ύλισμοϋ, οστις εχει ύψώσει τόσον θρασεϊαv την κεφα
λήν.
'Επικαλούμενοι την εύλοyίαv Ύμωv, διατελοϋμεv
Μετά παντός σε<5ασμοϋ
Ό Πρόεδρος
ΑΛΕΞ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς
ΕΥ. ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ
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ΑΣΚΑΡΑΤΟΥ

Ο Ι(Ιι/ΝΟΤΟΜΟΣ
• Απο τους «Χαρακτηρες»
Ό καινοτόμος είναι αv-&ρωπος του Θεοϋ στειλλόμεvQς Λ.ά-&ε τό
"ο άπο τσν Θεόv μ' εντολήν να 'ξυπνi τόv Κόσμον από τόv λή&αρ
γον είς τόv όποίον συν1-&εί να πέφtΊ ϊ να τόνε πλέvn από τή νέ.κρα
τη πεπαλαιωμένης στασuμότητός του, και να τόνε σπρώχνη εις τα
περαιτέρω &.ξιοπρεπέσ'τ'ερα.
οήμων ευσυνείδητος, -&αρραλέος, εις την παρουσια των στρα
Gιον της κοινωνίας δυσαρωτείται ><αί παρρησί� καταΥρένει. Έπι
πληττόμενος διά ταυτο απο τους &.νοήτ υς ιιαι από τους πλάνους ερε
{)ίζεται καί αποστομώνει. Καταδιω01'όμενος �:ττειτα εξεγείρεται. Στε
\'οχωρο 'μενος, μεγαλώνει, χτυπά -&ραύiοι Ό Υαι οτόμος εμφορείται
από -&ειαν οργή ·,{_αί Mv ύποχωριοί παρα εις τήv ανωτέραν αγρία
ί)ύναμη
Παρουσιαζόμενος είναι ετοιμος να άπαvτήση όλα τα ε άvτια
Τα ' μπόδια, τά προσ"ό uματα που του γfνουνται απο τους πλάνους
rΤvαι αχυρα ρuμμέvα εις την φωτιά του. Και ρίχνεται απροφυλάχτως
ε.ίς την πάλη κατα της Πλάνης, αποβλέποντας εί τιc: κοινωφελείς
-καινοτομίες τες όποίες έπιδιώχει.
Είναι &μέριμνοr- καί τούτος δια τες ιδιαίτερες ύπα-&έσεις του· καl
Τ
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εlναι αύταπάρvητος, εrοειδή -&υσιάζει τά συμφέροντά τοιυ δλα, κα�
δλα τά γλ1rιtύτιρα αίσ·&ήματα της ψuχης του, είς τον ενάρετον σκοπσ
του.
Πλάνοι φ ί λ τ α τ ο ι, 1:ϊς τήν παρουσία του τοιούτου, γυρίετf. και σϊίς τά δπίσ&ιά ,<J'ας, ώς ό γάϊδαρος τά γυρίζει στην κα
το ι γίδα, και σιωπατ , σιωπατf.. 'Ε11if.ι.δ11 τούτη μόνη ή ταχτική, τούτη
ιi τρισυπόστατη σιωπ11 σας, 1iμπορf.ί νά σας κά,μη κάπως ν' ανθέξ1:
τ1, στην καταιγί.δα τοϋ καινοιτόμου.
'Έως τώρα λίγον καιρό ή λέξη -χ α ι ν ο τ ό μ ο ς έ,συνωνυ
μοι:σε μί τη λέξη ά ν ό σ ι ο ς και ό καινοτόμος ε-&εωρείτο ώς
τοιούτος. Και όμως καινοrrόμος -&ά 'πη ανθρωπος και ανθρωπος -&ά
'-τιf! καινοτόμος.
Το προσόν τουτο τη καινοτομίας εlναι 'κείνο που ούσιωδως
tf.χωρί�ει τον α"&ρωπο από τά χτήνη. Την κ,αινοτ0ιμίαν ε6α.λε ό Θεος
Ης τον ανθρωσι:ον ώς κύριο ξεχωρισηκο της αν&ρωπιiiς τοιυ. Εις
δλα τ' αλλα ζώα ό Θtός ε{}Ι:!ΟΊ:. γραιμμες ανυπέρβατες απο τες όποί,ες
δέν f�μπαροrϋνε νά ε:6γουνε. Τά μουλάρια μας σήμερα είναι όπο�α η
τανε καί στον καιρο τοrϋ 'ΑΜμ· καί οί 6ά{}ρα.-κ-ες τοrϋ 'Αδάμ ητανε
τότε όποίοι σήμερα οί εδικοί μας. Ό μόνοc: αν&ρωπος εκαινστόμη
σε πάνrrοτε κ' εδιαφόρεψε· επειδ11 ή καινοτομία Fίναι στη φύση τού
αν&ρώπου. ώς ή στασιιμ.ότης εlναι στη φύση των λοιπών αλλων ζώων.
'Η καινοτομία εlναι προωρισμένη από τον Θεον είς τον ανθρω
πον, <ί1ς ιμέσον τελι:.ιοποιήσεώς του· και ό καινοτόμος είναι ό καηξο
χήν αν&ρωπος ταϋ Θεού.
Μωροί ύπέρμαχοι τηc: στασιrμότητος, φονεύσετ·ε αν {}έιλετε τον
καινοτόμον· αλλά νά 'ξεύρετε δτι ό φόνος τοϋ κ,αινοτόμου είναι ή εγ
καινίαση των άρχων του. Πειστική διά σας απόδειξη ό φόνος τοϋ και
νοτιSμου Ίησαϋ.
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Κύ-ι-ιαρο

ενος νεου
t

'

,

πολι-ιισμού
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μόλις έπέστρεψα απ' την 'Ιν
δία, φέρνο τας μαζί μου την πιό
συγκλονιστική ανάιμνησι της ζω
ης μου. Ό Κρισναμούρτι ήταν
ύπέροχος. Ε1χα αρκι-,τε συναντή
σ ις μαζι του Στην Ί νδία δλος
ό Υόσμος μπορεί νά τον πλησιά
ση δ�v ύπάρχουν φύλακες, ϋτε
ροειδοποιήσεις, οϋτε -θ-f-σε.ι ,.. ί
διαίτερες, Υ,αί δμως ιό πληθος εl
ναι πολύ ι<αί ό κα-&ένας παίρνε.ι
ησυχα τή {}έσι του. Ό Κρισνα
μούρτι φαίνεται ξει<ούραστος
χαμογελαστός, ακτινοβόλος. Οί
όμιλίες γίνονται σ' ενα μέρο
μαγευτικό, κατά τή δύσι του η
λιου στο μεγάλο άρχο κοντά
στο " ντυαρ. Ό ούρανός εχΗ α
ποχρώσεις κο.κκινόχρυσες καί
'), ιλά, ένώ σμήνη τροπικα)ν που
λιών κ.ελαιδουν, δπου ανάμι.,σά
του
ακούι:.ται ή διαπεραστική
κ.ραυγή των παπαγάλων καί τω
κοράκων του δάσους. Κάτω απ'
τους φοίνικες και τl συχιες που

άπλώνουν τη μι.,γαλόπρf.πη σ-ι<ιά
τους, τό άχ.ροοτήριο κα-&εται ί
ξαιρετιι<α προσεκτικό, έvω από
μακρ,υα ακ,ούεται τό νοσταλγικό
τραγούδι της ίνδικης μουσικής.
Έ-<.είvο πού μοϋιανε δαθΗά
ίvτύπωσι, γιά πρώτη φορά "
στερα από τριανταέξη χρόνια,
ηταv πού παρευρέθΎ]κα σε στι
γμές διαλογισμού. 'Αφού μας ε
τόνισε τή σημασία ένός σω
στοϋ διαλογισμού και μας εκιψ,ε
νά δοϊμε τίς ανοησίες πού συνε
πάγονται οί εκ παραδόσεως δια
λογισιιοί, με :ττει-&αρχ(α στην ά
να ήτησι tvός άποτελέσμ.ατο ,
μα- λέει ξαφνικά: «Λοιπόν, τώ
ρα {}ά δια'), ογισ{}οϋμε» Μας f
ι<,αμf. ν' άκούσωμf. το κελάiδημα.
των πουλιών, τό παράπονο ένός
ίνδι-;ιού τραγουδιού πού ερχότα
νε από ενα γειτονιΥΟ χωριό, Υ..α.
{}ώς -χαι τούς -&ορύδους της κοντι
νης πόλεως, τα «χλάξον» των
αύταχ,ινή,τωv από μακρυά, δλ'
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αύτά χωρίς νά τα ονομάση, οϋτε
l'CI. τά κρίνη, σε μιά κατάστασι
σιωπηλης παρατηρήσεως, χωρίς
λόγια, χωρις κανένα σκοπό. Σιγά
σιγά μιά μόνη παρουσία αρχισε
ν' άποr/1,αλύπτεται, δεν ύπηρχαν
πιά οί εξωπρικοί ήχοι, οϋτε καί
τά λαμπρά χρώματα τού ηλιου πού
δασίλευε' οϋrι:ε καν ύπηρχε ακροα
τήριο... μήτε όμιλητής, άλλα μια
άπέραντη γαλήνη, μιά κ.ατάστα
cΊς ανείπωπ:ης αγάπης, μια δύνα
μι::; εξαίσ�α εγρηγόριπ;ως.
'Έκλαψα κριυφα σαν ενα παιδί.
Ποτέ δεν είχα νοιώσει κάτι τό τό
σο ύψηλό καί συναρπαιαιιrι.ό πού εκλόνιζε δλο μου τό είναι.
Μέ
πολλή διJ.χρισι κύτταξα γύρω
μου τό ακροατήριο καί αμέσως
bιεπίστωσα τή σύμπνοια μιας ε
ξαιρ,ετuκης Χαί άνείπωτης επι
κοινωνίας, πού, και μόνη ή περι
γραφή της φαιίνεται σαν προδο,

σια.

Αύτό καί μόνο αξιζε χίλιες φο
ρές τον Χόπο νά κάνη κανείς τό
ταξίδι. ' λλα ενοιωσα &ικόμα με
γαλύτερη χαρά με τις συνομιλίες
πού είχα ιμε τόv Κρίσνατζι, ό ό
ποίος μοϋ φανέρωσε μια τρυφε
ρότητα στοργική, πραγματικα
πατριΧή, Πού δεν Περίμενα και
πού με συγΥ,ίνησε τόσο, δσΌ ποτέ
στη ζωή μου δεν είχα γνωρίσει
άπό κ.ανένα ανθρώπινο ον παρό
μοια άπόδειξι φιλίας.
' \ποφάσισα για κάμποσο και
ρό, τουλάχιστο για μερικούς μη
νες, να μή δώσω καμμια όμιλία
;ωί, νά :π;αραμείνω σε σιωπή.
'Έπειτα πηγα στο χωριό Μαν
ταναπάλ, η1 γενέτειρα τοϋ Κρισ
ναμοϋρτι Χαι ανακάλυψα κι' εκεί
ενα
�,
_υησαυρο,
(\
, που' α�'ξ ιζε τον
' κο,

1970

πο νά κάμω αύτό τό ταξίδι με
τnύς τόσους κινδύνους του.
'ΕΧεί 6ρίσΥ.ιεται μια κοιλάδα
απομονωμένη, περικυκλωμένη ά
πό 6ουνά κοκικινωσιά Χαί γαλαζο
πράσινες λίμνες: είναι ή κ,οιλας
τοϋ Ρίσχι. Φτάνοντας εΧεί δρηw
ενα σύνολο κτιρίων πολύ περιποι
ημένων: σχολεία με κοιτώνες, έ
στιατόρια, 6ι6λιο{}ηκες, των ό
ποίων οί κ,α{!"ηγηταί είναι αφο
σιωμένοι στον Κρισναμοϋρτι.
Κατά τη δύσι τοϋ ήλίου άκουσα
τον ήχο ά:πό κάποια καιμπαινίτσα
καί ξαφν�α δλοι οί νεαροί μα
θηταί, άγόρια καί κορίτσια, 6γη
καν άπό τό σχολείο για ν' άνε6οϋν σ' εναν λοφίσrι.ο έχεί κοντά.
Καθημερινώς, τόσον δταν ανα
τέλη δσον Χι' δταν δύη ό ηλιος,
τά παιδια πηγαίνουν εκεί, για να
θαυμάσουν τό επι6λητw.ό θέα,μ α
με απόλυτη σιωπή. εν τούς λέ
νε «Κάμετ-ε διαλογισμό πάνω στον
ηλιο». 'Όχι, είναι άπλως προ
σεκτικά, και φυσιΧά συγκ.εντρω
μένα κατά τρόπον αύθόρμητο.
Τίποιτα δεν ύπάρχει πιο συγκι
νητικό ά:πό το να 6λέπη κανείς
και νά αισθάνεται τήν 6α%εια ά
φοσίωσι των προνομιούχων αί•
των οντων που είναι κα%ισμένα
σε στάσι λωτοϋ, μπροστα σ' αύτό
το %αυμάσιο -θέαμα τ-οιu ήλιο6ασι
λέματος, ενώ τα πουλιά αφηναν
ν' άκούεται τό μελωδικό Χελάη
δημά τους...
Κι' ενοιω%α 6α%εια δτι εΧεί,
παράπλευρα στον τρελλό μας
κόσμο. αοχισε να {}εμελιώνεται
στερεά τό πρώτο κύτταρο εκεί
νου πού μια μέρα {}-α γίνη ενας
καινούργιος πολιτισμός...

ROBERT LINS ENS
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Τ ό 'Ασκληπιείον
ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Ύπό ΔΗΜ Α. ΙΩΑ
Ύπηρξε τό πλέ0ιν σε�αστό
καl περίφημο άπό τά Άσκλη
πιεϊα της 'Αρχαιότη τος. Εύρί
σκετο σέ άπόστασι δέκα περί
που χιλιομέτρων άπό τήν άρ
χαία 'Επίδαυρο, πού ητο πα
ραθαλασσία. Τουτο ητο καί
δ κανών. Νά ίδρύωνται τά 'Α
σκληπιεϊα μακρυά άπό τlς πό
λεις. Τά διάφορα κτίρια του
'Ασκληπιείου ησαν μέσα σέ
κοιλάδα, στά Μρεια της δποί
ας εύρίσκετο τό ορος Τίτθιον,
οπου κατά τή παράδοσι έyεν
νήθη δ θεός 'Ασκληπιός. Έδω
θά πρέπει νά σημειωθη οτι δ
θεός 'Ασκληπιός φέρεται πώς
γεννήθηκε σέ πλεϊστα μέρη, ο
που ύπηρχαν Άσκληπιεϊα. Του
το δέν είναι πλάνη. Ή εκφρα
σις ομως είναι άλληyορική.
Δηλαδή τόπος γεννήσεως τοϋ
θεου σημαίνει τόν τόπο της ί
δρύσεως 'Ασκληπιείου. Ή άλ
ληyορική ομως αύτή εκφρασι
εχει ληφθη κατά γράμμα, ο
πως καl σέ τόσες άλλες περι
πτώσεις, καl δίδει τήν εύκαι
ρία νά γίνεται πτωχό πνεϋμα
είς �άρος της άρχαίας λατρεί
ας...
Ή χρονική άφετηρία της λει
τουργίας του 'Ασκληπιείου της
'Επιδαύρου είναι άγνωστη. Ά
πό άνασκαψές προκύπτει οτι
λειτουρyουσε πρό του 6ου
αίωνος.

ΙΔΗ

Κατά τlς διάφορες άνασκα
cpές εχει εύρεθη ενα πληθος ά
πό έπιyραφ,ές καi άναθήματα
άπό θεραπευθέντες άσθενεϊς,
πού προήρχοντο άπό ολα τά
μέρη της τότε 'Ελλάδος. Σέ
πολλές έπιyραφές είναι yραμ
μιένα τά φάρμακα πού χρησιμο
ποιήθησαν σέ κάθε θεραπεία,
καθώς 'καl ή δίαιτα στήν δποία
ύπε�λήθη δ κάθε άσθενής. Σέ
πολλές
δέ έπιyραφές είναι
γραμμένο πώς ή θεραπεία είχε
ύποδειχθη σέ ονειρο.

*

Τά κυριώτερα κτίσματα μέ
σα στόν ίερό περί�ολο ησαν δ
Ναός τοϋ θεου, ή θόλος, Ναός
της θεας 'Αρτέμιδος καi τό "Α
�ατοv.
Ό Ναός ητο μεγαλοπρεπής,
ερyο του 4ου αίωvος, δωρικοίi
ρυθμοϋ, περίπτερος, πού δέν
είχε ομως οπισθόδομο. Οί δια
στάσεις του ησαν 24Χ13 μέτρα.
Μέσα στό Ναό ητο τό άγαλμα
τοϋ θεου Άσκληπιου. Σχετικά
μέ τό άγαλμα δ Παυσανίας
μας πληροφορεί:: «Τό άγαλμα
τοϋ ,Ασκληπιου είναι κατα
σκευασμένον άπό χρυσόν καl
έλεφαντοστοϋν. Ό θεός είκονί
ζεται καθήμενος έπάνω είς ενα
θρόνον. Μέ τό ενα χέρι κρατεί:
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ρά{5δον καί μέ τό άλλο άyyί
ζει την κ
' εφαλήν ένός δράκον
τος. Πλησίον του είναι έξηπλω
μένος κύων».
"Αλλο κτίριον μέσα στόv πε
ρί{5ολο ητο ή περίφημη θόλος.
Εύρίσκετο κοντά στό Ναό. 9 Η
το κι' αύτή μεγαλοπρεπής, τό
σχημα της κυκλικό καί τό έσω
τερικό της λα{5υρινθωδες. Γιά
τό κτίριο αύτό δ' Παυσανίας
γράψει: «Είς μικράν απόστα
σιν άπό τόν ναόν είναι τό μέ
ρος οπου κοιμοϋνται έκεϊνοι,
οί δποϊοι ερχονται νά ζητήσουν
την θεραπείαν των από τόν θε
όν 'καί πλησίον αύτου εύρίσκε
ται ενα αξιοθέατον κυκλικόν
οίκοδόμημα από λευκόν μάρ
μαρον, τό όποϊον ονομάζεται
θόλος. Είς αύτό τό οίκοδόμη
,μα δ Παυσανίας (Σικυώνιος
ζωγράφος)
εχει ζωγραφίσει
τόν 'Έρωτα την στιγμήν πού
,μόλις ιεχει αφήσει τό τόξον καί
τό: {5έλη καί εχει πάρει είς τά
χέρια του μίαν λύραv». Ό σκ,ο
πός καί ή χρησις του κτιρίου
τούτου δέν έyνώσθη, οϋτε καί
rδ' Παυσανίας γράψει τίποτε
σχετικό.
Σ τόν περί{5ολο, καθώς είπα
με, ητο καί ό Ναός της θεας
'Αρτέμιδος, της θεας της άyνό
τητος. Πρό του Ναου ύπηρχε
{5ωμός. Ή λατρεία της θεας
'Αρτέμιδος ητο συνδεδεμένη μέ
τή λατρεία του θεοϋ Άσ'κλη
πιου καί του πατρός του, του
θεου του φωτός 'Απόλλωνος.
Τουτο είναι αξιοσημείωτο.
Τό φως της θείας γνώσεως
δίδεται μόνον είς τούς κεκα
θαρμένους καί έξηyνισμένους.

Τέταρτο απο τά κυριώτερα
οίκοδο-μήματα του '1 ερου Πε
ρι{5όλου η-rο τό "Α{5ατον, τό
έyκοιμητήριον. 9 Ητο κτίριο μέ
δυό ορόφους στό όποϊο κατε
κλίνοντο οί άσθενεϊς καί περ
νουσαν την νύκτα τους κατά
την όποία τούς έδηλοϋτο σέ ο
νειρο δ τρόπος της θεραπείας.
Τί παράδοξα πράγματα πού εί
ναι αύτά στην ύλιστική έποχή
μας, πού τόσοι καί τόσοι «ίδεο
λόyοι» καί άνθρωποι «πνευμα
τικοί» δέν εχουν ξε'κολλήσει ά
-ττό τόν ύλισιμό ! "Ας είναι ομως.
Ε'ίμεθα τόσο συνηθισμένοι από
κάτι τέτοια ...
'Έξω από τόν περί{5ολο ητο
τό θέατρο, μέ τή θαυμάσια α
κουστική του καί τό στάδιο,
πού έyίνοντο αyωνες. Είναι
yνωστο οτι κοντά στα κυριώ
τερα Ί ερά της Έλληνικης Άρ
χαιότητος ύπηρχαν στάδια καί
γυμναστήρια. Τοϋτο δέν ητο
τυχαϊο. Άντίθε-τ:α μ' αύτ, ό ύπε
yραμμίζετο πώς τίποτε τό
πνευματικό, πώς καμμία -πνευ
ματική κατάκτησι δέν ήμ-ττορεί
νά yίνη, οταν δέν ύπάρχη σω
ματική ύyεία.
Τά Ίερά της 'Επιδαύρου έ
{5ε{5ηλώθησαν καί έσυλήθησαν
στό 86 -ττ.Χ., άπό τόν χυδαϊο
Ρωμαϊο ϋπατο Σύλλα. Τούς α
μύθητους θησαυρούς του 'Α
σκλη-ττείου τούς έμοίρασε στούς
στρατιώτες του...

*

Τά 'Ασκλη-ττιεϊα της έλληνικης αρχαιότητος ησαν ορyανα
της λατρείας. Άποτελουσαν
μαζί μέ τά Μαντεϊα την -ττρό-

το
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σοψι των Μυστηρίων. Τά Ά
σκληπιεια ησαν εύερyετικά με
τίς θεραη:ειες τους. Γι' αύτό η
σαν τόσο σε�αστά στο η:ληθος.
Χαρακτηριστικό δε είναι δτι τό:
Άσκληη:ιεια ησαν τά τελευταια
από τά 'Ιερά της έλληνικης
λατρείας η:ού έσίyησαν. ΤοΟτο
δείχνει τό κυρος πού είχαν
στούς αρχαίους καιρούς.

*

Ό 'Ασκληη:ειός δμως τί ητο;
θεός η ανθρωη:ος; Ή η:αράδο
σις τον φέρει ώς υίό τοϋ θε
ου Άη:όλλωνος, η:ού γεννήθη
κε στο Τίτθιον οpοζ της Εη:ι
δαίψου καί έyαλουχήθηκιο α
'ΠC' μιό: α1yα, εχοντας yιά φρου
μό ενα κύνα... Υίός θεοΟ δμως
αι τίτλος συμ�ολικός η:ού
tψεραν οί Μυσταyωyοί. Διόδω
ρος δ Σικελιώτης γράψει:
«Καί αψου εμαθε η:ολλά αη:ό
τά πράγματα της ιατρικης α
η:ό τον η:ατέρα του, έψεΟρε η:έ
ραν αύτων τήν χειρουρyικήν
καί την η:ροετοιμασίαv των
φαρμάκων». Οί η:οιηταί 'Όμη
ρος καί 'Ησίοδος τον θεωρουν
οχι yιά θ'εό, αλλά yιά ανθp'.u
η:ο καί η:ερίψημο ιατρό. Τό 'ί
διο λέγει καί ό Σοψοκλης
στον Φιλοκτήτη». Ό δέ Γαλη
νός λέγει οτι ύη:ηρξε ό sψει,
ρέτης της ιατρικης. Ά.τίθrτα
'ό Πίνδαρος, ό Πλάτων, ό Ξεvc
q:,ωv κ.ά., τον ονομάζουν θc.ό.
Τί είναι λοιη:όν; 'Άλλοι τον
θέλουν α:νθρωη:ο καί περιφηι10
ιατρό. 'Άλλοι τον θεωροΟν θεό,
δηλαδή θεία η:νευματική συνεί
δησι αθάνατο. Μερικοί άλλοι
η:άλι λέγουν οτι ητο α:νθρωη:ος
f -
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η:ού τον έθεοη:οίησαν οί α:νθρω
ποι yιά τά η:ολλά καλά καί τίς
εύερyεσίες η:ού εκαμε.
Καθώς ομως νομίζομε, ή όp
θη τοη:οθέτησις τοΟ ζητήματος
είναι αλλη, είναι διαφορετική.
ΤοΟτο δέ διότι, οη:ως έξαyε
ται αη:ό τίς σχετικές έσωτrρι
κές η:αραδόσεις, ό 'Ασκληη:ιός
θεωρειται θεός η:νευματικοι:;,
η:ού άνηκε στο η:νευματικό 15α
σίλειο τοΟ θεου 'Απόλλωνος,
τοΟ "Αρχοντος τούτου των Μαν
τείων καί των Άσκληη:ιείωv.
Του μαντικοΟ καί η:αιωνος θε
οΟ. Σάν θεός ομως η:νειψατι
κός η:ροϋη:ηρξε αναγκαίως άν
θρωπος, άνθρωη:ος των Μυστη
ρίων, Μύστης, Μυσταγωγός.
Αϋτη εϊναι ή όδός της ανόδου
τοΟ άyνοΟ η:νεύματος από την
κατάστασι τοΟ θvητοΟ στην
κατάστασι τοΟ αθανάτου η:νεύ
ματος. Στήν αθανασία, στην
αιωνιότητα, στην άη:ολύτρωσι,
στή �ασιλεία των Ούρανων !
«Οί άνθρωποι είναι οί πρόγονοι
των θεωv» ελεyαν οί Πυθαγό
ρειοι. Ή η:αράδοσις φέρει τον
Άσκληπιόν αρyοναύτην, δηλα
δή ηρωα η:νευματικόν, οστις
έθεοποιήθη μέσα σέ Μυστή
ρια. Σέ Μυστήρια η:ραyματι
κά, η:ού εδιδαν κατά τούς αρ
χαίους καιρούς την ελευθερία
του η:νεύματος. ΤοΟ η:νεύματος
η:ού έξαyνίσθηκε καl έμυήθηκε
καθώς επρεη:ε.
Μερ�κοί, καθώς yράψομε η:α
ραη:άνω, ψρονοΟν οτι ό Ά
σκληη:ιός ητο Ο:vθpωπος, Π:Jύ
έθεοη:οίησαν οί άνθρωποι. Μά
έμεις ομως οί άνθρωποι μέ τlς
κακίες μας καl τό: έλαττώμα-

ι
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τά μας δέν ημποροϋμε νό: «θεο
ποιοΟμε». Οί θεοποιήσεις μας
είναι φανταστικές καί <?Jε<?Jηλώ
νουν την εννοια πού εχει ή λέ
ξι θεοποίησις. Οί θεοποιήσεις
έyίνοντο τότε, καθώς ε'ίπαμε,
μόνον μέσα σέ Μυστήρια πρα
yματικό: καί οχι από τίς σαθρές
διάνοιες ανθρώπων. Οί ci:νθρω
ποι «θεοποιοΟσαν»..., ίδέ καί
τίς «θεοποιήσεις» των Ρωμαίων
αύτοκρατόρων... Καί θεοποιοΟν
άκόμη καί σήμερα, ρυπαίvον
τες την ίερό: έ:ννοια της θεο
ποιήσεως.

*

Κατά τούς αρχαίους Μύστας
ητο μεyάλος δ θεός 'Ασκληπι-

Σ
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ός. "Ήτο «δ τό παν άyων καί
νέμων σωτήρ των δλων καί φύ
λαξ των 'Αθηναίων», καθώς ε
λεyε δ ρήτωρ 'Αριστείδης του
2ου αίωνος μ .Χ., από την Πέρ
yαμο.

*

Καταπιαστήκαμε σήμερα, α
yαπητέ μου αναyνώστη, μι
κροί έμεϊς, μέ θέμα πολύ με
yάλο... "Ας μας συyχωρηθη τό
θάρρος μας. Διότι τό έμπνέει
'ίσως κάποιος πόθος έσωτερι
κός, πού μας ώθεϊ νό: κάνωμε
ταΕ;ίδια στόν χρόνο, προσπα
θώντας -πραyμα τόσο δύσκο
λο- νό: προσπελάσωμε τούς
αρχαίους χρόνους...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eQ••••••••••••••••••••••••••••••••

«ΙλΙΣΟΣ»
•

'Ετησία συνδρομή Δρχ. 60. - ΈξωτερικοΟ Δολ. 2.50
Διό: ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαpό'Π'ουλον
'Οδός Δραγατσανίου 6, Άθηναι (122)
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Στέλλονται -οεύχη - δεiγμα:τα. -rοα:ρελ!θ6ντω1ν έτων ΔΩΡΕΑΝ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1970

339

Από τας πηγας του Πολιτισμοϋ
Μυθικοi
Μύσται - Διδάσκαλοι

+

Υ $
'Αποστόλου Π. ΦΩ ΟΠΟΥ ΛΟΥ
Φιλολόγου - Γυμνασιάρχου

Μεταξύ μύθου καi μυθικfjς πα
ραδόσεως τα περί ΟΡΦΕΩΣ
καi ΟΡΦΙΚΩ
Ή 'Ορφική δι1αm"'ιιιαιλίσ. είχε
μιεγά.ληΥ ιιtνει,μα.τική,·ι, ήθ,:-κήν καί
μυστ:ηρ:wιιήν έπ(δp7..σι•ι έπί της
'Ελιληνικής 'λρχα:ότητος άλ,λά.
κ.α.ί εtς α.Ιλιλους λwύς, παλα.:ούς
κα.ί μετα.γε'/Ειστέρου;, κα.ί ίδ:ως
ε:ς τά.ς μ,υστ p:α.>κά.ς καί μ,υι:πα.
γωγικάς ά.δελ- ότψσ.ς.
Ι α.ί,σή φο·ι ( 1λ. «'iwε'θ. Κό
σϊμον», 3 Άπρ. 1970), οί κα.το:
mϋντες Βοόλγιαρο: τήγ Έλλ r,ν:
κήν Θράrκη·ι, (Έ'λιληνιr,uήν μ,έχρι
π1pό διλίιγων δ•κοοετηρίδων iπό
πtλέον τών τεσσάιρωιν χ:λιάδωrι έ
των) , οί Βο,jλγαροι τόν 'Ορ έα.
τιμοϋ·ι ώς ίδ:κόν τω•ι κcιί ·ή -κομ
μουνιστ".Κ.'Υ) δργά.,�ω,σις της Βουλ
γαρ:κη νεοlλαία.ς «Ι ομσομόλ» ά
,1αζη'ΤΙΞί καί &ιπακαιλύrπ:τ<ει τού;
τρα.γουδ:στά; «άπο-yό,νους τοϋ άρ
χσ.ίου κιΒαρφδοϋ»· όργσ.νώ·ιει μου�
σι χιόν οια1γων:ισμον -κα.ί α..λιλα.ς τι
μητικάς έκδηλώσ ,z,ις.
'Αςίl"Έι νά ρίψωιμεν όλίγον φως
έπί της έπ:δρiσεως έκ τοϋ περι
φήμου μυθι κοϋ μυσταγωγοϋ μου
σουιργοϋ.
Ε1ς τά ά.pχα.ιό11ερα. εντεχν·α.
γραιπτά μ,νη1μ,ϊί.α., τ<ά ποιήματα.

τοϋ 'Ομήρου κ.αί :,οϋ 'll:1!:όιδου,
δέv ά.•ΛΙJJψέριzτα.ι το ονομ,α. τοϋ
Όρψέlως. Δέ1'Ι έγνώριζοv πzpί αύ
τοϋ; Ούδιείς έ1:όλμησε κ.ct.ί &πό
τούς 1ΌαJλαιούς καί μ,ετα.γενε01τέ
ρου; καί συγχρbνους νά. ύπο:πη
ρ�ξ"Q τοϋτο. Οί μι½tαι., οί μ,φυη
μ.ένιοι δΥ}λ. ε!ς τά. πολ'tJJz,: δη πcι
. ου�ι σιγήν
λα.:ά. μυ:πήρ:α, έ,χράτ
κ,α,ί έχφυθίΙJ.ν α.ύσ,:ηΙΡοτάιτη'Ι' οι
Μο a,,jτοί πο: ηταί ουτz δ,ι' &λα.ου;
&ρχιμ,ύιστα.ς
α�λλα μυστήρ:α. ά
νοοφέρουν.
Ό 'Ηρόδοτος (Ε' π. . α1., �
Β' 1) άνωφέρ.ει οτι α.ί Ό ρφι
κ α. ί πα. ρ α. δ ό σ ε ι ς συμ,φωνοϋ
σι πρός ίγυ πτι.αιχ,όν εθφ,ον άλλα
κα.ί των Πυθαγορείων σχειτι όμε
προς λι-,;ούς χιτώνας, θυσιά.
vους "ι(,αί μαλλί ιου; μ,%νδύα.ς, τού;
όποίου; ε εροv οί μεμ.υημιέJνοι ε1ς
τά μυστή,pια καί άπέJδ.,δοv εις αύ
-�ύς θρr,,:;κzυ :1κήν :ι.!�(α,1;.
'Από τον Ζ' ιπ.Χ. α.ίωνα. έξυ
μ1�zττα.: αιπ.ό τούς υΕλληναι; μεγά,
λους J.Jιψ:rι.Qύ; πο: ά-ς. Όμι) ετ
rοε<ρί των Όρ· ικων ό Άριστατέ
λης, άν χ:;:.{ ά.μψ:οά.ιλιλ"Q -rοερι τη;
u-πάρξεω; τοϋ Όρφέω .

η
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Ή {ωή του

Κwά τήν ιτcχρά.δοσ:ν, ·η-:ο υίός
Όοϋ βασιλέως της Θράικης Οίά:-
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γipου η κ,α,τ' α.λλουι; του θε.ου Ά1Ό6ιλλωνος Χα.ί της Μοοοης ΚαJλ
λιάπης ώς διδάισικια.ιλόις του λέyε
ι,α,ι δ Λίν-ος δ Θη6α.wς 'Χια.ί ώς
μα.iθ ής ταυ δ Μουσα.ίο; (Θρ�ξ
η 'Αiθη.νιD'λο;).
Νέος, Ιέ.πι1στιεύιετο δτι 11ιετέ1βη
ει1ς τ+ι1v, Αϊyυιπτον, KpY]tηV ')(ι(Χ,ι
αι)Jλα.ς χώραις 'Χ.α.ί εμυήθη ,εις τα.
ε'Χlεί μυι στ'Υ]ιptα. Ά νεδε ί χθη
, μiγα,ς
ραψωδός, περίφημος μουσαός,
θεουιριyός, μύστ ς. Συμι1J)ετέ1σχε της
Άριγ οναυτιχης εχστρα.τείD',ς, 'Υaα.τά.
την, δποία.ν, δ:ά. της λύpα.ς του
πρασ1έφορε μ,εγά.λην εξυrπ ρέτφ:ν
εις =ους ' ρyανD'.ύταις. Κα.τά Διό
δωρον (βλ. Διοδ. ΣtΧε.λ. lV, 43)
δτ�ε κ,α,τ�λα.βε τούς Ά ργονα.ύτας
(JJεγάD,η Χα.ΧαΥJα.ιρία 'Κια.ί διk:ν ήδϋ
�α.�;το &πο την Θpά.κην νά c,,J,νιε
χίισου1ν τον πλαυν «δ Όρψεύς μ,ε
-ΕJσχε μόνος της τειλ,ετης (άκρου
συνέθεσεν δ ϊδιος τά.ς ύπέρ της
σωτηρί,ας ευχά.ς) μιετά. των Σαμο
θp1.Υ,ων». Καλ δ wα.φος άμέσως
εβ�ειλτιώθη. Τ'ίθεται δτι εζησε.ν,
δθεν, προ των Τρωϊ'ΥJW1V, ητοι προ
του 1200 π.�Τ., κα.ί είχεν ίκα-νό
τηιτσ,ς πο:·ητοϋ, μά.ν-τ:εως, άλλά.
Χα.ί θα.υμα.τσυργου, κα.ί φ�λοσό
φου, -κα.ί αστρολόγου, κ.α.ί μά.γοο.
Κατά. το·ι μυθον -κ,ατηλΟε;ν ε,ί.ς
τον 'Άδψ δ:ά. τή•ι πολυα.γωrcη,μέ
νη,ι :ου σύ<ζυγο·ι Ευρυδ· ίκ.'ΥJΙν· -κ,α.τε
γοήτ:ευισιε τού; πiντα,;, τήν Πειρ
'J'ειψόνην, τον Πλού-ωνα. κιc1..ί ια.ύ-ό.ν
τον άκοίμηιtο·ι πdλιυιχιέφαιλο·ι Κέρ
βερrJΙ•ι· επiτυχε νά παιρ,1.λά.ο'Ώ τryν
'J'ύζ 1ηον, ώς γνωστό.ν, ύπο το.ν 8ρο ι ά. τον &κολουθή ά.iλλά.
μ:η
σtp11Jφή ,;ά, την ϊδ'Ώ πρί ν εξέλ
Οουr; έ.κ της περιοχης του "Αδο•J·
δ οpος θέ•t ετηpήΙθη ΥJα.ί εχαJσΙΞ διιά.
π1.,ντο; τήν Εύρυιδίκ ι.
ΙLερίλυπος εζ η εΠΙειτσ, ΚιΙΧ"Όα.μ,α.-

n
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γεύω,ν, 1μ,έ το &.σμ,α. "ΚJαί τήΓΥ .λύιpα.ν
του, οχι μόνc.ν &.νeρώιrοους γ,α;ί
ζψα., &Jλλά. κια.ιι α.υτά. τά. α.ψυιχα..
Είς οrργι:ια.ισιτικ.-ην Δι0ιwσ�:1σ.r,<:η,ν ε01ρ
τfpν, έ.wεuδή τάς yυιν-α.ίΥπς 'Υ.ΙΧΙtΙε
φρόrνει' άJφου α.υτα.ι�, 'Κ!α'τα. τήν πιαι
ράιδa:,uν (βλ. Παιυσ;α.νι. Θ' ΧΧΧ,
4 κ.&.), έ.μέθυσα.ν τούς αν�pα,ς
'ΌWΙ'Ι' •,<αί τούς εσυειλα.'/ ιε�ς τήν μά.
χην χα,ί α.ί ί'δια.t, ά.ψου ε,μ[Ιθ,υσα.'Ι,
τον έφό·Αευσα..ν. Κσ1t' άι)Jληrι έκ'δ1ο�
χήν, τόν διεμ,έλισχν 'ι<Ια.i. εις τον
'Έοp ο·ι ποτα.:μ,ον τόιν ερριψ:χν. Αι
Μουσα.: πιερισιtJΙνέ!λ,ε.ξαν τά. τε,μά.χια.
του σώμ,α.τός του y,α,ί τά. εθ-:χψm
ε.1ς τήν "Α·ιτισ.σ;α,ν της Λέryοου,
&tou,, πολύ βρα.ιδϋ'tlεpαν, έy,ειν�ι+f:Jη
δ Τέριπανιδρος, δ πα.λr.1,ιόrcερος,
γ,1ω(Πο; ίστοριΚιά., υ:0)Jλιην πο:η�
της χ,αί μ')ΙUιtΗ'Υοος (1t1εpί το 710
π.Χ.).
Κσ,τ' σ.λλ ν ιμυθικ,ή,ν πα.οά,δ,ο
σιν ιέlκιερα.υ,νοβολήθη ύπο' τοϋ
Διός, διότι εδίδiοοσκιεν εν τοί,ς μιυ
στηρί'οις οσσ. πρί νι 1δ1έν ,είχαν ά.κού
σει, οί α.νtθρωιrοοι, κιαί έ.τά-Jφη ε•ι
Λειβήθροις, παλ1'1 παρά τούς πρό
'Ποiδας του 'Ολύμπου· ΚJα'ί αλ,λιοοι
Πcl!p,αδόι:;ιε,ις ύπά.ρχου•ι δπως: δτ-ι
\JJΞtα. το·; θ±>•ισJτον της γυ ισ.ι•ι,ός
του \JJΞτέβη ειίς το γ, ε Χ ρ ο μ σ. ν
τε 1 ο ν, πα,ρά. το " οp·ιο,ν Θε
σπρωrτίδο;, κχί 8-ι εδώ &πέθα.νε·ι
&rπο λύrπην.

Τό έργον του
Ό 'Ορφεύς, δτα.ν επέσΌpεψεrν
έ.κ της «έΥ.π,χιδευτιγ:r)ς - μ.υητι
Υ.ης» πεpιοδε.Δα.ς του άνά, τu μυ
στ'Υ)Jp:10'.Υοά. -κ.έντρα των χωρών της
Άv;1.τολικ.ης Μεσογε.ί,ου, είχε συλ
λ,έξε.ι μ,ά.θ σι,, 'Χlα.ί -rοετρ.αν.. , άλλά.
w;1,ί μέ τήν θεία.ν χ�pιν τοϋ 'Α
πόΙλλωνος χια.ί των Μοοοων είχε
κ,α.τα.στη ενιθεο; μύιστ ς άλλά κα.ί
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μουσιΥJός γ(γα.ς. υΗ31ροοεν είς τήν
-rowupDδα. του, τη 'ΕDJλrι'}ιΥ.ή,ν Θρά., τε),ειtα.ς
, "'
κην, τας
·,1 μυ�
, 'Ορφικα,ς
στ 'ρ�α.. "Ηy,τλιει τήν προφητι-κηv
wλ μυιστηρ1:ια.ιχ:f J -οοιυ ίκ.α•Jότητα:
αιrοό Βείαν εμ,πνευσιν πrrr4ζουσαν
έ-κ τ-7jς μουσ�κijς του Βεινότητος.
Τουτο σ-ημ;α.ί!·�ει δτι ή μ,οοσ:κi. ε
χει &..•ιιυrπdλόγιστοv 10γευ.μιmυκ'ήν,
ηθ�κη•, καί yενικώ-σεριον έκ.πολι
τιστικήν δ-ημιουιρ,yιικήν έπίδιραισ:ν.
Κατά, Πα.υσαιvία.ν (βλέπε Θ' ,
, ΧΧ, 4) «δ Όρφ,εύς ύπιΖJρέ6α,λε
τούς προ αύτοϋ mντα,ς, ώς προς
τ·�11 'ΧJαwλιέπ�ε1ιk1..ν των �οιημΔ.τωrι
χ,7,ί εφθα.01εν είς μJεγάιλ ην ισχύν
κ.α.ί Κιύp>?ς' έπιστεύεrtο δτι είχε1ν
έ.w: ιοή01zι τεlλε,τά.ς θtεων χ,α.ί "'ω.
θαιρμού; α.νοσ(ω,ν εργων καί ιά.
μα,τα. (φάιρμ,�:κ,α} α.σθενειων κιαί
εύεργετιικά. θεrα. μηνύ ι.umα».
Έπί Πεισιστρά.του (ΣΤ' π.Χ.
α.ίωνα.} , α.ν1εγνώριζαν ε�ς τό·ι Όρ
φέcι. «το't ίε1ρον ίδρυrtήν της λα
τρεtί α,ς τιί)ν 'Ε)λ,ευ,σινίων» (δηλ.
έορτω-t} . Θρq.ξ και δ Ευ μ ο λ
π ο ; ό γε·ιάρχης τιί)·ι Εύμ,σ)rπ:
διί)ν, τοϋ γένοcις δηλ. τω I έ.? τ'Ώ
Έλω.;- ίν: ίφέωγ της Δήμ,ητρcς,
έκ των δπο 'ων κληρονομι•ι<ιί)ς προ
ήρχετο δ Τε,ροφά.-ντης, ητοι δ
α.νιί>τ'7rtα; ίερεύς χα,ι έπόmτης τω·ι
μυm:η1ρ(ων τη Δήμ.ητρ ος κ.αί
Περ,σz96νης. υΟτ: τά. Όpφικιά.
παlλύ προ του Πε1ισιστρά:tου ετε
λοϋντο εν 'Αθήyαις, δείχνει Χα.ί
δ στίχος του 'Αριστσφά.νσυς (Ε'
π.χ . α.ιωνα
, τ,ε,_ ) : «'Οpφευς
, γα.ρ
λετά.ς θ' ήμίν 'ΧJατέδειξεν» ('ητοι
wαί. είς τούς Ί\1θrιγαιίσυς κ-αθιέ1ρω01Ξ μcιστηpιαχά.ς τελε.τουpyίΙα.ς} .
Ή λατρεία. του Όρ,ψέως ώς
η ρ ω ο ς (δια τούς παλλούς είς
&.νο"Υτά.; έοp'tl:Χς) 'XJαt ώς ά, p χ ι
μ ύ σ του (οιά. όψψ.ων, ήθι1

;

κών κ.α.ί, ΠΥευμα:t'ιrι<.ών οι1οα..σκα
λιών εις μυισrtήρια. ύ-rοό τώ·ι όλί
yω11 μιε,μυημένων) α.rπό ιw.ι.,λαιά εί
χε δια.δοθή εκτός της Θρ&.κr,ς ε!ς
Μ. Άσίαν, Μα.'ΧJεδονία.ν κα,ί Κάτω
'Ελ!λά.δα, Πελοπό•ινησον m.ί νή
σου; -χ,α,l επί των Ρωμισ.ϊΚιών χpό
νωγ Ίτα.λ, ία.ν mλ λΜύς Δυτ. Εύ
ριf>πης.
'Π παρά..οοσις, κα.τά. Πα.υισανία.ν,
δτ: έπί τοϋ Τ αυγέτου ε:!ς ΨJ.Ο'Ι
tης Έ9.ωσινiας Δήμητρος εmιτο
«ξ 6 α. ν ο ν Όρφέως Πελα.σγώ•ι,
ω.ς ,φα.σιγ' ερyο'))> τήν πα.λα.ισrtά.
την διάδοσ�ν των Όρφιικώ·ι δι
δα.σκια.λιών Ι.ΙJ'ΧΙpτυφεί είς πολιλά.ς
χώρας καί �θιΨη.

Διδασι<αλία
'Επιmεύετο 011ι δ Όρψεύς ήτο
ύψίσ,:η οοθε·ιτία. οχι μό-ιον ώς
«πατήρ της Έλλη,νιικης θεvγο
νίr.ι..ς», ά.1λλά κ.χί ιός εμ,-rονωσμένος
προψήτης είς τον δποίον ιοφεί
λαντο βα.θυτιm,χ� ά, π ο χα, λ ύ
ψ ε: ι ς π ε,ρ ί 1tp οορι σ μσ u
,
τη ; ζ ω η ς, π ε. p ί y ε. ν ε
σ ,z ω ; Κόσμ ο υ κ.cι,ί θ ε ώ ν.
'F.ιπί του τά.φου «κ αι θ α ρο ϋ»,
ο ηλ. μοοτο,υ <Χ'ΙW"::¼τη; [ί,UΎj'J1εως,
εύpέθη το ρητόιν: «Ε!:1.αιι υίος τr,ς
Γη ς κα.ί του ένά.στρου Ο ύ p α.
,, ο υ», ήτοι: σύνθεσις ε.1ς -::ή•ι πα,
ροϋ�ν ζωήν του όλ�κου στοι
χεί ου, wϋ 'θινη-;οϋ (=Γης) κα.ί
του ά.όλου, του πνωμ7.τ�κου, του
θείου στο:χε(ου (=τοG Ούpα•ιοϋ).
Τοϋτο φα.ν�1ρώνει κ.αί ή πα1ρά.δο
σις (βλ. Πα.οο. ΠΙ, 14, 5) «Δ ή
μrιτ ρ α. Χ 9 ο ν ί α. ν... σέοει•ι,
φι:rοi, παιρα.δόντσς σφίσιν Ό?
ψέ.ως»· «Θ•ών έ Αίγινijται: τ;ι
μι7>σι μά.λι,στα, Έ κ, ά, τ η ν, κ.αλ
't'ελJετή'Ι X"(OUσ�V ά;yά, Πά'Ι ετο,ς
'Εχ,άτη,ς, Ό ρ φ έ α., ·σιφίσ�·ι, τ-ον
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Θp�κ.α, κα.τ7JΤt'Υjσ7Jνr�:α, την -σελ,ε
την λέγο'Ι'tες» (Π:zι.JΙι;. IV, 30,2) ·
'Κια.ί «Λα:ΧΙΞΟ'α.ιμονίοις δέ ά.πα,ντ:
'Κιpύ της ΌλΙUι\J.Πtία.ς Ά rp ρ ο δι ί
τ η ς έστίν Να,ος Κ6 ρ,r;ις σω
τ,εί,ρας πο:r)'Jα..ι δε τον Θρ�,:χ,α.
Όρφέv-. λέγο, rιτιες» (Πα,υι:r. ΙΙΙ,
13, 2).
Έκ των &.νωτέρω, ικα.ιί πιολλων
α.λλ,ω'Ι μ,χρτυρ:ών πε1pί των τΞ
λουι:ιiνων ε!ς τά. ΟΡΦΙΚΑ, rπι,
" δ 'Ορrpευς
1
στεvzτ,α.ι
1ι:ι-ι
' -1.,1 το εισηγητη; της δι•δω:rκn.,λία.ς -rοΞpί ά
Ύ ν ο ϋ β ί ο υ ε l ς τ η ν π α.
ρ ο ϋ σ « ν ζ ω η ν ϊνα. &ιποφύγουι'ι
J.,UΕτΙΧ τον θά.WΧτον τ ιιμω Ρ u α, ς
&. Υ α. λ 6 y ο υ ς τ ώ ν ά. μα, ρ τ η
μ ά. των τ ω ν. Έδίδα.σκε δη.λ.
την &. Β α. ·� α. σ ί α, ν τ η ς ψ υ
, σις, βά.
Χ η ς κ,α.ί οτι ή έδω β:ω
σΞι τοϋ ,ν611ιου πε;ρί &.νταποδ601ειω1ς,
.1),
�
-κα..' μ,Ξ,..ς θ'α. ,ευ" f)"Ώ
,1 τ0ι: «υ,τι
, ς», θ'α.
εί•�α,ι το Κ Ρ ι τ ή p ι O 1ν 'tl η ς \J- Ε
τ α. θ α. γ. οο τ ί ο υ μ α.ι κ ια, ρ ι 6 τ η
τ ο ς η της &λίγον η πο•λύ βαισα.
νιστ:'Κ f)ς Υ,αrι.οδα.1:μ.ονίας τοϋ &.θ α.1,1ά.του στοιχ,είου τοϋ α.ινθρωπίνου
έγώ. Ή ΕΙ!ς τά ϊδια, Όpψιrι.ιά ιε
ρά λα.τρεία. θεοτήtωιν της Γης κα.ιί
θει οτήτων τ,οϋ "Αδου τήν πί1σ-τιν
δεικνύιουν, ε!ς το δ ι rpυιές (σω
μιιχ - ψυχή) τοϋ α.νΗρWΙΠΙίνου έ
γώ. Εις τον Όιρφ<α. άποιδ :ιδιετα.ιι
κα,ί ή δ:δ7Jχή περί μ ε τ ε Ί Oi α. ρ
, ε ωις, ή διποία. ά.πετέJλ,εσε
κ. ώ):;,
βαι:rιΥ,Ο''Ι δ6γr,.1α.. της φιλ0ι:rοψίας,
, y,6pα, βp:χ.1διύτεpο1ν, ώς
τοϋ Πυθα.
γνω-:π6ν.
Ή κα.τά τ+ιν παροοδο01ιν σ υ 'Ι'
ύ π ω ρ ξ t ς μετά τω•; Όιpφικωιν
ι ε ρ 'Ι (ύπο την σημοοσί!Χ.ν έδω
των μ. υ ισ τ η p ί1 ω ν, δηλ τω-ι
μ υ σ τ α. y ω y ι κ ώ ν τ ,ε λ ε
τ ο υ ρ Υ ι ώ ν των oλ U'fW'I έκλ,ε
κτων μ,εμυημέν1 wν Υ...αί των Β α,1

1

1

(J)

1

1)

χχ ιΥ,ώ'Ι η Δ ι ο νυισ ια,κ.ώ ν
κ7.ί ά.λ1λω
, ν σ.ιδελ rpοτήτων φα,νεpώ�
'/'ει -ήv "Ι,οι1νήν 'Χ!ατα,γωγην δλωv
α.ύτώ'Ι. «Εlι'.ί p ε ν, γράιφει δ Ά
rοοΙλλ6δωρος, δ 'Ορφεύς τά τοϋ
Διιονύ,:rου μυστ'Υλρια»· «Ε. ι'.ί ρ ε ν»,
δηλ. ύπηρχο·ι τά τοϋ Διονύσου
προ τοϋ Όιρ:.pέως. Kv-Jί δ Διόδω
ρ ; γιράψzι: «Διο Κ.7,ί τά.; ύrοο
Διο:ύσου γιεΨJ1;.1ιέ'ι17.,ς τ•ελιΞτάς Ό,�
φικα,ς προ:;,ιχ,γ pιΞυΙzσθv-.ι)>. Δ � ο
ν υ σ ο ι, μιυ:θ iλΙΟryιείτι:ι,,ι 8τ,ι όπη,p
ζ7.ΙΥ πλήν τ·οϋ υtοϋ της Σφέ.λης
Υ.ι:ι,,ί Διός y,.,αί cί,λiλοι, D'ltlως δ Ζ α.
Υ ρ ε ύ ς Δ ι ό1 ν υ σ ο ς. Ε.ίς πrι
Αϊγυπτον μ,έ ταν Δι6νιυσο,ν έταυ
τίιζ<ετο δ υο c, , ι ρ ι ς -κ.λ.π. Ό
Ζα;γ�pεύ; εχ,z,ι που,-χ τά διμ,ο:rα.
προς το'/' Ό1ρrpέ�α., π.χ. οτι, διl 1ε,με
)Jί01θrι -χα,ί Κ'α,τεοροχθ1:σθη tJΠO των
Τιτά,ν,ω'Ι' δτι %7Jτlε:ι;Ξpιιχ:ύνωσε, τού
'ΌΟUζ δ Ζεύς -κια.ί εκ της τέφρα;ι
τοϋ Διοι'ΙΟΟΟU ε1t1λαι:,ε τον �νθp,ω
πον, δ διιrοίος ώς εκ τού-οου μιετέ
χ,ε,� τι:>ϋ yηtνου ά.?..λά κ,α.1. τοϋ Τ ι
τ α. ν ι κ. ο ϋ, ήτοιι τη; &ιθ·α.'11ά.του
ούσία,ς (διφυής) .
Αι Β ΙJJ κ.χι κ. α, ί έαρτσλ (πα.
)Jοο:όιτ1εραι) ήσιm ο ρ γ ι α, σ τ ι
, ;λ. μέ έντονωιτά:τα,ς έικδη
οο α., ί, δη
λώσιεις συ,•ιαι �Υ)Ιμάιτων προς ιm
νοποιί ι1ν σι:ψι...�-κων (Γηtνων)
ορι, έξεω
1 ν1 "/Jα.ί σωμα.τικώΝ πα.θών.
Τά Ό ρ rp ι κ ά, &:ιντιθέτως δ1ιά -ης
μου1σικης πpοι:,έδ:,δον ,z!ς την ψυ
ΧΎi'Ι ήpιψίαν. , ytαJλήνην, νηφ:χ1λι6τηιt'α., ήπιιtα. συΙΥα.ισθήμ,α.τα.· ένέ
πνιων α.ιύτήν "Ι,α.l τήν -κ,7.1θίστω•1
ιtr.w,vήv ϊνια. α,ύτή κ.α.τειυθύν'Ώ το
&ν1ftρώ,πιινον έ'γ ώ προς ά.ν:χ ητή
σιε,:ς πινιzvιμ1α..τιΧάς -χ'Χl ήθιικ=ι,ς εν
ι ολλω
τ�ρ!Jφησεις ύψηλάι;, («' π
νεία,ς») · ϊ'/σ. τpέ.rοετα..ι το Έ γ ώ
rορος τον ά.γνον Κοι οί ένά.ρ-ετον βίον
μέ τsι λι'κ.ον σκJΟιΠον την μέpψΝ1:ιJν
1
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διι� τ-ηγ μέJλλοοο7.ιν α.lι1)1Jιο·1 ζωήν
κ-:ιι μακαρ:ότrrτα τη; ψυιχη;.
Εl'�ι Κ'Χτ-:ιJ:ρανή; ·ή προοδευ-;ι
κbτη; της Όρψ:r,ιής δ:δ,z-:,,χ,zλί α.ς
m.ί ή έ•χπολιτιστική της ούν'Χψς'
νιzωτέ,ρα, φωτz,: vο-τέ.ρα., π·ιιειυ,μα.τω
οεσ• τέρα. περ:σσ6't1ειρον !χια,-ιοποι:οϋ
σ;cι. ΧJΧί τούς πολλού; χ,αί ε1ς το·'Jς
έiλzκτούς Κ.7,l μύ<,rτας έρμη εύ?•J
σ'J. τό βχθυτιzρον ν6η,μα της ζωης.
ΊΙ 'Ορφική οι:ιδχ,,χ.α.λία. μυ
ι:, τ η ρ ι α. κ ή κ.,zί μ υι σ τα. y ω
Υ ι κ ή (δη,λ. ή ο�ά τά.ς yj) :στάς
«έΝ ά.πορρήιτο:;» άδ• zλ, φάτητας κα.l
ή διδmrιι�υ-n, την μέθοδο11 έκδη
λ(.ΟΟ!εως χ,,z.ί ά.ξιαπο:ήισεω; των τοϋ
'Εγώ ά.νιzξα:ι-σλήτω·ι πνιωμ,α.τ�κων
κ,αί ήθικων δυ•ιφzωιν Μλ !Υ.ανο
τήτω,ν =μ,υστα.yωyικη) είχεν �μ
μιεσον -κ.α.l α,μ,εσογ τεραστί1,z.•1 έπί
δiρmιν έπί της ροης τοϋ πο,λ:τ:
σμοϋ. "Α μιεσον, διότι κα.l μέχρι
τG')V πρώτων α1ώνω'Ι μ. Χ. ετpιz
φεν, ή Όρ:ρ:κή οιδα1:JΙΚ:χ,λί.α. τbν
στοχαr.,ιμόν κα.ί ένιέπνεε τόν νο:"jγ
-χ,α.ί τήν -χ,αρ :αν μzyαλοφυω·ι ι'fJ
στε νά, έπ:τύ<χουν ερyα. θα.υ,μα.�ά.,
εις την φ�λ-::1σο:ρία.ν, τά yρά.μμα.
't'α., την τέχνην: Διά των μεγά.
λαη τούrcων έ�μμέσως επέδρ,zσε·ι
έ,π,ί τη,ς διοομο?φώσιε,ως τοϋ Έλλη
ναχpι:�: :χ,νιrκΙΟϋ πολιιtισμοϋ.
1

1

0

Συμβολισμοί

uΟπως εί; δλα.; τά.; τzλετου,:,
yίας -κιαί τα.; ύψη,λιάις διδmκαλi :χ.ς
ο•jτω καl ι:.ίς τά Όιρι:ρ:ιχ.ά πλοUΙ,�ία.
είν7.ι: ή χρr,ισις τG')ν συ μ 6 ο λ ι
σ μ ω Ψ ή πΙλή ρης αύτων <Χ'ΠΟ".<,ρυ
πτοyράι:ρ ησις θά άπήτει σιzλίδας
π?Ιλλά;. "Ας ϊδω,μεν όιλίγ,z τι·ιά.
έκ των παρ�όσιεω•ι περί -ης ζω
ης τ-οϋ Όιρ,φέως κ.αί Π,ψί των δι:
δα.χωγ τω,ν.
Ό φόνο; κ'Χ.ί δ δ:α.με•λισμό; τοϋ
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Όρ έως υπο των μα1:νομένω·1, έκ
τω•ι Βακχι-κων όρyίωιν, yυνf'JJ:κων,
φα•ιερώΛει τό·ι σκληιρ6τα.τον ά:yιi>
'J'J. τόν δποίο ι Ιέκάσtοτε τά. προο
δωτι,χ,χ πολ�,:στ:•-αι κινήμ,:τα δ:
εξήγ1.yο1· πίπτο:.ιν θύμα-τ:-χ. Υ.α.ί ο�
σ.pχηγι:ι! των Υ.α.ί ψι.ίνετ,z.ι δτ: έ

ουσοι, ο
π:κρ τ ϋν
φ�
,α.�
; ι:ι οι?[ η.ι.υητο:,
πολλοι,
οι! μ·ή
τι�;J.ε'ΙΟ:,
ο[ παρασυρόμενο: από ζωώοΙΞις
δρμάς, &.πό ·�λιστιmς ά.ν1:ιλήψεις,
οί έσφα.λμένω; προοά.λλοντες ταϋ
τα. ώς τόν σκοπόν της ζωης.
Πίπτzι θϋμ,z κ,zί δ 'Ορφεύς' τό
ερyον του σμως συμ6αλ:ζ6ι�ενον
δΙ:ά. της λ ύ ρ α. ς του παpι α.μένει
1
&.θά.νατο1·
δ Ζ ε ύ ς (σύι ώολο,ν
της α."Jωτά.της θε'ίκης δυνά.μ,εως) ,
y.:χ.τόπ: 11 1οα.ρα.κλήσεως τοϋ ' πόιλ
λωνος (θιε6τη1:ο; του π 1�ου1�ατι
κοϋ φωrtό;) -χ,α.ί τωιν Μ ο υ
σ G') ν (τω·ι προστα.τίδων κ.αί έμ
π•ιευστρ:ωνι ανωτέρων π•;z, υμn.τι
κων, ήθ:κG'J•ι καί κα)Ιλιτεχν:-κιί)ν
&.ν�ητφεων) τήν λ ύ ρ α. ν τοϋ
μάρτυρο; ήρωο; έΥmr:ιλιτιστοϋ
ι i'ιι�ς εί; τόν ούp'Χ.νόν ώ; άστε
Όρ:ρ
ρισμό11 δ:α.:ω·;ίζ,zι. TCJ'jτo σημ7,ί
\!Ξι στι ο! αίώνιο: δο ηrrοί πpοσα.
'Ιατολισ�μοϋ πρό; τόν άιλ ηθη yή'ί
νσν προορ:,σμόν τοϋ &νθρώπου εΙ
να: α.ί άνώτερα.,ι ήθi:m.ί κα.ί πνου
μ,α.τ:κ.α.ί έπιδ:ώξε:;.
Σrι1�,z.(r1zι &.κόμη την θεία.·1 πpο
έ.)ιω,ι ν της ψ)υσ:κή;, ή δπ?ία.
δ:ά της ά, ρ μ ο ν a ας τη;, την
&pμονί,z•J τοϋ Σ•.1μπαντο; Κόσμου
συμοολί'ζε�:. '() Πυιθ,z
ι y6,,α.; Υ.αί οί
Πυθη6ρειοι, βρα.δύτερον π) ηρέ
σ-:ερον �δ�δαξαν τά τοΞ•pί δ.ρμο
ν[αςι .
Είι; -rοα.λ,zιό•1 πο,(ημα: «'() ρ
φ έ ω ς ε ί ς "Αδ ο υ κ α. τά.ο α
σ ι 'Ι» έπ:χειρείτα.ι: έρμη1·�ΞJίι:χ. ,οϋ
θ�pύλο:.ι δ:α.ι:ροpετ:κή· κ1: ηiλθΞ11 '3-
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χι διά. την Εύ,pυιδL,χη•ι, &.λλά ώς
α, γ y ε λ ο ς 1είς τούς άνθρώtπους
τG)'I εκεί, ϊνα. π,pοσ1ελ"'ΙJιJ<J\) cι.ύτούς
πpός την διδοοσ:κιοολία..ν του «Π ε
p ί τ ο υ δ σ ί ω ς ζ i,j ν». Κα..τά.
τούς πρώτουις Χp:ισιτια..Υικ.ούς χpό�
νου; ά.λιΗ κ.?,ί &πό της Ρωμα:ο
'ΧΙpα.τίας (R' π.Χ. ΙΟ"-ίώvα) ή Όp
φικη διδ,:ισ�κια..λ1ίlα fιτο εύpύτατα.
δια,δ1Ξδομέ1-ιη. 'En,. του ,λόγου τού
του Ξ1ς τήν πpιωταχp:ι:;τ:α,'ιι-κήν
τέχνην, μιέ &λλ ηιyοpικήν σημ,α,
σ:α'Ι πcφί1στα.-ο δ Χριστός ύπό
την μιαφφην τοϋ Όpφέ1ως, π.χ. ώς
δ ικαλός ποιμήν, ιί>ς ά.λιιεύ; &ν
θ'pώιπων τούς δπο: ους κατ,ενθου
σ(,α.ζ1ε δt!Χ της μου,σ:οι.ης του. Καί
τουτα, γpάψ.ΞΙ: δ άείΙμνψΥtος 'Υ.α.
θηγψης Ν..\0ΜJ1.pης, διότι πολ
λοί χpιστ.ια.ινιαί «ά.νη;ι,ο·ι πpι·ι είς
τούς Ό p φ ι Υ, ο ύ ς θ ι ά, σι ο υ ς»
(ήσ,α,'/ δηιλ. μεμυημέν?ι ειc: τά.
'Ορφικά.}.
Λί περί ά.θ1,ψι..σία.ς ψυχfις π:
:rτεtς κcι.ί μετα.θι:ι.νατίου μ:,,,χα,pιό
τr;το; ·}) μη τrις ψυχης, ά.ν1.λό
γωc: των εδώ, εις τή 1 Γηίνην
ζωήν, σκέψεων, λό'Υων κ.α.ί πpά.
ξει•>'Ι του ά.νθpώπου, 7.ί δ,δ'Χ!σ�κό1.IJΕ'ιι:ι: •)πό τGJV Όρ:ρ:οιtιί>ν, ά.1λλά
χ7,ί Ξις χλλα. αρχαία. ιιυσtήp:ια.,
κ,ι:ι.ί cι.ί άνcι.πτ•nσόμ,εν::χ.: ύπό των
μεγάλων Έλλ ''Ιω'ι συ"(ypχ:ρέ1ω-ι,
Π'Χψώ'Ι, ψλοσόφων (ε:ιδε:,χ-\
'Υ,G)ς ά νsι.φέpο;,ιιε'Ι τόν pητο,ροδ .δά.
σχ::χ.) αν 'fσσ-,<,pά.""ην, τόν Ηί·,δα
p·?ι, τόν μέγαν μ:;στην Πλάτω
να) εfχον πpοπsι.φ:σ�κωΧΙ:J1Ξι εύρ,j
τ7..τ7.. TYj v Υ,α.τα..νό-η�.v ά.λ) ά. κ:χί
ά.παδοχην τών θΞίων του Χριστια
·ι:ισμου διδα.χιί>ν. Ή συμοολή τιί>ν
Όp,φιχών, δ:ά. τωιν Έλλή-,ων σο
φών, ε1ς -ήv τ�αχυτέρα.v δ:ά.ιδοσιv
του Χpιστιιαvισμ,ου Μ.ί ε1ς τούς
ά.νωτέpα,; πv,:::υμαrt�•κότητος ά.vθipώ1

1
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ποο,; •ιJα.ί ,ε<!ς τούς πολιλούς, διά.
-ούτων, ε[�χι άιvι:ι,μ,φιισοήτψος.

Ή σιγn τοϋ μύστου
Ή μυιθ:ο,λόγ �ις οτι κι:χ:υε.κεpcι.ιυ
νώθη όπό τοϋ Διός, διό-τι δ Όρ
ψεύζ ώ; προφήτης Υ.ια.ί μύστ'Υ)Ις
Υ,α.ί έμπvευσμένοc μά.ιτις ιιtJ1�η·c-κά.
των ειε, ωv ώrοεκωλιυψε�ν ε!ς τούς
ά.νθpώπους ύrποrψύιπτε1ι \ΙΙΞyά.!λ ην
ιΗληγορι,-,<jις ά,λήθεια.ν. ΊΙ άπόD..υ
το; γνG>:JΙ:ς ·ιtα.ί άλή'θεια. ά.ποκλΞι
σ:τu-ιtως ά.νήχΞι είς τόν Θεόν. Εtς
όλlίγους έ.ικλΞχτούς προ1νομιούχου,ς
φωτισμένους, Υ) 1θizιί(α, χάρις εδωrιvΞ
τό μ,έγα. δώρον νά, γνωρίσουν τήν
ά. τ p (/: π ό ν (τον στενιόν κ,αί δύ,σ
οχτον δρόμ,ον} δ δποίος δδηγ�Ξί
(&λλά. ουδέποτ1ε -κ,ι:ι,τα.λή,yιει είς τό
ά.πι;Ο,.υτον τέp!u?,,) προς τrι-ι ά. λ ή
θ ε : α. v, τήv &, p ε τ 11 ν YJCY.ί τό
κα.Οη-κο ν.
Οί 1uροvομιαυχοι α.ύτοί εκλ,ε
κτοί τοϋ Θεοϋ όφι:::1ίλου'Ι «νά. μr,
pίπτουν τ!Χ α.γιcι. τοίς mσί κια.ί
τού; μ,ιχ,ργα.ρίτsι.ς τοίς χο1:ρο:ς» Υοα.
τά. την rθiείχν pη,σιv. Διότι, δ έν
είνα.ι τά. πά.ντα. τοίς πα.σι κ,α.τα
νοητi· &πα..ιτείται χα.ί λ,επτή δ:ά.
vο:α. κ.sι.ί φ:λασοφι'Υ,η η έ.πιστημο
vική πpοπcι,ρα.σκ,ευή ΥJsι.ί ψυχιική
πpοδιιWεσις mί ζηλος Υ,::χ.ί ...
'Ό,τι, δ μr, διιοοθέτωv -ά. οσσ.
πρέπει πpοισόvτα., δεν y,α.τα.νοεί,
-:ό πα.pα-ιοεί, τό φΟa,ιεί, τό παp, α.
ποιεί· δ φ θ 6 γ ο ς δδηγεί ε1ς τό
μΙσο;, τον φα,;ατι:η.ιό,ν, τό εyκ.λη1 U'Χ.
ΊΙ ίστορί,α., καί ή ιπια..λαιά. κ.α..ί
ή νεωτέρα. -κ,α.ί ή σύ"( χpοvος ,εΙνα.ι
πλ 'ρης <Ζ'ΠΟ'/ο'Χlλιυπτικωv πι:φαδει
γμάτων. 'Από π:χpα.vόφ,:ν, ά.,μά,
θ1ειαv, ψΥ.J'Ια,τtσμό1ν, μ,:.σαιλλοοοξία 11
...μυp• ιά.01:::ις cί μ&ψ,τυρ,=ς κ,sι.ί τά
θύμα.τα. �Ινιαι.
1
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"Οχι 6 θιεό; (Ζεύς) , &,).J).n. αύ
τά. η.ϋτσ. τά. ά.νωτέ,pω φρ:κτά. πά.
θη ιi1θ�ϋ ι το·;ς ,,i μ υ ή τ ο υ »
φα. ) ιy, τ � χ r:, ύ ς χα,[ ωθησ'Χ'Ι ε!ς
φρ:Υ,:?.'Τtι"Ιά. "/ΙJ..Υ.Ο'Jργήμ,7,τχ Κ7.τά.
τω/ ψωτ:σμένω'J, τιi)'Ι Π7pιεςηγη
μέ•ιω·ι, τω,J μεγά.ιλωιν μ,tJΙστωΊ. 'Ι
δού τό βσ.θύτερο ι νό -ημ,7, της ά.λ
λrι rοpί�ς δτι έ'Κ!ε.pαιυ 1060,λfι θ η δ
Όρψεύς ( =δ φωτ:ΙJΙμέΊος, δ μύ
στης) ύπό τιοϋ Διό; ( =των ά.κτ:
νων τοϋ φωτό; τοϋ ίδίου τοϋ μύ
στου) , α.ί δποία.: ύπό των δεχομέ
•ιωι α.ύτά.ς 'Κι'Χί π7p7Νοούlιτωι ψ'Χ
'tα.τ:-κων μr;τα.τρ•έποιτα,: ε1ς 'Κιεp:ι.υ
νούς φον:κού; κι:ι..τά. των ά.·;τ:1.,•1r:ι.
κλώντω•ι τα.ύτα.; μυστών...
'Υπο, τ,J,1 ι ε·�Ίο:rχ.ν
,,
«μυ, στης»
- r,
,
Ο Π(J.)ζ
\:�Ξι:
�
Π7.�
�:j'
ις
')(JΧtε.χςι,,
�
;
α.•ιωτεpω α,,εφε,ρΟη, ίκ71οτητc1.c
άνωτέρ'ΧC οι,χιr:,ή�:ως κ'Χί ύ'-!ΙΥ/ιο
τέp7ς Ο Ύj μ:r,υιpγ κ* Π JO'Y/C εί; ερ
γα. ΠΧ ι7θpωπ: ιης ά:χ.τι ΙΟΟΟ}ια.ς
ΙL1p7.�έ-χετα,: δ γρ±φωι �,. ό
ρ -- Ξ 1J; Εζη,,�zι\ , rσιι):;, πρό c,ύ
1500 π.Χ. ':r:ό θιρ�λωιν ομως πε�
,
.
ρ:ε6ληθη κ1.ι τό προισωmο,ι -ου κ:ι.ι
τω'/ μ7θr,τιiιι του, τG)ν Όρφικωι,
εν,εκ,:χ. τl')ί) μ•)στηp:'Χ.:κοϋ πεp:εχο
μέ·ιου τιί) ι ο .�α.σκ7.λ.ιiιν του χ::.ιι
των μυ,στ.κ.ιίιι (είς κύκ)οι όλί
yω ι μφ�Ύj!Lέ 1':ύ 1) έeιρτιi> ι. κ:χ.ί ,:.Ως γιωσ;:01, υπο
1 ετr. ψy•ωΊ.
θρύ9..ων έκαλϊιφθη καί ή :ωή κα.ί
τό εpγοΊ του μύ7tου Πι.10 :χγ �ρια,

τr:,1ϋ Σ:χ.μίου σοφου, προσώπου !στσρ:Ί_.ου- (,.. �01:χ.ντος
π�ερι' το' 580
'
490 π. Χ.) · διά. τήν α.ύτή'Ι α.1'
'.
... '>
'
, χ.χ l τουτσυ
τι7Ί
·ή oιuw:Jiwσ,A
,:ιcι εκ.αλύφθη ύm:ό Π'έπλου.
'() Όρ,φεύ; η ο! Όρφιrι<.οί, έπί
τό προοδευrtικώτερο•ι ι�ετcιρρυΟμ.�
στα,ί ιιυστr:ι.γωγικιί>ν τιΞD-�Ξτων 'ΚΙ1.ί
δ:ιδασm.λιωv, εμμέσως δισ, τω·ι μα
fJη7ιiJ ι των εlχον ση(..ι.?Ντ�'ΥJωτ-iτφ
έπ lδρ'Χσι ν έπt της δ• α.rο7.:ο?.yωγή
σ1ε,ως τιί) ι &.pχ,χίω ι 'Ειλ) ή ιων καί
ο:' α.ΙJτW') ε1tl της εξελίξΞως ε1tί
τά. βελτίω τωΊ ά.vθρωrπ:στι¾ώ'Ι
στο:χείων τοϋ πολιτισιμοϋ ε!ς 1tα'J
αθρι:>'ΠιΊοv χλ/ μr:ι:χ.7•. Ό Πυθαγό
ρας κα.ί ο! ΠυΗαιγc.φιειοι ,εις τήν
Όρφι κή / ιιυηιτ:κrιΊ δ,υδ,α,σχ.σ..λία.•1
εαω-;:χ.ν 'Ιέr:ι.•1 ζωο,γ�'ΙΟ'Ι Π'ΙΟ�'Ι,, α
'Ιω-εp'Χ't πνευμr.ι.7:ι00τητα. 'ΧΙ'.ιι γ θι
ΧΥι•Ι ά.yιότητι:ι...
'Π r:ι.ϊγλη τοϋ μεγά-λου ιιυθ:γοϋ
δ:ο�.σκ.άΊου, τ�οϋ Όρ:pέω;, του
"F)),λψιος ΙJύτοϋ μύστου, Κ<Ι,τ-:.<, τη;;
- βα.φα:ιιετιχι οχ: μό 'ΙΟΊ ε•ι<.
θε::χ.ς επ.οpiσz.ως επί του 'Π'ΙΞύ
f�7το:; ο) ω') τω ν 'Ελλήνωι-1 σοφω'Ι
(π.χ. Πυ,θηόρα., Πλά.-τωνος Χλπ.)
α,) λά. κ.αt ά.1tό -τή•ι ά.λληγοp: 0ι<.ήν
διά. της ,έχΊης εκψpm:•1, -χ,.ι.τά.
τού; πpJJτους Χρ:στιr:ι.'Jι.κ.ού;; χρ6Ι"' .
ψ) J: του- 'Ι η,:;ου- ως
' 'Ο ρ :ρε.' ω; (Q)
Γ Σω-.:·r,,pi:;J, Χp.στ•,:1.•1:κή ΥJΧί
Βυζαvτινή 'Αρχαιολογία, Λ' ";'ό
μσς, 01ΞΊ.. 97 Χ.έ. ).
,
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'Ύμνος σ-ιiιν 'Αφροδί-ιη
· Av άyαπω τnv όμιχλn, τα τραίvα με �ους μuθους τG"Jv
καπvωv τους,
av τα δεvτρα τα όλομοvαχα, τα ερnμα, v άyαπω, ε1vαι
για rι τα είδες,
γιατι τούς χαρισες κάτι άπο τnv όρασn σου, ω θεα τοϋ
έρωτα,
yια rι τα ε.καμες ε':δωλα μέσα στο σκοτειvο θαλαμο
τωv αιωvιωv σου εικόvωv
· Av άyαπω το σκιρτnμα τοϋ άλόyου, που C,αφvιαζεται μ' ενα
χαρουμεvο τρεcιμο τριποδιζοvτας
με τnv κυματιστn τn χαιτn του στοv εύρύ κάμπο
είvαι yιατι Έσυ μοϋ το έ:δειξες
με το δεικτn τοϋ χεριοϋ σου τοϋ κριvεvιου
(Movov οταv με κυριf:ύεις Έσύ πιστεύω πως ε1μαι αλn6ι va
έλεύθερος)

*

Ό έλευθεροποιός "Αyyελος
Αφοϋ ο θαvατος ε1vαι το βελτιστο μας Άyαθο, n 1ρ0Φn
που μάς τρεφε.ι
και μας πραyματοποιεί άκεραιους για τις ουραvιές υας
πατριδες,
πως δεv αποφασιζουυε άπο τό φοβο του v· απομακρυvθοϋ1,...ε
και μ' ayann στοv Καθρεφτn του όπου άπολιθωvοvται όλες
μας οί ynιvες έπιθυμιεc να κοιταχθοϋμε.
Α, πριv άyαπnθοϋμε απο τn ζωn απο το θαvατοv έ:χουι..ε
πρωταyαπnθεί,
με τnv έλπίδα του εχει n ψυχn μας vαvουρισθεί, πώς Θc.
ρθει μια μερα οπου
ο καλος μας φυλακας, αyyελος ό έλευθεροποιος, τnv
ελευθερια μας
θα μας φερει τnv άλnθιvn
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Η ΑΘ

''ΠΡΟΜΗθΕΥ.Σ ΛΕΣΜΩΤΗ.Σ��
Όμι ία της κ. ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ
Ό θειε. αiθ ρο κι ώ γοpγοφτερες αυpε:.ς και π ..παμωv
πnγές κι • μετpο γε λοιο των κυμάτω του πεΛάyου
κι ω εσύ μnτερα Γn κι εσu πονrεποπτn κυκλε
του nλου, iδt-στε με θεός εyω άπό θεούc τ, rαοχω.
Σrtίς έσr,zα.τcς περιοχcς της Γη;, σ απατψη cρrι.μ,.ά, cιrc�,c, ο τρο
ι-uzρό; Κι:ι,ύ,<,:ΧΙσο; μ ά.προσ.τους γι.ρφο.1;, φσρlJJ'(γι7 J..= μ.ω1cο1pμ:
,ι:ι., όρθώιcι τό ι ά.πόrι.Ι.Jσ",10 Ο ί,<,Ο τΟJ, το θΙzίο Ι ορά.μ::ι, cχε. σJ ι,ε) Ε
σθη ' •λυσcδ:φc ιο; μc άσύ ιτρ·φτι:ι δεσμά., κ::ι.ρ;,.-ά iτσα.1.iϊ1ια., πά.ιω
στόι βp,:χχο τΟI Π7 Ιτε.pfιμΟ, ΟΠΟU ΟUτΞ οψη ουτε φωιή ά,γθpώποc, ψτα.Ξί, φpο,ψός ά. ή) ευτο;, δ) όpθο;, &.υπιο:;, ι.ά.τω iπ6 τη ψωτια ,ο�
ηλ ο;, ά.π' τή πια.-γωι :χ τη:; ιύχτα::;, δ '()Αϊη.ιπ ο::: Τ τά.1σ;, ί}:ο; f.ι
ίδιο;, cι όιόμ-:ι.τ. τώι θcώι ΥJ:Χτ7ψεγμcιος, σά:ι i:n:: στυryc,ρό; ΨΧ
κο� ρy ο;, πά.σχ�ι τό ιiιά.rιου,�ο μσρτύρ 6 του Γιd-. τό μοια.δ,.κο :ω
άιι-uά.ρτημα.: «Τή ι λίl:ΧΙ I φ:,) ότψα τώ ι βροτώ ι».
Τής θιε.. ας ωτ.ά.ς τό σιπεpμ7, «Πcι,ιτέχιου πυρό:: σέ!ιπ,;», του
Ήψ'Χ στο ψλ ογερό )ουλο'δι, μέσ'Χ -,�ό τά Ό% 1π.α δώμα.τ;ι;ι ε�χε
κλέψ:ι, δGψο κομ'ζοιτά.ς το, ά.πό ά.γά.πη, σ.πό σ..1..ι:πό·1 7, στό τι;ι)α.
πωρο yέ10::: τώv έ· fιμ,:φω,ι, στά. τυ:ρ) ά. σ-ι.ουΑήκ 'Χ τι,) ι ά. ι.θpώ1tω 1,
γ.ά. ιά. ί-δ�υv κα.ί / ά.ιαο,λέώου,. Έ)π"δες λ;τρωμου άπό τό θάητο
τού; εσπεφε μ' α.ύτό μες σ.τή κ.:χ.pδ.ά. τω;.
Γ•,χτ , ια.... Τυ•)οί ητσ.ιz, ά,.)rιθ.ι:χ πρίι iπ' σύτόι οί α.ιθρω
πο. «'ΊΕολ:ιτc1.1 ΚJ'Χ.ί μά.τ::ι.ια �ο)επ:χι, ,χχι;,υγα.1 χα,ί δει ().ΚOJ"(,'JJI, αλλ'
δμοιο μ: μοp-φές όιεiρωι σ' ό) ο τό μά.κpο::; τη:; ζωη:; τΟJς c•υσα,ι ι..'
ά. α,yηώιαι α.�οχ:χ τ:χ πάντα, -κι' ουτε πλ.1θόχτ.στ7 προσήλιιχ σπ.,
.,,
, � 'i
'
) ,
, ...... '
'
'
,
�
τια. ξ ευρα,ι, ουτε το ςυΛΟ ια, c.ο-υΛευουι, α,)J)CΙ. σα.ι τα. μυρμ,Ύ{γ'Κ.α, τ
άιχrχ.μ;ά. μ::σα. σ' άιήλιοΧ σπήλαια κά.τω ά.π' τή γη τpυιτcώ1α.1. Κι' ου
τε του χε μώνα. είχα.1 κα.ιcνα. βέ6οΧ.ο σημάJδι, ου-ε τiς ά.ιθο:ρόpι:ι;
ΙΧVΟtζ'Υ)ζ, ΟJτΕ του nprπεpou καλοκ,χφ ου, μ:χ δ.χως -κp.ση ε:πορ,ευ:ιι
τα ιε στ-r τύχη, ως που cγώ τούς εδε.ξζ;(, ώ ι α.cπρωι τΊ:; δυσwλοο,cί
κρ.τε; ά.ιατοΗς ΥΧί δύ.σε.ς. '. ),λά Χα.ί -;.όι ά.ριθμ6, -ήι π.ό τp7Γfj
σοφ[,χ, καί τώι yρ,χιιμά.τωv τίς συ/)c�ε.; τ-7t.ς βpηι.α, τcχιη μη..ι:pα
τιiιι Μουσών, πού �σοt1πα. μ' α.ύτή χα.ράtο-ιτ'Χ. -ά, ,π;άιτα μ.έ; σ:ή
f.Uϊ 'μη. Κι' cζ:ι!η πρώτοc στό ζυγό τά. ζιίιχ. . .» «Κα.' τη ι π.ο μ:::
yάι) η (τέχιη) πού άι κάποος iιθΩε :1.pρωστ-/ρει, δει είχε άι δοτο YJ'J./Clα., ουτε yά, ψά.η, OJ't'Z /<Χ πιη, ουτε ,7ί / ά..λειψθή, αίί.'
α
1.
ετσι χ,ωρις y:α.τρικο μα.ρα.,vο-ιτα.ν, ως
π?υ �γω π.wι
..ι τους εοε. ξ α, τ::::
1
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iνχμ.(ξεις τιίJΥ yλυ,κσπρα.ων ψα.ρμσ.'ΚωΥ, τήν 'Κ!ά.θ.ε &.ρρώστει.α. τους μ..'
α.ύτ� -ιά πολ εμ&.νε. Κα.ί τούς παλλούς της μαντιrκ.ης χά.ξ p,σα. τρόιπcυς
κι εκρινα πρωτος ποια: απ τα. ονειρα. πρεΊοει στον υrπνο Υ :,,ι,ηθεύουν... Κα.ί μ' ενα. λόγο σύντομο δλες τίς -uέ1χ νες οι α..'1/:θρωποι στόν
Η ρομηθέα κα.ί μό·ιο τίς χρωστ5.ινε».
"Ι

,ι

-

I

'

"J

'

:,,

f

,

f

Ί

,
....

***

Σκη'Ιr, δπου πα.ίζετα.ι το α.ίσχύλειο δράμ,α. ή αιίωνιότηrτ: α., δ σύμ
τ.:χ; χρόνος. 'Από τήν προϊ,στορικήν &χλύ τοϋ μ.ύθου μ,έ-χρι τήν ιστο
ρική πρα.yμα.τι•ι..ότητα., το σήμερα. Υ.ΙΧί το α.υριο, ·rι κά.θ.ε έπαχή εχει
ετοψ.ΟΥ π6.ντα., εν όνάμα.τι τοϋ Δία. της, εvα.ν Κα.ύ,κασο κι' ε•Υα.'Ι σταυ
ρό γιά -όy δικό της Προμηθέα..
Κ εΨψ.κή 1δέα. τοϋ δράμια.τος ή α.1ώνια. σύγκρουση της Πvευ
μcι.τικης Ίδέας μέ τον κόσμο, της Έλε'U'θερ:ιας μέ τήν Άνlι.ι'(Κη. Των
γρσ.πτων νόιμω1ν κα.ί τοϋ διwα.ίου των &νθρώπων μέ τούς α.γραι:ρου:;
νόμους, -ούς {!εσμούς κα.ί τίς ρητρες τοϋ α.1ώνιου. θείου δικαίου.
Πpωτα.γωνιστ+,ζ δ φορέα.ς, ή ένσάφκωση -η; Πγωμ,ατικης Ίδέα.ς,
ό μυ,σ,:αγωγός πολιτισμοϋ, πού ',φα.δαίνοντα.
, ς ενα.ν πυ,ρσό άινα.μ,μένον
&πό τήν aλύμ:πια. φωrtιά, ερχετα.ι νά φωτίση τό σ·χ,ο-ά6ι της ά.νθρώ
πινη; νύχτα.ς, κα.ί rνώστης ά.πό πpίν της ά.να.mόιφ ευrι..της μοίρα.ς του,
πpα:,-φέρετα.ι έ:ι.ούσια. θυσία. πάνω στον ά.νθρώπινο Καύκ.αισο, θεός δ
ίδιο; δέχ1ετα.ι, έν όνόιμα.τι τοϋ &εοϋ, ν' ά.λυσοδlεrθή στά αιοτεινά γpιχ.
'Ισl,ια. -η; ' νά.γκης κα.ί W. πληpώση με τον τpάπο αυτόν το μεγα
λείο ·ι.α.ί τήν ύπεροr-1,..ή του, τήν ά.ντίθεση μέ τήv εrποχή του.
1ιώ:ι.της, κατήγορος κα.ί τιμωρός ά.μ,εί1λιΥ:tος τοϋ Προμηθεϊκοϋ
'ΊΙρω::r, δ Δίας, μέ έ:ι.προσι�πους του τή Δύ·ιcψη Υ.α.ί -ή Βί::,.,, συμ6ο
λισ-μούς σκοτεινούς, με οψη τρ::,.,χειά, γλώσσα. ταπεινή κ.α.ί σκ.::,.,ιή. 'Η
:Χ'Ιθpώπινη αντίληψη τοϋ θείου, δ χθόνιο; Ζεύς, μικρός, σy.ληρός κα.ί
παρα.μοpφι,ψένο:; &πό τον &·ιθρώιπι νο ψ;ϋ κα.ί τίς ά.δυνcψίες του,
'
'
' θιιJΊετ::,,ι
ορ
'θε φοpα.' 'Ια.' σ'Uν-ρι'φ η τον
ΚΙΧ'
'
ll υρφορο,
'
..οτω'
'Ε• πcι,vαστα.τη
.
'
'
�
" χετα.ι ν ' οι
με :?υ; κρ:r.uα.σμους τη; ΠΊευμ,ιχ.τικης ταυ φλόγα.ς εp
ι
α. ιχ.:αp±;Υ1 �ή-ι ά.pμοvία., τήν 1 σχ ύ κα.ί τήΊ κα.!Jιερωμέvη τ±�ξrι του Κρσ.
τους του.
ΕΊ' ιbστ6:,-ο, α•?ιτός ό Ιδιο; δ ΠρομηθΙέα.ς είχεν α..λλΟΌε βοηθήσ-ε1�
τόΊ &:�είλικτο διώκτη του Δ[α. στήν έπ:κράτηση της τωpινης τc;•J
εξου:1:ας στον 'Όλυμ.πο. Γιατί α.ύτός, δ Πpομηθέα.ς, ή ΠρομηθΞϊκή
Ίδ'έχ, ύπηρχε πάντα., πρίν α.π' τον Χρόνο, εξω άπ' τον Χρόνο, πρί'ι
'
, ,
, '
, ,
'
Α'
,
σ.π τον ..Ηχ,
μ,ειι:α. α.π α.υτον. 'Ε1 νω- το' Ι{pα.' >t<Jς του- Δ'ιΟ',, ,$,,1 εΊσ
α.' pΥJωση τώρα. της ά.ρμ,ονία.ς κα.ί τάξης τοϋ κ.όσμου, προτοϋ έπιβλr; Οη,
είχε wzρmzι ά.πό περ(αδο σκοτειvης &να.τα.ρα.χης κα.ί βί::r.ις σχια.ιης.
οι θΞοί τω·ι ά.Υ'θpώπω�Ί έξελίσσο,rτα.ι... Μετ::,.,βά.λλουν 'Y.t' αύ-οί
μορ:ρή, χα.pχ-κτηρχ στο χρόνο. Άrτr.ό &γριοι wχ.ί β6α.ιοι, σΥλη,ροί τιμω
ροί, ήμεpΞύουν κ?:ί γεμάτοι δ:ΥJα.ιοούνη, εύσπλ�χνίχ, στοργι0ι<ή φpον
τίδι:ι, κυβερΊοϋΊε τον -κόσμο. Ό Δία.;, ϋστ�ερ,α. σ,πό 1θεομJα.χία. σκ,λ ηpή
1

1
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δια.δέχθη;χ,ε στον 'Όλυμπο τον πα.τέρα. του Κρόνο. Ποιός θά. δια..δεχθ·rι
τον Κρονtδη μιά. μέ ρα. ;

***

Άλυσοδιεμένος τώρα. δ εύεργέτης θεός, έyκα:ι;α.λελειμένος -iπό
τούς θεούς πού τόσο βοήθφε, &πό τούς α;γθρώπους πού τόσο ά.yά..πη
σε, ά.yέρωχος μές στο μα.ρ-τύριο πού του έπι6άιλλουν ή Δύναμη κ.cι.ί
ή Βία, σωιπ-χίνει μονάχος του, σέ βα.Βεία. συλλοy rι, η θρηνεί y:ά. τή,'Ι
α.δ:κ'i μοiρα. του. Κι' ή πλά.ση ολη, απ' 1Χκρη -:ϊ σ.κρη, ά.vτιΑα.Αεί
· ί τρομα.γμέvη ή ψυχή του κόσμω σ'Jμ
1: τό θpη�ο του, �ουοrι κα.
π,α.σχει μα.ζι του.
... ••
() .1 �,10Ίο
'
' '
'
μ., ΕΊο;
,χ
"λ'ΛΟU ι:ισεου- το' μα.ρτυριο
μπορϊί να.' σ'Jγ ι.;;:θη τό μ,χρτύριο α.ύτ6. Μ' :κείνο του Τιτά.vα. 'Άτλα.'ιτ'Χ, του 061.:o·J
,
'
) φο-υ του, που' α..ιωϊι'Υ.
'
cι.1'1το;,
''
' κ,αιτα.' τη;
- ,:Ε'σπερια.ς
τα.' μεpΊj,
-:.φ
όδ--"".
τρομερή του Κ'Χτα.rΑκη έκτ�.>ει, τό α.δάmα.zτο βάρος τη; Γη; κ.'Χί ,):.J'Ι
ούρά.vιο θόλο, μi δύΊα,μη ά.:rύλληππ1, Ίi βα.σ:ά.ζη σ-:.ού; ωμο'J; -:.o•J.
,•\λ'"'\ι.α.,
, να..
, ' οιQς cι,χο;, ποια. μ'Jpω,:.;ια., ο.σεου η.,, 'J.'Ι'
, θ ρωπQυ
'
-r' Ύ.Χ;'
, ,
' ' 1 ::.;πο
.
' α.,τ.οΎ.οσμ.
τα. υυο μα.":; οιο; τω.μη,σε να. φθ'cι.ση στο·ι
ο
χυτο'ι
...
κα.ι' τι' τ:α.χχ
να.
υε
,η
' ' κο·ιr::α.' μ,;υ. Ι\ι '
'
' rι ') ... « Τ'ι .σωλ.α.γο
,
πc•JΙΙ....ιιίJ'Ι χκcυω
ό α.ι'θ,!ς.pας � J.)
l
'
�
ιιο
μ "".:χφpς.ς
ριπες
ψτ:ερωv
υποσυοι,,....
, 'ο ει. ,τ:ι ·.αι ψJ. σ.μω·ιη, μi yεμ ίζ·ε: ψόοο».
ΕΙΥα.ι Ο( Ώκ:εcι.νίδες Νύμ:ριες, κόρε; τ;ο.Q Ώκε'Υ.'ΙΟυ κcι.ί τη; τ;οί.•J
τz.κvη; Τιθύο;. Ό αχό; του κτύπου σ.π ό τ' α.τσiλι'Ι'J. Κ!Χpψιά επέpχ
ΟΙε ω; τά. βά.θη τη; σπηλιάς ταυ:; ... Τή γ-ιώιιη τοσ π:-ι.τ-έp% Ι,.::ι.τ,;ι.
φέ.p'Χνε κα..ί τήv πα.ρθεν:1ιή τους συστολή νικG)'ιτ:α.;, α.πtδ:λε; ώ; ·iΊ:::ι.' στο' φτφωο' του; αρμχ..
"
-ιε, ..,εχυ
ι: 'θ"fjΚ!ΧΊ ευ'θuς
'
..
!ΧΠΟ
. Σκοτε:Ίο' vεφο;
οi'Κpυχ σκε.πάJζει τά. μά.τ:ι:Χ τους στη θέα. του άλυσαδ εμz'ιου cι.υ-:οσ
στο βpiχο κοpμ:cυ, �το α.ΚO\Jl:Jif.i)!Χ της ά.•ιάκουσ-:.ης 'Χύτη; συμ:pο�i;.
Θά τί; ά.κολου,θήση σε λίγο δ Π:Χτέρα.; 'Qy�ε:xvό; «τ;ού το σ'J 1οyόμα..�ο ρέμΧ του γύρω απ' τή γη στpι:ρ :;γυρ:·ζει &κc:μ-r1 :ο . �η
yεvής του οεσμ�τη θεου, ά.οελφό� του :ι:ά.�cι. Ύ�πετο·�, του πχ:i�
,,
,
ρχ του, μχκpυ'ΙΟ'/ ε�ε: -κcι.μ,ει δpομο, μεσχ α;c,ο ,τις θεοy:,ι�:ε;; ·ι �ι
_
_
,
βp:Χχοσκεπcι. σ-τε; σπηΑιε; τω «κυοερνωΊτ:Χς με το 'ιοηιμα. μ" ιο στο ι
α.ιθέ, ρ:χ, χωρίς χα.λινάρι τό γοργόφτερο &τι το'J, yιά 'Ιcι. φθ±"Jη Υ..Ο'Ι
τi τω στή σιδεpομά.'Ι'ΙΧ γη του Κχυκi-σοu. Κχί λυyίζΟ'Ι-:::ι.; από σψ·
πόν::χ σ-τό α.vτίκpυσμχ τη; α.οικη; α.υτη; συμφοp5.;, yφ5.:ο;; τ;:-ι.:p.ι.:;
ψpΟ'Ιτ:Όε; κα.ί εyyο:ες, συ,μοουλέ;, Π''Χp:Χl'Ιέσεις, ξcι.'ι!ΧfΞ'jγει, γά, :;p,;·1τ:,τη :Χύ:ο; τή'ι &:πcι.λλχγή του, μ� τή μεσοiλ±οφη στο'Ι σΥ..Ϊ.Υι?6·ι.:ιp�ο
&φέvτη του; .λία..

α. '

r

\ � ·'

π , , ,
.,.., π , ,...

'

,

ι-,.

,

' '

'

1

1

ccxo- Προμnθέα, τn σκλnρή σου τύχn θρnνω κι· αvαβρ .,(.ει
άπ' τά μάτια μου τουφερό δακρυστάλαχ-;-ο vαι-,α
άκράτnτn πnyn στά μαγουλά μου ... ))
1

cc • Ελα καί πές,

ω

άyαπnμεvε, ποιά χάρn πλr'ιρωcε
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τις χάρες σου; ποιά βοr'ιθεια σοϋ δώσαv οί έφnμεροι ;
Δέv Βλεπειc ποιά άδύvαμn λιγοψυχιά, σάv οvειρου,
τό τυφλό yέvος έχει δέσει των άvθρώπwv . . >>
Στήv π:1.-ρά.κλφη του πlmγ.._ονrr.α. φίλου τους, οί ποvεταες νύμ,ψΞς
εχοuv ξειrοεζέψει άπ' το q,ρμα. ταυ αλθ,έρα. κα.ί με πόδια. άvάλα.φρα.
wα.τωvτα.ς στον α.yριο βρά.χο τριγύρω του, άΥ-ιΟυν τή ,σ;y.ληρή ίστοpία.
της μοίρας του. Με θρηv-qτι-κες μ,ελωδίιzς ά:πα.vτουvε ισrt10 θρη,;ο του,
aυyκωλουv τή πλάιση ολη y,ά, θρηvήση μ,α.ζί τιοuς. Με λόyιια, θcφροuς
ΥJα.ί πα,ρηyορ:5..ς, μ' έλπίδες γιά, τή σύντομη &ιπελωθέρι
ωσή του πpοσ
ι
παJθουv vά. μc1.Ηξουv τή καρδιά. του.

ίίΠpομ.- • Οχι, δέv ε!vαι γραμμένο άκόμn άπό τιi μοίρα
τέτοιο vά λάβουν αύτά τέλος· μ' άφοϋ μύρια μαρτυρια
μέ λυyίσουvε καί πάθn, τότε θέ vά λυθω άπό τά
δεσμά μου· γιατί r'ι τέχvn είναι πιό άδύvατn άπό τnv
'Αvάyκrι.
Χο- Καί τnv Άvάyκn ποιός τn κυβερvαει,
Πρου.- Ή Μοίρα n τρίμορφn κι· οί 'Ερινύες πού δέv ζεχvαvε
Χο - .. Οστε άπ' αύτές είναι πιό άδύvατος ό Δίας;
Προμ.-Τό Πεπρωμένο του δέv ε!vαι τρόπος va ξεφύγn »
Χο.- Καί τί όλλο εΤvαι τοϋ Δία τό Πεπρωμένο, παρά oiwvιa
έξουσία ,
Προμ.- Τοϋτο δέv γίνεται vά μάθnς καί μnv παρακαλείς1>

***

Ή μεγα.λοcρu"tα. της 'Ε!λλryvικης Άριχωότητα,ς •ιtα.τώρ'θωσε ·ιά
σuλλι±6η σ' ολη της τήν εκτα.ση τήv τρομJψfj E'I 0\% της Άνσ,yκrις.
Την &.δυσώπητη θΞόrcηrτ:ιχ. Άδρά.στεια. Χα.ί τον νόμο της Ειί,μ,χ�ρμέvης.
"Ev:x. πα..vτοδύvα.μο γάμο, πού γεvvήθη-κε f.ΙJ?..ζί με τή yέ1vv-ησ� η του κό
σμου κα.ί κυ6zρvά.,ει α.ύτον ιμέ άλύγιστη δικ.α.ιοσ&νη, ιπιά.vω ά;πο τή
δlύvα.μη τω'Ι ·θΞώ'Ι, εξουσιά,ιζοvτα,ς -κα..ί α.ύτούς τούς ϊδ:ους α"'ι.όμη. Ή
'Α.vάιyκη αυτή της έλληvικής ΙJ"'ι..έφη δεν είvα,ι 'Χλει σrτ:ή προς τ+1 v
Έλιεuθεpία,, ά,λλά, τήν περιέχ:ει μέσα. της, σά,v ειγα, έπίτευtyιμα. άρμο
vίιιχ.ς, διχ,α.:οσύvης ΧΟ:ί τά.ξης. «Πωvτου στον α.πεφο αιίlθιέρα, καί στο
α.πλε-το cρως βα..σιλεύει δ Πα.y-κόισ1μιος νόμος, ·η Δίκη κυρίαpιχη» ('Εr,.ι
πειδοrιJλης). 1ύμφωvα, με το νόμο της Είμο:ρμ..έvης, ·η δέσ,μεuση του
Προμηθεϊκ.ου ηρ,ωα στήv Άvάγχ,η είvα.ι άJνα.ΠΙόψευ- τη. Οί rκραδα.ι:yμοί
τη; ολύμπιας φλό,y,ας ερχόιμιεvο: στή γη διωτα,ρά.σσουv -τήν ίισο, ρροπία.
του Κρά.τοuς του Δία•. Ό Δία.ς εκδι•ιtείτα.ι γι' α.ύτό...
Τήv άνωπόφΞυκτη α.ύτ+, δέσμευσή -του -κα.ί μοίρα. του yvωpίζ,z:
δ ί'δtο; κα.λά &πο -πρίv: «Μά, εγω ολα. τουrcχ τΙςεuρα,. Τωθε1λα. κι'
εψrα.ιξα.. Ναί, τωθελα, κχί δέ,; τ' ά.ρνιέμα.ι... Γι:χ. νά συιvτρέ,ξω τούς
&VΙθpώπους, δ ϊδιος εύρηκcι, βσ.σα.vσ. Υ,α.ί π&vους». Σύμβολο τρ:χγ:ΥJΟ
1
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Ύ;' cι.υτ?, !:}zός, Π7,'ι"ΠΙ'('iώστης, προφήτης Μ.ί ιJ/2.,;τις, προολέ'Πει μέ
τη σοψα κι:ι,ι τ·η μι:ι,γτι·ι.ή ού ημ.ή του δλr.t. τά. οει'ιά. πού Οά. πάσχη
τό'ί α.πεφο χρfηο, α.ίώ·ιtι:ι, στή γ·lϊ'ίη ά'ίάryκ . Κι' ·ή έπίγ'ίωση τ·7J;
1J1τα.υρωμέ·1η:; 1.υτη :; άθ1.-ι1.σία:; του τό'ί κά,;ουv 'ίά. θpη'iή πά!νω στό
'J'ταυρό του, μέ πι·ι.ρού;; στε'ηγμι:ϊύ:;:
<<' Αλλοι μου, αλλοι ι Τις παροϋσες συμφορές μου και τις
μέλλουσες στεναζοντας θρnνω, ποτε καt πως άπ' τά
δεινά μου αυτα θ άπαλλαyω Άλλα, τι λεω , Παντα
γνωρίζω οσα μοϋ μέλλοντα, με άκριβεια άπό πρίν
κι· άπρόσμενο κακο κανενα δεν θα μ· εύρn · Ομως
το Πεπρωμενο μας ποέπει μ· άναλαφρn καρδια νά
ύποφέρουμε, γνωριζοντας πώς τnς Άναyκnς εΤναι άκατα
μάχnτn � δυναμn»

Προλέγεt μέ κάJθε λzπτο• έρει1. στή'i πολύπαθη Ίώ, το αΛΜ
θίiμ1. του .l:1., πού οί περιπλ1.'iήσzις κ.t' οί π1.ρ-χο?..pμοί τη:; τή'i εχου,·1
φέρει ω:; τό'Ι Κ1.ύκ1.σο, δλη τή'Ι τρο:..ι-:ι.κτικ.ή'i Είμ,;ι_,ρμένη της, ολ,;ι_,
τά. π-χρελθό·ιτιχ ·ι.?..ί τQ.. μέιλλο'ίτ!:Χ. νά της συμοου·ι. Κι' άrι.όμ.η γ-ιωpί
ζει τό·ι &κρ:�r) χρόyο («Τ'ρείς γε·ιειές μ�rrά. τί :; οέκα. πpώτ1ες») πvύ
άπό y::; ιος τη�, ηρω;; τρσ,νός, άκα.τά6λητο:;, τοξότη; ά.λάιθευτος, ό γυιό:;
τη;; 'ΑκμήΥr;ς θά. φθ1:iση tκεί yσ, τόν λύση &-πό τσ. οε:)•.ιά �ου.
l\fά. πά,;ω απ' ολ:χ. α.υτά, 'Πά'ίω &πό τή δ:•ιιή του Είμα,ρμέ,·ιη, τr;·ι
ε.ίμ-χρμέyη τώy αλλω,v, ετ'ί-χι γνώσrrης κ-:ι.ί αύτη:; τη:; 1 ίμα,ρμέ·ιr;:;
του .lί:χ. Κατέ'Χει μυ1πικό σο6,;ι_,ρό yιά τό μέλιλο·ι του, πού ό ίΌ:ος ;,
αιρ,χcντα:; του 'Ολύμπου ά,γ'iοεί. Του τό εχει έ.μιπιστzυθή ή Τtτα.νΟοcι_
Θbμιδα., ή σεπτή μου Μητέρcι, κuρ:,χ της Είμ,;ι_,ρμέvη; του Ό.λύμπ�υ.
Μέ τό μυστικό α.ύτό μπορεί α.ψοο,χ, / ιχ'ιτιμετωπtζη, ν' άπειλr,
Κ'Χί ν?χ -πpοκιcιλη μέ πείσμα τό·ι δυνάστη θzό . .lέ'ί πρόκειται νr;.. ,ό
&ποκα.λύ9η προτου ό ϊδ:ος έλευlθψωθη άπό τά. οεσ;μά, του. ' ρ 1;εί:1-:
νά. τό άπaκαλύψη &κόμη κ.�' δτα..'ί ό 'Εpμης cpθάyει, στό δ,;ομ,χ --:ου
πα.τέρ:ι θ'εου άπαιτών ας τήν άποκ:iιλυψή του, μέ -τήν ά zιλή 'ιt1,;
σψφορi;, τι1μωρ:α.ς φρικτώτερης. Κ-χί θά πpοτψήση ά.ΥJΑJό,ιητος ·ι&,
κατcιποντισθη άπ' τή·; "ι<'Χαιγ�δα. του .l:•α, μ-χ.ζί μέ: τό βρά1'1,_ο ,συ,
μα ί μέ τί; α.μοιρες νύμφες, στά βαθυ::Jκότειv,χ χ6. η του Ταpτάρcυ.
χ**

Στόv !ερό χώρο του .lιΟ'/UΙσ'l'Χ.ΚΟU θεάτρου το α.1ισχύλ>�ιο ορ:iμα,
'"'
" ' πρωτ,χ
Χ _,τα
'
καθ'tσματα ιερει; χcι:'
σ-τ:ο' 4 ι 0 π.•.
παρου-σια1'....1:: εται. Γυpω
του π·ιε:�τη:; θρησκεί7.ς, ' ,ης' τ.:ολ•.'t'είας,
ίεροφάντες, ά.ξιωματούχοι
' '
' \ �,
, )
'
,
0( Q, \ -:ι.κουy
με κα,α11t .η ξη �ηΊ α.ρχη, μ.ε οε:ος, μz αγ-:ι.μΗο:;. ι U'Ξατες
" άπό τό στόμ1. τού ποιψη 11:ού ::ινά:κτηση τέλος, vά εξακο·ιτί�ω·ιται
..
�
'ε
'
' α,,'°ι
, -- ·ι..ε:;,
'
:·ι.α,
δ wιυιο;
τον θειχο' r,pωα' του, λ'οryια υοριστ,
σαρκωνε:
ταυ- "(J -�-12.'
'
υ
θ εο,
, τοΊ
, �οεσποτη
,
υπα,ο
χοι, για, το'ί
υτι:ιιν�yμοι, προουΛητιλύμπου: «Κι' δμω;, μ' δλ η τή·ι lπαpση του ·ηυ του 6 .lιιας, θ1.pθf,
μιi μέρ:ι πού θά. f.·ιη τα.πει•ιό;..."
'
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'Ένα. πληθος τώρα. εχει ξεσηrχ,ωlθη &.:,υιyκρά.τητο, δρμάει σ.τ:ή (Τ'ι,:η
νή νά κα.τια.σπ1α.ράξη τόν !ερόσυ,λο, πο.ύ προφταιίγΙε: νά. κ·α.τα,ψtJΎη στήν
δρχ-ήστρα. 'Χ,(J.ί ν' άγyJωλιάση τή θυμέλη.
Ό μεyάλο.ς τρα.yικός, γνήσιο τέκνο της Έιευισίνα.ς, εχει &πο·
1ΚJα.λύψει ενα, αιπό τά σοοα,ρώτ:ερα, μυστι·ι.ά τωγ Έλιειυσινίων... Ή ΙΥ.ια.
τηyορία, του ιερόσυιλου εχει αwα.γyελθη εΥ17Ν>τίον τοι)Ι. 'Q 'Άpιc:ος
llά.yoς είνα.ι ετοιμος νά, τον -κ,α.ταιδικάιση γ,ά, πιη τό κώνειον. Κα.ί μό
νον ή, έπ�μυαιση των Εύμολmιδων -καJτορθώνει τελικά νά τόγ σώσ
άrτcό το θα,γα,το.

***

Λ.ίcίJ'ίες εχουν περάισει α:πό τον ,,Προμ.η!Μα. Δεσμώτη,,, δ-α.v ά.ρχ' η δ « υόμενος». Ό μά.ρτυς θεός, σε μιά χια.ινούρyια. τώρα πιο σκλη
ρή τιμ,ωρί,α. του Δί�α., σύμφωνα μ..έ τήν προα.γγελί,1, του Έρμη, βρίσκε
ται Χ7.pψωμένος έπά.1νω στην κ ορυ:pή του Καιυκ1 ά:σου, &που δ φτεpω
1 , δ α.tμα.τοπότης &ετός, μέ λ7.ίμ,α.ρyο στό1μχ, ερzε
-ό; σκ.ύλος του Δία.
ται κά.θε δεύτερη ήμέρ, α κα.ί κα.-cα.τρώγε,ι τό μ.ελανόμ .αιυρο ήπα.ρ :ου,
πο'J' ξα,γ,1,yεννιετα.ι
κα.ι' παι'λι την
'
\ επομενη, χωρις τελειωμο' ...
Κά.nοτε ώστόσο δ &ινα,μενόμενος, δ λυτρωτης εχε: ψiθά.σει...
"Γlρως τρανός, &κσ:τιrολητος, τοξότης δεινός 'Υ.7.ί χλά.•ιθα,στος, δ 'Πρα.
κλ ης, περ·ιωντα.ς &ιπό τόν Κα.ύκ.αισο, σγ;μια.�δεύει τό τρομερό ορνεο του
.λία. ..,,,α.ί έ.λευθερώ"ι:::, ι τον εσταυρωμένο θεό. Ό Κένταυρος Χεί?ων,
πληγωμένος &yιά.-ρευτα. στον " λυμπο, προσφέρεται -ι' άνταιλλά.ξη
την -ττυρα.γνισμένη -ου α.ίω•ιιότητια, καί νrι. '/J,Υ.,τέοη α,ύτός στόν άρα
χλον· " δη, wαραχωρcίJ·ι-α.ς τη θέση -ου στόv πολύπαιθο δ:::σμώτyt
του Κα.υιχ.άσου. Πνωμα.τικέ:; ά.λήθειες άπό τίς πιό βα.θειές, τίς ιπιό
ύψ-η,λές, σψρα.γισμένες αίώνια. μέισ' στη σο:pή πυρ,ψι&δα. του , ύθου,
πού κ1α.ί μόνο στό πλησίασμ,ά τους, δ νους, ή ψυχή, συγrΔ,ονί .,, οντα.ι
από δέος ίερό, ελπίδα. φωτός.
Στεφα.-ιωμένος 11.έ: κλωνά.ρια. λιrα.ριiς, σ' ενδε:ξη έπ:είκ:::ιας, συγ
γνώμης κ,χί συμφιλίωσης, δ Προμηθεύς δίνει τέλος -ό χέρι στό·ι Δία..
1 :' ο[ δυιό θ:::οί λα.τρεύο·ιτ:χι μ.α.ζί στήγ Ί, θήνα., μέ: λlαμπ�δοδρομίες
κα.ί γιορτές δπου δλοι μέ στεψάνια. λ:γα.ρι5.ς στο ¼εψά:λι, τιμου'Ι
μ'Ιήμη του τρα.yικου Πυρψόρου, δ,:::σμώτη του Πα.υκά.σου.
C:

,

'

1

τ-r,

*"'*

'Π ΠρομΎ1 θ:::ϊκή 'Ιδέα. θά. πά.σχη αλώνια. Οί Προμηθείς θά στα,υ
ρι�vωνται καί θά. ξα.να..σταυρώ-ιωντα.ι πάνω στον &�ιθρώπινο Κα,ύκ.:zσο.
!,εμιiτος πρωτοιyονική δρμ,ή δ άνεμος του σκότους βά πνέη ενi'Ιτια.
1τρός τή φλόγα τους. Τό εργο δμως, &ργά., άrτc&κρυψα,, μυ1στηpι7,Υvά.,
συ·ιτελ1aί,αι. Τό ψως &πορρο:ρσ.τα.ι, μπολιάζει τή·ι ϋλη. Ό σπόρος
φυτ�ύ•:::τα..ι, γονι,μοποιείτα.ι. Κι' ϋστερα. ά.πό α.ιωνες, άπό χιλιz-ηρίδες,
δτα.γ πιά οί ιδωι ο! φορείς εχουν ά.πομα.κρυνθη άrοό τό γήινο προσ
Υ,ήν:ο, ή τρικυμία. των π7.θων γα,ληνεύει, ο! ά.ντιθέ\σεις συ,μ:ριλιώνο·ι
ται. ΚΧί μέσα. &:πό -ή συμφ�λίωση α.ύ-ή, φωτεινό α. 1 θο;, προ6σ,λλει
ή ά.ρμονί,α, ή τάξη, ή Δίκη.
1
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ιι' Αyράμμα-ιοι 'Αρχιερίσκοι
γελοιοποιούν -ιiιν 'Εκκλησίαν>>
• Ελλειψιν η:ασης σοl!,αροτητα; προ
διδει το εyyραψον της • ι. Συνο�οο
πρός την Κυ<?>ερvησιν, δι' οο ζητϊιται
ή 6iμεσος μετα,ωσις των παραστά
σεων eνος θιασοο τcrχι>δακτυλοορ
yων, «tλλοοζισνισrων», UΠ'\.ωτ'ισrων
κ.λ.π., αί οποια, δια:ψημlζοvrαι ειι;
τάς έψημερίδα<, ώι, «Φωτι(!,αλ Μα
yειας».
Εναι αυτοχρημα άστ c ίον, αι -rταρα
στασεις αύταί -κο•νόταται είς c•λα
τα θέcχτρα ποικιλιc�ν τη Δύσεως- να
χαρακτηρίζωvται ώς ,,έκδη ωσεις

όαιμονιωδεις» κ.αι α yραψεται οτι ή
μετα ιΙDασις της σκ.εμεως «καλλιερ
yεl την δεισ•Ιχχι ονιαν είς τον λαον» ι
'ι\ντl να τα λεyη αύ rα ή • 1. Συ
νοδα; δέ.ν κοιτάζει ν' άπ'Χλλαξη τόν
λαόν άπό μερικούς άyραμματοος άρ
χιεpισι<ουc ποο yελοιοποιοϋν την 'Ε.κ
κλησιαν, διακ.όπτοντες τας ίερωτερσς
των λιτχνειων δια να λέyαΝ ,ας
άψανταστως πα:ιδαριωδιc.ις βλακε.α<.
των,
(ΕΣΤΙΑ, 23 Σ.m)

ΤΟΚΙΟ: .Εuyκέν-ι ρωσις
,
.
θρησκειών y1α -ιiιν ε1ρηνη
Ύπό Arnold Toynbee
'Αντιπροσωποι άπο τις οποv ιό
τερες ζωσες θρησκείες ολοο του κ �
σμοο θα σuναντηθοuν στο Γόκιο της
'Ιαπωνιας τον ΌκτωGριο, για να cυ
ζητησοον πως ή θρησκεια πορ ι \ά
βοηθηση την άνθpωποτητα να έπιτJ
χη τηrν έπί γης Είρηνη.
Το σημαντικωτερο στοuχειο του συ
νεδρίοο στο Κυοτο, ειναι οτι θα κα
ταστη τοπος συναντησεως τω δί>Ω
κυριων σχολων τοϋ θρησκ.ευεσθαι,
σχολων ποο έπηyασαν στα δυο α•φα
άντίθετα του κοαuου και πα.. σηuε
ρα 'Ιtεpιλαμlbανουν μεταξυ των π στ .::iv
τους, τυπικά τοvλcrχιστον, την μεyα
λη πλειαjιηψ α της άνθρω1tοτητος. Οί
πιστοι αvηκουν τυnικά μονο στίς δύο
αύτες θρησι<;είες, διο-rι ή 1tραyματικ'η
0

θρησκεία της πλειΟψηψιας, στα 5-.000
τελευταία χρονια, ύπηρξε ή \ατρεια
της συλλο-yικης άνθρωπιvης δυνα
μεως με την μια η την αλλη μορψη.
Αύτη έπισης εt1,αι μια θρησκιc.ια, άλ
λα έκ του ποvηροu 'Η διάδοση τr,ς
απστελει προκληση για ολες τις ύψη
λοτερες θρησκείες πού θ' άντιπροσω
πευθοϋν στο συνεδριο τοϋ Κυοτο.
Οί δυο κυριες θρησκει.ιrικες τασεις
που άνυψωθηκαν πανω άπο την λα
τρεια τοϋ άνθρώπου εχουrν πολλά νά
αθοον ή μια άπο την αλλη. •Η άρε
τη της 'lνδικης ;,.αί 'Αvατολικης θρη
σκείας εlναι ή yενναιόψροvη καλωσύ
vη ποο δειχνuvν για τις θρησκείες
που εχοον δ αψορετικα δοyματα, δι
δασκαλίες καl λε,τουρyιες. Στο άνα-
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τολικό άκρο του παλαιοu κόσμου, οί
θρησκευτικές διώξεις ηταν τόσο σπά
νιες οσο ηw:ν καί στό δυτuκό άκρο
πρίν άπό την έμφάνιοη του 'Ιουδαι01μοu, του Χρuστιανισμοu καί του 'Ι
σλάμ. '0 κάπως ηπιος κατατρcyμός
των Βουδδιστων μοναχων άπό τό
Κομφουκιανιστικό «κατεστημ:.νο» στι'1ν
Κίνα τόν εναrτον αίωνα, είναι ιΗά έ
ξαίρεση πού έπιr5εGαιώνει τόν κανό
να. ο; Βουδδισταί ίεραπόστολοι, αν
τίθετα πρός ιούς Χριστιανους ι,.αί
Μουσουλμάνους, διcν πρσσπαΟησαν -rτο
τε νά ξερριζωσουν τίς θρησκ, ίες rτσί,
προυπηρχαν στίς χωριος απcι, έπηναν
νά κηρύξουν. Κυρίως άπέφυyαν νά
τίς καταπ:νίξουν διά της βίας, ϋπως
καταπνίγηκαν οί προχριστιανικές θρη
σκείες της Ρω,μαικης Αύτοκρατορίσς
πρός τό τέλος του τεταρτου αίων::ι:
άπό τήν Χρισr,ανική Ρωμαική Κυ
(!,έρνηση.
'0 Βουδδισμός καί ή έπισημη t ,χ
τρεία των προγόνων -Σιντο--- συν
υπάρχουν είρηνuκά οτήν '1 απωνία ο
πως οί λατρείες τcϋ Βισνοu καί ,c-u
Σίr5α στήν 'Ινδία. Στήν Δύση tπί
σης τό πνεϋμα τοuτο της άμοιGαίας
άνοχης η-rαν δ κανόνας πρίν ά>πό η 1 ν
ελευση τοϋ Χριστιανισμου καί του
'Ισλάμ. 'Η 'Ανατολική 'Ασία καί ή
'Ινδία δuατηρουν άκομη αύτήν τήν
άνεκτικότητα.
Οί θρησκείες ουμφωνcυν σέ μια
κοινή πίστη, οτι ή εσχατη πραγμα
τικότητα μεριμνά διά τά άνθρώπ 11α
'ΓΙΙpάyματα. 'Η 11ε,ποίθηση αυτη έκ
φράζε.ται στ'ήν 'Ινδουιστική πίστη 1C:.)ν
έπανειλημμένων ένσαρκώσε.ων του θιc
ου Βισνου καί στήν Χριστιανική πί
στη της ένσαρκώσεως του 'ΙεχωΕ>α είς
τόν 'lησοu.
Οί 'Ιουδαίοι καί Μουσουλμάνοι πού
δέν πιστεύουν οιι δ θεός ένεσαρ,ώ
θη η θά ένσαpκωθη είc, τό μελλοv, -rι
στεύουν πάντως οτι ένέ_πνευσε ώρ•
σμένους άνθρώπους νά γίνουν προφij
τες του. Ό Βουδδισμός βλέπει ηΊν
έ'σχατη πραyματικοτητα σάν μιά ύ
'11:Εpπροσω'Πική μορφή ύπαρξεως, τήν
Ν ιρr5ανα, καί πιστεύει οτι δ άνθρω
πος μπορεί νά τήν κατα,<τήση μόv:::ν
μέ την αύτοεξάλειψη του έyώ. 'Η
Βόρεια σχολή τcu Βουδδισμοu πι
στεύει οτι ώρισμενοι άνθρωποι πού
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εφθασαν τό κατώφλι της Ν ιρr5άνα
έκουσίως άνέl!,αλαν έπί αίωνες τήν
αύτοεξάλειψη 'ΠΟU ηταν στό χέρι τους.
Οί ανθρωποι αύτοί θυσιάσθηκαν μέ
τό νά διατηρήσουν την προσω1υή
τους ϋπαρξη καί μέ αύτήν τήν έκ
θεση στόν άνθρώπινο πόνο, yιά , ά
βοηθήσουν τούς αλλους νά έπιτύχουν
τήν Ν ιρr5άνα πού οί «Μ-π:σrισάτlόο» οί αyιοι του Βουδδιcψου- cφνήaη
καν.
'Η άντίληψη αύτή της έσχάτης Π?α
yματικότητος πού έμπεριέχει τόση
μέριμνα yιά τόν συνάνθρωπο, ωr;τε
vά έκτίθεται σέ πά!θη καί βάσανα ) ι'
αύτόν, είναι κοινή στόν Χριστιανισμό
καί τόν Βόρειο Βουδδισμό. Σέ τοϋτο,
tσως, τό σημείο, οί δυτικές θpησκε.ίiες
μποροuν κάτι vά προσφέρουν πρuς
τίς άνατολικές κατά τό συνέδριο τιυύ
θά yίνη τό φθινό'Πωρο του 1970 στό
Κυότο, μέ σκοπό νά ένθαρρuνη 1,Ίν
θρησι,εία νά ύπηρετήση την ύπόθεση
της ΕLρήνης.
(ΒΗΜΑ, 15 Αύy.)

"fι<θεσιι:
άντιι<λnριι<rΊ στή Ρώμη

ΓΙΑ

το ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Στην Ρώμη, ό «'Ιταlλuκός Σύνl.:>L
ο�μος yιά τό Διαζύγια» εχει όρyανώ
σει μιά πρω τότυπη εκ.θεση, μέ θέμα
τά άντuκληρικά αίσθιiματα πολλϊΊν
'lταλων.
'Η έ'κθε.ση εχει στηθη έδω καί ενα
μηνα πeρίπcυ στην πιάτσα Ναr5όνα
καί συνε.χίζει νά συyκινη μέ τήν ίδ,α
έ'νταση τόσο τούς κληρικούς κάθε
βαθμοu, οσο καί τούς λαικούς κάθε
τάξεως. Μπροστά άπό τά έργα τέ
χνης, τό «πήγαινε - έ'λα» των κα:τοί
κων της Αίωνίας Πόλεως, άλλα καί
των πολυαρίθμων τουριστων, είναι
άδιάκ.οπο.
Μοιάζει σάν παραμύθι ή χεupοπ•σ
στη ϋπαρξη τόσων καί τόσων ' θρώ
πων μέ άντικληρικά αίσθήματα, σέ
μιά χώρα οπου οί ίερείς συνεχίζουν
να εχουν τόση δύναμη, ώστε ν' άπ.χι
τοuν καί νά πετυχαίνουν μιά κυr5.φ-

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤ\

1970

355

�·.·

�-

Ό καρδιναλιος

παρουσιάζεται

ειναι έτοιμος να έπιφέρη

σαν

τρομερός

«άκυρώσεις))

δπως

δράκος και
δηλώνει

ή

έπιγραφή πού έχει στα δόντια του.
νηηκη κρίση σύμ να μέ τά ycu,"'cα
τους
Μεyωύrερη πραιο;.ή δείχνουν ::>ι
νέοι
Χαρακτηριστικο του όλΟL' κλιμα r ος
είναι ότι τόσο τα � οyια όσο �-.αι
τα σχι,.δια που ύvάρχουν στην ,rιά
τσα ΝαG01,α θα ηταν ικανα να ι.,",η
yησα.,ν κατ' ε.υθ�ιαν στην ,ι,υλ ακη δ
κάδει, άπο rους δημια.φywc τουc
Σήμιφα όμως η κατ6:σταση έχ>.ι ο.λ
"λάξει μι.τα τwς τόσουc, άyώνεc ''ι
ιrάρχε.ι διάχυτη και yίν� rαι πολ•� αι
σ θητη μ:α ηρ ε.μη, συvειδη η δυναοιη
οπως συμGαίvc στιc παραμονΗ, τ.;;, 1
ε.yάλων μαχω πr,ύ πρέπε.ι οπωσn:\
ποτε να κερδηθcυν
Μέ. ώραία και καθαρα γράμματα
vtc_oι κο.ι ήλ. κιω:ιένοι αραbιάζουν τιι
άξιοπρεπεις υπονραφέ c, τουc ο' ε10.
χαρτι πιυ το ακρος του τώρα -rια
έχει ξεπεράσει τα τρια χιΛ.ιόμετ;Jα
Φθάνι,.ι ο.κρ•GCκ. στιι, κολ'.:,vt,.ι, -ou

Μπερνίνι και στις μεyάλcς μνημειω
δεις πυλες όπου οι 'Ελδε.τοι σrρατιώ
τες μι,. r ι 1ωλυχρωμει, φορεσιέ ι, φυ
λάyοuν σκοποι.
Γριακοσιει, χ,λιάδcς υπσyραψic μt
σα σέ λ ίyει:, ήμψcς Αύ ro σημαινε
ότι 300.000 άνθρωποι ε.χουν δηλω
σει αυθορμητα, οτι επιθvμοίίν 1,α 1,0
μιμ .mοιηθη το διαζυy,ο καί να yί νη
μια αναθεώρηση ιου Κοyκορδατου
(συμφωνιαc) πο.:., υnαρχΗ άναιι'.σα
στο 'lταλ ικο κράτος καί τήν 'f,ο<.κλη
σια.
Γ•α ια σ-rινμη μόνον άπ ιληθηr:αν
tπε•σοδι.χ, οτα1, Υάποιοc, ίΕρι:χr οτηyε.
και εσχι σε , ια άττό τά πλακατ , r c.
ι κθέσF.ως Δ ιαμαpτ φί ες ακοuσθη καν
ο:πό ο -c, τις ττλ 1cιψ · ,- Ό ιερe.α , ιρ
λ. αζε Κ"υνώνταc. rα χέρια Ι\α τα -s:ό
bια και τό κοινο τό1, κ:)ιταζι,. σιω-;rη
λο και μέ. τα χέρια σταJρωμένα 'Η
αστυνομία καί οί καραμπιν ερο• αλ
Acrrε έ>μφανιζονται και άλλοτε απα{�-

356

1 Λ I ΣΟ Σ

Ό λαικός καλλιτέχνης εχει έδώ
γιά στόχο άκριβώς τό διπρόσωπο
της έκκλησίας, δηλαδή τήν διπλη
της δύναμη.Γι'αύτό και πάνω άπό
τήν χαριικτηpιστική φιγούρα εχει
τοποθετήσει τήν έπιγραφή ι,Πρέ
πει νά άποφασίσετε: η θά είσΟε
παπάδες η θά είσθε γερουσιασταίΗ.
ροσν άποσυρομΕνοι στις σκοτεινες yω
νίες της πλα;τειαr. Οί ύπηρεσίες π\η
ροφοριων, σχετ,κα ,με το θεμα και
σχετικά με τα συμGολα των δι.αΦο
ρων πλακάτ καί έργων τεχνης, ν:
νονται άπο άνθρώπους που προσφε
ρονιται Lθελονrικά και άνωνυμα.
Γενική είναι ή -τεη:οιθηση bτι ή μ-:χ
χη yιά το διαζύy.ο δέν θά δωση 1ό1•
προιον μονον εναν νομο, τιου θα ΊfΥ)
τι:οτιοιη ενο. μερος του οίι,_οyενειακοϋ
δικαίου, άλλά καί θά σημειώση ενα
ξύπνημα των συνειδησFων, οι ότιοϊες
έχουν J:τιοκοιμηθη βολuκά κατω ,-. το
τίς τη<,εννους των κληρικωl',
'Ηδη, σημερα, τι:αρατηρείται μ ά
καινουρyuα συνειδηση καί ενα Κ'J'ι
ούρyι.ο ένδuαφερον, Ε.τσι οπως 10 ά-το
δεικ.νυε.ι ή ίcκθεση στην Πιατσα Ναυο
να. •ο άντικληρικισμος δεν yίνsται
,τιά με βρισιες καί τι:ροσGολες, ίcχει ξε
καθαρισμενους στοχους καί ό άyώνας
του ένδιαφέρει τόν κάθε ,τολίτη, τοσ::>
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τόν άθεο, οσο καί τόν ίερέα. Μα) .
στα, άκqμη καί τούς ιεf)1όίς {κείνιυr;
πού πληρώνουν μέ τα,τεινωτικές .ιμε
ταθέσεις» τήν προσ,τάθειά τους νά
έφα:ρμόζοον τά οσα εlτιε δ Χριστός,
παραμερίζοντας τό. οσα αύταρχικά
ύτι:α:yορεύουν οί κοψδινα:λιοι.
υΟσοι κάνουν τήν βόλτα τους σ.,.ήν
Πιάτ�σα ΝαGόνα δτιωσδήτι:οτιa διασ,:::
δάζουν, άλλά ταυτόχρονα δοκιμάζJυν
καί ,μιά κάποια εκπληξη, 'Η εκπληξη
όφείλεται στήν «τόλμη». 'Η λοyο,φι
σία, μαζί με τήν προλη,ττική λογο
κρισία, ,τροιάντα μιας 25χρονης κu
ριαρχιας των. κλη�uκων, είχαν σιΛ η
θίσeι ,ώρα πιά τά πλήθη νά σ:vέι..ων
ται τό βαρυ σκέπααμα τοϋ κομφοομι
σμου. Οί 'Ιταλοί έδειχναν νά εχουν
παθη μιiθριδα:τισμο.
Τά χρονια με τίς πο:Jλιες α-yριες
σα:τιρες έδειχναν νά εχουν φύγει και
έλα:χuαιες έλτιίδες έπιστροφης τους
φαίνονται στον δρίζοντα. Τώρα δμως
κwουν καί τιάλι τήν έμφάνuσή τους
τά σuνθηματα, όχι ένα:ντίον της θ,Jη
σκείας, άλλά έναντίον του κλήρου,
όχι ένα:ντίον του καθολuκισμου, άλλ'
ένα:ντίον της αύθαιρε.σίας που χαρα
κτηρίζει την μαύρη και τ'ην κοκ".'''1
τη<,εννο.
Οί Ρωμαίοι, μετά άπο τόσα ι..,10νια σιωτιης καί άνοχης, φαινονται Ιά
ποφασucψενοι νά ζητήσουν με τήν ύ
τι:οyραφη τους τήν καθuέρωση -<'υ
διαζυγίου. Δέν ξεχνδ:νε, bτι τό τιροσ
φα:το σκανδαλο του μαρκησιοu ,,αί
οrης μαρκησιας Ι<αζάττι έφερε ·ι<αί
κα:τι αλλο στήν έ'Πιψάl'εια. •ο εύyε
νής καί ίδιοτροτιος αύτος κύριος Εί
χε κατορθώσει νά 'Πάρη διαζύγιο c,τιο
τήν πρώτη του γυναίκα έ,τειδή άκοι
Gως διεθετε έκα:τομμύρια.
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19 Σετιτ.)

<<Τό βλέμμα
του 'Αδάμ))

'ΑψΕ.τηpία γιά τήν ά:vαζήτησι της
'Αλήθε.ιο:ς ,τρέπει νά εtναι τό «βλεμ
μα του 'Αδαμ», Δηλαδή, πρέτιει να
ξεκινδ:ς γιά τό κυνήγι της 'Αλήθε.1 ας
σά:v νά εlσαι πρωτόπλαστος. Σάν
νά μ'η ύ,τηρξα:ν ,τρίν άπό έσέι,α ό.ν
θpω'Ποι. 'Η γνώμη των προγενεστέ-
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ρων σου δέν έτιιτρεn:εται νά σέ δε
αμεύη, Βέ!';αια θά χρησιμσrτοιήσης
τlς yνωσεις καί τις yνωμες τοuς, 'Αλ
λά αύτες δεν θά σέ περιορίζουν.
Δέν ετναι ίmοχρεωτικές yιά σενα. Το
'Cί ετnαν οί τιρlν ά-rτο έσενα δεν είναι
ή τελεσίδικη, ή δριστικη 'Αλήθι,.ια.
Μ' αύτήν τή,ν εννοια τιρέτιει ό καθε
νας nού ψάχνει yιά την 'Αλήθεια
νά δη τον κοσμο, σάν αύτος νά εί
ναι δ τιρωτος ανθρωτιος έnί της Γης,
Σάν νά ε!ναι ό 'Αδάμ τιού στεκεται
μτιροστά στό Δέντρο της Γνώσεως,
του Καλοϋ καl τοϋ ΚCΧΙκοϋ καί όφε,
λει αύτός νά διαλέξη. '0 καθένας
μας ,ψεnει νά μάθη νά ύτιάρχη bιό
του έαυτου του, οχι διά των άλλων
nρσyενεστέρων f\ συγχρόνων. Τό «τιι
στεύειν» ,ε!ναι τιολύ μεγάλο πραyμα,
ώστε νά τό άναθέσης σε αλλ,υc;.
Πρε-reει νά τό άναζητήσης μόνος ::r υ,
Πσrε νά μή -π:ιστεύηc; κατι, αν δεν
στό λέη ή 1φίσις σου, άν δεν το η:α
ραδέχεται τό λοyuκο σου, αν δέν -το
βρίσκης καί μονοc; σου σάν σωστο,
αν δέν ταιριαζη με μιάν έσωτερ κη
φωνή που βγαίνει άπο μέσα σου.
'Ασφαλως όλα αύτά θα τά διCΧΙΟταυ
ρώνηc;, θά τά έnαληθεύης και μιc rις
yνωμες των προyενεστερων καί ιων
συyχρονων σου. 'Αλλα, δεν θά τις
θεωρηc; τιοτε ύ π ο ι.. ρ ε ω τ ι κ α 1\ ε
σ μ ε υ τ ι κ ε ς yιά σενα.

*

Στο ταξιδι yιά την 'Αληθεια, ,,,-οε
πει νά ά-rταλλαyοϋμε ά-rτο την έ ,ιι
κρατουσα γνώμη, Νά μή καθοριζου-
με τήν στασιν μας ά:ναλοyα με το
τί λενε οί -πολλοί. Γιατί, το κριτη
ριο της 'Αλήθειας δέν είναι π ο σ ο
τ ι κ ο. 'Αληθεια δεν είναι κατ' άναy
κην αύτο -π:ου λενε f\ πιστεύουν οί
πολλοί, Μπορεί καί οί -πολλοί νά
σφάλλουν, όπως βε!';αια καί οί λίyοι,
Το θέμα είναι νά μπορέσης νά cηc;
τόν κοσμο ,μοναχός σου, μέ το &,κο
σου βλέμμα, άνεξάρτητα άπό τό τί
πιστεύουνε οί γύρω σου, πολλοί f\
λίyοι, έλεύθερος ατήν ερευνά σcν,
ά-rτό τήν «κρατουσαν άτιοψιν».

*

'Όταν ό Σωκράτης επινε τό �ώ
νειο, ηταν μ ό ν ο c; του, μέ όλίyους
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μαθητάς, Οί πολλοί τον κατεδίκασαν,
έnειδή είσηyε «κ.αινά δαιμόνια». Δι
οτι οί τιολλοι ε!ναι ίmέρ των «τια
λαιων δαιμονίων» πάντοτε, Οί πολ
λοl είναι ή μαζα. Συνεπωc; είναι ή
τασις -π:ρόc; την ό:δράνεια. Είναι ή
όiκιινησια, Είναu το «καθιερωμέ" J>,.
Οί λίyοι, είναι έκείνοι που τ ο λ
μ ο ϋ ν. Είσαyοuν τά «καινά δαι..ιό
νιω>. Κανουν ενα καινούργιο κήρυ
γμα. Φερνοuν ενα νέο μήνυμα σ-0 όν
ανθρωπο. Δημιοοuρyουν μίαν «αλλη
σκσrτιά» yιά νά βλέπουμε τόν "Ανθρω
πο η τόν Κόσμο. Πάντα ενας f\ Λί
γοι σφυρηλατούν μιά νέα θεώρησι
του Κόσμου, Καί πάντσrε, οποιος
φέρνει μιά νεα θεώρησι του Κόσ..ιου,
είναι μ ο ν ο c;, Οί πολλοί τόν διώ
ΚΟlΝ, τον yελοισrτοιουν η τον σταυ
ρώνουν.

'Οταν ό Χp cστος άνε!';ηκε
, στο Σταυ
ρο, ητCΧΙV μονος, Δέν ε!χε τιαρά Ε.υο
λη,στάς πλαι του, μερuκοuc; μαθητάc;
που έκρυ!';οντο φο!';ισμενοι, τήν μητέ
ρα του, καί τήν τεως άμαρτωλή Μα
ρίσ Μαγδαληνή. 'Όλοι οί άλλοι ,',φώ
ναζαν «Σταύρωσαν, Σταύρωσαν Αύ
τον».
· Οταν ό Βούδδαc; θελησε νά βρii
την 'Αληθεια, αφησε τον Κοσμο, Πη
yε είc; τά βουνα. Καί ε.yινε άσκητ')ς,
Διότι το ύnάρχειν μεσα ατόν κόσμο
σημαίνει τύφλωσιν. '0 Κόσμος άrτο
τελείται άπο τιαθη, άντιτιαθειεc;, ά
yαπες, μιση, συμφέροντα, πλέyμα,α
αnειρα, Και όλα αύτά είναι «ματοyυαλια» τιου μπαίνουν στά μάτια μας
καl μας κρύGουν τήν 'Αλήθεια. Γ ά
νά μπορεσοuμε νά τά τιετάξουμε και
νύ δοuμε καπως πιο καθαρά τόν Κο
σμο, νά έλαφρώσουμε την θολούρα
τιου μας τον καλύπτει, πρέπει νά .3:
πελευθερωθοϋμε ά-rτό τήν έκάοτσre
κρατοϋσα γνώμη. 'Οφειλοuμε νά βp--,.
με τήν δύναμι νά ψαξουμε μόνοι μας,
τελειωc; άδεσμευτοι yιά νά βροϋ 1ε
την 'ΑληΑ , :χ.
Γ

ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ

(Ε.ΛΕΥΘ. ΚΟΣΜΟΣ, 23 Σεπτ.)
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�Ιεράρχες που zούνε
τριακόσια χρόνια πισω
ΠΑΥ ΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
θλίGεται κανείς οταν βλέπη ίεοαρ
χες νά ζούνε τρια,ωσια χρονια π•σω.
'Όχι δέ. μονο αύτοι. ' Εχουν τήν 1:[,ίω
ση καί δ Κληρος πού τούς άκσ) σv
θεί νά πεuθαρχη στά κελεύσματά
τους. Κι' άκόμα, θέλουν τόν έλλ 1 ,ι
κό κόσμο νά έ,μπιστεύεται τά πα,f.ια
του στά Κατηχητικά τους.
'Ακούστε yιά νά κρίνετε. Μιά c ;
κύκλιος δημοσιεύθηκε στόν «'Ορθόδο
ξο Κληρο» της 20 Μαίου
Σας συνιστώ νά έyyραψητε συ.ι
δρομητες στό εντυπο αύτό, αν 0μ ε
τε νά καταλαGε.τε σέ. ποιούς καιρους
σκοταδuσμcϋ βρίσκεται μιά μεριδ-χ
τοϋ 'Ελλαδικοϋ 'Ιερατεία>.
Στήν έψημερίδα, λοιπόν, αύτ'ή δη
μοσιεύιται έyκύ«Λιcς πού άποοδίδ�ται
στο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Χρυσό
στομο.
'ι\ΛΛΟτε μηνι,τής, άλλοτε μηνυι'),.ιε
VΟζ καί πάντοτε μηνίων δ ΣεGα:σμ ώ
τατος, καλεί τούς ίερείς της έπa:ο
χίας του «νά άψήσοuν τό yένειον ... αί
τήν κόμην των ίχθικτον, διότι.. . rο.
αύτας, μή συναδούσας είς εύσε:Srίς
κληρικους τφαξεις, θά τάς πατα.:.ω
άμειλίκτως. »
Καί είναι μεν δuκαίωμα τού ''ε·
ραρχη νάχη τίς γνώμες τcu yιά τ1ν
τριχαpορία του ιερατείου . Προλω
ρεί ομως y•ά νά στιyματίση σάν α
νάξιο της ίερωσύνης κάθε κληρικο
πού ψαλλιδίζει μαλλιά καί yένe ι :χ.
'Ακwτε καλύτερα τόν Ίδιο·
«. Ένω ειναι πολυ δυνατόν νά
εϋρωμεν μεταξυ των μή παρψουμα:1ι
ζομένων καί την κομην καί τό y'F
νειον των μή ψαλλιδιζοντων πολλ%ς
άξίους της '1 ερωσύνης κληρικούς, ,.ε
ταξύ των ψαλλιδιζοντων το yε-ι.Ξι')V
καί την κόμην των δεν θά εϋρωμεν
ουτιε ενα. 'ΕπαναλαμGάνω, οϋτε ε
να ... ».
'Έχει πού εχει πάρει τόν άέρα � �ν
Δικαστηρίων δ ΣεGασμιώτατος_ Μιά
μήνυση άκόμα των κληρικών πού τό-

σο άπροκάλυτπα προκαλοϋνται Οά
πλουτίση τή δυκ.αστηριακή του πείρα.
'0 ΣεG. Πειραιώς συμπληρώνει ϊην
έyκύκλιόν του μέ. έπέ.κ.ταση των «:χ
παyορεύω» καί στήν ένδυμασία_ ,,, ,\_
παyορεύω τήν κυκλοφορούσαν νεαν
μόδαν, τοϋ νά ψορη δ ύπ' έμέ. ίερυς
Κληρος νεοψανη στενά έξώρρασα 1,αί
άπο τοϋ έδάφους άπέ.χοντα μία --τι
θαμήν».
Ράσο μίνι; Αύτό ποτέ.
Καί άφού δ σεGά01μιος μοντελίστας
της 'Ε,κ.κλησίας δίνει τό άκριGές «rτα
τρόν» των ίερέων πού διακονοϋν οτή
θαλασσία του ζώνη, προGάλλει �ς
ίδανικό σχημα των ίε.ρέων τό ράσ:> σάGανο.
« . ..Τό ράσον είναι ενα ίερόν οά
Gανον καί είς συμGολικός τάφος έντ-.,ς
τού δποίου. . . κλείεται δ κληρικός-..
Θλίψη. Τί άλλο; 'Επαινέσαμε πα
λαιότερα μιά θαρραλέα έξόρμη-:ιη
τού 'Αρχuερέα έναντίον θρησκευτικτiς
όρyανώσεως πού έπισημαίνει περιου
σίες φανατικών όπαδων καί τούς 1.α
ρα�σύρει σέ. δωρεές.
Σήμερα ομως, Νά ψλεyεται ό κ.:�
σμος άπό προGλήματα· ν' άπλώνη ό
άνθρωπος τό χέρι στό φεγγάρι· ν'
άπειλούμασrrε άπο πολέμους· μιά νεο
τητα ταραγμένη, πού ψάχνει νά βρη
τούς δρόμους της· μιά άνθρωπότη�α
ίκανή yιά τά άνώτατα καί τά κατ�
τατα.
Καί νά έμφσνίζωνται έκκλησιαrπι
κοί ήyέ.τες τύπου Αύyουστίνου καί
ΆμGροσίου· άλλοι πού έξορκίζα.,ν
τούς 'Αναστενάρηδες σάν δρyανα -ιο�
Σατανα.
Καί τώρα, ίεράρχης πού pλεπει
σαGανωμένους τούς "ληριl(ούς_
Μ.αϋρο δέ. το σάGανο.
«. ..Τό έξώρρασον κατά τε τόν
χειμώνα καί τό θέρος νά είναι μέ
λανος
χρώματος,
άπαyορ�;υομένου
παντός έτέρου, εστω καί τοϋ σεμνο
τέρου χρωματισμού».
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Μέ τό <e,<αιρετε» στά χείλη δ '11σοϋς, λευκή ή στολ'ή των άyγιc.λων.
Φως ίλαρόν άναδιδεται άπ:, τή θρη
σκεια
ΟΙ λειτουργοί δμως τοϋ θεοϋ τηc
C.Ύαλλιάσεως μέσα σέ σάι!,ανα ι<αί
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τάφους. Σα<!>σνωμένη καί ένταφιασμέ
νη ή σκέψη καί ή ναnροτrία άνσρω
πων "tοί. διεκδικών θέση όδηγοιJ της
νε::nητας.
( ΒΗΜΑ, 11 Ίοον.)

Παράδοσις καi Κανόνες
,
'
,
περι ρασου και γενειων
'Εσχολίασε τήν έγκύκλιο του Μη
τροπολίτου Πειραιως καί δ συνεργά
της της έφημερίδος «ΣΗΜΕ Ρ I Ν \»
\!r Sί111,on, σέ τρία χρονογραφτ1 11α
τα (17, 19 καί 22 'Ιοονίου). Παρα
θέτοομε τίς πλέον χαρακτηριστικές
περικοπές·
Διαφορετική γνώμη είχε δ 'Από
στολος Παϋλος. Γράφει στήν πρc•ς
Κορινθίους Α' 'Ετcιστολήν
«Πρέπον έστί γυναικα άκατακάλυ
πτσν τi;J θεi;J προσεύχεσθα•; η ούδε
αύτή ή φύσις διδάσκει ύμuς, δ τ ι
ά ν'ήρ μέ.ν έ ά ν κ ο μα ά τιμ ί α
α ύ τ i;J έ σ τ ί, Γυνή δέ έάν κcμα, δο
ξα αύτη έστί, >>
Δηλαδή, ένω γιά τή γυναικα τά
μακρυά μαλλιά είναι τιμή καί bοξα,
γιά τόν άντρα είναι άτιμία.
Πέρασαν ομως οί αίωνε<, της αύ
στηρης καί εύλαι!,ικης προσαρμοyης
στή διδασκαλία τοϋ 'Αποστόλου των
Έθνων. Καί ή μανία της τριχ::>τρο
φιας ξαναφούντωσε. 'Αλλά γιά τους
κοσμικοος, όχι γιά τούς κληρ•ι<οος.
"Εφθαναν στο σημειο νά χτενίζων
τήν πυργωτή κομη τους σάν yυνο.ι
κες οί α:νδρες στίς άρχέ.ς τοϋ Γ' αίω
νος, &πως μας τcληροφορει δ Ί\λε
ξανδρείας Κλήμης: «Τάς έπl τη:; κε
φαλης περιεπουσι τρίχας, μικροϋ δειν
άναδού μενοι κεκρυφαλους τάς ι<όμας
ωσπερ γυvαικες».
Στό εργο του Κλήμεντος «Δ ατα
yαl των άγίων 'Αποστόλων» παραγ
γέλλεται: «ούκ /;ξεστί σοι τρέφειν τάς
τρίχας της κεφαλης». 'Η αύσ�ηρ1
αύτή άπαγόρευση σημαίνει δτι κανείς
κληρικός δέ.ν θά τολμοuσε νά ταρα
(!,ιάση τ'ήν ιαιτοοτολική διδασκαλία.
•ο ''Ειn:ιφάνιος είναι σαφέστερος στό

«Περί αίρέσεων». Χαρακτηριζει Ι\αιά
τόν Ε αίωνα αϊρεση τήν τριχο-ιολυ
τέλεια «άλλότριόν έστι της καθολι
κης έκ.κλησίας κόμη έκτεινομένη».
'Αλλά ίmάρχει και Kαvc�v Οίκου
μενικης Συνόδου (δ 96ος της Ζ' tA
Τρούλλ�) τcού κατc:δικάζει τίς τρ�
«καμαροτριχάοη
;<οεπιδείξεις των
δων», <ΥΠως τους άποκαλοϋσαν οί
Βυζαντινοί.
«Τούς συν τάς έν τη κεφαλη τρί
χας πρός λύμην των δρώντων έv cπι
νοίαις έμπλοκης εύθετίζονται καί δια
έ τc ι τ ι μ ί � προσ
σκευάζοντας . .
φόρ� πατρικης θεραπεύομεν».
Κι' άφοϋ άφωρίζσνταν οί μαλλια
δοuρες των κοσμικων άντιλαμGάνεται
κανείς εϋκολα πόσσν αύστηροl � ιαν
οί περιορισμοί γιά τούς κληρικο•Jς
περί τήν τριχοφυίαν.
'Ακόμη καl οί έρημιτες επρεπε νά
κουρεύωνται. Τό έ"tέt!ιαλε δ 42ος Κα
νών της έν Τρούλλ� Οίκουμεν•κης
Συνόδου.
Ό Πατριάρχης Φώτιος είκονίζε;:αι
μέ. κοντσψαλιδισμένα γένεια σ ενα
χειρόγραφο του ΙΓ' αίωνος. Τό fδιο
καl ό Πατριάρχης '1 ωάννης Βέκ αχ;
(τcού εμεινε στόν θρόνο έννιά χρό11tα
(1275 - 1284). Τό γένι τοο ζήτημα
vά ξεπερνάη τά τρία εκατοστά.
Κατά τους πρώτους μάλιστα ,<ρι
στιανικούς αίωνες τά μακριά γέJεια
χαρακτηρίζσντα;ν καταισχύνη γιοιτt
θύμιζαν τούς φιλότριχους «έθνικους»
φιλοσόφοος. 'Από ποϋ προκύπτει αύ
τό; 'Ατcό τά λόγια του Τατιανοu,
χριστιανοu άπολοyητού του Β' αίω
νος. •ο Τατιανός, λοιπόν, στήν έ-τι
στολή του «Πρός UΕλληνας» στιγμα
τίζει τούς φιλοσόφους έπειδ'ή τρέφcυν
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,τλούσια γενειάδα καl κuκλοφορcίJν
καρη κομόοντες.
'Έγραφε συγκεκριμένα·
«Τί μέγα καl θαυμαστόν οί ,τα;:>'
ύμίν έρyά:ζονται φιλόσοφοι; Θατέροu
των ωμων έξαμελοϋσι κόμην τε ιπι
ειμένο, ,τολλήν, ,τωyωνστροψοϋσιν, ό
νυχας θηρίων ,τεριφέροντες».
Δηλαδή: Καί ,τοιά είναι τά: Ο,:χcι
μαστά ερyα των φιλοσόφων σας, Ρί
χνουν τή μαλλιαδούρα καί στούς δυο
ώμους, άφήνοuν ywειά:δα καί γυρί
ζουν μ' άκΟ'Πο νuχάριο σά:ν τά: Θιc
ριά:_
Ό μαχητικος l ατιανος δεν θά ι:
yραφε, βέ<5αια, τέτοιο λί<5ελλο, κατά
των φιλοσόφων αν ύ,τηρχε συν�θεια
νά «,τωyωνοφοροϋν» οί κληρικοί.
'Αλλά καl δ μελίρρυτα; 'lωά:ιvν1ς
Χρuσόστομα; χλεuά:ζε,ι, σατιpιLει,
είρωνεύεται, ,τεριφρονεί καl χαρακη
ρίζει ύ<5ριστικά τούς φιλοσόφους της
έποχης του έ-rτειδή εχοuv μακριά γέ
νεια. "Αν δ ίδια; ετρεφε ,τώyω-ια
yενναίον ώσά:ν αύτόν ,τού έπι<5άλλει
δ 'Άγιος Πειραιως θά: ά,τστολ:ωύσε
νά yρά:ψη αύτά τά λοyια;
«Ποϋ νϋν είσιν οί τούς τρί<5ωνας
ά:να<5ε<5λημένοt καί τό β α θ ύ y έ
ν ε ι ο ν δεικ.νύοντες, οί εξωθεν .ρ,λό
σοφοι, τά κυνικά καθάρματα;»
Θά: ά,τοκαλοϋσε κ α θ ά: ρ μ α τ α
τούς φιλοσόφους δ Χρυσόστομος αν
οί κληρuκοί άφηναν τίς γενειάδες -ιά
σκεπάζουν τό στέρνο τους;
'Ένα μόνο ,ταρά:δειyμα «μακρίΥΓρι
χος» κληρικοϋ άναφέρεται κατά: τc•;ς
,τρώτους βυζαντινούς αίωνες: τοϋ έπι
σκό,του Σκuθων Θεστtμοu. 'Αλλά: ή
έξαίρεση όφείλεται στό γεγονός 3τι δ
Θεότιμα; είχε σ,τοuδά:αει φιλοσοφια
ά,τό νεαρας ήλικίας καί δ,τως είναι
γνωστό τό χαpο!κτηριστικό των ς,ιλο
σόφων ηταν ή μακρά: κομη. Διετr1ΡΊ·
σε λοι,τόν καί μετά τή χε,ιροτονια ισu
τό φιλοσοφικό σχημα. Γράφει δ ίστο
ρικός Σωζόμενος y,ά τόν μακροrρι
χάρη Θεότιμο.
«Φασί δέ κομήτην αύτόν διαμεϊναι,
καθ' δ σχημα φιλοσοφων άρξά:,ιιονος
έ,τετήδεuσε».
Καρηκομόοντες λοι,τόν ήταJV μ6νο
οί κοσμικοί σ' δλόκληρη τή Βυζαντι
νή ,τερίοδο. υΥστερα δμως απο ιήν
ο:λωση της Πόλης καί τήν καrrά:λυ-
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ση της αύ-rοιφατορίας, οί 'Οθωμανσί
έ,τέ<5αλαν στούς ραγιάδες νά κουρεύ
ωνται, σημάδι ταπεινώσεως καί σκλα
<5ωμοϋ. Παρεχώρησαν, ώστόσο, :πcύς
κληρικούς τό «,τρονόμιο» νά ά,τολαμ
<5ά:νοuν τ'ήν ,τολυτέλεια των μακρ ων
μαλλιών.
Τό «προνόμιο» Θά δια;τηρηθη όλό
κληρη τήν Τουρκοκρατία καί φυσικά
μεrτ:ά τήν έθνική ά,τοκαrτ:άσταση. Α�
της της παραχωρησεως τοϋ δυνάστη
τοϋ 'Ελληνισμοϋ ύπεραμύνεται δ 'Ά
γιος Πειραιώς;
Τά ,τερί μήκους καl ,τλάτους τc,)V
έξωρά:σων καί τά ,τερί «σα<5ά:νων»
καί «ταφων» δέ.ν εχοuν καμμιά σχέσι
μέ τή χριστιανική ,ταράδοσι καί τούς
κανόνες της 'Εκκλησίας.
'Ομοιόμορφος τύ,τος άμφιέσεως yιά
τούς κληρικούς δέν ύ,τηρχε κατά τούς
,τρώτοuς χριστυανικούς αίωνες. 'Ιt.ια
ηταν ή ένδυμασία των λαικων καί
των ίφωμένων. 'Όσο yιά τό χρωμα
οί κληρικοί πρστιμοϋσαν τό ¼.u1-.6,
σημάδι ψυχuκης καθαρότηrrα;. σύμφω
να μέ τό yνωσrτ:ό χωρίον ιής 'Απο
καλύψεως τοϋ 'Ιωάννου:
«Συμ<5οuλεύω σοι άyορά:σαι ίμάcια
λευκά:, ϊνα ,τερι�ά:λη καί μή ψανε
ρωθη ή αtσχύνη της γυμνότητάς σο·,».
'Όταν δ χριστιανισμός cyινε έπί
σημη θρησκεία, οί άξιωματοϋχοι της
'Εκκλησίας έμφανίζοντΟJ\Ι μέ. ,τολuτε
λεϊς βήροuς, δηλαδή πορφύρες.
'Υτιηρχαν βέ<οαια καί οί συντηρη
τικοί κληρικοί, ,τού ,τρστιμοϋσαν τό
μαϋρο χρωμα καί έστιγμάτιζα;ν δ
σους σuνέχιζαν τ'ήν τρuφηλ11 κοσμι1<1)
ζωή στούς κόλ,τους της 'Εκκλησίας.
'Αλλά:, δέ.ν ύπηρχε καμμιά cπ:ίση
μη έπιταyή σχετική μέ. τήν άμΦίεσι
των κληρικών. 'Η διαμάχη, βέ�αια,
συνεχιζόταν μεταξύ των σuντηρητι
κων καί των «1-.οσμικων» άξtωμο:τοί•
χων τοϋ κλήρου έπί αίωνες, άλλά
χωρίς νά καθιερωθη δμοιόμορφη -iμ
φίεσι. Οί u,τεpμαχοι μάλιστα τοϋ
μα6ροu ράσου θά ύ,τοστοϋν 1tCΟ\Ιωλε
θρία στήν Σύνοδο της Γά:yyρας. oc;.
τε λίγο οϋτε πολύ, ή Σύνοδα; έπέ
τρεψε στούς κληρικούς νά φορc,ϋν
,τορφuρές η τίς συνήθεις λαΊκές tνδu
μασίες της άρεσκείας τους.
Καί πότε θεωρήθηκε σά<οανο τό
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ράσο; Σ' δλ6κληρη τή Βυζαντιvή πε
ρίοδο οι μεγισrανες τοu κλήρου συ
vcrγωνίζσνταν σέ μεyαλοτιρέπεια άμ
φιέσεως τήv yλιδή των αύτοκρατ6ρων. Μέ τδ έπιχεlρημα δτι ή έμφάνι
σί τους τφέπει vά είναι άνάλοyη μέ
τό θεϊο άξίωμά τους, οί Βυζαντι
νοί κληρικοί ηταν φορτωμένοι «λαμ
πρά και σηρικαι, «έλαμπρειμ6vουν»,
α�ραφταν τά πολύχρωμα μεταξια,
τό άσήμι και τό μάλαμα. 'Έ,(ουμ:
τή μαρτυρία τοο Κωvσταvτι�οι, τ�
Πορφυρογέ,ννητου «Πρός τιμην θεου
οι κληρικοί μετά Lματίωιν λαμπρωv
rτολιτεύσνται».
'Όλα αύτά τά μεγαλεϊα εσGησαν
μέ τήν αλωσι της Πόλης καί την κα
τάλυσι τοο βυζαvτινοο κράτους. 'Αλ
λά ol πολυτελειες των όφφικιώ_(ων
της 'Εκκλησίας δέν ελειψαν βασιλι
κά και!ιι!ιάδια χρυσοϊ σταυροί, ,φυ
σές καδένες,' καλπάκια κοκκινα ά:ττο
κατηφέ καί σκιάδια. Καί επρεπε ν�
έ;πέμι!ιη δ τύpαΙWος μέ τό φιρμανι του
1 669 yιά νά σταματήσουν οί έπιδε�
ξεις πλούτου ά:ττό τούς άρχιερεϊς του
σκλα<!>ωμένου Γένους. Και να άναy 
κασθοον οί κληρικοί νά προσανατολι
σθοον στο μσναχικό σχημα.
Ποο τά σάι!,ανα, λοιπον, και ποο
δ τάφος, «• 1 μάτια κοσμικά» φοροο
σαν έπί 15 αίωνες οί κληρικοί, βαρύ
τιμα μετάξια μέ χρυσοκεντήματα και
μαργέλια.
'Αλλά γιά ποιά ρασα 1'.αι ιcξωρα
σα καί σάι!ια:να: καί συμι!ιολικους τα
φους μιλάει δ 'Άγιος Π�ερας,, _'Ώς
τά μέσα τοϋ προηγουμενου αιωνος
-κι' άργοτερα άκόμα- οί 'Έλληνες
παττδ:δες φοροοσαν φουστανελλα.

*

'0 Σει!,ασμιώτατος Μητρσrτολίτης
Πειραιως έπανηλθε στην καταδίο<η
κάθε σκεψεως για περιορισμό της
τριχοφυίας των 1,ληρικων καί τροττο
ποιήσεως της -rcεριι!ιολης των. Με συ
νέντευξι στο περιοδικο ΕΠ I ΚΑ I ΡΑ
(11 - 18 Σεπτ.), τονίζει οτι θά γί
νη d.παναστάτης άκρότητος» καί �ά
ταχθη φέ τό μέρος των. ρασολατρί.;ν
'Ελλήνων». 'Επανηλθε και δ συνεργα
της της έφημερίδος «ΣΗΜΕΡΙΝΑ»
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μέ δύο χρσνσyραφήματα, άπό τά δ
ποϊα μεταφέρομ καί τίς ττ.ερικοπ�ς
πού άκολουθοον:
«θειότατον» άτιοκαλεϊ το ρασο δ
f•\ητροπ::i>. ίτης Πε•ραιC,ς. Τί σηuαίνει
αύτο στήν έκ,..λησιαστικη yλω:1σσ.,
'Ότι ά:ττό θεοο έδόθη η οτι ε (ει κα
θιερωθη ά:ττό της καταιοολης της όp
θοδόξου πίστεως, 'Αλλά κάτι τέτοLQ
δεν συμι!,αίνει. 'Από τήν άρχή οί κλη
ρικοί δι,_ν ξεχώριζαν διολου στή-ι άμ
φιεση ±rτό rσυς λαικούς, 'Ατrο τον
εκτο μάλιστα αίωνα κάθε κλ '] ρικος
φοροοσε ένδυμασία της άρεσκείας
του. 'Άλλος λc.υκά, άλλος δλοτιόρφυ
ρα και άλλος πολύχρωμα,
Φυσικά &π:ηρχαν και οί άντιδρά
σεις. Οί αύστηροί χριστιανοί της λι
τότητος και τοο άσκητισμοο εδωσαν
μάχη νά έπιι!ιάλουν τό φαιό «περι�ο
λαιο». 'Αλλά ±rτοτελοοσαν μειοψηφια.
Καί έ-rτειδή έθορυιοοοσαν κ.αί εφεραν
σέ δύσκολη θέση τους κληρικους που
άκολουθοοσαν τά μεγαλεϊα της βυ
ζαντι νης άριστ:Jκρατίσς και στολιζον
ταν μέ δλοοηρικά, ή διένεξη εφθασε
στην Οίκουμεvικ'η Σύνοδο. Καί rο:1ί
οί σοφοί πατερ::ς να σrτιγματισουν την
καταττρόδωση της διδασκαλίας τοο
Χριστοο, τοος φιλοuς της χλιδης καί
των έπιδείξεων άπείλησαν μέ άφορι
σμό τώς κήρυκες ταττεινοφροούνης
καί της περισυ'λ.λογης, 'Από τότε οί
Δεσποτάδες ρίχτηκαν μετά μcwίας
στά καταττορφυρα «ράσα», τα δλοGη
ραΙ 'Η Σύνοδος της Γάγγρας(Ι)
είχε άποφανθη
«Εί τις άνδρων διά νaμιζομενην ά
σκησιv περιι!ιολαί c,> χρηται καί ώς θ:ν
έκ τώτου τήν δικαιοσύνην εχων κα
ταψηφίσοιτο των μετ' εύλαι!ιειας τους
βήρους φορώvτων καί ήj άλλη κοι
νfi καί έ;ν συνηθεί�
έσθητι κε
χρημένων ά ν ά θ ε μ α �σ τ ω».
_
Δηλαδή, οποιος, έπειδη ψοραει γι�
1
λόγους άσκητισμcϋ πε� Μλαιο ,,<α
πλό φτωχό ράσο), νομιζει οτι εχει
δικdίωμα νά κατηγ::,ρfi έκεί�ους . Π<Χ;
,
«με εύλά<!>ειω> φορουν πορφυρα η τα
συνηθισμένα ένδύματα, θά άναθεμα
rίζε.ται.

οϋσ:r_�

Τί φανερώνει αύτή ή ά:ττόφασι της
Συνόδου, vΟτι οί κληρικοί ντύνσνταν
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&πως ολα; δ κόσμος καί -π:ολλοί ά-π:'
αύτούς μέ -π:ολU't:ελείς πορφύρες. Φα
νερώνει άκόμα -π:ώς τό άσκητικό ρά
σο των -π:ρώrrων χρumιαvων είχε έγ
καταλειψθη κι' οτι κάθε κληρικός εί
χε δικαίωμα νά διαλέξη τήν άψψίε
ση της άρεσκείας του.
'Επτομέ.νως, τό ράσο, ώς ένδυμασία,
δεν είναι «θειότατrσv», άψοο τό κατα
δικάζει δλόκληρη Οίκουμε.νιrκ'ή Σύνο
δος.
Τό τραγικό είναι οτι τό ράσο, γιά
τήν ίερότητα τοϋ δτιοίου μάχε.ται μέ
σθένα; άξιο κάθε έκτuμήσεως καί μέ
δηκτ�ικό yιά
τούς ά:νtτιψρονοϋντας
χιοϋμορ ό Μητρστωλίτης Πειραιως,
καθιερώθηκε δχι μέ -π:ράξεις Οίκου
με.νικων Συνόδων η σάν έσωτερικό
τουλάχιστον κίνημα έξυγιάνσεως, άλ
λά μέ σουλτανuκό ψιρμάνι τό 16691
'Α-π:ό τότε τέρμα στά «βασιλικά κα<ο
<οάδιω>, στά κόκκινα κα1λ.-π:άκια άτι:ό
κατηψέ, στούς -π:ολύχρωμους μανδύες,
σrτά -π:λατύγυρα σκιάδια, στά -π:ερί
κομψα έrττιρpι'Ιtτάριο:, στά 'Πlερίτεχνα
«σψικτούριω>. Βέ<οαια σκοτιός τοϋ τυ
ράννου ηταν νά τα-rτε.ινώση τόν Κλη
ρο έπε.ιδή είχαν ένοχληθη οί μουσουλ
μάνοι ά-π:ό τόν πσλυτελη βίο τοϋ έλ
λην�κοϋ ίερατείου καί νά ruφιορίση
τά προνόμιά του.
'Η ίnτ' άριθ. 4821 έγκύκλιος της
'lερίiς Συνόδου τοϋ 1855 «Περί ένδυ
μασίας κληρικων» άναψέ.ρει οτι σε
διάψορες έπαρχίες οί παπάδες «έν
δύσντcw ώιοίκεια έ,νδύματω,.
Καί
ποιά είναι τά «άνοίκεια ένδύματα»;
'Η ψορε.σιά τοϋ 'Έλληνα χωριάτη,
πού συνήθιζαν καί οί πάμ-π:τωχοι ίε
ρείς:
«Δέν συγχωρείται είς ούδένα κλη
ρικόν νά ψορη χιτωνα τιολύπτυχον
(ψουστανέλλαν), οϋτε νά ζωννύηται
στρατιωτικόν ζωστηρα (σιλάχι), οϋ
τε νά ψέ.ρη είς τήν ζώνην ξιψίδισν η
καλcψάριον μετά κρε,μαστων άλύ
σεων ... ».
Καί άναρωτιέ.ται κανείς: •Η έγκύ
κλια; τοϋ 1855 είναι άρκετή γιά νά
καΘ,ε.ρώση τή σημερινή μσρψ'ή της
άμψιέσεως των κληρικων είς τούς
αίωνας των αίώνων; Καί στό κά
τω - κάτω, άψοϋ ή διαμάχη γιά τήν
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έξωιrερική έμψάνιση τοϋ
νε.χίζεται δέκα εξη (16)
τί νά χαρακτηρίζωvται
καί έπικατάρατοι οσοι
μιά διαψορετική άπσψη;

Κλήρου συ
αίωνες, για
έθνοrττροδότες
ύ=ηρίζουv

*

'ΥΉάρχει, ώστόσο, καί ή 1φακτική
1!λ.ευρά. "Ας ίnτοθέσουμε οτι παραμε
ρίζεται αύτό πού ώρισμένοι ά-π:οκα
λοϋν «κσνιορτόν καί cικωρίαJΙΙ έπί της
στιΜούσης έπιψανείας -π:ολλων έκ,κλη
σιασηκωv θε.σμων» καί πραγματcιπ:οι
οϋντα;ι μεταρρυθμίσε.ις. Τί θά συμ<οη;
Θά προτ�μήσουν οί άριστε.ίς τήν '1 ε
ρωσύνη; Καί αύτό άμψuσ<οητείται.
'Η 'lερωσύvη θά γίνη ά-π:λούστατα
ενα έ-π:άγγε.λμα καί οί προτιμήσεις
θά έξαρτωνται άm:ό καθcφά 11ρακτι
κούς ύ,τολοyισμούς_ 'Από ποϋ ως ποϋ
καί πόσα. Οί ύπσψήψιοι θά διστάζουν
αν πρέ.,τει νά δώσουν έξετάσεις γιά
τήν 'lερατικ'ή Σχολή η τήν Γεωπονι
κή, τήv 'Αρχιτε.κτοvική η γιά τήν Φυ
σικομαθηματική. Δέv θά χρειάζεται ό
ενθεος ζηλος, ή κλίσι.
Καί ό κληρικός, μόλις τελειώνει
τήν λειrτουργία θά πε.τάη τό ράσο,
θά ψοράη τά μπλού - τζήνς του καί
τό πουλό<οερ του, θά μπαίνη στό αύ
τοκίνητό του καί θά έξέρχε.ται 11ρός
άναψυχήν. 'Αλλά καί τώρα αύτό δέν
γίνεται; θά άm:αmήση ίσως δ νεωτε.
ρισπής_ Οί περισσότεροι παπάδες ε
χουν ! .Χ. Καί κυκλοψοροϋν μέ τήν
συντροφιά τους, τρέχουν, τρακάρουν,
δαγ κώνουν καί μερικές βλαστήμιες
κάτω rά'Ι!ό τά μουστάκια τους. Βε
Gαια δέν τούς βλέ.,τεις στίς ταGέρνες,
στό κινηματογράφο καί στην 'Πλάζ.
'Αλλά πως θά γίνουν ποψένες άξιοι
οτα;ν άγνοοϋ;ν τίς έκδηλώσε.ις, τά πά
θη καί τίς άδυναμίες τοϋ πλήθους καί
κλείνονται στό σπίτι μέ τήν 'Πα1tα6ιά
τους; "Αν καί αύτά μόνο στίς πολι
τείες γίνονται. Στό χωριό ό 1tα'Πiiς
είναι ,τανταχοϋ ,ταρώ;ν. Ζη μέ ψυσικό
τητα τή ζωή των συγχωριανων του.
Πόσες ψορές είδα άγαθούς έψημερίους
νά τσουγκρίζουν τό ,τοτηράκι τους
στό «μαγαζί» τοϋ χωριοϋΙ ...
(ΣΗΜΕΡΙΝΑ, 17, 19, 22 'Ιουνίου)
l\fr
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Κύριον SIMSON
Άyα,τηιrέ Κύριε,
Εtμαι τακτικός άναyνώστης των
άρθρων σας είς τα «Σημeριινα·>, τά
δττοία δια<!,αζω μετ' ένbιαψερ°"τος
καl σας συyχαιρω ώς καί δια τά τε
λευταία αρθρα σας, σχε.τικως μιc τοι,ς
άyίοuς 'Ειrησκόπους μας.
Σή,μερσν δ άνθρωττα., στε.λλει στο
Διάστημα τε,<νητους δορυψόρα.ις, οί
δποίοι καθοδηyουνται από την Γήν,
στέλλοuν ψωταyραψίες, παίρνα.ιν δεί
yμαπα από τό εδαψος της Σελήνης
καί τό με.ταψ•ρα.ιν στήν Γην, δ άν
θpW'Τίος περιπατησε στην �ελιiνη, ση
μερον τιού ή θρησκεία βάλλεται από
τούς κομιμουνιοτάς καί που σic. πολλά
κράτη εχε.ι καταρyηθη η ύπάiρχει ύ
ποτυπώδης, οί ά:yιοι Δεσποταδες μας,
άντί νά άναλά<!,α.ιν άyωνα bναντισν
τούτα.ι, καθοδηyώmας τόν λαον, αύ
τοί έδω δ ενας άσχολείται μέ τό ρά
σο, τό δποίον είναι τό σαϋανο του
παιπα, ώς λέγει, καί αrι θά τιμωρη
θη αύστηρως �άν τουτο δέν είναι ά
κριlbως 1 Ο έκατ. άπό τό εδαψος. 'Α
γνοεί δ ανθρω1tος ότι είς ολην τήν
Εύρώττην, τήν 'Αμερικήν καί τόν Κα
ναδαν οί όρθόδοΕοι ίερείς δέ;ν ψορουν
ράσο, διότι είναι άδύνατσν νά κυκλο
φορήσουν μ' αύτήν τήν τιφιGολήν_ Οί
τουρίσται έδω, οταν ίδουν στόν δρο
μο κανένα πcrrια τόν ψωτοyραψίζουν
άμέσως ώς άξιοπειρίερyαν.
•ο άλλος τά βαζει μέ τόν καρνα
Ιbαλο. Καί ένω δ δημος καί το κρά
τος ξοδεύουν χρήματα διά νά ψυχα
yωyηθη δ λαός καί νά ξεψύyη λίyο
από τό καθηιμερινόν άγχος της ζωής,
αύιτός λέγει ότι θά άψορισθουν οσοι
πiχνε στόν καρναlbαλο, ό ότιοίος, ώς
γνωστόν, άπο αίώνων ύπηρξεν εις
δλα τά κράτη καί στή,ν 'Ελλαδα.
•ο άλλος τά βάζει μέ τους άνα
στενάρηδες, τάς έπιδείξεις τC::,v δ
ποίων παpακολουθουν κατ' ετος, χι
λιάδες τουρίσται καί 'Έλληνες. Πολ
λοί δέ έπιστήμονες 'Έλληνες καί ξε
νοι, εχοον μελετήσει τό ψυχικό α-1τό
φαινόμενον.
•ο άλλος τά βάζει μέ τούς Τεκτο
νας καί άyνοεί δ ανθρωτιος οτι δ
Τεκτονισμός ύψίσταται από πλέσν των
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διακοσίων έ.των, οτι ούδε.μίαν σχεσιν
εχει με τάς θρησκείας, οτι μέλη ι,
πηρξα;ν καί ύπάρχ:οον, αύτοκρατορες,
βασιλείς, ίερά!ρχαι, καθολικοί καί
όρθοδοξοι, πρυτάνεις καί καθηyηται
πανετrιστηιμίων, 1άκαδημαικοί, πολιτι
κοί ήyέται, μεγάλοι βιομήχανοι, κλπ.
'Αλλά το χειρότιφσν απ' δλα ε1ναι
ΟΊ'ι ή • 1 ερά Σύνοδος δι' έyκυκλίου
της, δημοσιευθείσης είς τάς έψημερι
δας, έττιτίθεται έναντίαν του Διεθνους
Συνεδρίοu των Ταχυδακτυλουρy -Jv,
ττού συνηλθε πpός ήμερων είς τήν
'Ελλάδα, καί αποτρέπει τόν λαον ,ά
παρακολουθηση τήν παράστασιν, -τC'v
έδόθη είς το κινηματοθέατρον «Παλ
λάς», διότι λέγει, τά μαγικά :χύτα
ψαινομε.να ε1:ναι άντι,<ρισrrιανuκα, δι
έκlbιαζονται κατά τή,ν μαιyείαν, καί
οτι ειναι τά πονηρά πνεύματα πω
ζητάει <X'l:O τήν κυ<!,φνησιν ν' άπαyο
ρεύση τό συνέδριον τουτο.
Οί ανθpW'Τίοι αύτοι, άyνοουν την
ταχυδακτυλουργίαν καί τά ψυχικά
ψαινομε.να, ώς την τηλε.πάθειαν, την
διόρασιν την αύθυπο<!,ολήν, την τηλε
κινησίαν, το έκτοτιλασμα, την βασκα
νίαν καί λοιτιά ψυχικά ψαινομενα,
ολα γνωστά και είς τος άρχ:αιους
'Ελληνας_
Είναι λυπηρον, οτι οί προκαθημε
νοι της 'Εκκλησίας, μή εύρίσκοντες
τίποτε άλλο σο<!,αpώτερο ν' άσχολη
θουν, άσχολουντα:ι με τον δια<,ολσν
καί rrά δαιμόνια, καί μέ ολα τ' άνω
τερω άναψφομενα.
Τό κακο ετναι bτι οί ξενοι δια<!,α
ζοντας στάς έψημερίδας των αύτα,
θά νομίζουν &τι ή 'Ελλάς εύρισ,_εται
άκόμη είς τόν μεισαιωνα, οτε δ Γα
λιλαίος έδικάζετο vά καη έπί της τιυ
ρα:ς, διότι εlπεν οτι ή Γη κινείται.
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΣΤΡ ΙΤΗΣ
μηχανικός
Πατησίων 112
(ΣΗΜΕΡΙΝΑ, 8 'Οκτ.)
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ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ :

<<Θωμάς ο δίψυχος>>
t

'Λνάλυσις ΣΟΦΙΑ� ΑΝΤΖΑΚΑ
Για την πληρεσιιφη κατανοησι του
c.pyα.ι του κ. Τερζακη άπαιτεϊται
"'Τpοετοιμασια του θεαποu η τοJ ό:να
) νωστου, ή δ"'Τοια συvισταται σrτηv
)·,,ωο, ώρισμενων καταστασεωv που
b ubραματιl:ονται στ,ά βαθη του ό:ν
θρωπα.ι.
•ο άνθρωπος, καθε φορα που ζεϊ
και δρα ό:πο εvα ώρισμεvο πι:διο,
;).ΠΟ μιά ώρισμεvη κοσμοθεωρια, ε.χει
την αισθησι οτι ζεϊ μιαν ό:πολυτη
ι,. ι 'lθc.ια. μιάv άτrολυτη πpα) ματικο
τη ,α καί είναι ετοuμος νά προσηλυ
τι JΙ, κ ' αλλους σ' αύτηv η νά πο
λrμησ11 οσοος τολμοuv να την θι
ί,α.ιν. Ειναι αύτοvοητο, βε3αια, ότι
οΛοι προασπίζα.ιν την άληθεια του δι
κοu τοος έ-ττιτrεcδου και πuστι:cύουv οτι
ή άληθι:ια του αλλοο είναι πλαvη η
ατιατη. Μονο �κεϊνος, που tχι:ι περα
σε, προοδευτικά άπο ολα τα έπιπεδα
,.ιιcσα του, ειναι είς θι:σιν vά ό:νσ:yνω
ριζη τις «ό:πολυτες» άληθει,ες των
διαφορων περίωv, άπο τά δτrοϊα ζουν
και δρουν οί άvθρωι-τοι γύρω rου.
Αύτος πα.ι εχει περασει έσωτε,ρ, κά
.χ-το t,τι-mεδο σε έπιτrι:δο, βλε:ποει τά
sτρσ:yματα με σύvεσι, ύ"'Τοι,ιοvη καί
αvεκτuκοτητα. Καθε έπίπεδο άληθειας
ειναι σε<οαστο yι' αύτοv διοτι είναι
�να σκαλοπάτι πού μπορεϊ νά δδηyή
ση σε μιάv εύρύτερη άλήθεια. • Η εύ-

ρυτερη η άvωτε,ρη άληθε,ια δε"ν θά
μποροuσε vά στηριχθη, αν δεν ύπηρ
χαv τά πεδια της σ>τiειvότερης η κα
τωτε.ρης αλήθειας.
Στο ε.ρyο του "· �ε,ρζό1κη, βλεπου
με c.�αyλυφα πως παίρνα.ιv το μήνυ
μα του Χριστοu τά διαφορα προσωιττα.
•ο 'Αράμ τό παίρνει στό χαμηλοτε
ρο, κυριολεκτικο, ύλuκό καί συμφε
ροντολογ ικό έπιπεδο καί ρυθι,ιίζει τήν
ζωή τοο ό:ναλοyως. •ο Πετρος το
παίρνει σε έντελως διαφορεηκό έπί
πεδο καί όρyαvώvε,ι μιάv ό:νάλ οy η
γραμμή δράσεως. 'Η yρηά Σαλώμη
ζε7 σέ. άλλο έπίτrεδο καί δια;μορφωνει
ro μήνυμα του Χριστοu σύμφωνα μέ
τά δεδομενα καί τίς έπιδuώξεις του
ι:πιπεδα.ι της. 'Η Μαρία ή Μαγδαλη
νή τrαλι, δεχε.ται τό ίδιο μήνυμα στο
δικο της τrεδιο. '0 θωμας έπίσης ..
'Αλλά αύτος ύφ:σταται μιάv έσωτερι
κη άλλαγη, δηλαδη μιά μετα<οασι
ό-πό ενα έ"'Τιτrεδο σε ενα αλλο καί
άρyσ<τερα μιάv αλλη μετα<οί<οασι σε
ειvα άλλο έπίπεδο. ΜΕΙVουν τά έτrίπε
δα του Ίδιου του Χριστοu καί του
Άyyελα.ι. •ο 'Άγγελος λέει καθαρά
ότι «ξέρει» καί καvει άντιδιασπολή
μέ το έτrίτrεδο του θωμα πού τό σύν
θημά του είναι «ούκ οίδα». 'Έτσι,
μας δwει άμέσως τήv εννοια τω:ν έ
πιτrεδων. 'Όσο yιά τόv Χριστό, καvέ-
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να άπό τά τφόσωπα δέν yνωρίζοον
άπό ποιό έπίπεδο μιλοϋσε καl τίνος
έιn1ιπτέδοο 'Αλήθειες τούς ε{χε φανε
ρώσει. Στεκόταν πολύ πιό ψηλά άη:'
αύτούς καl δ σπόρα; πού εσιπειρε,
εη:εσε σέ εδαφα; διαφόρα> βά(Jοος
ατούς γύρω του καl δια:μορφώθηκε
σύμφωνα μ' αύτό.
Τό βάρα; του δλου ερyου πέφτει
στόν θωμα yιά δύο λόγους. Πρωτον,
διότι ε{ναι τό μόνο τφόσωπο στό ερ
yο που εί,αι δυνα:μικό κα;τά έσωιrερι
κό τρ::>-το. Δηλαδή, δ ση:όρα; που
εττεσε μέσα του ζuμώθηκε άρχικά με
Ι:,να: έτιιπιοv, επειτα, έξ αίτίας του
ΚΛΟ\ ιc,μου ττού ύπέστη μέ τ°ήV σταύ
pωσι του Χριστου, εyuναν με.yαλε.ς
διεργασίες μέσα του ττού κατέληξαν
στην ')λ} αyή t'-πιπεδου καί στην δια
L 'ψψωσι αλλΊς κοσμοθε.ωριας, ή ό
π<,ία άρyι rε.ρα εδωσε την θέσι της
or μιάν αλ,,n εύρύτερη, λόγ(f_) μιας
ά, ληc; άλλαy ης έπιττέδου. Τό πρωιrο
acτι τό τρίτο έ:rηπε.δο άπλως σκιαyρα
�,οίΊνται, τό δεύτερο ομως άναπrrύσσε
rαι μέ μεγάλη λεπτQμερε.ια καί αί
,<μ.χ\ωτ ίί,ε.ι με τό άνθρωπινο μεγα
λείο του. Ε11,α• ενα πε.διο άνάJμεσα
στc: uψη και στά βάθη, άνάμε.σα στο
κατώτερο και cτό όwώrrεpo. Κατώτε
ρc είναι έΚFίνc που στηρίζεται στην
ι, -:φτυρία των αίσθήσεων, στο δρατο,
Jτ:ς άη:οδείξεις. 'Ανώτερο, έκείνο που
ί:,·ει έλευθεμ,,θεί άπό την σκλαG,ιά
,ων ο.!σθήσεων. μέσα σ' ενCΧ!V ύττερ
αισθητό χωρο πού εχει άντίληψι ύ
πεpGατικων κο:ταστάσεων. Τό έJνδιά
μεσο έπίπε.δο θά μτιορουσε. νά όνaμα
σθη ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό. Σ' αύτό, ό
άνθρωπος δεν βασίζεται πιά στlς αί
σ6τinεις του, αλλά οi.Λε. στίς τυχον
ι,πFr,αισΕιrσε.ις του. 'Ό,τι σκέ.πτετα:ι,
α�σθcwεται �αί ένερyε.ί τά νοιώθει νά
πηγάζουν άη:ό τά άνθρώπινα βάθη
του, οϋτε άη:ό τόν ύλικο κοσμο που
1r•ν περιGάλλε. οϋτε. άπό τόν άυλο
κcσμο η:ού ίοως νά ύποπτεύε.ται άλ
λά ατόν δποίσ δέν μπορεί νά πιστέ
ψη. uΟλα γίνονται ψυχικές, ύποκει
μενικές καταστάσεις. 'Αντικειμενική
άλήθε.ια, εξω άη:ό τίς ψυχικές του
καταστάσεις καί έμπε.ιρίες, δέν άνα
yνωρίζει γιατί αύτό πού μπορεί να
του φαίνεται άντ�κεψε,νικό καl έξω-
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τερικό ίσως νά είναι προGολή των
δ�ων του ύτιοκειμενικων, ψuχικωaν
κατ=rάσεωιv.
Ό bFύτερα; λοyος ε!ναι. διότι δ
θωμας είνuι «ΔιψJ/ΟC». Δέν θά μπο
ροϋσα νά άη:οδώσω καλύτερα άπ:ο
rόν συyyραφία αύτή την παράξε.νη
καl συμGολική κατάστασι. Γιά χάρι
roC σνu yιω11του την τcαραθέ.τω σε ο
λη της τήν ύτιερGατ�κή ποίησι. Τοϋ
λέει ή δίδυμη άδελφή του, Λυσία·
«Ναί, θωμα. Καί τότε. θά κατα
λάGουν οί άνθρωποι πώς το σύμπλε
yμά μας δέν �ταν άνόσιο, καθώς τό
νόμιζαν. 'Ήταν τέλειο. •ο ενας συμ
πληρώνει τόν άλλο. Μιά άρσε.νική ψυ
χή, μιά θηλυκή, καl οί δυό μαζί κα
νουμε. rήν δίμορφη ψυχή τοC κοσμου».
Αύτο εχε.ι άμεση σ'(έσι μέ τό ψ υ
,( ο λ ο y ι κ ό έπίττεδο, δπως θά φα
νη πολύ σύντομα, άφοϋ yίνη σαφες
τί σημαίνει «άρσενική» καl τί «θηλυ
κη ψυχή», πού άττστε.λοϋν τά δύο ήμι
σφαίρια του σύμπαντος κόσμου. θά
πρέπει, ομως, νά άναπρέξουμε σε
\iρχαίες άντιλήψεις γύρω άττ' αύ rες
rις δύο άρχες του Σύμτταντος, ττου
ι;ίναι καl άρχές τοϋ άνθρωπίνου δν
ως. 'Αττό την άρχαία Κίνα ως την
άρχαία 'Ελλάδα καl Αίγυπτο, ηταν
κοινά τταραδεδεyμένο δτι ή άνδρική
άρχή, ό Πα:τέρας, άντεττροσώπευε το
Πνεuμα, τόν άόρατο κόσμο. Κα\ ή
θηλυκή, ή Μητέρα, τόν ύλικό, άπτό
καί δραπο κόσμο_ •ο πpωτος συΛλαμ
�άνε.ται μέ τίς λεγόμενες ύτιεραισθη
σεις μας, άν είναι άνεπτυyμέ.νες, ό
δεύrrεpος μέ τίς αίσθήσεις μας. •ο
ανθρωπος είναι άη:στέλε.01μα του γά
μου αύτων των δύο άρχων, άλλά συ
νήθως εχει συνείδησι μόνον τοϋ ύλι
κοϋ κόσμου. Σέ ώρισμένες περιπτώ
σεις, οταν λειτοuρyοϋν ύττστυπωδως
οί ύττεραισθήσεις, άντιλαμGάνε,ται την
υτταρξι τοϋ ύττεραισθητου κόσμου καl
αύτό ,μττορεί νά τόν ώθήση ττρός μιά
ερευνα yιά την άνακόλυψί του. Αύ
τές οί δύο άρχές άποτε.λοϋν την δί
μορφη ψυχή τοϋ κόσμου καl την δί
μορφη ψυχή τοϋ άνθρώπου.
•ο θωμας ηταν ττρονομιοϋχος κα
"ά τό δτι είχε πλήρη συνείδησι καl
yιά τούς συνανθρώτιους του καί αύτή
νότης έλκύε.τα;ι τώρα άκαταμάχητο.
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των δύο •άρχων μεσα του, τιου ή μία
συμπλήρωνε τήν άλλη. 'Η κάθε μία
άτι' αύτές τίς άρχές, αν ληφθη σάν
έτιίτιεδο, εχει τίς ύτιοδιαιρέσεις της
σέ ύτιοπεδία. Τοϋ ύλικοϋ έτιιπέδοu τά
πεδία άρχίζουν άτιο τήν πιό τιυκνή
(.ίλη καί φθάνουν σέ πολύ λετιτή, άΕ
ρώδη ϋλη ή δποία αmεται της άλ
λης, της άνδρικης, άόρατης άρχης
που έχει τά δικά της ύποπεδία. Στόν
θωμα, οί δύο άρχές ηταν τόσο άξε
διαλυτα συνδεδε.μένες ώστε άν τιέθαι
νε ή μια, θά τιέθαινε καί ή άλλη. Αύ
το σημαίνει οτι ό Θωμάς ετιρετιε νά
άρχίση άττό χαμηλά, άτιό τ,'ιν ϋλη,
άτιό τό δρατό και νά άνέΙ!,η κλιμα
κωτά τιρός το πνευματικό καί άορα
το.
Στήν άρχή μας παρουσιαζεται σάν
ενας άνθρωτιος δε.μένος μέ τίς αίσθή
σεις του. Είχε τιιστέψει στόν Χριστο,
yιατί τόν εl!,λετιε, τόν άκουγε, τόν
αyyιζε, γιατί είχε τιιστεψει στήν δύ
νcφί του έτιάνω στήν ϋλη καί στόν
θάνατο. 'Όπ:αν ομως τόν είδε νά τιε
θαίνη στόν Σταυρό, σάν !ίνας άδύνα
μος άνθρωτιος, εχασε τήν ίδέα τοϋ
&ττερl!,αn:Lκοϋ, οτιως τό άντιλαμΙ!,άνε
ται ή ϋλη καί οί αίσθήσεις· καί δ
Χριστός δέν ηταν τιιά θεός, άλλά !ί
νας άνθρωιπ:ος μέ !ίνα ύψηλό ήθικό
κήρuyμα αύτοτελειώσεως, Μιά κι' ε
χο:σε τήν τιετιοίθησί του στο ύτιερl!,α
τικό, έτιειδή οί αίσθήσε.ις του δέν
τον βοηθοϋσαν νά βεΙ!,αιωθη yιά τήν
ϋτιαρξι της άοράτοu τιρο:yματικόπ:η
τος, δέν τοϋ ε.μενε τιιά τιαρά ό ά ν
θ ρ ω τι ο ς κο:ί ή έσωτερικη άναζή
τησις της άλήθειας, μιας άλήθειο:ς
όχι ύτιε.ρ5ατικης, άντικειμε.νικης, εξω
άτιο τον άνθρωτιο, άλλά άνθρώτιινης,
ψυχολοyικης, Κάθε νύξι yιά τό άντι
κ.ειμενικά ύτιε.ραισθηrτό τήν θεωροϋσε
σάν άτιοκύηιμα φαντασίας, !ίνα τιροιόν
ύτιοκ.εuμενικων εύσε5ων τιόθων κ.αί τια
ρηyοριας μτιροστά στήν τιραyματικο
τητο: τοϋ κενοϋ, ένός κό01μου τιού δέν
έδινε κο:μμιάν •άτιάντησι στούς άνθρώ
τιους yιά τό τιοϋ τιανε, άτιό τιοϋ ερ
χοvται καί yιά τιοιό σκοπό.
Αύτό τό έσωτερικό, ψυχολσyικο έ
τιίτιεδο εχει άτιέραντο μεγαλείο, ήρωι
σμό καί δύναμι, Νοιώθει κανείς μό
νος, άτιοκομμένος κ α ί άτιό τήν μαρ-
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τυρία των αίσθήσεων, τιού δδηyοϋν
σέ αύτο:τιάτες, κ. α ί άτιό τήν μαρτυ
ρία των ύττε.ραισθήσεων, τιού τοϋ φαί
νονται σάν άλλη μιά μορφή άτιάτης,
Εί'llαι μόνος καί ξεκομμένος, δχι μό
VΟ'ΙΙ καί άτιό τίς δύο άρχές, στήν άν
τικειμενική τους εκφρασι, ι:iλλά καί
άτιό τούς άνθρώτιους yύρω του, τιού
άνήκουν, συνήθως, δλοκληpω<τ:ικά, η
σrιήν μία η στήν άλλη κατηγορία, Μέ
σο: στην άτιομόνωσί του, σλλο δέν τοϋ
μένει τιαρά νά σκάψη στά ίδια του
τά βάθη. 'Η άλήθεια του είναι μιά
άνθρώτιινη άλήθεια, ομως είναι τό
μόνο σίγουρο πού εχει, Ποϋ σκu5ει
ομως,
Σκά5ει, άρχικά, στό ύλικό
κομμάn:ι τιού τόν συνθέτει κο:ί άνο:καλύmει ολα του τά ύτιοτιεδίο: κο:ί τήν
άλήθεια τιού κάθε ύτιοπεδίο άντιτιρο
σωτιεύει. 'Αφοϋ έξαντλήση τό ύλικό
μέσος του, μοιραία φέρεται τιρός τό
ύτιερ5ατικό μέρος του καί άρχίζει νά
έρευνα τά διάφορα &ττοτιεδία του καί
τίς άλήθειες πού άντιτιροσωττε.ύουν.
Βέ5ο:ια τείνει νά τιιαιέψη οτι κο:ί ή
μία καί ή άλλη άρχή εχοuν μόνο ύ
τιοκΕLμενική, ψυχολογική, ύτιάπασι,
ότιότε δ έξωτερικός κόσμος έξο:κολου
θεί νά τιο:ρΟΙμένη άδειος καί χωρίς
νόη,μα. 'Όλο τό νόημα είναι συγκεν
τρωμένο στό έσωτερικό τοϋ άνθρώ
ποu καί στόν yάμο άνάμεσα στίς δύο
άρχές μέσα του. Αύτός ό έσωτερι
κός γάμος έκφράζετο:ι σάν άyάτιη
yιά τούς συνανθρώτιους του καί αύτή
τήν eμτιειρία τήν εζησε ό Θωμάς τοϋ
κ. Τερζάκη. 'Αλλά συγχρόνως, δδη
yεί σέ άτιίθο:νες έξελίξεις στίς ό
τιοίες κανένας Θωμάς φυσιολσyLκά
δέν θά τιίστευε. Αύτή ή έσωτερ�κη έ
νότης έλκύε.ται ιώρα άκα:ταμαχητα
τιρός τόν άντικε�μενικό κόσμο στόν
δτιοίο άνο:κο:λύmει τήν ίδια ένότητα
σέ μο:κροκοσμική κλuματο:. 'Οτιότε ή
μόνωσις κα;ταρyεΊ:ται, yια:τί τό άν
θρώτιινο, τό ύτιοκειμενικό, τό μικρο
κοσμικό, βρίσκει τήν θέσι τcu καί τίς
άντιστοιχLες του στόν μακρόκοσμο.
'Ατιό κεϊ καί τιέρα άρχίζει !ίνας διά
λογος, μιά συνεργασία μεταξύ μικρο
κόσμου καί μακροκόσμου καί τά ήνία
τιερνοϋν τιιά άτιό τόν ύτιοκεψενικό
άνθρωτιο σrιόν άντικειμενικό, Μαιφο
κοσμικό 'Άνθρωτιο, Τότε άνα.κο:λύτιτει
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κccνεις την θι.σι του, τον 11:ροορ.σμο
του και τόν ρολο τής (ωηc, τοο μc.σα
σrό πο:γκοσμιο δρα..ια της Δημιοοι:>
yιας καl αυτο yιvFται ή 'Αληθc.ια
του, μια 'Αληθε.ια τrού rφαmοθcτει
ενα 11:Jλύ υ-\)ηλό κ.:χι εύρύ Ε '"rπε.ό:,,
ενα �-π:ι-π:εδο τrού περιλαμ<:>ανε.ι όλο
κληρο τό Συμ-π:αν. 'Η συνειδησιc, τοο
εyει yινει πιά αντικειμεν κα Σ •μπαν
τικη.
Σ' αυτο το ση._ιtιο προσf} yιζει ό
θωμαc, τοϋ 11.. 1 ερζακη. Είναι ;.α,:,α
κτηριστικο οτι η δι·νuχη ένοτηc θ»
μαc, - Λυσια πεθαιvει σω τελοc, τοϋ
ερyου
Πεθαινω , σrην c.σωτε.ρικη
yλωσσα ση,μαι,ει πεθαινω σε. ,.να c.
πιπεδο μεσα μου, για να yεννηθ::ι σic
ε.να αλλο, ύψηλοτε.ρο Με.τα τον θα
v-ατό του, άρ;ιί,ει ,α διαφαινε.τα η
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)(αpαυyη ένός uτrεφ<:>crr κοϋ έ,τιΤ(εδου,
πού τό έκπpοσω'!l:ει ο Ay-yε/' oc, Κυ
ριοu, ό όT(OLOC, ε-π:αναλ αμ<:>ανει, στην
αρχή και στό τελοc, τοϋ λο γοδριοu
τοu .. Την ισιτορια yω την γραφυ
�·Η οαληθεια c.ιναι .:χυτό -π::,u yρειαι,ε
rαι. Την ίσπορια έyώ την γραφω�.
Μ' αύτον τον άt ιωματικο τροτι:ο, φαι
νειrαι καθαρα ποιος διετrει τις τυχες
των mθρωτrων 11.αί πο,ος 1ραφει την
ίστορια τοuς. '0 Ay γελος είναι το
έ-rτισιεyασμα της όλης πορε.ια, ατιο
τα υλικα πεδια -rτρος τα 11:νευμαη-<α
καί απο τόν 1υχολοyικο στον αντ,
-<c με.νικό χώρο. Ενα c.τrιστεγασμα
που φανε.ρωνει, οχι μονον -rτρος τα
πα., τεινει η ανθρωποτης yενικα, σJ.
λα και ε.ιδικα ό ιδ.α, ο συyyραφευc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
•
8 "Αρτοc;
&

8

Ζυμαρικά
8 Φρυγανιές
διά διαβητικούς
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ΣΥΜΦQΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΧΤΗΣ ΖΕΥΓΩΛΗ-ΓΛΕΖΟΥ: «Τα δυό Φεγγάρια»
Είναι ενα άφιέρωμα στά μι
κρά άyοράκια του άνεψιου της
ποιητρίας, πού ηλθαν άπό τήν
'Αμερική καl ξανάφυyαν.
Πάνω σ' αύτό τό θέμα άνα
πτύσσεται 'όλόκληρη ή συλλο
γή σάν μιά μουσική συμφωνία
της θείας Δημιουρyίας, yεμά
τη χαρά, φως, τραγούδι, άλλά
καl διάστικτη άπό νοσταλγία
καl θλίψη.
Χαίρεται κανείς τήν άyνή
λυρική ποίησι, πού μιλάει στήν
καρδιά καl άφήνει τόrν έyκέ
φαλο ησυχο. Χαίρεται τόν
πλουτο των εικόνων πού έναλ
λάσσονται σ' ενα θαυμαστό
πανόραμα. Τά δυό παιδάκια,
τά «δυό φεyyάρια», είναι καl
περιστέρια, χελιδόνια, άηδό-

ΡΙΤΑΣ ΜΗΛΙΩΡΗ :

νια, κρινάκια, σύννεφα χρυσδ:,
δυό καρα�ά'κια «μέ πανιά,
μαλαματένια καl μεταξωτά»
καl τόσες
ακόμη έπιτυχεϊς
παρομοιώσεις yεματες τρυφε
ρότητα. Καl χαίρεται, άκόμη,
τήν ποιητική τέχνη, πού έκπλη
ρώνει τόν �ασικό σκοπό της,
τήν δόνησι καl μετάδοσι της
συγκινήσεως.
Δυσκολεύεται κανείς νά ξε
χωρίση τό ενα η τό άλλο ποίη
μα, yιατl άποτελουν ενα ένι
αϊο σύνολο ψυχικων κραδα
σμων. 'Αλλά, ας δοκιμάσωμε:

*

'Aιrr' τή ζωή μας δ,τι άξίζει
είναι ή χαρά, -π:ού μας -προσφέρει
ή παιδική όμορψιά και ή χάρη,
μικρό του όνείρου -περιστέρι,
πού χάνεται καl δέν γυρίζει.

«Τό πορτραίτο της Κυρίας»

'Από τό όμότιτλο ποίημα της
συλλοyης συνάyει κανείς &rι
ή ποιήτρια κοιτάζει κατάματα
τήν άyάπη, «ονειρο θριαμ�ευ-

τικό της πρώτης νειότης». Καί
πραyματικά τό πρωτο μέρος
της συλλοyης είναι μιά «περι
πλάνηση» στό παρελθόν, μιά
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λυρικη άναδρομή, ά;το τήν δ
;το(αν δεν λεί;τει ενας ευρυτε
ρος δρ(ζοντας, μέ τlς φωτο-
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σκιάσεις της σύΎχρονης άyω
νίας των άνθρώ;των :

Πότε θά περάση τό σύγκρυο
ποο διcmερνα τό κορμl των χελιδονιων
καl τά κάνει νά μένουν μακρυά ιμας;
Πότε θά πάψη νά κατε(;αίνη
κα(l,αλάρης άπ' τό βουνό ό ανεμος
κρατωντας στά χέρια του
τό μαυρο σύννεφο καl τήν κα:τήφεια;
Πότε θά ζεσταθη ή καρδιά της πέτρας,
νά τεΙΛτωθη ή ραχοκοκκαλιά ταJ φιδιαJ,
νά φανη στο βάθος των yλαυκων ματιων ταJ οορανου
ή μαύρη γραμμή των χελιδανιων;
Τότε θά φοuσκώση ό χυμός στίς φλέ(;ες,
θά φανη τό ώραϊα, τό τcmεινό, χαμομηλι,
ή πεταλοοδα θά κλείση τά φτερά τ ης
νά πεθάνη άπό εpωτ'Χ.
Τό χελιδόνι lδρωμένο ώτό πόθο
θά μαζεύη άνατριχίλες στά φτερά του.
Τότε ε1ναι ποο θά πεpιπα:τήση
πάλι στοος άγροος ή άνοιξη,
με γυμνά πόδια πάνω στή χλόη,
και θά πετάξη στό πρόσωπό μας
μιά φούχτα ξανθό φως.

"Ο;τως λέyει στο «πορτραι
το», ή κυρία «άκούει το άηδό
νι νά λιyοθυμα, μά δέ λέει νά
δακρύση», yιατl «ϊσως σκέφτε
ται νά yράψη ποιήματα». Τά
ποιήματα, λοιπόν, είναι μιά ε
ξιδανίκευσις, μια ποιητική με
ταφορά 'καl λύτρωσις. Τ,έτοια
αίσθήματα άναt5λύζουν απο
τήν συλλοyήν, έν μέρει. Διότι,

στά έπόμε, να μέρη, υπάρχουν,
έπίσης, ταξιδιωτικές εντυπώ
σεις καl υπάρχουν, κυρίως, θέ
ματα θρησκευτικά, μέ τάσι έ
σωτερισμου. Ξεχωρίζουν τά
«Οί θεοl εφυyαν», «'Ήμουν ε
κεί:, Κύριε» καl το «'Αγαπημέ
νο μικρο κοριτσάκι», πού θά
το μεταφέρουμε 'δλόκληρο, yιά
τήν εξαιρετική όμορφιά του:

'Αyαmη,μένο μου μικρό κοριτσάκι
δέν ετναι ποο σ' άycrnω
γιατί τήν ανοιξη πέταξες
χαροομενο χελιδονάκι
εξω άπό τό παράθυρό μου·
οϋτε γιατί άφήνεις στό πρόσωπό μου
ολες τlς λοολοuδένιες μυρωδιές
δταν σφιχτά σέ κρατω στά χέρια μου.
'Ακόμα δεν ε1ναι ποο σ' άycrnω
γιατί κρατας στό χαμογέλιο σοο
δεμένη μέ άσημένιες κλωστές
ολη τ'ήν τρυφεράδα: ταJ κόσμου•
οϋτε γιατί τό σπαραχτικό σου κλάμα
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καρφωνει στην καρδιά μου
την τcικ.ρα της άδυνcςμίας,
Μά είναι τcοίι σ' άyατcω γιατί
μεσα άτcο τ' ιάδύναμα χεράκια σου,
1ά τοσο άνθρώτcινα μ��φά σου χέρια,
μτcορω νά παίρνω ενα κομμάτι
άτcο τή Βασιλεία των Ούρανων.

ΓΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ · «Τό τραγουδι του Γυρισμου»
Προκειται yιά τόν γυρισμό
στη φυσική και την παληά ά
νήξερη ζωή. 'Αλλά καί yιά μιά
χτυπητή άπόδειξη της άλήθειας
πού περιέχεται στό ρητό «ούκ
έν τq> πολλq> τό εο». Τό «τρα
γούδι» του Γιάvου Γεωρyό
τtουλου έκτείνεται σέ όκτώ μό
νο ( πυκνές) σελίδες. 'Αλλά
εχει περιεχόμενο μεστό καί δυ
Ηψικό, μιά όλοζώντανη yλωσ
σα ώς έκφραστικό δρyανο καί
ενα μήνυμα συναρπαστικό:
"Ηταν καλύτερα δταν ό ανθρω
πος δέν ηταν πολύξερος καί
δέν τόν είχε χτυπήσει «της πο
λυyνωσίας τό πολύδοντο δρε-

πάνι». Κατά τόν ποιητή, ή πο
ρεία πρός τη Γνωσι έφερε τόν
χαμό στό «��ελουδένιο αyνω
στο των σκιων και των μύθων
«καί στην άφελη, άλλά γοη
τευτική πίστη του παληου και
ρου άνάμεσα στούς άπλούς άν
θρώπους. Ή πορεία αύτή όδη·
yεί «σε αναρχο και άτέρμονο
�άραθρο τυραννίας χωρίς κλα
δί yιά νά πιστης».
Μέ την εύκαιρία αύτή, ό
ποιητής περιγράφει γοητευτι
κά -καί μέ λαογραφικά στοι
χεία- τόν «παληό καιρό». Νά
ενα δείγμα:

Ε'ιχο;νε τή μιλιά γνωκειά ό γεlτονας στό γείτονα
κι' άν μαλωναν σχωρνιόνταν ό:γιες μέρες
με τοϋ Θεοϋ το πρόσταγμα άτc' του τcατcα τό στόμα.
Κι' όταν βροντοϋσε δ ούρανός λογιάζανε τcώς δ Θεός
χτυτcαει στορναρια γιά ν' άνάψει το τσιμτcοϋκι του
η τcως άστράφτουνε τ' άλόγου του οί τcατουσες
άτcανω στίς βουνοκορφές στή μCΧ)(η μέ τους δρακους.
Πιστευαν σ!,. στοιχειά τcοϋχαν στά σπλάγχνα θησαυρούς,
σε λυκο άyριατcιδιας τcου εφαγε του σατανά τό τcόδι,
σε φευγατο φιδιων άτcο όαμη καμμένου έλαφοκέρατου,
στου · Αη. Θαναση το θυμο τcουκαμε όρνια -τρό15ατα,
στο νυyτοκορακα τcού ρίχνει τή χολή του -ττρίν τcιαστη.
στο κομπωμα του νηστικου όταν -πρωί άκούση κοϋκο,
στην κουι-.οοGαγια -.του καλε'ί τούς ζω·ντανους στον 'Ά.bη,
στη Χρυσοφεγγαρη τcου γκρέμισαν ή Μήλω καί Ρόιδω,
στο ά)ριο τcεριστερι τcου περνάει όπτ' τά βουνά,
τcου άνοιγοονε και κλείνουν τίς μεγάλες τους μασελες,
τcαλαι15οντας δρακους καί λάμιες γιά τ' άθcwατο νερό,
στήν τρυγονα τcου θολωνει το νερο τcροτου το ,τιη,
στα μαργαρηαρενια σπλαχνα της μπεκάτσας
τccι β)αινει στά χαμόκλαδα σάν βγε'ί τό τcρωτο άστέρι.
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σrον τσικλητήρα 'ΠΟU ,<τυm:άει των μερμηγκιών τlς 'Ποpτες
νά βγα1ν νά μασοuν τlς λιαζοομενες τροφές τους.
πως ηρθε δ yειμώνας, γιά νά γίνουνε τροφή του

Καl αλλα τιολλό: λαογραφι
κό: στοιχεϊα συνωστίζονrαι στό
�ι�λιαράκι του 'rτοιητου, ατιο
τό δτιοϊον αναδίδεται δ τιηyαϊ
ος λυρισμός του ύτιαίθpου καί
ή άyνή ζωή. Σ κιαyραφουνrαι
ή ροή του τιοταμου, ή ζωή των
άνθρώτιων καί των ζώων, ή

λειτουργία της έκκλησίας μέ
τόν όλιyοyράμματο, άλλα συμ
τιαθητικό ίερέα καί ή τιατριαρ
χική είκόνα της οίκοyενείας
των άyροτων, τιού έστρώνονταν
yύρω στό τρατιέζι καί «τρω
yαν σό: νό: �ρισκόνrανε σέ λει
τουργία έκκλησίας».

ΑΣΤΑΣΗ Β 1 ΣΤ [ΚΙΤ Η:
Σονέττα.

εyνοιες, μαζεύει τό: τιαράτιονα
σήν καρδιά της» καί τό: έτιι
στρέφει «�λαστάρια λεμονιας».
Ψάχνονrας yιό: τήν πιό έκφρα
στική άνrιτιροσφορά, δεν �ρί
σκει παρά τήν πολυσήμαντη λέ
ξι «μητερούλα».

Τήν τιρωτόλεια αυτή συλλο
, ύνορα». Ευγενικό: αίσθήματc
δονουν τίς τιοιητικές χορδές
του συμτιαθους \Λέου. Οί στίχοι
του είναι καί άτιό τήν τεχνική
-πλευρά άξιοτιρόσεκτοι.
Σ ό:ν δεϊyμα, ή «'Αδιαφορία»:
'Ένα χελιδσνι
μέ σ"Παθιά φτερό.
κάθισε σιuά
στό "Παλιο κανόνι.
'Έ,rεσε το δεϊλι
ηρθε σκmειvά
πείίκα μυστικά
σμίγοuνε σά φιλοι.
Πολη μονα)ιή,
"Πολη "Παγεοή.
Σειοίίνται οί κορφέ<,
τC)ν δεντρων τά κλώνια.
Σώ"Πασαν τά χρόνια,
"Πε-rρωσαν καρδιές,

:ΚΩΣΤΑ Γ. ΜΙΣΙΟΥ:«Έωθινό».
"Ενας άκόμη τιεζός λόyος σέ
-πολλές τιαραyράφους δίκην
στίχων. 'Ωστόσο, τό θέμα είναι
συγκινητικό. Πρόκειται yιό:
τήν Μητέρα, τιού «δίνει χωρίς
\.Ο: τιαίρνη» καί «κάνει μέλι τήν
-πίκρα της», τιού «σrεyνώvει τίς

ΛΟΥΛΑΣ

. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΥ:«Κυμα της σκέψης μου»
Τό «κυμα» της ποιητρίας τεί
νει πρός τήν Άyάπη. Είναι τό
μυστικό κλειδί «στου πεντα
γράμμου τό: σκαλιά», τιού θό:
τιροσφέρη τό άκουσμα μυστι
κων συμφωνιων καί θό: άνε�ά
ση «στήν ουράνια άρμονία».
Τείνει έπίσης σέ κάτιοια ύ
περκόσμια Γνωσι, πού προσεy
yίζεται μέ τά μάτια της ψuχης,
yιατί τό: «τέλεια ότιτικά ορyα
να» του σώματος δεν φτάνουν
μακρυά.
Πίσω άτrό αύτά τά βλέμματα,
'Ποpεϊες δδεύοuν άτέλειωτες,
βουνά, αίώνων ερημοι,
καί δέν είδαν άκόμη τήν οαση
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ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΔΕΔΕ: «'Ομιλίες

με

τη Σελήνη».

Ή -ποιήτρια -περιμένει άnό τή
Σελήνη ενα άντι-μήνυμα -προς
τούς άνθρώnους έναvτίον του
-πολέμου καi «ολων των (?)ασα
νιστων των ψτωχων καi τωl\/
σκλα(?)ωμένων», καί, φυσικά, ύ
,της ώς ρυθμιστικης δυνάμε
τr ε ρ της τrαyκόσμιας άyά
ως:
Πες μας
τrως τό: κρuσταλλωμένα μάτια μας
χαρούμενα θό: λά:μψουν
τό yελιο ,μας
τό ίδιο άν δοϋν
σ' έκ,εινα.ις τrou στή γη τrονοϋνΞ.
Πές μας
'Γ.ώς οί σκατrάνες μας
άντί νό: σέ τrληyώνοuν
Πρέπε·ι τις άλυσίδες μας νό: στrάσοuν
κι' έλεύθερα τό: χέρια μας
ψωμί νό: τrλάσα>νε
yιό: κεινα>ς τrού τrεινοϋνε.

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ: Γνώρισα
τόν Πειραιίi.
«Πειραιώτικο λιμάνι, άyα,τη
μένο - γράψει δ. κ. Πολιτάρ
χης. Τίnοτα -πιο αίώνιο ά'Πό σέ
να δεν γνώρισε ή ψυχή μου.
'Ανακάτωμα εμψuχου καl αψυ
χου, κατραμιου καl σίδερου,
αρμης καl μnοyιας, 'καl ίδρω
τα. Παιγνίδι φωτός καl σκοτα
διοΟ, δύναμης καl άνημτrοριας,
καταστροψης καl δημιουργίας,
μόχθου καl ξεyνοιασιας καl
νοσταλyίας, χάσιμο καl τrραy·
ματο1tοίηση του όνείρου. Δρό
μος τrού άρχίζει ή ζωή και
δρόμος 1tού τελειώνει κάτω ά
τrό εναν ούρανό άστροψώτιστο,

19ϊ0

ασυννέφιαστο. Ό ανθρωτrος έ
δω ε1ναι ενα λαμτrρο τrεφτάστε
ρο. Ή τροχιά του χάνεται στά
(?)αθιά γαλάζια νερά». ( «Το λι
μάνι με τά κατάρτια καl τlς
καμινάδες»).
Σ' αύτο το λυρ�κο ϋψος ετ
ναι γραμμένο ολο το (?)ι(?)λίο,
με τά Lστορικά της τrόλεως, nε
ριyραψες των σuνοικιων, ίστο
ρ(ες ναυτικων, με ενταξι της
τrοιητικης άνθολοyίας yιά τον
Πειραια και αλλα τrοιλλά στοι
χεία έξωραϊσμου της -πόλεως
του μόχθου. υολα, ·θάλασσα,
στερηά, κτίρια, ανθρωτrοι, ολα
είναι ζωντανά καl αναδεύον
ται με άyά,τη και ύnερηψάνεια.

ΗΡΩΣ ΛΑΜΠΙΡΗ

Μέρες

καλοκαιριοϋ
Περιγράφεται ή ζωή σ' ε"α
νησάκι. Κεντρική μορφή δ Πα
νάyος, ενας (?)αρκάρης με κο
λο(?)ωμένα -πόδια. Περιγράφε
ται δλότελα δεμένος μέ τό φυ
σικό nερι(?)άλλον.
«'Ήτανε λεύτερος. Τίnοτα
δέν nερίμ,ενε. Ζουσε μονάχα».
'Ώστε, αύτή είναι ή φιλοσο
φία της συyyραψέως: Δουλεία
είναι ή ζωή μέ τά δεσμά, -πού
χαλκεύει ό Ί1διος δ άνθρωπος,
μέ τlς έnιθυμίες του, τiς -προ
σδοκίες του, τούς φό(?)ους 'καί
τiς έλnίδες του. 'Ελευθερία, ή
άnαλλαyή άτrό δλα αύτά καi
ή έναρμόνισι μέ την τρέχουσα.
ζωή.
Την ξέρουμε αύτή την φιλο
σοφία άnό τον Καζαντζάκη.
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Γ. Θ. ΘΩΜ ·Ι· Η : 'Απομνη
μονεύματα ένός λυκόσκυλου.
'Υπάρχει μια χτιrrτητή άντί
θεσις άνάμεσα στό ερyον καί
στόν προγραμματισμό του συγ
γραφέως ( πού ύποτίβεται, στην
είσαyωyή) μέ σειρά άποφθεy
μάτων διασήμων άνδρων yιό:
τόν σκυλο).
Ό Μέγας 'Αλέξανδρος είπε
δτι αν δέν ηταν ανθρωπος, θό:
ηθελε νό: ηταν σκυλος. Καί ό
Βίκτωρ Ούyκώ θεωρουσε την
άρετή του σκύλου άνώτερη α
πό την άνθρώπινη. Καί φέρε
ται, έπίσης, δ άπόστολος Παυ
λος είπών δτι «τό άyνότερο
καί τιμιώτερο δημιούργημα
του θεεου είναι δ σκυλος» ( έν
τελως άμάρτυρον, νομίζω).
'Όμως, τό ερyον δέν έξελίσσε
ται yιό: νό: τεκμηριώση αύτή
την ύπεροχή του σκύλου. Είναι
ενας σκυλος, πού μιλάει yιό:
τούς άνθρώπους. Καί μάλιστα
κατά τόν πιό άφύσικο καί έ
λάχιστα πειστικό τρόπο.
Τό λυκόσκυλο των «άπομνη
μονευμάτων» προέρχεται άπό
την Γκεστάπο καί μένει στην
'Αθήνα, μετά τό τέλος της Κα
τοχης, φιλοξενούμενο, σέ μια
μικροαστική οίκοyένεια. Σό:ν
άστυνομικό σκυλί εί)Ι:ε «προ
<!�ληματισθη» πως νό: έκτελέση
εύσυνείδητα (πρός την Γκεστά
πο) τό καθηκον του, σ' εναν
τόπο πού αγάπησε, πού άyά
πησε μέχρι του σημείου νό: έ'κ
τιμα τήν κλασσική συμμετρία
των άyαλμάτων της Άκροπό-

τέλος,
λεως ( ! ), ενα σκυλί,
πού φιλοσοφεί: yιό: τόν ανθρω
πο, «αύτό τό αδύνατο καλάμι,
πού ταλαντεύεται άνάμεσα στό:
δυό άδιέρφια, στό Τίποτα καί
στό Παν»...
Ή yλωσσα του <!�ι<!�λίου, αν καί
τεχνητή δημοτική, είναι στρω
τή. Άλλα ό συγγραφεύς ζη
μιώνει, έπί πλέον, τό ερyον
του, μέ την είσαyομένη δική
του όρθοyραφία χωρίς διπλα
σύμφωνα, τόσο αλύγιστη, ωστε
νό: yράφη δτι ή χώρα μας όνο
μάζεται Έ λ ά ς !

ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΛΑΣΚΑ ΤΖΗ:
Ποιήματα.
Ή κοινωνική καί άνθρωπι
στική εύαισθησία σφραyyίζει
πολλά άπό τό: ποιήματα της
συλλοyης, μέ αμεση μετάγγι
ση ψυχική.
Ό σαρκασμός, πολλές φο
ρές, έκδηλώνεται μέ λιτό: μέ
σα έκφραστικά, άλλα τόσο εϋ
στοχα.
Στόν «Άλτρουϊσμό»
δύο στίχοι μόνον:

είναι

Βοyyώντας φώναξε: Πεθαίνω.
Κι' ακωσε νά τοϋ λένε: Λάθα;
άριθμ6!

Πολύ φιλοσοφικό είναι
πεντάστιχο:

ενα

Δέν ξέραμε τί είχαμε
καί κλαί yαuε yιά κάτι
πού τδχαμε στά χέρια μας
uΩcm
oo
τό βρήκαμε και χάθηκε.
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έ11ίσης τό «Κάτι

-. Η ταν κά'τι -πού μας -rτείραζε.
Δέ. μ,ιορούσαμε νά τό πρ<ΧJδιορί
σουμε,
μας ξέψευyε.
Κάτι δμως μας -πείραζε.
'Η μητέρα ηθελε τίς είκόνες
μέ τούς άyίους, στήν άνατολή.
«Πρός τή δύση
βάζουνε τούς τιε.θαμένους», ελεyε.
Ό -πατέρας έ.τιέμενε:
«Βάλτες κεϊ -πού σου λέω, γυναίκα,
πεθαμένοι είναι κι' αύτοί.
Κοίτα: τόν Χριστό, ξέ,ρεις τί σοϋ
λέει;
«Παψτε τιιά νά μέ σταυρώνετε,
-πάψτε τιιά νά μ' άνα:σταίνετε».

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ

*

Ό 'Αττίλας τfiς Παλαιίiς Δια
θi1κης.
'Η Θεολογική 'Αδελφότης «ΖΩΗ»
'Αθηνων, έ,κυκλοψόρησε τό βιGλίον :
«'0 έ.μπνευσμένος ήyέτης '1 ησοϋς του
Ναυη», ύτιό τοϋ 'Αρχιμ. Πέτρου Δ.
Χριστοδούλια.
Γι& τήν καρδιά -ττού εχει έ.ξαyνιστη
χριστιανικα, το βι15λίον αύτο είναι
πικρή άτιοyοητrι..σιc,, γιατί σ α ρ ., ο
μ υ ρ ι ζ ε ι άντl νά ψυχομυρίζει.
'0 συyyραψεύς του έ.τιαινεϊ τον '1 η
σοϋν τοϋ Ναυη -πού εΟ'Πειpε τόν δμα
δικόν θανα:τσν, τόν δλεθρον καί τήν
καταστροψήν, ώς «δρyανον της θειας
δικαιοσύνης» (σελ. 151).
Μα, τετοιος είναι δ Θεός;!

1970

Καί άμcφτωλά άτιοδίδει δ κληρι
κός συyyραψεύς σέ πνευμα Θεοο την
γραμμένη μέ άνθρώπινο αίμα, κλάμα
καί στεναγμούς ίστορίας τοϋ 'Ισραήλ,
-πού άληθως μέ χρισ,:,ιανυκσ κριτήρια
θά 1tpέ:πτει νά ένrρεπώμεθα yιά τίς
βαρ15αρότητες -πού έξα:κολουθοϋμε νά
ψορτώνωμε στόν Θεό της 'Αγάπης.
Δυστυχως, ή Θεολογία μας δεν Θέ
λει ν' άτιαλλάξη την μνήμην της άπο
τόν άνθρωτιομορψισμόν του Θεοϋ, τον
δποϊοv επλασε δ ανθρωπος στσ δικα
του μετρα καί τίς άνάyκες του
Καί είναι λυτιηρόv, διότι, έvω ή
'Ιωάννειο15 Θεολογία, ά-πό 'Ελληνικο
χωρο -τ'ήν Πάτμο- έκήρυττε «'Αγά
πη είναι δ Θεός», -πολλοί θεολόγοι
μας, μέ έσωτερικήν συμμετοχήν, γρά
ψουν θέ.ματα α�μάτων, καταστροφων
καί έκδικήσεων, σάν πολύ Χοικοί άν
θρωπτοι.
Συνήθως, δμιλουμε yιά δ,τι θέλομε
vά εϊμεθα. 'Η ταραγμένη έτιοχή μας
εχει μεγάλην άνάyκην άτιό την '1 ωάν
vειον θεολοyίαν καl τήν διδαχήν
«'Άνδρα αίμά'των καί δόλων δέν τόν
θέλει δ θεός» (Ψοvψ. 5, 6).
Καί ή 'Αδελ ψότης «Ζω 11» μέ τήν
πλουσίαν καl θεοευλόyητον καρτιοψο
ρίαν της πρέπει νά συνεχίση συντε
λουσα είς χρι,στιανικήν θεώρησιν της
ζωης καί δχι προ15άλλουσα ώς τιρό
τυτια τόν 'lησουν του Ναυή, τόν 'Ατ
τίλα αύτόν της Παλαιας Διαθήκης.
Καιρός καί «οί πιστοί» νά άτιομα
κρυνθωμεν άπό την άyέλην καί νά
κατανοήσωμε δλόψυχα τ'ήν έπί τοϋ
'Όρους δμιλίαν του Χρι.στοG yιά νά
yίνωμε τό αλας του Κοσιμου.
Αίδ. Ζ. ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
Μάνσψιελντ, 'Όχιο Η.Π.Α.

1970

375

((Μήνυσις)) καλογήρου
Μήrωσι.•ι 'nέο�λ,. ιητα του llα
ψά.ρχΟJ ' Ofi'Ι,{yc.p,:.ι ( 1) δ l1 y'v,j.
μ;:-ιιο-; ,μ.ά.ς μο'Ιί)ς τί); 'Ιfι·σου ΙΙα.
ρου, έn,-χουp ι.ώς δ\: ι.'J' ι'Jτά το·
Μητροnολ το·J Μ:1;, τωιος ι.'J του
' ρχ::1t•σΙΥJG'ΠΟ Ά- :ρ ι ί); Ία,ιιb
οου. Ή μi Μσ ς J1t:o);iθ 1j 1tpός
τr, ι Ί,Ξ(ΧJΝ -'-'ύ ιοδ�·'Ι τ ί)::, Έιwι 1)
σ'•'l:; τη; 'Ελλάlδος, ά 11,pμοδ1 α•;,
β:6α',ως, διπω-:; ε1t'ιλη θη τη; δ,ρά,
σ:ω; κ) ηρ -κG>'Ι μή :J1tCΙδ.�στc:ρωι
Κ'lί θά, τ�ε,θή ε'; το άpχείοι (του
χητισμου) .
Ει τψ μ:οξυ,
οί ά. ιαιy ιωσ ·'J. του « 'Ι,λι·.1σου" θά
έι-δ.1αψcρωιται ιά n)ηρο ζipηΟουι
τά «ώδ.-χήμ'Jτσ» τωι cξεχόrcω,ι
ί:ρχ•p ,<.ων, ,ι,,χτα. τη ι άιτ 'λ ηψι·ι
του ήγουμέιου, δ bποίο; )φμο
;:ί δτι οί \LΟΙΧ,<Οι μ,ο·�ζου"ι κ,1
δ:ι :iιαιμιγιύοtτσ cς τά. έyι) η 
σ·r.Υ17c ά, 1tρά.γμα.τ�α :
ο nό,ι, δ Π,τρ•ο-p; ης Ί\θη
ηγ6pας · α) έδ )ωσε, nρό έτων,
κατά τή•ι άιά.ρp-r,σ ι του ε1ς ται
1tαψαpχ'Χlοι θp οιοι, ότι είηι
Ίουpt)Ιο:;Ι Μα, άφ?υ είη.' -κατά.
τό·ι ιόμοι 1Όερι Πατρ.α;pχε .ου,
Τουρ')(Ι.)ζ π-ήκοο;; β) Είπ-ει δ-ι
ΟΙ!Χl α.ί θ<pησ¾Ξίια.. ε' 11ι ά.p,:στ'Jί
είς -άι Θεόι κ,σ.' πpοση,υχήιfJη ε1:;
τζα.μ'ον κα' 11εt'ι<.pαταφείοι ι)ιr:,:p
ΙΧΨΧ.ιπαύοοως «τω'/ αθcω ι ' γαpη
ΙW ι μετά τι� ι άγ<ωιι,,. Καί βε1

')Ι

οα;ω
• ; ,�) -χ. '1 ()ρφι:ί'Ι' : ηι 6ρ1:σ '1 : ; -ό·ι Θ:6 ι, Uι ι δ δά.
'J'ΧΟ'J'Ι () Κ'J.λό•ι, ι:J1tWς ιι/ '1υμο'J ;: Ό Θ:ος 1tpoσ:χc τrι·ι r.ιύσ1 ΙJ.ι
ιαι οι -ως πους -- δη• .ουρ
γήμ:Η'l τωι '1 tθpώπω Ι φ7 ι-'J �:71 δ -σ:ο& 'jμ ?; ήγαύ : ιο:; ο-: c
1%; Μωσ'.ίυl�.ι,i'Ιο; rι Έ6pα�α:; η
Βο·Jδδι στη; J, 7 ι ε'1ά.ρ:το·1 β �·ι
ο·c1ι1σα;, θ& nτ,61,ι,,σθί) cί:;
-;:φ ιr;,ι ,σ,·ι ο,: μό·ιοι· -:ο·ι ) ό
γ'.iι -η; ,ιfj ΊΡ'α; tt'l'Ι'Ι(ι; θpη
�
σι: 'Ις το·J, Ο',. τη·ι δπο''Ι'Ι Ι'l
δει :ίιαι ύπ.1:ύθJ,ο;, ClfOU cμΞ Ι:
c·i; τή ι θιΡΎj•σΥ.1:ιi•'Ι•Ι τωι π'l-:pωΊ
τοJ ; K'l' δ Σωyράιτ η·; : ; τή"Ι
7t(Ι,ρχο:; Γιαγ
ι.όι..1-:; ι , Ό &::
ι, 'λ'lς :1� -οι παpά.ιδi:ισοι ώ:;
μJΞtCΙ ιοή�ας /,(Χ( μετctJλσ,Οω Ι, Πp·Ο
τ?υ θcιιάτου ταυ, τωι ά-ιp σ·ι-;:ω·ι
μυστηρίων, γ) Π7'Ρωrtη 6 πα.
τρ,ά.ρχr;; εt ,.. 1τοδΌσφ1 .ρ.-ιό ι γή
rοεδοι "/.,αί ε:πέδωσ,: Υύπε) Ι 'J είς
τούς ιι Υ-Υ{,ά,: Ι Κ,· τ 1' ι η-:α..�
Iuri' p •ι.ούς, οί δποίο σ.η:ιρ6τη
σαι ποοοσφα;• p:κή'Ι δμά.οα., Ο "J. ιά
ι!.ιυχ,χγωγουι1:7., & ιτί h. π,αρατη
pοϋι τοι δμ- ,)όν τωιι Όιιτω.::,
φοοεpό-ι ά.ιι�,οτ ι;ψχ. δ) Συ ιεστr,-
σ:·ι α,lθούσα,; πpό τω'ι έκ.ι,λ η,JΙ ων
ιη ,,.ι:-;ά -ήι θ: α.ι )ζοιτοηy'α.ι
: .. -:J\6�χω ,τ7 εl::; ,.ύτ�ς ο� π .στο
άJιτί 'ΙΓJ. μr.:ταοα 'ΙΟ'Jι ζο(ς -;:,χ ·;!Χ,φε
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·ιεί,α, rι τά. μπά.p η τά.. . . σουο).()'
ΚΙΟ1Όω)
1 :.ία.! 'Ώ, τί κι:χ..κο· ύpγημα...
Καιί ξεύ, pετιε, δια,τί-; Δ:<6.τ,,, ε, 1; τά.c
ω10ούσ()',; ψυιχ()'γω,yι\�ς, τ�ς &.π.ό
τ-rιι cιιίγ 10()' της '&ι.κλrισ:ος, )α,
τ�pεύιε.τ7.>•. ό ... 10:•ό ς τω ι οε1θω),οcιτpω ι Κωμο:; ι κ-cιί ε) Δ όιτ· OI\J
cι ιτσ,τcι ι ι, u:τά. τοϋ Πωπ()' -ι.).π ,
'Υ ) π
Δ ,ά. δt τόν ' ιι•εpιΥής Ίά ιJω001, π.),-ή I τω I cί)..)1ω,1, y.c,τ,,μcι,p
τυ;rκί οτ• επ 1τpc'ΠΙ:t c•ίς τούς ί·ε
p:r ίς νά ω)ι? :δ' ο,υ,ν τό γέ ι-ε.οι rι
%αί ιά. ξυ•pr ωιτα;(, ώ ργ ά.ι-ωσε δε
ιJε•ιτουpγ� σι μιέ μοι,τ,έp
' νους ί•φεις,
ή όπο σ «έι)ύ• m :,ε τ&ι Θεό•ι, -ούς
' γ�) ου; Υ,7 ί τού r ' y,ί'ους».
(Πως ε7Όληpο,p<;:pή'θη τοϋrτο ό ή
γούμενο; ,).
Κοο , cν τιc1)1cι της ·μηνύσεώς
του, ό ήyούι;.ιε ιος όpί ·ε: τούς ...
μά,: ,ψ,ς -rορ{)ς έξ· c-ncι1σ:. ,1, rcπιφυ
λιοοσισιό\ilενος ιά. ')ΙΙ)"ti?'θέση o/JC'l αλ
λα πσ)ι),ά,ι δτα.,1... ;ιιλ•η.θr σιπό
τό'ί ' l()'Υap.:τήι!
1

1970

ccΣυνοδοιπόροc:))
Έν τψ ·ιJιεταξύ, πε.puοδιχ.όν θpη01..u:υτι , κης όpγωιJ>σ�ειω; έ- π�τί'ί)ετc1.:
κατά. τοϋ 'Αpχιε, πι>Ο'Κlόπrου 'Ε)λ)ά.
δο; κ Ίε-ρω,ιύμου, διιά. τόν όποίο ι
yp �:ι, ·ι.ιJ: πηχ cι/'ιους τίτλcυς,
«συ ιοδο ποpεί μέ τόν 'k,θηι()',γό
ρ·, Ι», π;,,1δfι εδ ')rωσεν οτ• <Υiλε, ί
ζι:.: τh·ι Π.cι-το cιpχικό; θpόνον , δτ:
ύφι' στ>,-τ, α.ι επ·· θέ01Ξ'''ς ώς Κl(Χt νοτό
μος ,ε,k, τ-ηι 'Ε"'ΙJ')/Jλ-ησ''()';/ ')IJ'Xl cπει
mι έδ�έ.χθγ ,συζ 'C tV Π'Epl κα,τ()'p
γf,1:,:ως τοϋ \J,?'ύpου pάισου ε ξ ω
ά.πό τούς ναούς.

ατ.

Λο.rπόl,ι, συνοδοι,πόpο; α.ίρ,ε-τιΥ,ciυ", γνωσ. τοί) 0'/τΟ'ς Ότι ώς αί. pε
Οitζ ιθε' ω
, p-είται ά.πό τούς φαν, ατ.
κούς ό Οίκcχιμ,ε uσ:μ,ός, η-:σι ·ή
πpDσπά:Ο,:•α. συνενώσεως τG> ι Χpι
σ:τιcι,ιώι, Υ.α,τά. τήν ΚJ?',θ' έΚΙά-7τ ι
Κυ·ρ�ι,,-κ' ι δ·έη()Ιt''Ι ε,1ς τά,� ΕΥJΥ,)η01:α.·; 'ϊπΞ,p της τω ι πιάΝτωι έ ιύ)
σ�Ξως. . .

Οiι<ουμενιι<ιi θεία λειτουργία
Στη Γε ι'εύη ,συ ιή,λθε τήν α 1.οι
ξ. - καί λάJο7.,μ: ϊ<ι!Χ.θυ·στεpημέ ια.
τή, ,σrλι:. τι;κη εκΙΟ'Ξ,Ο:L- ή Ο:ύτ�Ξpη
θp 'j\Κ;ευ-τι•ι<.ή διάm.εψι,ς κορυ ης,
ύπό τή I οοίy,δ'Χ
· -ου y/ωστου σ-1 1-ε
ρ;:κα.νιχ.ου �pγα.·νι01
, μ,οϋ, ό δποίος
εχε· 'Π\pογp,μμ,α,τ:· ε, ι ά. α.ι-ε γ�ε:pη
τόν Ν Ο τ'fj; ΚΑΤ ΝΟΗΣΕΩΣ,
έντός του όπο:rσυ Ο'ά. λειτουpγουι
παφy.y, r)ή.σια, 8),ω ι τωγ μ-:γά.λωι
θpηισχ:ειων (Ί,ιδο, οι•σμοϋ, Βουδ,δ. σμ,αύ, Ι ομ.-ψοι.ιικ�α.ν:ι:ψοϋ, Ίουιδ,ι
σιμ,οϋ, Χp..στιuα, ιι·σμ,οϋ, Μωα.μ,εθα � σιμοϋ) .
'Έ�''Χοα.ν μέρος 44 ),ε,ι-ουpιy.οί
Υ,'Χί cχ'Τφόσωποι των μ;εyά,λ•ων
θp, ψJΥJΞ ων 'ΧJαί 5.νω
· των 60 θpιη-

σκ,ειυt0.•ι<.ι· ί>, ι ;ι,α,ί χ.οι1ω,1ιχ.ωv παρα
Υ'' ιτω ι ά.ϊό .&λο ι τόν χ.όισ.μο.
Τήν εν()'pξι της δια.ΟΙΥJέψεως
κ 'pυΕ.ε ό δόκτωρ Μπ!λαιί'Υ),κ, γε
>ΙU"ι<.Ο·ς γpa· μ..ιιχ-τ�εύς τQϋ Πα.γ κο
σμ10u Συ1μ,6ουΙλιJ ου 'Εκιχfλ η, σιων.
Βασ: κό θέμα τη:; διοοσrιJέψεως -�
ι · «Πp'ΧκτιΥ.ά μέτp·αγ�ιά. πιν
�,,yκόσμα ε1prrνr,, σf).),-ά εξε-τά.
σθψα,1 επίσ:r:; κα.ί σ,Α,)'J,. ιεπί μ
, έρους θcματα., δπως τό πp.όολη;μ.α
του ,π) rι θuι�Ι')ϋ, ό ρό),ο τω I γυ
'IIJ..I.Y.;W'I σ-τ-rι ι, σύγχ;p<ΗΥ) ωrή καί ·ή
ι
'ΚJ'Χί πνευ.μα
01υ 1rάpτη��ς Ξχν.κης
τ' κr1ς ά.-ιόδου.
Τό πλέον cντυπ,ωσι, ακό -rεγονός

ι

-σ,
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Έξ άριστερών προς τά δεξιά · Ό πάστωρ Χένρυ Μπαίημπελ τοϋ
καθεδρικοϋ ναοϋ Γενεύης, διευθύνων τήν λειτσυργίαν, Νταστούρζι
Μινόχερ Χόμζι (Ζωροαστρικός), i::ίγκ Σέρ (Σίχ), l.ί Κάμ ζ α Μπουμ
πακέρ (Μουσουλμίiνος),
μέγας Ραββίνος, 'Αλέξανδρος Σαφράν
( Ίουδc:ιίος), Σουάμι Ραγαναθανάντc:ι ('Ινδουιστής), σεβάσμιος Γουνc:ιρατάνα Μάχc:ι Τέρα (Βουδδιστής) είς τό μικρόφωνο, καi.
δόκτωρ Τζαίημς Ρόμ περτς (Χρ ι στ ιc:ι νός)

:η� δια.:,κ.έψΞω; ήτ,1.-1 ·ή οίκ.ου:ιz
'Ι:κή θΞ:σ. λειτουργία., ή δπο:sι
έτελέ�Οη σ,όι κα.Οεδρικ.ό ιαό του
'Λγίου J!έτρου, χρονο.ίογού ι ιzνο-1
°
,- , ,ί;·ι 13?ι :ιι<i !η, πά.ν,ω στ,ό-1
ι6y ο τrι ; παλα.•.;;; πό9,εω; τη;
ΓΞνΞύη;, τσι ηό δποu ΞίχΞ κη
ρύξει δ Ίω5;ιιη� Κ1.1λ6:·10; .'Ε
κzί, άΨt:πp6:,-ω;,;ο: :ου Ρωμ,1.ιοκ-:.ι
θολ�κ')υ, .λ•.:ιμ1.?τυp'),ι ιένc'J χ-:.ιί
Όρθοοόξr.υ Χρ•:,-:ι1.1:σμου, του
Ίο'J,δcϊι:;�,ι,;υ, του Ί3οuδδ:σμου, ,ου
Ί νδουί,;1 ιοσ, ιr, 1 Λ 1 W1.\J.JΞ θ1. 1 . :,-:ι-:ιυ,
t'OU Ζ-:.ιΊι :ηι--;•j ,.,_; � κ1κ:. c1μ.ου τη;
Ί-;δ!α.;, τr1 ; q:ι)οJ"ο;:p!α.ς του Κομ
ψοl)')():ου, :ο] Ζι,•,')-:;χστρισ:μου κ.αί
του Ιlαρσισiμι;υ, :χνέπφ·, αν προ
σzυχή, εκ1."JΙτος στήν έ&-ιική :ου
yλώ,"α, δtχδοχικ.ά., καί στ:ό -ε1

1

λο:; δ.λοι μα,·�ί άπήηz:λα.ι άγγλ:
κ.ά. ιι:ά πp�t'JlΞ'J�ή πpό; τό-ι ,,Πα.τέ
ρ,. ήμ<ίι ι έν τοί; ούρανοί;». Τό
γιzγοιός τr; 71·1,zργα.:JΙ!α.; r.ιλω-1
α.ύτ:<ί) ι τιί>ν ίλpηι-Jχ,ωτ;•ΙJώ·ι λz ι το'Jp
γών, 'JlΞ :;υι·ιδυrομό μέ τr ν πολ·J
χρω.:ι: χ καί ποιΥ•. λίχ τώι !ερ-:.ι.τ:
χ,ώ ι ά,�1,,q:i:.i.,1�ω-1, κ,1.θ<'ιJ; κ.-:.ιί ,ώ ι
σzο1.σμ!:u,1 μοpyώ'Ι ολ.ων, ήτc.1.1
π::ί.ρα πcιύ έντυ,πω:;::χ.χό.
ΊΤτ-χν μ:ά. μ.κρή �Υ,δ-lιλωσι;
μi τzpά.Τtια. cr;μα:J'::l-, πού rι θ,zλε
'Ιά. ο:,χο,ιrjΙ?�ξη δτι, στό βά..Οο;,
λz; οί θp){JΙ'.<Ι:ίΞ; επιτΞ),ΟU'Ι τ,χυτό
ση:-ι-η iποστ�Ιλή χ-:.ιί θ'Χ ε1ψΞΠΖ νά
>
-:,υνzpyα ωιτ,.·., �ι· τι να. εί 'Ι' :ι:.ι α.,
":
_
m;z ιωμ,Ξ-ιιΞ-; Υ,-:.ιι ·ισ. μ:ισου'rcι-:.ιι,
yιά δόγμα-7, - κ.,,:ταισr.<Jωiσμ.Χ
:--χ :-ώ·ι ά:'ιθp:.ί>πω-ι.

ο

, ΙΥ

,

,
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1 Λ I ΣΟΣ

Είδίκώτzp-χ., ·ή χρ:στ:α.v:,κr; σιψ
μ;ετοχή ά.mετz, λέσ'θ-η ά:πο τον Δρα.
1Π'λχί κ, γtε'Ιικο γιρ:χ,μ,μ,.τέα. τ:;ϋ
Π:χγΥn'J'μ:ου Συ1μοου1λ!ου Έκκλη01:,ώ'Ι, ά.ν-c:ιπ?ο:;;�εί-χ. τοϋ Β,,τικ-χ.
νοϋ, τοϋ ΤJ7..τρ:οορχ,είου :Μό,σ;χ¼ς,
τη; 'Αρ1:.1Jεv:κης Έκκ1ληρ�(,-χ.ς, τώ·ι
Χριστια.νtΙΚ(J)'/ εικκ.):ησtώ'Ι Γεν,zύ η ;,
Βηρuττοϋ, Καλ·Jωύτα.ς, Πεν,συι, λ6α.1,!-χ.ς, LιΞ'ΡΟ'ΧΊ)ς , ! ΥJ'Ιvλ 'Jll'Χ,ς, Άγ
γλ:•κ :χνικη; 'Εκ.κλφίl,.ς της 'Λγ
γλ!σ.;, της Ίνδ!Χ; Μ.ί Ά1 ψrι.ή;,
τf; Έ 1.κλη,;ία.; τώ'Ι ΜεθοδΙ:r.ώ·ι,
τ<ί>ν ΈΠΙ:σκΙJπ7.λ:α.'ΙGγι, τG)ν Kov±
YJΞpω ι ΥJ:χ.ί Χλλων. Τήν Όpθ6Ιδο
ξη 'Λ'Ιατο�λ:κή Ί�κrι.λφiα. έξz
προ:J1ώr1tφz ό σεο. Α tμι,λια.νός, έ
' ι.οπο; Κ'Χ-λΧοp':ας, ,μιόνψ,ος ιiν
π!7
τ:πρ6,JΙωιπι:;ς τοϋ ΟίκουμΞ, ν:rι(.()ϋ Π1.
τp•.1.ρχz(Ιου Κω·ηn•1t:νοοrπ6λεως.
1

1970

'Έναc ηρωc

1
'Λπιέθ?.'1Ξ'Ι,
είς -ίι λtΥ,ίσ.·ι 7 ετών, δ :.πρα.-τά.ρχη,; της Άιεφοm:ο
ρiας Λ ό1pδο; τόΌ,υ'Ιτt γκ, δ θρ•J
)Jι'κο; νι.rι.ητ-11 ; τfις «Μά.χης της
Βρε,::_α.ννία.;». Ό Λόρδιος ΝτόοΤΙ-

0

'Αριθμοί

Σύιμ,· W'�Χ \!JΞ iρ:θμούς της or
ΝΕΣl((), ό κ6:;;μος έ.•ι τψ συνόλφ
του δα.m-χ.νa. 40% π,φ:,:J1σό,φα. δ:'
έξοιπι)J:ισμούς ΠΙ-χ.pά. διά τήν ε'κ.π,.!
οιΞυσ:,ι κ,α,ί τp:m:λιά.σια. ΠΟσι!Χ π-χ.pά.
διά. τή,' Ι ύγιεί1α. ν, μέ τά.ι'JΙ:ν μιεγ:χλυ
τέιρα.ς α.ύξή:J1εως τώ'Ι oα.πα.VtJJ'I ε
ξοπ•λισμών.
()[ άp:()μ·λ -χ.ύτοί ά.ντ:r.ο:χοϋ·ι
εί; ειν iiτo;. Τ ιε·ιικώτεp-χ., ο:ιως, ό
Υ,άσμο; Ο'ΧΠΧ'Ι:Χ έκα.το δολ9,άρι,cι,
δ1ιά ·ιά. δ:rδά.ξη το π1..ιδί νά. δ:?:
ο:7. •17.
ο±ζη κα.ί ϊ.800 δ'ολι.±
το ,�i!θη '17.. πυροοc1λη!
οι ά.ρ:'θi110ί πφιέχο.ντα.ι είς ΕΧ
οοσ: 'Ι της. Οι Τl�ΣΚΟ \.IJΞ τή'Ι
εύκ,.ιιί)'!σ,ν τοϋ χα.ρα.ιΥJt-ηρ:ισ�μοϋ τοϋ
1970 ώς «ετου; ΕΧΠΧJιΙδiΞύΟΙεως»,
ΥJ'Χ.τΙΧ το όποίΟ'Ι θά. ΕΠpΞΠ'Ξ '1(/.. 00θrΊ πιερι :σ;:;;ο-έιρχ ε,μ φα.σις ε1ς τήν
εΥ.m,Λδ�υσ: ·ι τώ·ι νέ.ων κι:χί δή είς
11 δ:ά.δοσ:·ι τοϋ π·�εύ;ι?.το; τη;
Ξι,οή·ιη;.
1

-:r,

;;:,.

::γΥ. Ξt ι('Ξ'Ι cψγ?:ιώσεt τή I iεpοπο
ρ:Κ
' Ύ/'Ι α.μυ l'J.,'I -ης ,Λγγ�λί,:χς προ
�ο5 Β · Η ,.γχο:;,μ:ου π�ιλiμου ,αιί
iξφ&Jγ%7.:J'Ξ τr11 Λουφτοοο:ρ;οφΞ νά
πα.p, 7.t τηιθfι τήζ ιδ,έα.ς Ε ίσοοιλης Ξ ίς
tάς ά.γγ1λ :ι,ι/2,ς νήσου,;. l\1ετά. τον
πr;λιφον, ό Ντ6ι:Jυντ:γχ ά.ψΞp<�θη
είς Χι7.θΧpG)ς Π'IΞIJ\JJ7.-.:tκ7. εpγα.,
i,γω,vισιθείς ΥJα.τά τη- ζωοτομ!α.ς,
9πέρ τf ς χοpτοφχγί«ς καί συγ
γpά.ψα.ς βιολ!7. π.εpί τf1 ; αίωνίο'J
ζωiι;. Ό 'Jlτρcι,1:άρχης -όο1ητ.γ-ι.
iι -.:ο μέ�λ?: τf1 ; ΘΞοσοφ:%f� 'F.i't'7.t
p!,:; τη; Ί\ γyΊ !α.;.

Ό ανθρωποc
είναι ι<αί ι<αλόc
ΈΥ,ΙJΚλοψ6ρησε στrι ι .λuc. l'Ξp
\J..7.'�iα ΕΥΟ:. 'Ιέ.ο β.ολίο τοϋ 1/;ΧθΥj
γητοϋ Είρη-ι:χi,ο υ 'Ί-\ϊμ.ιπΞ>λ�fΞλ 1Γ,
εpΞυνηcοϋ τη; Φu,:;ιαλογiι:χ; σ:ο
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Ί•ητιτοσ-tο Μiξ - Π)άη., μk :: Χ7θ 'tj"(ΊjtΥι ;, f) Ε ιτ-:ιλΎj ?U f,Ο
τ�).ι0 «' γώπη ΥJ?.ί 1ϊσος». Άι,:
ι'Ξύσης» ι:;�χύοι μ,z τή'Ι σ.λψ :ι. ·7;
!kτ�σ, •,.ι,έ τογ κσ.Βηγη τrι Κ6 ψι.τ τη I βητ-:ι. μeιρφή, σέ δλως τού;
\6ρε01τς, τοϋ δπο:eιυ ετ ηι 1�1 θ·rι ί11.ού; - πΞp�λcψ6α.•1eιμέ ιω·ι χα.ί
τ 'ς, ό δ6rι,τωρ ".\ψπzi.σ1φzί ιτ δέι :G,ν χυ·ιr;yω'Ι i'Ιθ p ωιιοοΥJΞ.ψ:ι.�,G,•ι
δέχεται ι:Sτt ή έ.1t1tθzτιχότη-; ε! Μ,ί τ<1J'Ι ά.11�pωποφά.γω·1.. . Ί',
,, ψ'J-;,Ξ.ς ι'r.ι;,.
•;α,: στοι &.1θρW111:ο εμφυτη, δτt ε- π�ι.pχου
Ι ψ,
"w'J1Ξlς γιΙJ., :η, ι
'
,
,
χει �1
""'Ι"'· στο' μετωιπο
του το σ η - Υιθ:-κη συ1.ι.πΞ.pιφοpά μχς. Π:ι.•ιτr,όj
μiδι: τοϋ Κiί ι
θc,ωpzίτ-:ι.t ώ; :ρ6·10; τό ιi ο:;rι,ο·,ύ,
Βέ6ω α, ή έπ:θετι,.iιτη; ύπάp ση κι:ι.ιzί; εη iνθlpώΠΙt'ΙΟ ΟΙ μ;i
χει. ' λλιά, ύπώρχw·ι, έrοίσ ;, ,ό δποίeι σ•Υιοέzτα,:. 'Η ψύ.'J1:.; α. 1'.J
καί αΧλοι εμφυΌ'Jt μηχcι,ι.σ,μnί τι;υ του ΟΞ'J'μeισ, ώστάσο, πο:Υ.ίJ πιpο:,εyγίσ��ω,;, συμιπ�z:α,;, &.γά. ) Ξ-: ειτο η, ά.-ιά.ί.ογ?, μ,έ τeιύ; πc
πης προς το I πlλ:11Ί1!ον, πού ως τά ) :-:ι:1μο1:ι.;: asl ώρ�α1μ,έιους ·1,,u·1r;
τώφ,α. δ1έν τού; προσiξ�μ. κα.ι yr;1'.J; ά.'ΙθpωΠ()ΧΞ:pσλώΊ, επ.τpέΠΞ.
δέι θά πρέrπει νά. ξzχ·ιο-μ,z πι:Jς τα,: 1 χ ;ι.τυ'Πήσης τb·ι σ:ι:! πcι.ι.6
δ ανθρωπc;ς �πιζητ�εί την επα.:ρrΊ σου ιι6νο1 έκ :cίlι ·ιώτω•ι. '\r:ό
μz τόν συ•1ά:1Ορωπ6 του καί Π�Jς τη σ:.γμ,η πού ά:ιτiΥ.pυσ�ς τό
δέν Ξ.ίι• α.: Ξ.υχολο ι• ά σ1χ,οτώση τό·ι πρ6:1ωrπ6 του, Υ.1.ί το·ι ΟΎ"mτώ'ιΞις,
αhΛ? ι.
πα.pχ υ ι α.ν στ τικ ι Ο,Ξ.ωρzί:;11.: ε Ι'Jχο; δ-:-λCifΟ'ι::ι.ς.
:ι, ωι: ο
.ι_
1;1 μηχα.•11:σμοι, που έξουοzτ�φωνου'ι
'Ό:α.•1 ε·ια.; Πα.πι;ύα μοιράσr,
την έπιιθιzτtχή ΤJ,μιr;φ::ρapά.. 'Έ :6 φ1.γr;:ό τοJ μέ κάποιοι i))ο·ι,
τΟ\:, ή μά:χη των ζώων μι;ταξύ δΞ·ι πpέΠ'.:t π,:;�i ι\ :Ζ --:.ό·ι
του; 'YltαxoύEJt σi καθωιpισ,,.ι,έιους ση.
χ 11-.-16ν:.ς. Ή σ,·1τ:λ6π-η τpυm:άzι ,ό
J(�ί :,± Oi.v.;J; --c.σύ; πο/ ::�:rμ�,J:,
λιο•ιτrχρ: 1.ιέ τό όξύ κέρα.τ6 τη;, δ 7. iθpωπο; ο:cι.θέτ-Ξt i•jpzί?, "Ι.J (
ποτ�i δμως μία. σ..λλη &•,ιr:·λό<Πη.
\17.Υ,'Χ ά.π6 χz p?νομ:ες, -ι.: ι+,7z.:
Πολλά. ζG,α., c·ιω π,α.λ'Χίου·1 ά.πΞ Χ�! �τ�σz:� -1:Χί �ί Π � pι'Jσ6-:.:
_
γ·1ω:J1μ.έ•1α-, τzρμ,:χ.τίζουν την μά p.:; ,. ΧιΊΟ ι�'Υ.� πι,)ς ει Ί %: :�1y ;r:z�,
χη τους ulr.�Ξr.W'l't'7.ς σci(]ΙΞ.ις ύπο 1ι:i κ-χί εί η: τ6:10 δμοιες σ:ο•'.J:
τα.yης, κα.ί έχ.θέτου,., -στο·ι έ.πι-ιθέ 0:1.φόpους λα.ού;- πού πpοορ:
μ,:.•10 τά πιό ευτρωτσ. ση,μJΞ.ία. τοσ ζο•ιται '1'7. y1.λ·φέψου J :61 σ:ιτ:
σύψα.τ6ς :ους: το σ"',<Ιυ).ί, �ως ')Ο.ί r::χιλο. �τοοj1Ξtς ύπατα.γη;: γο•1ιi:t
:η1Χ, ·Jπ6:ι.ιλ�σ�;, Χ�ι α/χ.6 μη 1Χt':"fj
ό λύκος, παρα.�ίνzτα.ι ξα.πλώ·ηι
τα.ς στο χωμ.ια. μ,έ τη ρά.χη, πρc.σ- j1_; "J'JY'( ,ώμης, Χ.λ.π.
' α.'
' xot)Jta. του στοΊ
, 1ψΞ.. pοιτ-χ; -ην
Σι<λnρότnc:
,
�ικ.ά.,
τόri:i,
:
ό
ο
πού,
γz
,
τ πα.λ τ υ έναντίον των ϊ:ώων
τηι γ)ύ,φz:.
Στον άνθρW111:ο, ή τ�>ΑΙε,τουιpγc.
�τη Τ'α-λλ:·:ι. iξεσr;χώθψα.•1 r:ι;ί πο!ησ:; τοϋ iγω•ιο; yί,ιιmα.: μ6λ'Λ -:,<ιJ(Ιf�λΟ: Ξ'Ι:Χ.Ί-:tΟΊ ,W I ΠΞ.:p'Χ'ΙΟΊ στά. ΧΟ'Ι"t':χ.ρο,χτυιπ-ήμ:πχ χαί
' ά.τω•ι y::Χ :ί; :J'J'ΙέπΞιzς :ο5 ;ι,α.
στά σπ6\p, ΧΙ?.ί δλα. τά. μiσα.. .εί-ια.ι π·/-J:μ-:t.--:Qς �z 'JΧ'Υλσ1Jς. Γ ρ άι�::� Ξ.
κα.Η yιά την συΊ>τp:οη του ά.γτ: '/α.ς Γά.λλος: Ι :α.τί μ�:rι.ιο:οΟ'J ι
πά..λου. 'Εν τούτο:;, r..α.p-x-c pιzί δ μ�κ.ρ6οι-χ
:ιi)-χ, χάρ:ν Ιπ::.:r;')Ι ... ""\
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\.ΙιΟΥ�'Υ,W'Ι �uε,λrε,WΥ, κ.α.ί δΙεy χpησιοποιουν ώς rπ,εφχμα.τόlζωχ τούς
ψελλούς, τούς μέlfh.ιισιοu:; ή τούς
εγyJλημια.τίιε,ς; Κ'ΙΧ.'ί εν ΠΙΟΟσ"Q πε,ρt
πτώα�ε:, εvα πεipΙΥ.μα. γι�ά κά.ποιο
θετtΧΟ σκοπό οίν1ε� οί.ικια.ιολc,γία
�-r1 θυσία του ζώου. ' ,)Jλά,, γιά.
-ό Υο?:ΙΠ'lt ι:ψ,cι.; Δέν το ξέρου,ν δλο:,
δτ: πρcrι.α.1λ1Ξ ί καρκ,ίνο; Κcι.ί οέv
τό κόοουv. Θά. α-λlλ,ά.ξη ή ΧΙ!Χ. τά.
σ:α.ι:JΙ.ς, r.ί.ν θυσια.στου-ι :ιιερ:tιιά. ζωcι.
5;,y,όιμη;»
1

1

1

1

'Όχι θεομnνίεc
Συ·ιηιθlί ουι.ιιΞ y.ά, μιλουμε γ:ά.
«θlεομηνίιες», η φυσ:.;κές κ.χτcι.στρο
φέ:;. , λλά, εκτός του οτι οί θε• cλ
δέν «μηνίου,v» κχτά. τω·ι ά.νθρώ
πιωrι, Π Ο ).λ!z ς α:rοό t ίς « :pUΙσι Υ..ιΞ ς >
κ1.τα.σ-cροφές δεν είναι δ,:ό,λο1 )
π:ρ&,ξ,ε�ς της Φύ,α�Ξ ω;, ώλλά, τιί>ν
1
&·11θρώπ1ων τιί>ν ί διων. Αυτά. ετό
·1 :σε
,σ' ε1Όtσ:-:Jλή -ου πtpός &μ-ε
Ρ'· Y,X'I� κό πφ�οδt χιό ό Υ.ιαJθ γητή;
τη; γ�εω,λογ11:χ.ς κ. Κά.ρλος Κα.
ρ6;vτσ-χ. Ί'ά. 50.000 θύ ι .ιιχτα τιί>·ι
:J1Ξ�Ι'J1μων στο Πε,ρού, λέy,ει, δέν ή
σ1.·ι θύμα.t�¼ ούτε των 10,zG)ν, ουτε
τη; Φύ,:JΙΞω;. 'Έφτα.ιξαν οί α.νθρω1v01:, πού κατέl,-τρεψα.ν τά. Μση η
εχτtσΟ'.'I σέ α, στα.&είς ποpιοχές κ.αί
εψψΟ'JΙ τήrι κχw.στροφή, μJΞ �ια.
'θηιμα.τ:ική συ-ιέ"ΤΌΞια..
1

Ή μετενσάρι<ωσιc
Το γ-ιιω.στόν "ΧΙμιεριχ,α.νιιχ.όν Ίι-ι
στιτοίvτοv διφωνή,σιΞως της κοι
?ης yνώμη� «Γκά.λιλοπ» δυΞξήγα.
γιε &ιιειθ-νη ερ,ευναν έ'Τtί του θέμα.
-ος της μιΞ Ξ'νσα.ρκώσεως. ΦυΌι
Ύ.ά., Ύ/ ε,ρ,ευ,να. ήτο δ·ειγψ1,τοληπτι
κή, %-Χί ε�διικά. γ,�ά, τήν Έλλά.δα
ψχίγε,τα.: πο, λύ λα·Ι'Θσ.σ.μιένη.
Π&;γτως, ίδού -vά. &ιποτελέ-

1970

01ματα.: 'Επί έκοοτόν &τόι�ωιv, δέ
χοντα.� ώ; ευλ ογ ον τrr,ν αm:οψιν
της 1.Ι.Jετε-νσα.ρκιώ"J1εως 26 ,είς Κα.
'Αα.ο?.ν, 25 είς Δυt. Τ Ξpμχν-ίαν, 23
ε�; l'α. ), _Ιλίcι:ι, 22 ε1ς 'F)λ!λιά.δcι., 20
, ς Πcιλ,.τ,εί•οο; 'Λμε•ρ•.
ειίς Ήνωιμ,ένα.
κη;, 20 ε1ς Λύστρία.ν, 18 είς 1.
Βρετα.ννίσ.ν, 14 είς Νοροηγία.ν,
12 εις Σcιυηδία:ι.
1

Ό Θεόc στήν
τnλεόρασn
Ή "-\UΞ,,ικcι,·�:κ-rι δι7.!ψήμ�σις δέν
γγωιρίζ�� ορισ.. Στήν έμπορ:·κ:rι
τηλΞόpcι.σ: έμr.ραvίσθηκ,z ή Ευα. νά.
τε•ίν το χbp•ι στ+,ν θρυιλική μη
λι,ά, του Πα.ρcι,δzί1σου. Καί -ότ�ε Ξ
Υ'-Ξ. α.ν(ι,ιθη ό Θεός:
- Ευcι. ! Τ: πας νσ. κ/4:ι ; ;
-- ά, φ6.•ω ί::να μηιλοφά,χ,: ...
- Rυα ! Δεν OIOU εLπα. 8τι το
μήλο ,εί'Ι'α.: α.πr1 γcψευμιέvος Υ.α.ρ
π6ς;
- Μά., ό ο :ρ ις μου εΙ1Όε οτι το
ελιεγιες &σt1είχ...
- Καθό\λσυ &στε, ίCΙ, ! Πέταξε το
μήλο η .. ουστ δmό τόν Παρά.
διεισο !
- Μά πz�νά.ιω ...
- ΜπcψεLς νά. φας οποιο α.λλο
φρουτο θ•έλ,ει• :;ι της έτα.ιρί,χς ΊΊχδ•ε !
"Αν σέ δiω •ιά. πιά.v· ης στο χέοι
σου μηλο... οϋ.στ !

.

'Η Σελη' νn... τυρι;
Σi Π'pόσ:ρα.το τευχος -<Jυ �,.uε
ρικα.ιι( κου rοεριοδικου «Σά.ϊα:ις» έ
δημοJ1:1Ξύθη έπιστολ-rι των "Εντουpντ Σφά.ϊμπο1 ρ Υ,αί 'Όρσον
,,
' '
ν,,φσον, ετοοιρων του γιειωλ
ι ογιΥ,ου πα.ρατ. η1,0η,τηψι v Ν έcι..ς Ύ 6ρ
κη;, σχΗuΥ� μέ τ-ην... τυ,ροει,δη
ύσιν της Σειλ-ήvη,ς. Ο! ,δύο ειπι-
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στfιμ,ο�ς �έ·ι ίσχυρίζονwι, βέ
σ'Χι-α., δτι τό φεγ�ρι ,εΙ•ιοοι. .. τυ, � r1 ' ι:ι."' •
ρι, .ισ.ΑΛσ.
ι/4Ο'Χιωνουν, στηρι,,.. �ς
τήν α.ποψlν των επί �·ιός πίνια.
κος, lνός χ6.ριτου -m.ι 14 Μ.pα
πομιπ,1) 11 και ση,.1.ειώσιεων, οτι τσ
Φειyγά\ρι εχει πολλές δμο,ιότητε.ς,
πλήν του \J..'ΧΥ,ρ6&ε�ν σχήματος -και
χρώματος, μ½ ενα -<χιεφάιλι» τ�
ροϋ.
Μlσ. έ-χ. -οω ι μ,εθ6Ιδων, α.ί δποίιΧι
χρη,σι:μσ-πο:οi} 1,τ'Χ!ι γι« τήν 11ιiλέ
τη τG>ν πιzψωμάτων, ε!ναιι ή 700.
p'Χτήρφ:ς τη; μέσψ σ.ύτG)·ι δ:,ε
λιεύ.�εως τG)·ι ήχητuκίί>•ι ΚΙUΙ\t/J.τl(J)'Ι.
ΔιεξϊλιfJ6,'Ι't'ες τά άποτε.λέσμ,σ.τα.
πολλών δ:εp-Ξ'Jν ''J!Ξων της Σ.,ιλή
νης, οιί Σρο:i·:μπ-ερ κα.l " ντερσον
l"Κ.•:ψΧν μί1χ,χ «iκ-πληκτική» ά.νc1.
κ:χιλυψι: Ή τα.χύτΥ)Ι; 11,εw:δ6σεως
τοϋ r,χου μiσφ τών πετριωι,ι5.τω ι
της Σιε,λή·ιη;, ίσοδυ"ΙαJμ,Ξί περίπω
μέ τ& ε•·η τpίτο·ι έκιείν ; του f,
χου, δΙ:1εpχο1.1.{νοο τα 1tειτpώ11ι-::ιτα
της Γης. Κα.τόπ.:ν ,Jούτου, οί
δυο πιροσ.να.φzρθέντ-ες έrπιο:rτήμονες
προέ6 η,:rο. ν, δια σχ_e ικής έρεύ ιr:;
-uων, είς ά.νσ.ζή-τησι γηί ιω•ι ύλι
κών, είς τά δποία. δ ήχο; ι�εταδί-

δετα.: μ)έ π.,_p6ιμοινχ τσ.Ι',<,ύτ τσ.. Κα.l
τα ύλιw.ι αύ-ά. ήn·ι μιιά ποιrι<.ι
λία.... τι.ψ:G> ι της Ί1λ6Ξ'Όίας, της
Νορ-6ηγία.; κ:χ,ί της Ί τα.λως, κα
θώς mί της 1t'εpιοχ·7jς Βέρ,μ,οντ
των Ήνωμ. Ιlολ:'t'ειώ'Ι. ί έπ:
στήμο•;ες ά.ν-:1.ψέρουν έ-rοίισης, χρο
νογρ'-· :ικιώς, λ&γφ τοϋ π-εριέργου
τοϋ πριi'γv,'Χτος, οτι' κια.τα τό11
16ον αλώνα., ε!χε ύπαστηριχθη
αιπό τον Ντεζι·ιτέριο•ι 'Έp7..σμον,
τον Τζων Χέ t,γΟU"Ιτ κα.ι Υ,σ:ποιον
Τζών ΦρDθ, οτι ή Σελή•ιη εΙ ια.ι
τυρί πράJσιι νο!
Τό νόστιμο είς &λην α.ύτήν τή•ι
ίστοp(,χγ είνχ: ατι ενα.ς φ'ΧΨJ.τι¾ός
θρηr:;χιευόμ,ενος -:ης 'Α�μειρια:ης ε
γρι:Χψε στό ΠΞ>pιοοικ,ό «Τιiϊμ» θια.
\J"-pτυρόμενος: ,,Τί αιπιλ ροφ6-ρη
τοι, πού ε!νια.ι α.ύτοί οί ε.πuστ 'μοες! Ή Σελή'Ι"Υ), τυρί! Μά δέν
έδ�ά.Όm;�ν τήν Γέ.ν,ω�ι, κεφιi
ΑΙJ.ιο•ι πρώτον; Ή Σελή�ιη �δη 
μιουρyήθη ,ήν τιετιiρτφ ήμέ,ρα.ν,
ενώ αί &.γεD,.iδες τήν εχτ ν. Πώς,
λοιπόν, εyιν-ε ή Σελ ',,η από τυ
ρί, iφοϋ δέν ύπηρχα.ν &.γεD..άιδε,ς ;»
Π rχiΎ1v.ι.τι, πώς ;

Ο -ΡΟΝΟΓΡ ΑΦΟΣ
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ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ

1956 - 1957 - 1958

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961
Έκαστος πανόδετος-χρυσόδετος τόμος
Δια τούς συνδρομητας εσωτερικοϋ Δρχ. 70
Δια τούς συνδρομητας έξωτερικοϋ

3
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1 ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΕ 1
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραψεϊα του «Ίλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαu
θμωνος), είναι άνοικτα μόνον κάθε
Δευτέρα καί Παρασκευ'ή 1Ο - 12 π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλουμεν άποστέλλετe. μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς τήν διεύθυν
σιν: «Κωστην Μελισσαpόπουλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Λπο
στολαί μέ τραττεζιηκάς έττιταyάς η
iντολάς, μας δυσκολ,εύουν. Νά άνα
yράψι:ται καθαρά τό όναμcχτεττώνι.
μον καί ή διεύθυνσις του άποοτολέως.
ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόvτων έτων δρ,χ.
60. Τιμή τεύχους δρχ. 1Ο.
Δέν ι'Jπάρχουν με.μονωμένα τΞυχη
ύπ' άριθ. 2-5, 7-9, 11-12, 1518, 23, 25-26, 28-30, 32 - 33, 40,
44, 49 - 50, 55 - 58, οϋτε τόμοι 1957
-1959, 1962, 1968_
ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποστ::χλέντα ιπούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
άπό τό Ταχυδοqμεϊον μέ. τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος»_ Πα
ρακαλοϋνται 1-κJοι τούς yνωριζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Κοσμας Δημητριάδης, Πανεπιστη
μίου 44. Νικ. Παναγιωτόπουλος, Δ.
'Αρεαrταyίτου 17, Πειρα,εύς. Δ. 'Αρ
γυράκης, Δ. Γούναρη 2, Πειραιεύς.
Χρ. Κεχαyιόyλου, Χρυσολωρα 1Ο 12. Γεώρry. Λϊζος, 'Ελ. Βενιζέλου 91,
Καλλιθέα. Πέyκυ Παναyουλσπούλου,
Κανάρη 25, Μοσχάτον. Άρy. Παμα
μικίδης, 'Αμερικης 12. Κ. Παπαχρό
νης, 'Αριστομένους 98.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Κων. Βουλyαρίδης, 'Αγγελάκη 21,
Θεσσαλονίκη. 'Άyy. Κεικές, Κολοκο
ψώνη 19, Θε.σσ<Χ!λονίκη. Γ. Μοδιώ
της, Λασκαράτου 25, Θεσσαλονίκη.
Σ π. Χονδρσγιάννης, 'Αποστ. Παύλου
46, Θε.σσcrλον�κη.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'Ιλισοϋ», τόμοι καί βιι!>λία,
στό Βι<5λισπωλεϊον 'Αντωνίου Στυλια
νου, Λεμεσός.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ Β !ΟΝ
Γ Δημάδης, θeσσ<Χ!λονίκη.
Θεόκλ. Φιινrικλης, 'Αθηναι.
ΒΙΒΛΙΛ
ΠΟΥ ΕΛΑSΕ Ο 4-IΛΙΣΟΣ:ο
(μέ τή σειρά λήψεως)
'Ιωάννα Δρί<5α - Μαρα<5ελίδου: Δά
σος - Φύση καί χωpιό (Ποιήμα
τα). 'Αθηναι 1970.
Γιώργος Βλαχοδημητρακος: 'Αδελ
φοσύνη (Ποιήματα). 'Αθήνα 1970.
Αϋρα Θεοψάνους: Ποιήματα (Καιρός
δεύτερος). Λευκωσία.
'1. Βασιλ,είου: Παλιές πέτρες στό κά
ατρο των Ποπρων. 'Ανάτυπο 1970.
Πρωτσπρ. Γe.ώρy. Πυρουνάκης: "Εκ
Κ!λ.ηση - Πρόταση. Άθηναι 1970.
Κώστας Ν. ΤpιCΧΙVταφύλλα,: Τά Ναυ
πλcακά (1862) έν Πάτραις. Τό ιάρ
χεϊον των οίκοye..νe.ιων Δρακοπού
λου καί Καλαμσγδάρ ,τη. 'Ανάτυ
'!fα 1969. "Εξ διαθηκαι Παλαιων
Πατρων ά:ποκe.ίμεναι e.ίς Μονήν
'Ομπλοϋ. 'Ανάτυπον 1970.
'lωάΜνης Στάμου : Ν�ρων (Ποιήμα
τα) , 'Αθήνα.
Κ. Ζιναραγιαντάζα: 'Απόκρυφος έξέ
λιξις της 'Ανθρωπότητος (Β' εκ
δοσις), 'Αθηναι 1970.

1970
ΠΕΡ ΙΟΔΙ ΚΑ

Περιοδικο 'Ελληνίδων Βορ
(Μάι - 'lοον. 70).

Έλλαδος

Δελτίον
Πρακτορεία.,
Πνευματικης
Συνεργασίας (Μαι - Ίούλ. 70).
Σμύρνα

'Εκδότης- ιευΟυντής
Κ
. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
1 'Εθνικής Τραπέζης 3 - Φιλοθέη
$ Προϊστάμενος Τυπογραφείου
S ΙΟΡ ΑΝΗΣ Α ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Ποσειδιονος 51 - Π Φάληρον

"1\N\-'\�..v......v.,v.•......,......v��v.....v.��..
.,..

'Οριζοντες ('Α,ιρ. - Μαι - Ίούν. 70).

Κρίκος
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('Ιοολ. - Αϋγ. 70).
('lουλ. - Αϋγ. 70).

)

!

�,Aφt/•N.*:ιΛ*H.•wAw,wH.¾"N•':Jt'.Λ/V'•••WW..•"J.••"lh"H,,ww

Δασικά Χρονικά (' Ιούλ. - Αϋγ. 70).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΔΙ ΣΟΥ,.

Νέα Σύνορα ('Ιούλ. - Σε,τ, 70).

'Μεξαvδρούπολις: Σ. Πεσσάχ

'0 Κόqμος της Ψυχης ('Ιούλ. - Αύγ.
Σε,ττ, 70).

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος.

Λσγοτεχνικο
1970).

Περιοδικο

(' 1 ούλ. -Σετιτ.

'Η Χαραυγή της 'Αληθείας ('Ιούλ.
Αϋγ., Σε1ττ. 70).

'Α,μμόχωοτcς: Άνδ. Τσό1αος.
Δρό,μα: Φιλ. Τζάλλας.
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπaλfις.
Ήρόιχ.λειον: Λ. Κουντfiς.

'0 Φυσιολό�τρης (Σε,ττ, 70).

0Θσσαλονlκn: Γ. Βαρόνος.

Σαλ,τισμα (Αϋγ. - Σε1ττ. 70).

Καλαμάτα: Ά. Ο\κονομόnουλος

Παρα.ισία (Σεn.. 70).

Κάλυμνος: Δρ. Κωλέπnς.

Κρητική 'Εστία

('Α1τρ. - 'lούν. 69)

Κοζάινn: Στέλλα Τσιοπάνου.

'Η1τειρωτική 'Εστία (Μάι - 'Ιούν 70).

Λαμία: Εύ. Παπαντωνίου.

Πνευμcrτική Κύπρος (Σε,ττ, 70).

Λάρισα: Π. ΆργυρόnΟWΙ.Ος.

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤΗΝ Κα ΕΡΑΤΩ ΜΕΛΛΟΥ
'Η 'Ένωσις 'Ελλήνων Συγγραφεων
καί Δημοοιογραφων Τουρισμοϋ στόν
Τοορισηκόν Διαγωνισμόν συγ
Ε'
γραφης εργων διά τήν 'Ελλάδα άπε
νειμε βραGείον στήν Κα 'Ερατώ· Αίκατ. Μελλα.ι διά το ταξιωδιωτικο
της κεtμενο «Στην Ούρανούπολι Ταξίδι ατούς Δελφους - Κατα,τληκτι
κοί βρο:χοι των Μετεώρων». Συγχαι
ρqμεν τήν έκλε.κτήν συγγραφέα εύχο
μενοι πάντοτε έπιτυχίας.

Λεμεσός: Άντ. Στυλιaνοϋ.
Λε
, uκωσlα: 'Αχ.. Ζαβαλλnς.
Μυτιλήνη:

r.

Καrι<αδέλλnς.

Ξάνθη: Εύελπις Ράνος.
Πάτραι : • .Ι\θ

Κοντοσάκις.

Πάφος: Κ. Καθnζιώτnς.
Ρόδος: Μ. Φωστιέρης.
Σϋρος: Π. Ζαραφωνlτnς.
Χaλrκlς: 'Iu. Χριστοβασlλnς.
• 1 σταμnούλ: ΙΓ. Βακαλόπουλος.

**************

1970

384

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΥΣ
Σελ.

'Ανακοίνωσις

305

'Αφιέρωμα στrιν πα:γικ.όσ,μιο <<'Ημέρα των ζώων)>
Φώτου Γιοφύλλn: Τό σκυλάκι
R. Bumicr: 'Υπέρ εύηrμερίας των τετραπόδωv
R. Desnos: Τά ζώα μδς ,έκπαιδευουν
R. Dcsnas: Τά ζώα μδς ,έ;κnαιδc:υουv
Ζώα - · Ιaτροi
Μνημείον "ίππου
Κατά τfις ζωοτομίας
Π. Άναγνώστου: ΊΗ ήθιική τfις άκρεοφα,γίας
"Ενα λυκόσκυλο στον σειαμό του 'Αγαδlρ
'Οδηγοί, προσοχπ στά βατpαίΧάκια

307
308
310
310
311
315
317
318
319
321

'Υπ6μνnμα του ΤεκτονικοG 'Ιδρυμαιrος πρός Ύ'ι'ιν · 1 ερ. Σύνοδον 322
Ά. Λα,σκαράιτου: Ό καινοΎ'όμος

33•1

Δnμ. · Ιωανν:ίδn: Τό Άσκλnnιείον τfις 'Επι,δαυρου

335
339

Άποστ. Φωτοnουλου: 'Ορφεύς
Σαρ. Παυλέα: 'Ύμνος σrrnv Ά,φροδίτn, Ό έλευθεροnοιιός · Αγν�ος
Αιμιλίας " Ιβου: <�Προrμnθεύς Δεσμώτης>>

�6
347

Άnσκόrμ,ματα: 'Αγράμματοι Άρχιερίσκοι, Συγκέντρωσις ιΘ,ρn
σκειων γιά mv είρήνn, Εικθεσις 6ντιrι<.λnριικn γιά τό διαζύγιο, <<Τό βλέ:Jμιμα του ΆΑδάμ», Ίεράρχοι πού ζουν 300 χρόνια nlσω, Παράδοσις κα\ rκαvόνες περί ράσου ικαi γενείωv 353
Σοφίας "Αντζακα: ιιΘωμδς ό δίφυχος»

364

Χριστου Ριζοπουλου: Τά νέα βιβλία

368

Αlδ. Ζ. Γουγούτα: Ό Άπ(λας τfις Πολ. Διαθήκης

374

Χρονιικά

375

Μεταξύ rμας

382
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1970 ••
•

15 °Ν ΕΤΟΣ ΤΟΥ

11

\ΛΙΣΟΥ,,

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΝ ΡΟΜΗ Δρχ. 60
( Έξωτ.εραου $ 2,50)
ει,μωι.; παραχαλουνται
oi 6γαπnτοi Cϊυνδροpnταi

•
•••
•••
••
•••
••
••
••
••
•••
•

••

ΝΟ. ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΤΟΥΣ :
χωρiι_; 6ναβολrι

ΚΑΙ
ΝΑ ΕΓΓΡΑ ΨΟΥΝ

ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ R

να μαι_; Cϊτείλουν διευθύνCϊειι_; ύποψnφίων
δυνδροpnτων, για να του<.; mείλωμε τεύχη
Δείγματα παρελθόντων f:r:iiN δωρεόν.

Ο cΙΛΙΣΟΣ:) ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Βοnθiίδτε την 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Τύποις : ΕΠΤ Α.ΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

,z, 631.675-926.963

70· ΤΗΛ. 312.322 · Α ΘΗΝΑΙ
ΑΙΟΛΟΥ
ΦΙ ΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25· ΤΗΛ. 831. 768 • ΑΘΗ ΝΑ 1
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289· ΤΗΛ. 968.467· ΚΑΛΛΙΘΕΑ

