
Ο ΤΕΚΤΟΝΙΕΜΟΕ 

ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΕΚΕΙΑ; 

ΔΙΑΛΟΓΟΕ 

μεταξύ τού Μητροπολiτοu 'Α ττικίις 

καi ·tού Τεκτονικού 'Ιδρύματος 

* 
Τό •ιlήτημα,, της Βασιλομήτορος Φρειδερίκης, - Ή άκρεωφα

γία της πριγκηπίσσπς Ειρήνης. - 'Αποκόμματα: Ε. Π. ΠΑ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΔΗΜ, ΨΑΘΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ. - .Η 
43n 'Επέτειος τοϋ Άρχαιοφίλου ·ομίλου 'Εκδρομών. -
Ό ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ περί Τεκτονισμού. 

* 
ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ : Τί νά κάνωμε: 

* 
ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

'Έτος 16ov 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19718 Τεϋχοι; 85 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΙΙΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΚΙ:Σ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΙΛΙΣΟΤ (Δοαγrιτσσνlι111 6) 

(Δεuτέρα και Παρασκεuη 10 - 12) 

Η. Ρ. Blavatsky 

Annie Besant 

) 

• 

C. Leadbeater
Besant-Leadbeater
�d. Arnold
Th. Pascal
J. νιn der eeuw
C. Jinara dasa:
Ν. Sri Ram

» 

••• 
• ••

Kriςhnamurti 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ίω. Βασιλης: 
Κ. Κιτρινιάρης 
rιώργ. Μαλτέζος 
Κ. Μελισσαρόπο,•) ·� 

ΔQΧ, 
Τι\ ΚλΗδί. της θεοσοφίας αδ. 60 δεμ. 80 
Στη χώρα τών Γαλά�ιων Βουνών 20 
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 70 
Πρός την Μύηcην JO 
�J,τενσάρκωση 10 
Κάρμα 10 
Σ' έιr ίνου; πού πενf.Jσίt'\· 10 
Ό '.\στριχό; Κόσμυς 10 
'Ιό Φω:; της 'Ασίας 80 
'Η Oεoσoqiirι εί; όλίγα κεφάλαια 10 
Θεοί έν έξυρίιι 10 
'Απόκρυφος έξέλιξις 'Αν{}ρωπότητος 100 
1Ιροσέγγισις προς την Πραγματικότητα 30 
Αί δα{}ύτεραι δψεις της Ζωη� 30 
Φώς στήν Άrι1αχό 15 
Στά πόδια τοϋ Διδασχάλου ( εκδ. 19δ6) li 
Τό Uασίλειον της Εύδαιμονίας 20 
Ί! Ι lηγ11 τη; Σοφίας 20 
<Δελτίον 'Αστέρος� Τόμ. 1931 - 84 εχαστ. 30 
10 Όμιλίαι εtς Όχάt Hl.f.4 30 
Ελ�υθερία, ή άρχή καt το τέλος δεμ. 90 
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Β' σειρά) 70 
Έκπαίδευσι καί. σημασία ζωης αδ. 45 δεμ. 65 
Τό σημειωματάριο έvός Μύστου δΟ 
'Απολλώνιος δ Τυανεύς 40 
Τά 'b.1.ευσ(νια Μυστήρια 50 
'Αποκρυφισμός χαί Μυστικισμός αδ.25 δ. 40 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 50 δεμ. 70 
Εtσαγωγη στη Θεοσοφία αδ. 60 δεμ. 80 
Τά βήματα τής Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 

» ΜΗΤΙΣ (Το 6ι6λίον της σοφίας) δεμ. 70
• Ό Κομήτης ( Θέατρο tδεων) 30 
• «Άγνώστφ θείρ 10 

ΠΕΡΙΟΔ. «ΙΛΙΣΟΣ:Ρ, Τόμοι 1960, 64, 65, 66, 69 χαρτόδ. δρχ. 60 
«ΙΛΙΣΟΣ� 'Επιλογή έτων 1956 - 58 & 1959 - 61 έκάστη χρυσόδ. 90 

Διά τούς συνδρομητάς έσωτερικοίί τού «ΙΛΙΣΟΤ:. 70 
'Αποσ�ιtλα"tι τό dvit"tιμoν, δι.ά νά τά λά6ι�ι tαχνδρομι.χΟΙ�. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΖ ΙΔΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10 
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ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α. XEIMAPAt 

ΑΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕλΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Αραyαταανίου 6 <Πλ. Κλαυθμώνος), ΑΘΗΝΑΙ - 122 

Διευθυντής ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣ ΣΑΡΟΠΟΤΛΟΣ 

'Επιμελητής ϋλης ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΙΖΟΠΟΤΛΟΣ 

ΕΤΟΣ 16ον * 'Ιανουάριος - Φεβρουάριος j 971 • ΤΕΥΧΟΣ 85 

'Έ-ιος 1 6 ον 

ΕΙ ΣΕΡΧΟΜΕΘΑ διά του άνά χειρας τεύχους εtς το ΔΕΚΑ
ΤΟΝ ΕΚΤΟΝ /!τος της έκδόσεως του «ΙΛΙ ΣΟΥ».

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝ 'Προς δλους τούς ψίλους του 'Περιοδικου έy
καρδ(ους εύχάς δι' �να ετος ύγε(ας, γαλήνης και 'Προόδου άτομι
κης και οtκογενειακης. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝ μεyαλυτέραν δραστηριότητα: α) τcρος 
εγκαιρον καταr5ολήν της συνδρομης διά το τρέχον ετος και β) 
'Προς διεύρυνσιν του άριθμου των συνδρομητων . 

• 

ΤΟ ΑΝΑ ΧΕΙ ΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ κυκλοψορει, κατ' έξαίρεσιν, και 
διά των ύτcοπρακτορείων έ.ψημερίδων είς τάς έ.τcαρχίας, μt ιην 
έλτc(δα ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ μέ τούς τcνευματικούς άνθρώτcους. Δέν έ.γ
γυώμεθα, δμως, δτι το σύστημα τοΟτο κυκλοφορίας θά συνεχι
σθfi, καθόσον συνετcάγεται βαρυτάτας δατcάνας. Συνιστωμεν, διά 
τουτο, είς τούς έπιθυμουντας νά έ.νταχθοΟν είς τήν οίκογένειαν 
του « 1 Λ I ΣΟΥ», δια νά άπολαμr5άνουν ενα περιοδικόν, πού ΔΕΝ 
ΜΟ I ΑΖΕ I ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ, νά έ.yγραψοΟν συνδρομηταί. Διά 
τούς εχοντας άγοράσει το τcαρον τευχος, ή συνδρομή τcεριορίζεται 
εtς 50 δραχμάς. 
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IAIS�$-�nΙA�Γt-l 

Δεύτερος τόμος : 1959 - 1960 - 1961 

* 

Κυκλοψορεϊ ό είδι'κός τόμος «ΕΠ I ΛΟΓΗ Σ » ϋλης τοϋ I Λ 1-
Σ ΟΥ της τριετίας 1959-1960-1961. 

Χρυσο-πανόδετος, σελίδες 416. Δραχμαί 90 (yιό: τό εξωτερι
κό Δολλ. 4). 

Ε\ΔΙΚΗ ΤΙΜΗ yιό: τούς συνδρομητάς του «ΙΛΙ ΣΟΥ» Δρχ. 
70 yιό: το εσωτερικό καί Δολλ. 3 yιό: τό εξωτερικό. Χωρίς επι<5ά
ρυνσι ταχ. τελων. 

ΕΠ I Σ Η Σ ό « 1 Λ I Σ Ο Σ » άναλαμ<5άνει νό: ταχυδρομήση άπ' 
εύθείας τόμους ώς δωρον διά λοyαριασμόν συνδρομητων του, ι,:.-έ 
τήν κάρτα τους η είδική εύχετήρια κάρτα τοϋ <<' 1 λισοΟ», στίς 'ίδιες 
τιμές. 

Η \ΔΙΑ ΕΚΠΤΩΣ I Σ ίσχύει καί yιό: τήν «ΕΠΙΛΟΓΗ» της 
πρώτης τριετίας 1956-1957-1958. 

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΔΩΡΟΝ yιό: τόν εαυτό σας καί τούς φίλους 
σας είναι ή προσφορά τόμων της «ΕΠ I ΛΟΓΗ Σ >>, πού περυέχουν 
δ,τι καλύτερο καί διαρκέστερο άπό τό: yενικως έκλεκτό: δημο
σιεύματα τοϋ περιοδι'κοϋ. 

ΘΕΡΜΗ ΣΥΣΤΑΣ I Σ: Δωστε τήν παραyyελία σας δσο τό 
δυνατον ενωρίτερα. Έμ<5άσματα με ταχυδρ. έπιταyή: Κωστην 
Μελισσαρόπουλον, Δραyατσανίου 6, 'Αθήνας (122). 

Μή λησμονήσετε 

········-l

ι<αί τόν πρωτο τόμο: 1956-1957-1958 

Πλnσιάϊ::ει νά έξαντλnθπ. 
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ΔUΜUΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔUΙ 

Είς μνήμην τοϋ Διδασκάλου άφιερώνει 

ό ΙΛΙΣΟΣ 

Ό άyαθός Διδάσκαλος 

'Απόσπασμα Έγιωκλίου τοϋ έν 

'Ελλάδι 'Υπάτου Συμβουλίου 

τοϋ Φιλοσοφικοϋ Τεκτονισμοϋ 

Ό μεταστά:ς έyεννήθη έν Πάτραις κατά: τό ετος 1896. Ήκο
λούθησεν έyκύκλια μαθήματα έν Πάτραις καί 'Αθήναις. Άπε
ψοίτησεν άττό τό Πανεττιστήμιον Άθηνων, ενθα έσττ:::>ύδασε φυσι
κά:ς καί μαθηματικάς έττιστήμας. Έν τfi κοινωνίςχ έττηyyέλθη τόν 
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χημικον καl άη:εχώρησε της δημοσίας ύη:ηρεσίας ώς Διευθυντής 
του Γενικου Χημείου του Κράτους. 

Κανονικως ύη:ηρέτησεν είς τον στρατόν, εις η:ολλά δέ κοι
νωνικά σωματεία της κοινωνίας άη:ετέλεσε μέλος. 
, Είς το τεκτονικον τάγμα εtσηλθε την 15 Μαίου 1924 άτιοτε
Μσας μέλος της Στοας «Προμηθεύς» έν 'Αθήναις, της δη:οίας τάς 
ςrυνεδριάσεις η:αρηκολουθησε μέχρι της τελευταίας αύτου η:νοης. 
( Είς τον ψιλοσοψικόν Τεκτονισμόν είσηλθε την 16 Άη:ριλίου 
1927. Καl άνελθών διαδοχικως ελα�ε τόν 33ον 'καl τελευταίον 
�αθμόν την 23 'Ιανουαρίου 1954. 
1 Κατέστη ένερyόν μέλος του 'Υπάτου Συμ�ουλίου την 16 Ία
νουαρίου 1957, Άνθυπατος αύτου τήν 14 Δεκεμ�ρίου 1964 και 
fΥη:ατος Μέγας Ταξιάρχης έξελέyη την 15 Φε�ρουαρίου 1966. 
Την ασκησιν του ύπερτάτου τουτου τεκτονικου λειτουργήματος, 
διέκοψε δια του θανάτου ή άδήριτος Μοίρα, την 17ην Δεκεμ�ρίου; 
1970, κατόπιν βραχυτάτης άσθενείας. 
1 'Αδόκητος καl αtψνίδιος ύπηρξεν ο θάνατος, προξενήσας ψυ
χικόν αλyος είς τούς άδελψούς καl καταλιπών κενόν δυσαναη:λή
pωτον. 

1 
• 

1 
Πρό χρονικου διαστήματος δε'καετηρίδων πρό του θανάτου 

tου συνεδέθη καl στενως συνειρyάσθη μετά της δμάδος των σε
�αστων ήμων διδασκάλων Σπυρίδωνος Νάyου, 'Αντωνίου Άδρια
νοπουλου καt των αλλων ίδρυτων της Συμ�ολικης Στοας «Προ
μηθεύς» και άπό αύτούς έμποτισθεlς ήρυσθη τας βάσεις της μυ
στηριακης του Τεκτονισμου διδαχης, μετουσίωσε καί μετά ζέ
σεως δαψιλως μετ.έδωσεν είς τας Στοάς του Τεκτονισμου. 

Παρών πάντοτε ητο είς τα Γραφεία του 'Υπάτου Συμ�ουλίου 
άνελλιπως κατά τας συνεδριάσεις των ψιλοσοψικων έρyαστηp:ων 
παρίστατο, ού μήν καί των Συμ�ολικων Στοων. Μετά σθένους 
έδ(δασκε καί άνέπτυσσε τα τεκτονικά θέματα. 

Άκουραστος, βαθέως ύπεισήρχετο είς τα νάματα των τεκτο
νικων ίδεωδων, τα δποία μετέδιδε μέ τό μειλίχιον αύτου ϋψος 
εtc τούς άκροατάς. Εϋληmος καί πάντοτε σαψής, κατέλιπε κατά 
το τέλος των δμιλιων του είς τό βάθος της ψυχης των άκροατων 
του ούσιώδεις γνώσεις, ώς κτημα έσαεί αύτων. υοταν έπρόκειτο 
νό: δμιλήσn, ή αίθουσα ητο κατάμεστος. 

Ό Δημήτριος Ίωαννίδης διεκρίνετο δια ΑΓΑΘΟΤΗΤΑ, ΦΡΟ
ΝΗΣ ΙΝ καt ΣΟΦΙΑΝ. 

θά διατηρήσr.,_,.μεν έσαεί ζωηράν την μνήμην του σε�αστου 



., 

1971 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 1 

ήμων άδελφοΟ Δημητρ(οu Ί ωανν(δου. Εύχόμεθα δέ 'ά-ττό καρδίας 
έκεϊ δπου μετέβη ή ψυχή του, νό: τύχη της άγαθης μοίρας . 

• 

Άκολουθων 'δ' πεφιλημένος ήμων αδελφός τό παράδειγμα 
1ταλαιοτέρων έν τφ Τεκτονισμφ άδελφων ήθέλησε να ποδηyετήσn 
τούς συνανθρώπους του καt εtς gτερον Όρyανισμόν, ούχt Τεκτο
νικόν, την θεοσοφικήν Έταιρ(αν. Άνέλαf!>εν έν 'Αθήναις την διοί
κησιν μιας Θεοσοφικης Στοάς, της «Άθηνας» καt έμ15ριθ.έ·στατα 
έκό:στοτε καl άνελλιπως άνέπτυσσεν έν αύτft την άρχαίαν Έλλη
νtκήν Φιλοσοφίαν, μεταδίδων τά νάματα της άρχαίας Έλληνικης 
Σοφίας. Ή διιέλευσίς του έκεϊθεν υπηρξεν έπίσης φωτεινή. 
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'Απ ο χα ι ρε -ι- ι σ μ ό ς 

Θά. πεpάJσ:η π0ιλύζ καιρός .νά 
συνέλιθωμε ά.πό τήν Θλίφι πού α.1-
σιθ�:χ.νθ 'κα.με με τον σJταρόοπτ, ά,
ποχ ωpισμό. JIII.iς εy-κια.τέλ,ειψε εLς 
1t1εpίοδοιν πού ή σύνεσις κα.ί ή 
ιπρα.6ιτης του θά. μάς δδηΎοϋα 
στην δι'Κια.ίωσιν της πpοοπα.θείια.ς 
μα.ς. 

'Εntε,δίωξε ε'ί ζω'Ώ την κ,7,τά:
'Κlt σ:ι καί την μετ17Jδοσ;: τη; Ά
λ ηθεία.ς 'Χιαλ της Άρετης, μ,½ Ά
γά:ηtη προς τον "Ανθpωπο, τήv δ
ποία.·ι εν ζω'Ώ ι.ι,ε τόσην α.υσ:τηpόc 
τψα. ετήιpγ)Ισ;ε, ιμιεpuμνών δ:ά. τό,ν 
α.νθpWΙΙtον ά!δια.-,,..ρίτως, μl y·ιώι,.ιο
να. τ+, v θpηισκιευιτι"Υ..όιτηrτ:α. τ"rjς 1.1,ό� 
γ,ης αλ ηθοϋς θpη,σr.ι(Ιεύα.ς, τή? δ
ποία.ν δ:ά. της θυσύα.ς Του έδpαίω
σε δ Υίός τοϋ Δη,μ,ιου,ρyοϊj, τοϋ 
σύιμπα.ντος Ί η,σοϋς. 

'Εyνώp: σιε την ά,λήθε:,α. τήν δ
π.ο:ια. 11.ιιετέ,δωσε ιΞιίς τού,; φ:λους 
ΚJα.ί συνεpyά..τα,ς του. Πα.ί &πηλ
θε είς α.λλους κόσμους, εyκατα,
λείfιtων τήv Π'pόισκα.ιpη ζωή έξα.
γνιισμένος χ ωpίς νά. έm:ηpεαι�θη 

Ύπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ 

&πό τίς νέ.ε; κοοψΙJιεωpίε . Ή 
ψυχή του θ:χ. εΙναι ευτυχής, δ�ι
όrι-: δεν εκ,�.ι,ψ,χ.ν την πuαιιν του 
πpό; τον Θεόν ώς δ'Υίlμιο,;ργόν 
κ:χ,ί ρυθ ι.ι,ιστήν του σύμπα.ντος -κ,α,ί 
της ζωr;ς 'Χιαί πψ,ήv τοϋ :ρωτός 
'ΚΙΧ� ΠΟΟ;'ός Κ.:Χ�ΟU, εγώ .εις, ·ήμα.,ς
κα.ι τους δι'ΚιΟυς του κα.τΞJλειιrοε 
τήν ιθλίψι, διότι θά. στεpη,θώμε ι 
τGJν ψωrc:ε:νών του, δι�δα-σκιχ..λ:ώ·ν 
καί ύποδεΟξ,εων. 

ΤΗτο Ύ/ εκφpα.σις της κα,λω·σύ� 
'Ιης, της ά.γα1θ6ιτητος, της α,uτα.
πα.pν'ήσ:εως. Φεuγει ά.πό τόν ύ.λι
κό κόσμο εύτυχή,ς, οιόlt'ι εξιε.τέ
λJεσε τό κ,οοθfrι<ι0V του. 

Ή γη θά. -κιρα.τήση -ό ύλιικ/;ιγ 
του σώμα. Ή ψυχή του ελευθέ
ρα. κα.ί έξα.yνισθεί•σ:α. θα ά.vεupη 
τή•ι θέσι της εις τούς ούρα.,ούς 
η ε!ς ά.�λους ζ�ντας ':'όισμως μ;ε
τα.ξυ -υων τελειωv Χα.ι τετελειω
μένων. Με α.υτή ,ήν σκέφ:, α.·

πωθύνα.με rτφός τόν απελθό,ντα. 
Δι'Οά:σ,καλό rμα.ς τό ϋστα'tΟΥ <,χα.ί
pε» ! 
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'Α νεzή-ιησεν - εύρε 

καi διέδιδε -ιό ΦΩΣ 

9 

Σύντομος σκιαγραφία ύπό ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

είς άνώτερον Φιλοσοφικόν Έργαστήριον 

Η Ε ΤΣΑΡΚΩΣΙΣ τού ημητρίου Ίωαννίδη εις τον γήϊνον 
6ίοv ύπηρξ,εν εξόχως αποδοτική. 'Ανεζήτησε καί άνεϋρε τό φως. Καί 
δεν περιωρίσ{}η νά το κρατήση δια τον έαυτόν του, άλλα κατέ6αλεν 
έργώδη προσπά,&ειαν δια νά τό ,μεταδώση καί είς τους συναν,&ρώπους 
του. 'Ημείς εδώ ε'ίμε,&α οί μα.Λλον ευεργετη,&έντες, διότι, είς τό ανώ
τατον ταυτο φιλοσοφικόν εργαστήριον, τοϋ όποίου τό σκήπτρον εκρά
τησεν επαξίως επί εξ συναπτά ετη, εδωσε το πλέον απλετον φως. 

'Εξ αλλου, δεν παρέλειψεν εύχ.αιρ1αν ό ίδιος νά διδάξη προφο-
ρικως εtς όλα τά φιλοσοφι-χά εργαστήρια, εί.ς ολους τους 6α,&μούς, 
τους όποίnυς αριστοτεχνικώς ανέλυε. 

'Εχθρός πάσης έπιδείξεως καί στόμφου, ήτο προς δλους προση
νής και φίλος. Ή άπλότης καί ή ταπεινότης ύπηρξαν το -χύριον χα
ρακτηριστικόν του. 

Τά αρitρα του είς τον ΙΛΙΣΟΝ, τόσον rοεριληπτικά, άλλα καί 
τόσον περιεκτικά, αποτελούν πνευματικήν τραφήν ύψηλης στάitμης, ά,. 
φειδως χορηγουμένην προς ολους αδιακρίτως. "Ας μή λησμονωμεν καί 
τά παλαιότερα αρ,&ρα του εtς τον «Πυitαγόρα - Γνώμονα». 

Αί διδασκαλίαι του είς την Θεοσοφικήν Έται ρίαν, περί της αρ
χαίας έλληνικης φιλοσοφίας καί τού εσωτερισμοϋ εν γένει, ύπηρξαν 
εξιΥχοι. 

Ή άyαπη του πρός το ϋπαι,&ρον και τά άρχαία μνημεία τον κα
τέστησεν προσφιλή κα\ ώφέλιμον εί.ς τά fέλη καί τους φίλους τοϋ 
Άρχαιοφίλου Όμιλου 'Εκδρομών. 

έν ύπηρχεv εις αυτόν διάστασις μεταξί, λόγων καί εργων. 'Η ά
ρεη1 του {μο ανάλογο; προ; τή,, σοφίαv του. 'Άλιωστε αυτή fJtO ή 
προσφιλής διδασκαλία του: 'λρετή κα\ Σnφfα. Κάθαρσις και Φωτι
σμός_ ' γνότης χαι Γνώσις. " ρτεμις καί 'Απόλλων. 

Την αμυδρά,· ταύτφ σκιαγραφίαν του Άνδ9ός θέλω νά τελειώ
σω μέ μερικάς σκέψεις του ιδίου, σχετικώς με τον {}-άvατον, τό με-
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γάλο αλυτο πρόβλημα. Εlναι μία επιστολή, την οποίαν εγραψε πρό 
5ετίας, άπε,r&υνομένη πρός Κυρίαν, της ΟJ1jοίας άπε6ίωσεν ο υίός, νεα
ρός φοιτηη)ς itετικω:ν επιστημών. 

'Αγαπητή μας 'Αδελψή, 

Τά Μέλη της θεοοοψικης Στοας 

«Άθηνα» μου άνέθεσαν νά σας έκ

ψράσω δλην των την συμπάθειαν κα

τά τlς δύσκολες αύτές στιγμές. 

'Από δ,τι γνωρίζομε, τά περιστα

τικά της ζωης μας δtν δρίζομε ή

μείς ο! ανθpω'Ποι. Ε�μεθα άνίσχυροι 

'Πpός τοGτο. Καθορίζονται έξ άλλης 

πηyης. 'Ημείς δεν κατέχομε τά στοι

χεία κρίσΈως της 'Πηyης πού καθορί

ζει αύτά. Αί γνώσεις μας καί 1) κρί

σις μας ήμων των άνθρώπων ε!ναι 

περιωρισμένες. 

'Εκείνο μόνον πού ήμποροϋμε σάν 

c'iνθρωποι ψιλοοοψηιμένοι νά γνωρίζω-

με είναι δτι τά 'Πφιστατικά της ζωης 

μας, τά σημαντικά βέ!κχια, προοδιο

ρίζουν συνειδήσεις, οί μαλλον σοφές. 

'Ό,τι ά'Πομένει είς ήμας ε!ναι ή συνει

δητή πLστις μας στάς άρχάς πού γνω

ρίζομε. Άπό αύτάς ήμποροϋμε, ίσως, 

νά πάρωμε μία πνοή, πού σέ ώρισμέ

νες ωρες μας εtναι τόσο πολύ yρή

σιμη. 

Διο:πελοϋμε μέ δλη μας τήν άδελ

ψική έκιτίμησι καί κατανόησι. 

'0 Πρόεδρος της Στοας 

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

"Ας προσ{)έσωμε άκόμη ελάχιστες περικοπες άπό ι:ί.ρ{}ρα του στόν 
«ΙΛΙΣΟ», πού μας φωτίζουν τόν πνευματικό κόσμο τοιυ Διδασκάλου 
μας: 

* 'Η ερευνα πρέπει νά γίνε,ται με

τό νοϋ έλεύθερο άπό προλήψεις. 'Η 

άλήθεια θά πρέπει νά άναζητηται 

παντοG, χωρίς νά μπαίνουνε στήν ε

ρευνα δρια. 

σαρκώσεως εχει ώς συνέπειαν τήν 

συνειδητ'ήν άναγνώρισιν καί έψαpμο

γήν τοϋ νόμου της άδελψότητος των 

άνθρώπων. 

* Πρωτα γεννιέται ή αγνότης στήν
* 'Η επιστημονική ί!.ρευνα, ίδίως ψυχή καί ϋστερα ή ψυχή φωτίζεται.
τούς τελευταίους αίωνας, εδωσε πολ

λές άλήθειες στον άνθρωπο, άλλά 

τιεριωρισμένες μόνον στά ύλικά πρά

γματα. 

* 'Η ψιλοοοψία δεν εtναι μόνο με

ρικές γνώσεις, εστω καί ύψηλές, αλ

λά εtναι εργα. 'Εψαpμογή των άρ

χων orrό βίο.

* 'Η άποδοχή του νόμου της Μετε.ν-

Ή άγνότης ε!ναι έκείνη πού �κ,μαι

εύει τό ψως. Τήν μεγάλη αύτή άλή

θεια τήν βλέπομε νά τονίζεται στίς 

άρχαίες παραδόσεις.

* Τό πνεuμα, σάν ώριμάση καί ψω

τισθη, εtναι δυνατόν νά ξεψύγη δρι

στικά άπό τό σφικτό αγκάλιασμα της

ϋλης καί νά πετάξη για πάντα σέ 

έπίπεδα θεϊκά, σέ ϋψη ούράνια.
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χ 
-

' ο ι ρ ε .... 
• ... μάρτυρός μου νδναι ό στlχος,

11 

ό όπλός κι· όληθινός έτοϋτος στlχος .. •. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙ ΚΕΛΙΑΝΟΣ 

(Συλλογή •' Αντlδωρο•. 

•Στ' Όσιου Λουκδ τό Μοναστήρι•).

Ύπηρξε μέyα τό 11:άθος δια τήν φιλίαν του Ναζωραίου θεαν
θρώ11:ου. Τό κατέδειξεν ετι 11:ερισσότερον, καί κατά τρό11:ον συy
'κλονιστικόν, δταν εστη 11:ρό του νω11:ου τάφου του φίλου Αύτου 
'Λαζάρου καί με συνείδησιν θεϊκης δυνάμεως άνεφώνει τό «Λάζα
pε, δευρο εξω». Πραξις άτ.έρμονος διδαχης είς αίωνας αίώνων. 
'Έκτοτε, καί 11:ολλάκις, ή άνθρώ,τινος καρδία θα έ11:εθύμει, του
λάχιστον είς ώρισμένας 11:ερι,ττώσεις, νά ε�λε11:εν έ11:αναλαμ�ανό
μενον τό άνε11:ανάλη11:τον· ε!ναι δμως δια τόν ανθρω,τον σκληρός 
καί άδυσώ,τητος του θανάτου δ νόμος. Έκ τούτου 11:άντες θλιψιν 
fχομεν έν τc;'> κόσμcp τούτcp. Δυνάμεθα δμως νά νικήσωμεν ε'ι -ιc;'> 
κόσμcp, έάν έyκλείσωμεν έν ταις καρδίαις ήμων τήν άνάμνησιν 
πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, οtον ύπηρξεν 'δ Δημήτpϊος 
'1 ωαννίδης. 

Χαιρε είς τήν αlων(αν Άνατολήν, είς ην μετέστης, άείμνηστε 
διδάσκαλε καί άyα,τημένε φίλε. 

* 

ΓΕΩΡΓ1OΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Καθηγητης Μαθηματικών 

Θα έpπνεώpεθα ... 
Άπόσπασμα νεκρολογίας ύπό ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Προέδρου του «Προμηθέως» 

Ή ευγενής του ψυχή, &.ποοά.
λου�α. τό γήϊνον αυτής zν6υ,μα., 
περ:εολf}θη της ά.θiα.νασία.ς την 
αιμιφ:εσ.ιν κα.ί δδεύει ... Όδεύzι, 
ψέ•ρουισα. στέφα..•ιον, ουχί μ:-llτα.ιι:r
δοξία.ς, &.λιλά Μξης Π\,\Ξυ.μα.τι,κης. 

Ό'δlεύει έαtί του α.ιθερικοϋ α.ρμα.
τό; της κχί όδηγείτα.ι ύπο του 
Ίπά.του πνευμα.τ:Υ.ου κόl:;�μου, 
προ; τά. κχτά-λληιλα. δ:' α.ύτην 
πνευμαιτ:κά. έπίπεοα., &τ:να. κα.τά. 
τά.ς έπιγε:ους μυήσεις του ήταί-
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μα.σε Χα.ί τά. δπουα. φω,τί οvτcι,: 
ύπό του θείου φωτός της Άλ η
θεία.ς. 

ΉμJείς οί ωδελφοί του ε•;χόμε
θα. y1,λήνην ψυχ:κ 'ν. Άvα.μιμvη
σ,κόιμ�θα, εύλα.6ω:; της φωτΞ:'Ιή; 
του μορφής, ή δπο:α. άrπο,υσ:ά.ζ,Ξ: 
τW,'1 ση�μεpιVWV εpyαισιων ιμα.; ΧΧί 
α!κοοομεv είσέτι τον άvιτίλα.λ?'I 
τω,, φωτε,ιν,ων διδαισrι.αlλιώv του 
μύ:που, δ:ά. των δπο:ωv μέ σο
φία.ν κα.ί σύvοο:γ ,κ,α.θωιδηγουσ� 
τού:; μα,θ·ηιt�:; του. 

Αί,σfJα.,νόμ,Ξ&α. το πvευψχ, του 
vά. φωrt: η το έργα.σttήptό"Ι μα,ς 
Χια.ί νά συμμειτέχη των έρ,yαισ:ωv 

μα.ς. 
Αί τε,λευτσ,ία.ι του σκέψεις 'Υn.ί 

) 't: - 'Ο "ΠΡΟΜΗ-,ε-,,ε:ς ήσαν : « 
ΘΕΥΣ"» ! Αι φ:λοσοφι-κα.ί - ί
δεολοy: Υ,α.ί 10επο:,θήσεις του με
τά.ς δπο!α.ς έφωτ&σθη, έφώτιζα.·1 
Χ:Ι.ί -κ.α.τέ-πφα,v βίωιμ,ά, τrη θά 
μά:; δδηγοϋv. 

Ή ,01Ξ6α.στή, ε�λιΥ,pιv+,ς Υ,α.ί μει
λ:χία. φωνή του, δεν θ' &ντηχήση 
πλέον ύπό τ,ύ:; θόλους τω"Ι έργα.
στηρί1ωγ μα.ς. Θά. μα.ς έμ,πvέη ο

μως κ.α.ί θά. μaς ψωτίζ η προς 
αmr,ησιv της Βιαισ,ι.λ:κης Τέχνης, 
ερ,yου ει"ι,α.ρέlσ,του τψ Θειίφ Δη,
μ:ου,ρ,yψ. 

* 

"Ας έξακολουθήσωμε 
' 

-ιην 
, 

πορεια -ιου ... 
'Υπό ΘΑΛΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι\μά:τη άγά.πη προ:; ολους τούς 
άιvθρώπους ήτο ή ψυχική &-το,μι
κόrtης του σε�νου μ.ια.ς ..lιδσnχ .. ά.
λου. 

Ή γήϊν-η μορφή του, γεμ/.i/tη 
άγα.θ6τητα. κ.α.ί Υ,α.,λωώιη, π:χ.vτο
τε γελα.στή εν1rπετέlθη ει; τούς 
πρόποδc;:ς του Ύμηττου, του ίε
ρου c;:ύτοϋ βουνου, πού εκείνο; εί
Χ εν έπ:γvωσ: ν της μυσtr;p:α.κης 
σηιμα.σ:α-:; του. 

Μ!α. νέα. ζωή ήρχ:σε πλέο·ι δ:' 
α.ύτήv, ε1ς τό·ι πvευιματιχ,ό·ι κό� 
σμον, ή δπο!α. ιθ:χ. είvα-: άαφα.λω:; 

ά.vωλογος του ϋψους εκείνη:;, τήν 
δπο!α,v έδω κά.τω δ:ή•νυσε. Συνιε-

ΊΥ ' ' , ..>, , χ:-.,,,ε: τr;v πορ,ε:α.v τη:; εις τ,ι'Ι α.-
, ·�· - ,,. λ'ξ Μ τερμαvα ουΌV της ες,ε ι εως. α.-

ζί τ-ης φέρει κα.ί τά.:; πλο,,σ!ας 
κα.τα.κτή1:1ε:ς τη; τελωτα.!α,:; έv� 
σα.ρχ,ώσεω:;, οσα. μέ ήρωϊ-;�:J..('ύ� 
κα.τέκ.τησε. Κα.ί α.ύτοδύψχ,μη φτι:
ρουγίζε: μα..κρ:χ.ν του γηίvου χa� 
σμου πού τον κα.τα.κλύζου·ι cιl χα,' κιcι.:. 

Ε1ς ήμiς κα..τέλιπ,ε τό π,λού
σιογ φιλο:,:Jψ:κόν εpγοv του, τα 
ύψ-ηλά. δ:δάyμα..τα. της Έισω,ερ,-



1971 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 13 

κης Φιλοσοφία.ς κα.ί !Ιδιαιιτέρω,; 
των Έσωτερ:κων Σχολω,ν της 
, ρχσ.ί,α,ς Έλλάιδος, 'ΠίΟύ με (nυ,
μ,mτήv •σαιψήνιεια.ν μας μετzλα.μ
πάιδευε. Κχτέλι1Όεν, επίσης, τό 
μεγά.λο πα.ράJδε.:γμά. του, τb δ
ποίον οτα.'i' έζοϋσε 1μα.ς έο:δ::λ.σ",()ε. 
ά.λλά. κ.αί τώρα. Gά. συνεχίζη n

μας δ�δά.σκη. 
Τήν εύyνωμαrονη δ:' οσα πνευ

μα.τι"Κιά. δώρα μiς πρασέψφz 'Κια.ί 
τήν όπόσχε.σ:ν οτι θά. προσπαθή,
σ.ωμΕ.ιν n σ'JΙVΙΞχίσω,μεν, 00:0'/ εΙ
νιαι δυvα.τόν, τό εργον του, δεν 
ΕrΙJψpοοζομεν κοντά. είς τό μ,•ιη,μ,α 
του. Έκ.εί εμεινε τό ψθαρτόν μέ
ρος, ή ϋλη. 'Αλλά., εις 'tlόV 'f,μηrt· 
τά1

�. Άπό εκεί, άιπό ενα. λόφο πού 
τόσο ά.γα.ποϋιΟ'ε, άιπευθ,υν6μJεθσ. 
πρός τό π·νεϋμα. τοϋ πρα.γ�μα,τικο{ί 
Μύστου, πραγ,μα.τικοϋ πνa.υ• α.τι1! 
κοϋ ά.vθρώ1tου, δπως έΥJΞί'ιο· εΙ
χε κ,α.θορί•σει τήν ση,μ,α.σ:α.ν τοη 
οροu α.ύτοϋ. Πνιεuμα.τιικ.ός α:ιθρω
πο;, eλιεyεν, εΙνα.ι δ έξαγνιζ6,μ
νος κα.ί έπ:ζητωιν τήν θείΜ γνω
σι•ι. Τοϋτο εΙχεv ώς σκαπό της 
ζωης του, mροσφέρων ταυτοχρό
νως &ιμέ.ptστον τήν συιμ,πα.ράJ:m:α.
σί του πpός πά.ντας τούς ά.νθρώ
πους, ά.να.λισκόμενος δ:' ·ημδ.ς. 
Ήγωνί10iθη, δπως δλα, τά. «ιί'Jp:μα. 
πα:δ:ά. της γης», 11ά β:ιη,θήση τούς 
άιvθρώπtου:;, νά. ά.ποφύγουν πολ
λά.ς ά.πό τά.ς δοκ:ψχσία.ς, πο'J δ 
ά.ντ:φu,σ:κός τρόπtος ζωης πρ�,χ,α.
λlεί. Προσεπάιθη,σε νά. μάς καθο-

δηγήση εlς τήν δδαν πού τr,ν φω
τίζει ή Γνώσις κα.ί φέρει τήν 
λύτρωσιν. 

'Ήτο ό σεμνός μα.ς διδά.ι:J\"ιω.
λος, πού τώρα. μόv,ον τολμοϋ,μιε 
vά. τόν άπtοκα.λέσω,μ,ε ετσι. Δεν 
του ητο ntpα:1 :,λ ής α.ύτό; δ τί
τλος, θ,εωιpων δτι δλοι είμ,εθα. έξ 
ϊσου μελετητα.ί του μειyά.λου βι
ολίου· της Φύσεως, τ:ων φυο-:,χων, 
ήθ:κων κα.ί πνωμα.τι'Κιών νόμω-.• 

ύτης. 
υQισοι ταν <ΧJΥ.ΟύΙΟ:1.\J!Ε κα.ί εδι

δά.χθηιμιεν παp' α.ύτου, α.ς πpοο
πα.θήισωμε νά μ:μηθοϋμε τό Π!Χ

ράJδε:η . .ιιά. του ·ι.α.ί α.ς �μ,6:χ,.θύνω
μ,ε είς τάς δ:δcrοrι..α.λίας του. Τοο
το θ' άπtοπ:ελέση καί ώνα.γ-iώ?:σ:ν 
τη; πρ'ηφαpi; έκείνου, ό δποίος 
ά.φ:έρω,σε ,μιά. δλόrι..ληρη ζωή ε.lς 
τήv rοpοι:J1Πά.:θεια, νά. δισ.,φωτίση 
τού; ά!δzλφούς του, δπω; πρά.
γμ:χ,.τι το:;ς ήσθά.'Vετο, �7.,ι κσ.τ�ψ
θωσε ν?ι.. κατα.ιστfρη πραγμ7,,τα6-
τητσ., δι' α.ύτόν, τό λεγό1μενον ·'>

πό μεγά.'λου φιλοσ6 ου: ,4.έν δύ
γα.ται δ α.vθρωπος νά. κ,α.ηστ'Ώ 
Μύ.στης, έά,·1 δε·ι συ<νηlθίση ·ιά. 
βλέπ11 ε1;; πά.ντα. άνθp@tον έπα.
,11α.λαμ6α.ν6�νον τόν έι:χυ,τόν του». 

Ι( α.ί ας ψfj λ ησ:.ι..Ο')'Ου<με τό τε
θέν ώ;; προμετωmίδα εί;; περ:λή
ψεις όμ:λ:ω·ι του: «Τό φω;; -6-
τz φωtt:ζει τά; ψUΙ',(ά.,;, δπ6τ7.V 
α.δτα,ι δ·,7.,κα.ω;; τουτο ε171::Ιθ:.ι,μωσι 
Υ.σ.ί έφ' &σο·ι α.δτσ.ι ού'1α:1τ1.ι ν:χ. 
ά.γα..πωσ·. κα.ί 'Ιά. είvα.: δίχ.αιο:». 
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�ίχε ενα πά{}ος μοναδικό ό δι
δάσκαλος πού μας εφυγε- 'Ένα 
πά{}ο; άσίγαστο, κυρίαρχο και 
μεγάλο: Το πά{)ος της Έλληνικης 
' ρχαιότητος. 'Ένας ερωτας η
ταν 6α{)ύς και στα{)-ερός και ά
γνός πού δονοϋσε την ϋπαρξή 
του, φώτιζε τη μορφή του. Πού 
με το πέρασμα της ηλικίας τον 
καταιιτοϋσε, τον διαπότιζε όλοένα 
και περισσότερο, προσανατολί
ζοντάς τον, ό�ιστικα σαν ενα η
λιοτρόπιο, προς τη φωτεινή του 
πηγή: Προς το άρχαίο έλληνικό 
πνεϋμα. 
Αυτός ό θετικός έπιστήμων, ό α.-

1971 

Τό 

πάθος 

-ι-ίις 

Έλληνικίις 

'Αρχαιότη-ι-ος 

Ύπό ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

Σωκράτης: « ... Νίiν δε ευ ί-

στε οτι παρ' άνδρας τε ελπί

ζω άφίξεσ6αι άγα{)ούς, οτι 

μέντοι παρά -{)εους δεσπότας 

.πάνu άγαδους ηξω». 

(ΦΑΙ ΩΝ) 

ριστος χημικός, που ζητοϋσε να 
άποσπάση τα μυστικα της ϋλης 
και τού κόσμου σκυμμένΌς στα 
έπιστημονικά του οργανα, σήκω
σε τα μάτια άπό τη στειρότητα 
των έπιστημονικών του όργάνων 
και 6ρηκε την άπάντηση πού ζη
τοϋσε σε μιαν αλλη έπιστήμη, έκ 
διαμέτρου άντί{)-ετη: Στη φιλο
σοφία. 

Πόσο παράπονο στην ψυχή 
του πού το φως αύτό δεν τού ει
χε ελ{}ει άπό τα πρώτα νεανικά 
του χρόνια, άλλα μόνον στα μέ
σα της ζωης του, στην ηλικία 
της ώριμότητος. Πόση πικρία για 
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τά «χαμένα» εκεινα νεανικά του 
χρόνια, χωρίς τον προσανατολι
σμο της σοφίας. "Ισω; αύτος νά 
ητανε και ό λόγος πού με τόση 
στοργ11 και ένirουσιασμο φρόντι
ζε πάντα νά άγκαλιάζη τά φιλο
σοφικά tνδιαφέροντα των νέων, 
νά συντηρη τον πνευματικό τους 
σπιv&ηρα. 

'Η πρώτη άφορμή γιά τή μύ
ησή του στη σπουbή του άρχαίου 
Πνεύματος εΙχε στα{}η ή γνωρι
μία του με κείνον τον πολυαγα
πημένο του διδάσκαλο, τον φω
τισμένο μύστη Σπυρίδωνα ά
γο. Δεν περνούσε, στ' άλή{}εια, 
t:.ύκαιρία, νά μή μας τον άναφέ
ρη με άγάπη, με έν{}ουσιασμο 
ασυγκράτητο, με αποσπάσματα 
άπο τά λόγια, τά εργα του. Αί 
άναμν11σεις του απο τή σύντομη 
γνωριμία μαζί του φώτιζαν την 
ψυχή του, με νοσταλγία, φώτι
ζαν τή μορφή του. Μπορούμε νά 
πούμε δτι διά μέσου του γνωρί
σαμε χ,αι μείς οί νεώτεροι κάπως 
το {}α-μα έκείνο πού λεγόταν 
Σπυρίδων 1 άγος. 'Έναν παρά!Ξε
νο, ir.'όπνευστον Σαμπολλιόν, πού 
χωρίς πανεπιστημιακές μελέτες 
και διπλώματα, χωρίς καμμιά βο-
11θεια, μόνος του, κατώρ{}ωσε νά 
είσδύση στα πιο άπόρρητα της 
ίλληνικης {}ρησκείας, νά ξεσφρα
γίση καί νά άποκρυπτυγραφήση 
τιΊ μυ&ολογία, παρουσιάζοντάς 
μας δλον τον κρυμμένο, τον irαμ
μένο πν-ευματικο {}ησαυρό της. 

ιά μέσου του έπίσης γνωρίσα
με και τον αλλον tκ-ίνον lξ t
σου φωτισμένον και αγαπημένο 
του διδάσκαλο, αντά!Ξιο σuv, χι
στ�Ί τη; παραδόσεως Ν άγου, τον 
'Αντώνιο 'Αδριανόπουλο. 

' π' αύτούς τους δί;ο παρέλα
βε την βαρύτατη παρακατα{}ήκη, 
την πολύτιμη κληρονομία που ά
φήσανε φεύγοντας: την έσωτερι
κή σπουδ11 της άρχαίας έλληνι
κης παραδόσεως- Τ11ν έπωμίσθη
κε με σεβασμό, με δέος ίερό, -θ-α
λεγε κανείς. Την κράτησε με το 
συναίσ{}ημα της βαρύτατης εύ
Wνης και τού προορισμού του, 
νά την διοχετεύση, νά την μετα
λαμπαδεύση στους έρχόμενους, 
με σύνεση, με άγάπη, με έvθου
σιασμό, ξαναζωvτανεύοντάς την 
και φωτίζοντάς την με τή θέρμη 
του, πλουτίζοντάς την όλοένα με
προσωπικές του άναζητήσεις, με
λέτες καί ερευνες. 

Πά-θος του το νά την δι,α,φυλά
ξη σ' δλη της την πρώτη καθα
ρότητα μακρυά απο παρανοή
σεις, διαστρεβλώσεις και πλάνες. 
Πά{}ος του 11 σχολαστική έπιλογή 
των πηγών, ή άποφυγή των ά
νεύθυνων σ μπληρώσεων, των 
βαυκαλισμών και φαντασιώσεων, 
των άπατηλών έπικοινωνιων (με 
τον "Αδη και τι1ν αρνηση, κατά 
τ1Ίν εκφασή του) . 'Επιστήμων, 
δρ{}ολογι στ11ς και ρεαλιστής σηΊ 
σκέψη, τονίζοντας καί ξαvατονί
ζοντας άκούραστα τον δύσκολο 
δρόμο και τού; κινδύνους του μα
{}ητη. Έπιμένrιντας στα-&ερά, αύ
στηρά, στο πρώτο, άπαραίτητο 
και οδυνηρότερο σκαλοπάτι προς 
τ�Ίν γνώση και τη σrφfα: Στ ο ν  
11 {} ι κ ο κ α {} α ρ μ ό, τ ή ν 
αύτ ο γ ν ω σ ί α  κ αι την 
α ι, τ ο κ υ ρ ι α ρ χ ί α, σ τ ο
Δ ε λ φ ι κ ο « Γν ώ {} ι σ α ύ
τ ό ν». 

'Ώ αύτό το κα{}αρο σαν δια
μάντι Fλληνικο πνευμα πόσο τον 
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είχε γοητεύσει και συναρπάσει!. .. 
ύτή 1] άσύλληπτη στο μεγα

λείο της, 11 άπροσπέλαστη στην 
πνευματοδοξία της {}ρησκεία, μέ 
τον ' πόλλωνα καί τίς Μοϋσες 
και την fJεά των Μυστηρίων, την 

ήμητρα... Με την σοφην Εί
μαρ.μέ1;η, την άδυσώπητη 'Ανάγ
κη καί Νέμεση. "Ηταν ή άδυνα
μία του, ό μοναδικός ερωτάς του. 
Πλη_ ωμένος άπό τον πλούτο της, 
fJ-αμπωμένος άπό τό φως της, 
μπορούσε δικαιολογημένα νά πα
ραβλέψη, νά άγνοήση τά αλλα. 

ΒαfJηά καί λεπτή χιαί διεισδυ
τική ή φιλοσοφική ίνδική σκέψη, 
πολύτ�μη 11 σοφία της Άνατολης 
και της Αίγί,πτου. 'Αλλά έκεϊνο 
είναι ενα αλλο πράγμα. Είναι ή 
συνισταμένη δλωv καί κάτι άκό
μη. Είναι τό τέJ,ειο κάλλος τού 
Πλάτωνα, είναι ή πολύχορδη 
συμφωνική άρμ<ΥΙ•ια τού Ήλια
κοϋ Λόγου. Δεν είναι ή fJ-ρησκεία 
τη; ψυχης. Ε1ναι ή {}ρησκεία τοιϋ 
πνεύματος. Ί -Ι θρησκεία του ϋ
·ψcιυς των πνευματικών άετων,
των έκλεκτών, των ήρώων και
τών {}2ων. Τί νά σού δείξουν τ'
άστέρια καί τό φεγγάρι, δταν
λάμπει Και Υ,αταυγάζει Και δια
λύει τίς &μφιβολίες τοιϋ σκότους
τό μάτι του ηλιου;

Και πόση αγανάκτηση μέσα 
του, τί πόνος και πίκρα ψυχης 
γιά τή σκληρή της μοίρα, για 
τις σκοτεινές έποχές της παρα
κ:μη; της, τή διαστρέβλωσή της, 
τον στιγματισμό και τον άφανι
σμό της κάτω από τό πέλμα της 
αγνοιας και της μισαλλοδοξίας, 
της έμπάfJ-t:ιας και τοιϋ συμφέρον. 
το;! 

'Έτσι ήταν αύ-τός. υΕνας λά-

τρης άγνός. Όλοχληρωτικός, ά
φωσιωμένος, δοσμένος, ενα όλο
κ.α.ί.τωμα στο φωτεινό έλληνικό 
πνεύμα. Τον είχε απορροφήσει. 
Τό είχε χάνει βίωμά του, τρόπο 
ζωη; του καί σκέψης. ' γαπημέ. 
ναι του περίπατοι τά περίγυρα 
της 'Ακροπόλεως, ό Λομπαρδιά-
ης, τό Θησείον, ό ιόνυσος. .. Έ. 

κεί κοντά στα ίερά χώματα, ν' α
ναfJ-υμαται, ν' άναπολη, να βλέπη 
δ,τι βλέπαν έχεϊνοι, τή σιλουέt
τα τΟ'υ Ίερου Βράχου τού Παρ
fJενώνα, τόν μυστηριακό 'Ύ'μητ
τό του στο δάfJ·ο;. 

'Από τό 19'-'2, έπί 9 όλόκληρα 
χρόνια, μέ τίς σειρές τών όμιλιωv 
του ά.πό τήν εδρα της Θεοσοφικης 
'Εταιρίας, με τά αμέτρητα ά.πό 
τό 1956 αρθρα του στον «ΙΛΙ
ΣΟ», μας μετέφερε σ' δλη την 
πΟ'λύπτυχη έλληνική μας δόξα. 

Πα.ρα.,γ,ολου{}ήσαμε μα.ζύ του τη 
γένεση τοϋ κόσμου μέσα από τό 
ανοργάνωτο χάος, μέσα ά.πό τό 
Όρφικόν Ώόν. Τη γένεση των 
Θεωv χαί των 'Ηρώων από τις 
άγνές Νύμφες και τόν ερωτα. τού 

ιός, κι έχείνη την πεντακάθα
ρη σαν μαθηματική απόδειξη γέ
νεση τοϋ ψυχ•κού ατόμου ά.πό τη 
σύζευξη της Μονάδος και της 
Δυάδας, άπό τόν φωτεινό γάμο 
τού Πνεύματος καί της "Ύ'λης, τέ
κνο άfJ-άνατο αθανάτων γονέων. 

Ζήσαμε μαζύ του στούς ίε
ρούς -θιάσου; των Όρφικων, στο 
{}αυμαστό έκείνο Ό μακοεϊον των 
ΠυfJ-αγοριχωv, δπου τά πάντα η
τανε άρμονία καί τάξη καί άρι
{}μός κι' δπου ή δύναμη του θρυ
λικού διδασκάλΟ'U είχε κατεβάσει 
ενα κομμά,τι ούρανού πάνω στη 
Γη. ' κσύσαμε μαζί του τον 6α-
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/}υσκότ1εινο λόγο των 'Ιώνων και 
της 'Ελέας, τό φωτεινό λόγο των 
{}είων 'Αρχετύπων του Πλάτωνα. 
Μας εδειξf τό έρμητικό κλειδί 
της {}ύρας των μύθων κι' από μια 
μικρή χαραμάδα πού μας ανοιξε, 
ρίξCΙJμε φευγαλέα ματιά στα α
hυτα των Μυστηρίων, τά 'Ελευ
σίνια, τϊι Μινωϊκά, τά Καοείρια. 
Παντου μας τα.ξίιδεψε, σ' δλα τά 
ίερά, τά μαντεία, τά ασκληπιεία 
της ,μεγιiλης ακμης, -;ι.α{}ώς καί, 
σε κείνfς τις άγνες παρ{}ενικες 
γιορτές, συνυφασμένες με τις αλ
λαγ�ς του 1Ίλιακοίi φωτός, τις ι

σημιρίες και τις τροπές, με τούς 
ιiντίστοιχου; συμϋολισμούς τους 
στό Πν:-μα. 

'Όλα μας τάπf, δλα μας ταδει
ιΞf, παντοίi μα; )Ξενάγησε, ό κα
λό;, ό fiςέχα.στο; φίλος μας. 

lVH φροντίδα, ,με αγάπη, μ� 
σύνεσ11, μi προσοχή κ,αι με δέο; 
μήπως οί μαργαρίτες :mεριπέσουν 
στου:: κύνε:::. Μια fρyασία σκλη
ι�rι, σοϋαρ�'ι και επίπονη και τολ
μηρή., γεμάτη zλασσικ-iι λιτότη
τα και λα,χωνιχ1'ι αυστηρότητα. 

Άπι'> τ�1 γνώση του, από τις 
Πι_)Οσωπικές του εμπειρίες, αν
τλούσf πίστ11 στ11ν {Jπαρξη τοίi 
πνευματικοί, κόσμου, στη σοφ1'ι 
hιακυϋέρνηση των αν-itρωπίνω�· 
ιχπό τό f λεύθερο πνεuμα. 'Από 
τi1ν πίστη του ιχντλουηε {}άρρο; 
Χαί bύvα,μη Χαι πνευματικότητα. 
πραότητα, χαρούμενη διάθεση 
Χαί καλωσύνη και ταπεινότητα 
και χιούμορ. 

Τον είχα ρωτήσει μιά μέρα: 

Προσωυτικά, εσείς, φοοα
στι τον θάνατο; 

- Άλοίμονο ! Τί νά φοοη-θ·ω;
Τό γνωστόν; 

};τη σταθερά αρνητική απαν
τησή του, στο {}α,ρρετό τόνο της 
φωνης του, στράφηκα να ερευνή
σω το ϋλέμιμα του για την διαπί
στωση της απόλυτης είλικρίνειας 
των λόγων του. 

Ν αί ! 'Έλεγε πράγματι την 
αλή{}εια. Δέν τόν φοϋόταν! .,Ή
ταν ελεύ{}ε,ρος, απαλλαγμένος ά
πό κά1tε φόϋο και διστα)'ίμό. Στή 
διά-θεση τοϋ πνευματικού κόσμου, 
της σοφης του Είμαρμένης. 

"λν μπορούσε νά μιλήση τις 
πλευταίες ώρες, την τελευταία 
στιγμή, Μ είχε να επαναλά6η τά 
Λόγια εΧείl'α του μεγάλου σοφού. 
στό δεσμωτήριο τίς τελευταί
�::: του ώρε;: «Μά γιατί α
γανακτείτε-.. τί κλαίτε σά ν&
στε γυναίκες.-.. Δεν ξεύρετε δτι 
προ; ανδρες αγαθούς ελπίζω τώ
ρα νά φθάσω;» 

Του χρωσταμf πολλά. "Ας α

ναπολ11σωμε μ' εύγνωμοσύνη τη 
μορφή τ>ου για τα δσα ωραία και 
χαλά καί σοφά μόχ{}ηιJ!Ε να μας 
μεταδώση. Είχε πολλά άκόμη να 
hώση. "Ενας -itησαυρός ανεξάν
τλητος αυτ�1 1Ί ιχρχαία σοφία κι· 
ή ζωή μας τόσο μικρή. Άλλ' ά
φοϋ '11 σοφή Είμα.ρμένη τοϋ μίλη
σε, τί �μπορούμε νά ποομιε οί ασο
φοι εμείς; 
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Μόνον νά πάρωμε τή λαμπά
i)α άπό τά χέρια του, νά συντη
ρήσωμε τό φως της, κα{}άριο, πη
γαίο, αύστηρό, δπως τό η{}ελε i-

-κείνος. Για μας τούς tδιους καί 
γιά τούς νέους. Στην ύλική μας 
μορφή ε'ίμαστε αλοι {}νητοt. Ί-Ι

σοφία δμως 1;1ναι ά{}άνατη. 

* 

ΕΙΣΦΟΡΑ/ Ε/Σ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜ. IDANNIΔH 

Ο « Ιλισο1.,» κατεθεσε 500 δρχ ύ1tεp τr7>ν Σχολών τά: συλλοyοu «Δελφοι > 

Ο κ.. Κ. Μελισσαροπουλc.ς 500 δρχ ύπερ των Σχολων τοϋ συλλόγου «Μελης». 

Ήθεοσοφ�κη 'Εταιρια εν 'Ελλαδι 500 δρχ. 0:,πrρ των Σχολων τοϋ συλλοyου 

«'Ησιοδος» 

Ανωνυμος 1 000 δρχ ύπφ τοϋ «'Ιλισοϋ». 

Υ1tφ της θ.Ε:.. έν Έλλαδι ό «' Ιλισος» 500 δρχ., Ιω. Χαριτος 300 δρχ., 

θ. Κιουσrελίδης δρχ 200. 

-----------·--·--·-·-----

Ό «1 Λ I Σ Ο Σ» 

θά διατηρήσrι 2:ωντανή τήν άνάμνησι 

του ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

At-lMt-fT�ΙoY 11\.Α�� ΙΑΗ 

�------------ ------------------------
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'Η πνευμα-ιική 

προσφορά -ιού 

ΔUMUTPIOY ΙΩ4ΝΝΙΔU 

Στήν ΕΠΙΛΟΓΗ 1956 - 1957 - 1958 τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Ή Πυθαγόρειος Φιλοσοφία. Οί φιλόσοφοι Άλχημιστeιί. 

Μορφαί - 'Ιδιότητες - Νόμοι. Ή 'Ινδική φιλοσοφία. 

Οί Κάβειροι. Οί 'Ελευσίνιοι. Οί 'Ορφικοί. 

Στήν ΕΠΙΛΟΓΗ 1959 - 1960 - 1961 τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 

Ή μετενσάρκωσις καί ή άρχαία 'Ελληνική φιλοσοφια 

Έμnεδοκλης ό, Άκραγαντϊνος. Οί άτομικοί φιλόσοφοι 

Παρμενίδης ό 'Ελεάτης. Ίσημερίαι καί 'Ηλιοστάσια. 

Οί «έnικοινωνίες» μέ τό «ύnερnέραν». Οί Δελφοί. 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

'Έκαστος χρυσοnανόδετος τόμος «ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 

Δραχ. 70 χωρίς έnιβάρυνσι ταχυδρομικών τελών 

Τιμή έμnορίου δρχ. 90 Έ!Ξωτερικοϋ Δολλ. 4 

1971 

11:1
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(INAI Ο ΤfΚΤΟΝΙΣΜΟΣ OPUΣ�f 14: 

--1 ·.ΑΙ,ΑΑόΓόS 1--

Μη-ι-ρο π ολί-ι-ου 

4 ΤΤΙΚUΣ ΚΑΙ M(f ΑΡΙΛΟΣ I(R. κ. ΝΙΚΟΛUΜΟΥ 
' 

και ΤΕΚΤ. 

δια -ιού κ. Πολ. Σ-ιεφανοπούλοu 

Ο i\ΙΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Άττικης καί Μεγαρίδος Σεβασμιώτα
τος κ. Νικόδημος άπηύθυνεν, ύπό χρονολογίαν 5 Νοεμβρίου 1970, 
πρός τό Τεκτονικόν Ίδρυμα 'Ελλάδος, άπάντησιν εiς τό ύπόμνημα 
τουτου πρός τήν 'fεράν Σύνοδον της ·εκκλησίας (δημοσιευθέν εiς 
τό τευχος 83, Σεπτεμβρίου - Όκτωβρίου 1970 του «ΙΛΙΣΟΥ»). Τό 
δέ Τεκτονικόν Ίδρυμα, διά του άναπληρωτου Γενικου Γραμματέως 
κ. Πολυβίου Στεφανοπούλου, άπηύθυνε, τήν 8ην Δεκεμβρίου, άντα
πάντησιν πρός τόν Μητροπολίτην, κοινοποιηθείσαν καi πρός τά 
μέλη της 'Ιερiiς Συνόδου. 

Ε:ΠΕ:ΙΔΗ τά δύο αύτά κείμενα είναι μακροσκελή, ό «Ι-\ΙΣΟΣ» 
τά προσφέρει εiς τούς άναγνώστας του, ναi μέν ά κ έ ρ α ι α καί μέ 
άπόλυτον π ι σ τ ό τ η τ α περιεχομένου, άλλά ύπό μορφήν 
δ ι α λ ό γ ο υ, χάριν περισσοτέρας έναργείας. Ή μόνηέπέμβασις 

του «ΙΛΙΣΟΥ» άφορ� τήν άποσπασματικήν παρουσίασιν της άπαν-
τήσεως του Σεβασμιωτάτου 1ητροπολίτου μετά της άντιστοίχου 
άνταπαντήσεως του Τεκτονικου Ίδρύματος, iiνευ της έλαχίστης 
τροποποιήσεως του περιεχομένου έκατέρου των κειμένων. 

Ο ΙΑΛΟΓΟΣ του Μητροπολίτου καi του Τεκτονικου 'Ιδρύ
ματος, εiς τήν ουσίαν, εχει ώς άκολούθως: 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Είχετε, κύριοι, τήν καλωσύνην νά κοι
νο;τοιήσητε καl ;τρός έμέ άναφοράν σας, ά;τευθυνθεϊσαν τήν 27ην 
;ταρελθόντος Ίουλίου ;τρός τήν Ίεράν Σύνοδον της 'Εκκλησίας 
της 'Ελλάδος καl νά μοl ά;τοστείλητε άριθμόν τινα φυλλαδίων 
ύτrό μελων του ύμετέρου Ί δρύματος συyyραφέντων. Ό σκο;τός 
της ά;τοστολης του ώς άνω ύλικου ε!ναι προφανής. Άποσκοπεϊ εις 
το να πείση οτι δ Τεκτονισμός δεν εχει τα χαρακτηριστικά της 
θρησκείας, οτι είς ούδεμίcχν άντίφασιν ερχεται πρός τήν Χριστια-
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νικην θρησκείαν καl οτι οί Τέκτονες άποτελοϋν τά yνησιώτερα 
καl πιστότερα τέ'κνα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. 

1'.υποϋμαι διότι, οπως πάντοτε, καl είς τήν ψάσιν αύτην του 
άyωνος σας, δυστυχως, δεν υπήρξατε πειστικοί. 'Αντιθέτως, δη
μιουρyεϊτε τόσον θολην άτμόσψαιραν καl τά έπιχειρήματά σας 
ε1ναι τόσον άντιψατικά, t.Sστε καl μαθητής του δημοτικοϋ σχολ�ίου 
ο.κόμη έάν τά διαί:ιάσn θά σχηματίσn τήν θλιί:ιερωτέραν των εν
τυπώσεων δια τούς συyyραψεϊς των καl δια τό "1 δρυμά σας. 

Τ Ο  ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Τό Τεκτονικόν "Ιδρυμα 'Ελλά
δος έκψράζει εtλικρινεϊς εύχαριστ[ας προς την Σ εί:ιασμιότητα 
Ύμων, δια τήν άπάντησίν της είς τό πρός τήν Ίεράν Σύνοδον της 
'Εκκλησίας της 'Ελλάδος υπόμνημα τούτου, οπερ είχε κοινοποιη
θη παραλλήλως πρός απαντας τούς '1 εράρχας. Βεί:ιαίως, λυπού
μεθα δια το yεyονός οτι ού μόνον τό ,τνεϋμα, άλλα καί τό ϋψος 
της απαντήσεως δεν συνάδουν πρός το κλϊμα έκεϊνο, τό όποϊον 
εύνοεϊ ενα διάλοyον καλης θελήσεως καl τό όποιον τόσον όρθως, 
κατά τήν yνώμην μας, καθώρισεν ή Αύτοϋ 'Αγιότης ό Πάπας Παϋ
λος ΣΤ' έν τft βαρυσημάντ� ποιμαντορικft1 Του έyκυκλί� «EC
CLESIAM SUAM», εί11ών οτι ό διάλοyος δέον οπως ά π ο κ λ ε ί Υ1 
«τήν έκ των προτέρων καταδίκην, τήν είθισμένην προσί:ιλητικην 
πολεμικήν καl τήν ματαιότητα της περιττης συζητήσεως» 'καί, έξ 
άλλου, δέοv οπως διακρίνηται διά σαψήνειαν καl πρςχότητα. 

°'Εν τοσούτ�, τό Τεκτονικόν "1 δρυ μα της 'Ελλάδος, διακαως 
έπιθυμοϋν τόν πρός άναζήτησιν καl προί:ιολήν της άληθείας διάλο
yον, χάριν τούτου παραμερίζει παν έν τft απαντήσει της Ύμετέ
ρας Σ εί:ιασμιότητος άπρόσψορον στοιχειον καl σας εύχαριστει διό: 
μ ό ν ο ν  τό yεyovoς της άπαντήσεως, οπερ έπιτρέ11ει ή μιν τήν 
συΊΛέχισιν της προσπαθείας προς άντιμετώπισιν συσσωρευμένων 
πλανων καl προλήψεων είς βάρος ένός θεσμοϋ τοσαύτης υψηλης 
πνευματικης, ήθικης καl κοινωvικης στάθμης έν παyκοσμί� κλί
μακι, ώς :ο 'Ελεύθερος Τεκτονισμός. 

Παρερχόμεθα έκ σεί:ιασμου τό: οσα προτάσσετε εtς τό υπόμνη
μά σας περl «θολης άτμοσψαίρας» καl της «θλιί:ιερας έντυπώσεως 
του μαθητοϋ του Δημοτικου σχολείου», τήν όποίαν θό: σχηματίστι 
οδτος, αν διαί:ιάσn τό: έπιχειρήματά μας, τόσον διό: τούς συyyρα
ψε'ίς, δσον καl διό: τόν Τεκτονισμόν. Σημειοϋμεν, άπλως, οτι τά 
έ11ιχειρήματα ήμων ούδεν αλλο είναι η τό: έπιστημονικό: πορίσμα
τα, είς τό: 'όποια, κ α τ όπι ν έ π ι σ τ αμ,έ ν η ς  μ ε λ έ τ η ς  
τ ων ε ί ς χ ε ι p α ς τ η ς έ π ι σ ή μ ω v σ τ ο ι χ ε [ ω v τ ο ϋ 
Σ υ ν τ ά y ,μ α τ  ο ς κ α l τ ο  G Γ ε v. Κα ν ο v ι σ μ ο G 'κ α l τ ω ν  
Τ υ π  ι κ ω ν, κατέληξεν ή θεολοyικη Σ χολ η του Πανεπιστημίου 
Άθηνων (πλήν ένός), άπαρτιζομένη δέ, έν ετει 1933, έκ των έπιψα
νεστέρων θεολόγων της έποχης μας. 'Εάν τό: έπιχειρήματα των 
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Καθηyητων του Πανεπιστημίου δέν άντέχουσιν είς τήν κριτικήν 
των ... μαθητων του' Δημοτικου σχολείου, ά:ψήνομεν είς τήν κρίσιν 
παντός «μέσου 'ανθρώπου», διαθέτοντος κοινόν νουν, οπως άπο
ψανθft. 

ιιΠοϋ είναι αί πnγαί σαc :11 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛ"ΙΤΗΣ: Έξηyουμαι: 'Αγωνίζεσθε νά πείσετε 
καl τήν Όρθόδοξοv έλληνικήν Ί εραρχίαν καl δλόκληρον τον έλ
ληνικόν λαόν, οτι δ Μασωνισμός οχι μόνον δέν εχει τά χαρακτη
ριστικά της θρησκείας, άλλ' αντιθέτως σέ�εται τάς θρησκευτικάς 
πεποιθήσεις των μελων του καl αψίνει είς αύτά ένrελως έλεύθερον 
τον χωρον διά τήν άσκησιν των θρησκευτικων των καθηκόν1ων. 
Καl διά νά μας έπι�άλετε την αποψίν σας αύτήν, μας στέλλετε 
μερικά φυλλάδια, είς τά δποϊα διατυπώνετε μετ' έπψονης τήν απο
ψιν αύτήν. Άλλ' αύτό, το 'δποϊον γράψετε είς τά φυλλάδιά' σας, εί
ναι το ζητούμενον. Καl διά νά ψθάση κανείς είς τήν διατύπωσιν 
αύτοG είναι ύποχρεωf11ένος νά έρευνήση τάς π η y ά ς και τήν 
π ρ α ξ ι  ν. Διατί δεν απεστείλατε τάς π η  y ά ς σας; Καl διατί 
δεν μας δίδετε τήν δυνατότητα νά παρακολουθήσωμεν και νά έ
λέyξωμεν και ήμεϊς και δλόκληρος 'δ έλληνικός λαός την π ρ α
ξ ι ν σας; Άπευθύνεσθε προς τους Ίεράρχας της Έκ'κλησίας της 
'Ελλάδος. Προς εν έπίσημον Σωμα, το δποϊον καl μέμφεσθε οτι 
εlς το παρελθόν σας ηδίκησε καl ,μέχρι σήμερον έξακολουθεϊ νά 
σας αδικft1

• Που είναι οί κανονισμοί σας; Που εtναι τά τυπικά σας; 
Που είναι αί τελεταί σας; Που εtναι αί ψωτοyραψίαι σας; Ποϋ εί
ναι ολον έκεϊνο το ύλικόν, το 'δποϊον θά ηδύνατο νά στηρίξη τους 
ίσχυρισμούς σας και νά αποδείξη ήλίου φαεινότερον τήν πλάνην 
της Ί εραρχίας; 'Εξακολουθείτε νά τά φυλάσσετε μυστικά. Πλή
ρης συσκοτισμός. 'Άρνησις παραδόσεώς των είς τήν δημοσιότητα. 
Διατί τουτο; Μήπως θεωρεϊτε καl ήμας καl τον έλληνι'κόν \αόν 
βε�ήλους, αναξίους νά κρατήσωμεν είς τάς χείρας τά βαρύτιμα 
μασωνικά μυστικά; 'Ή μήπως τά ίδια τά μυστι'κό: σας δέν άvτέ
χουν είς τήν δημοσιότητα καl δέν εχουν την στοιχειώδη άντοχην 
νά ύποθεμελιώσουν τους ίσχυρισμούς σας; 

Έάν μας έστέλλατε τα κείμενα-πηyάς του Τεκτονισμου θά 
τά έμελετούσαμε καl θά έκάναμεν συζήτησιν έπ' αύτων. Τώρα, εί
μεθα ύποχρεωμένοι νά περιορισθωμεν είς τά φυλλάδια, τά δποία, 
δυστυχως, 'απ' αρχης μέχρι τέλους βρίθουν ασαψειων καl αντιφά
σεων. Καl έπ' αύτων των άσαψειων καl αντιφάσεων σας έρωτω
μεν. Σας προτείνομεν μίαν ,μόνην λύσιν: 'Αφήσατε είς την Ί εράν 
Σύνοδον την πρωτο�ουλίαν νά συyκροτήση έπιτροπην έξ έπιλέ
κτων ίεραρχων, έκ 'καθηyητων των δύο θεολοyικων μας Σχολων, 
έξ άλλων έπιστημόνων καl πνευματικων ανθρώπων. Καl ύμείς, 
ανοίξατε διάπλατα τάς πύλας των στοων σας. 'Αφήσατε τήν έπι-
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τροπήν νά έρευνήσn τά πάντα. Καί τά σύμ�ολά σας καί τά� ξίφη 
σας καί τάς νεκροκεψαλάς σας. Παραδώσατε είς αύτήν καί δλον 
τό εντυπον υλικόν σας, έμπιστευθητε τούς κανονισμούς της λει
τουρyίας των στοων σας καί τά τυπικά των τελετών σας. Καί άκό. 
μη, έν τ� φωτί καί υπό τά δμματα των μελων της έπιτροπης καί 
άλλων εκπροσώπων του λαοG, πραyματοπσιήσατε τάς μυήσεις 
σας καί τάς τελετουρyικάς πράξεις σας. 

Δεν σας ζητουμεν κάτι τό υπερ�ολικόν. Φως ζητοϋμεν καί δη
μοσιότη τα. 

<<Τάc: γvωρίl:ετε δλαc:•• 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙ ΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: "Ας πιστεύσn ή υμετέρα Σε
�ασμιότης, δτι 'ό:δυνατουμεν νά έκψράσωμεν τήν εκπληξίν μας, 
διά τήν ό:ντίληψίν της, οτι αί σημειούμεναι «πηyαί» τυyχάνουσιν 
άγνωστοι. θά διέλαθε, προφανώς, της προσοχης σας δτι είς τό κεί
μενον της καταδίκης του Τεκτονισμοί} υπό της 'Εκκλησίας της 
'Ελλάδος, έν 1ετει 1933, yίνεται παραπομ11ή είς τά Τεκτονικά τυ11ι
κά, τόν διέποντα αύτόν Κανονισμόν, αμα δ-ε 'καί είς έyκόλ11ια, είς 
11εριοδικά καί βι�λία τεκτόνων τά δποϊα έκπροσω110Gν yνώμας 
των συyyραψέων των. 

Δεν ελα13ε yνωσιν του υ11ό τόν τίτλον «Ό Μασωνισμός» βι
�λίου του ΚαθηyητοG κ. Παναyιώτου Ν. Τρεμ11έλα, είς τήν σελίδα 
228 του ό11οίου καί υπό τόν τίτλον «Πηyαί καί βοηθήματα» αναφέ
ρονται 16 έν δλ<ϊJ «Μασωνικά κείμενα έ11ίσημα», ώς λέyει, έν οίς 
τό Σύνταyμα της Μεyάλης Άνατολης της 'Ελλάδος, οί Γενlκοί 
Κανονισμοί, τά Τυπικά των Συμ�ολικων βαθμων, Τεκτονικόν έy
κόλ11ιον yενικων άρχων μετά 11ροεισαyωyης των τεκτονικων τϊλε
των; Δεν ό:νέyνωσε τό 11ερί Τεκτονισμοί} βι�λίον του ό:ρχιμανδρί
του Έ11ιφανίου θεοδωρο11ούλου, δηλουντος έν σελίδι 5 οτι κατεϊ
χεν ο: 11 α ν  τ α  τά έ11�ση,μα Μασωνικά κείμενα, Σ υντάyματα, 
Κανονισμούς, Τυ11ικά βαθμων ό:11ό του 1 ου μέχρι καί του 30oG καί 
«τυπικά» των τεκτονικων λειτουρyιων καί τελετων; 

Διερωτώμεθα, τί ό:11ομένει τυχόν ίνα «11αραδώσωμεν» 11ρός 
μελέτην καί ελεyχον; Ά11ολύτως ο ύ δ έ ν. 'Ά11αντα τά περί τόν 
Τεκτονισμόν επίσημα κείμενα ευρίσκονται, ό:πό δε'καετηρίδων, είς 
την διάθεσιν των 11ολεμίων τοϋ Τεκτονισμοϋ, με μόνην τήν διαψο
ράν οτι έχρησιμοποιήθησαν π ε 11 λ α  ν η μ έ ν ω  ς η κακο�ούλως. 

'Εκείνο, λοιπόν, τό ό11οϊον πρέ11ει νά υπάρχn, λείπει δε α11ό 
τούς κριτάς του τεκτονισμοϋ, δ-εν είναι οίονδήποτε έπίσημον κεί
μενον, αλλά μόνον ή ό: μ ε  ρ ό λ η  π τ ο ς  διάθεσις, τήν θέσιν της 
rδ11οίας εχουν καταλά�ει, ώς μή ωψειλεν, ή 11ροκατάληψις καί ή 
μισαλλοδοξία. 
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Ό ((Μέγαc · Αρχιτέι<των)) 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Ύ'Ποστηρίζετε μετά 'Πάθους δτι δ Τε
κτονισμός δεν είναι θρησκεία. 'Όμως διά των φυλλαδίων σας, ώς 
ά'Πό μικρας σχισμης έρμητικως κεκλεισμένου 'Παραθύρου 'Πpο(5αλ
λόμενον, διατυ'Πώνετε ώς έξης το «'Πιστεύω» σας: 

«Ό Έ λ ε υ Ο ε ρ ο τ ε κ τ ο ν ι σ μ ό ς π ι σ τ ε ύ ε ι ε i ς τ l'ι ν ϋ π α ρ -
ξ ι ν τ ο ϋ Θ ε ο ϋ, ύ π ό τ ή ν π ρ ο σ ω ν υ μ ί α ν «Μ έ γ α ς· Α ρ χ ι τ έ -
κ τ ω ν τ ο ϋ Σ ύ μ π σ ν τ ο ς». καί εις η)ν άΟανασίαν της ψυχης, σεβόμενος 
δt τήν εiς ην εκαστος Τέκτων άνήκει Ορησκείαν, τηρεί άπόλυτον άνοχήν πρός 
πασαν Ορησκευτικήν δοξασίαν».(Ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδος καi ό Τεκτονισμός 
σελ. 11). 

Τό μοναδικόν σας έ'Πιχείρημα, τό δ'Ποιον, δίκην σημαίας, 'Περι
φέρετε, δτι ώς βασικην άρχην της όρyανώσεώς σας εχετε την 'Πί
στιν είς θεόν, ά'Πο(5αίνει και το μέσον της τελικης καταδίκης σας. 
θέτετε ώς θεμέλιον της μασωνικης σας συναδελφώσεως τήν 'Πίστιν 
είς θεόν. Άλλ' είς 'Ποιον θεόν; Μέσα είς τά σκοτεινάς στοάς σας 
συνωθουνται άνθpω'ΠΟL, Οί δ'ΠΟLΟL ώς 'Παράδοσιν Εχουν την πίστιν 
είς τον Τριαδικόν θεόν και άλλοι οί όποιοι πιστεύουν είς τον Μωά
μεθ η τόν Βούδδαν. Συναντωνται έκει οί λάτραι του πυρός η των 
ποταμων η των άyελάδων. Καl δλοι αύτοl καταθέτουν ώς βασικόν 
καl 'κοινόν κεφάλαιον την 'Πίστιν είς θεόν. Π ο 'ίο ς είναι αύτός 
'δ' θεός; Πιθανόν νά είναι ενα 'Πλαστοyραφημένον πρόσω'Πον, με 
χαρακτηριστικά δανεισμένα ά'Πό τάς διαφόρους θρησκείας του 
κόσμου καl άπό τάς άντιλήψεις των διαφόρων ίστορικων έποχων 
Τό 'Πpόσω'Πον δμως αύτό δεν εlναι 'δ θεός της Βί(5λου. Άποτελει 
νέον τι. Είναι δ ίδικός σας θεός, τόν όποιον λατρεύετε με τάς τε
λετάς σας καί ό ό'Ποιος σας συνδέει είς την ι,.:.ασωνικην οίκοyέ
νειαν. Τό δτι δt είς τάς συναντήσεις σας άπαyορεύετε την συζή

τησιν γύρω άπό θρησκευτικά θέματα, αύτό ξέρετε τί σημαίνει; 
Σημαίνει δτι είσάyετε μέν τήν νέαν θεότητα, την συyκρητιστι
κως σχηματιζομένην, καί ταυτοχρόνως έμ'Ποδίζετε τα μέλη σας 
νά έ'κφράσουν την 'Πίστιν των πατέρων των καί νά θεμελιώσουν 
τον ή-θικόν των άyωνα κσί την οίκοyενειακην καί κοινωνικήν των 
ζωην έπί του θεμελίου της 'Πίστεώς των. 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Δυστυχως, δσα λέyομεν, τά 
παρανοε'ίτε. Ούδέν σφαλερώτερον της ίδέας δτι δ «Μέγας • Αρχι
τέκτων του Σύμ'Παντος» του ΤεκτονισμοG είναι «κάποιος άλλος 
θεός, ξένος καl άσχετος 'Πpός τόν θεόν των yνωστων θρησκειωv». 
Ή χρησψο'Ποιουμένη ύπό του Τεκτονισμου λέξις «π ρ ο  σ ω ν  υ
μ ί α» σημαίνει τό έκτός του κ υ ρ ί ο υ  όνόματος π ρ ό σ θ ε τ ο  ν

ονομα. 
Χρησιμοποιων rό' Τιέ'Κτων τό 'Πpόσθετον τουτο ονομα, σ'κέπτε

ται ένδοχύμως τό κ ύ ρ ι ο ν  ονομα του θεου, είς τό δ'Ποιον 'ΠL-
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στεύει πάντοτε. Οϋτω οί πιστοί διαφόρων θρησκειων, είσερχόμε
νοι είς τον Τεκτονισμόν, διατηρουν ά κ ε ρ α ί α ν  την πίστιν των 
(καθόσον το Τάγμα ήμων σέ�εται πασαν θρησκείαν, απαγορεύει 
ώς άντιτεκτονικον τον προσηλυτισμον καί πασαν ,έπί θρησκευτι
κων ζητημάτων συζήτησιν), πιστεύουν πάντοτε είς τον θεον της 
ίδ(ας αύτων θρησκείας, άλλά, άπλως, χάριν της μεταξύ των άρμο
νίας καί άδελψικης συνεννοήσεως, χρησιμοποιοϋν διά τον θεόν οχι 
τό ύπό έκάστης θρησκείας άποδιδόμενον ονομα, αλλά εν κοινως 
αποδεκτον προσωνύμιον. 

Το δε προσωνύμιον «Μέγας 'Αρχιτέκτων του Σύμπαντος» έκ
ψράζει τον θεόν, τον Πλάστην, τον Δημιουρyόν. Δεν είναι, άλλως 
τε, ξένον προς τον Χριστιανισμόν το προσωνύμιον τουτο, καθόσον 
καί είς το Σύμ�ολον της Πίστεώς μας δ θεός άναψέρεται με την 
προσωνυμίαν του «Ποιητου ούρανου καί γης, 'δρατων τε πάντων 
καί αοράτων», καί κατά τούς αποστόλους Πέτρον καί Παυλον δ 
θεός ,εtναι «κτίστης», άλλά καί ή Έκκλησ(α μαc έν τfi λειτουρyι
κfi 'καί τfi ύμνοyραψίι;χ χρησιμοποιεϊ την λέξιν «κτίστης». Πόσον 
μαλλον έδικαιοϋτο νά χρησιμοποιήστι την λέξιν «άρχιτέκτων» � 
Τεκτονισμός, πνευματικός διάδοχος των οίκοδόμων των καθεδρι
κων ναων της Εύρώπης, λαμ�άνων τά σύμ�ολά του έκ των θαυ
μασίων έκείνων οίκοδόμων. 

Κατά τά ανωτέρω, οί έκ των Τεκτόνων 'Ορθόδοξοι Χριστια
νοί, ώς ε1ναι ή δλότης σχεδόν των Έλλήνων, δεν θεωρουμεν ώς 
κάποιον άyνωστον θεόν τον Μ.Α.Τ. Σ ., άλλά ύπό την πpοσωνυ
μίαν αύτην έννοουμεν τον 'Ένα, έν Τριάδι θεόν, της 'Ορθοδόξου 
πίστεως ή μων. 

Ό Τεκτονισμός, λοιπόν, δεν είναι κάποια νέα 'καί άγνωστος 
θρησκεία, οϋτε ύπερθρησκεία. Στερεϊται, άλλως τε, παντελως 
των γνωρισμάτων της θρησκείας. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: 'Αλλά καί δσα σεϊς οί ίδιοι διακηρύτ
τετε δεν αποτελοϋν βασικά χαρακτηριστικά θρησκείας; Τότε, τί 
άλλο δύναται νά περιληψθfi είς εν γενικόν διάypαμμα θοησκειας; 
'Όταν πιmεύετε είς θεόν, καl ή πίστις σας αύτη δεν δύναται νά 
είναι άψnρημένη αλλά θά εχn εστω την σκιώδη μοpψην ένός ον
τος το δποϊον πλαναται ύ ΠΙΕ ρ ά ν ω  των αλλων θρησκειων 'καί 
αύτου άκόμη του Χριστιανισμοϋ, δταν παραδέχεσθε την ϋπαρξιν 
της ψυχης, δταν •εχετε σ υ  μ � ο λ ι κ ά ς τελετάς, αί 'δποϊαι εχουν 
ηθικόν περιεχόμενον καί 'άπό τάς δποίας πιστεύετε δτι αντλεϊτε 
την ήθικην πμοσταyην καί την ηθικην τελείωσιν, δταν διακηρύττε
τε δτι εχετε σύστημα τεκτονικης ηθικης, δταν διδάσκεσθε άπό τόν 
Τεκτονισμόν ύψηλάς διδασκαλίας περί άθανασίας της ψυχης, 
ζωης καί ύπερπέραν, δλα αύτά τί συy'κροτουν; Σωματεϊον έμπο
ρικόν, έπιστημονικόν, πολιτικόν; 'Ή μίαν νέαν θρησκε(αν; 
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Ό Τειπονισμός δέν είναι θρησκεία 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Καίτοι δέν ύπάρχει άδιαφιλο
νίκητος 'δρισμος της θρησκείας, έν τοσούτ(ι) οί διάφοροι συyyρα
φεϊς συμφωνοGν ε'ίς τινα βασικά γνωρίσματα της θρησκείας, ητοι: 

α) Σύστημα διδασκαλίας έξ αποκαλύψεως: Ό Τεκτονισμός 
δεν έχει τοιοGτον τι. Οϋτε α π  ο κ ά  λ υ ψ ι  ν, βασικόν παράyοπα 
πάσης θρησκείας, οϋτε καl δ ι δ α  σ'κ α λ ί  α v οίανδήποτε, οϋτε 
δόγματα πλην της η:ίστεως είς τον θεόν καl της αθανασίας της 
ψυχης. 

β) Θεολογία: Έη:ίσης f6 Τεκτονισμός δεν εχει. 

y) Ίερατεϊον: Έη:ίσης δεν εχει.

δ) Έσχατολοyίαι: ΊΕη:ίσης δεν εχει ίδίαν τοιαύτην δ Τεκτο
νισμός. Οί Τέκτονες άκολουθοGν εκαστος έκείνην της ίδίας αύτοG 
θρησκείας. 

Έξ ου καl αί η:οικίλαι yνωμαι, εναντι των δη:οίων δ Τεκτο
νισμός τηρεί άνοχήν, διότι - θό: τό τονίσωμεν &ταξ ετι - δεν 
είναι οϋτε θρησκεία, οϋτε όρyάνωσις έη:ιδιώκουσα θρησκευτι'κούς 
σκοη:ούς, άλλα μόνον όρyάνωσις φιλοσοφική, φιλανθρωπική καl 
ήθικοπλαστική, διό: του ίδιοτύη:ου άλληλοδιδακτικοG συστήματος 
κα(, η:ρό η:άντων, του ήθικοG βιώματος τό δποίον α:λλως τε δεν 
αποκλείει οίαδήποτε άλλα καl ίδί<;ι: τό: ύη:ό θρησκείας τινός ύη:ο
�αλλόμενα είς τούς η:ιστούς της. 

ιιΚαί αί τελεταί σας;11 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟί\'ΙΤΗΣ: Είς την σελ. 11 του βι�λίου «Ή 'Εκ
κλησία της 'Ελλάδος καl 'δ' Τεκτονισμός» γράψετε δτι εχετε τ ε
λ ε τ ά ς, αί 'δη:οίαι «δεν ετναι, κατ' ακολουθίαν, μυστήρια, άλλα 
σ υ μ � ο λ ι κ α l η: ρ ά ξ ε ι ς, ε χ ο υ σ α ι ή θ ι κ ό ν η: ε ρ ι ε χ ό
μ ε ν  ο ν  κ α l έ ξη y ο ύ μ ε ν  α ι έ κ τ ο  G σ κ ο η: ο G α ύ τ ο  G, 
ο σ τ ι ς σ τ η  ρ [ ζ ε τ α ι μ ε ν έ η: l τ ω ν y ε ν ι κ ω τ ά τ ων α ρ
Χ ων τ η  ς θ ρ η σ κ ε ( α ς  καl της ίδεοκρατικης φιλοσοφίας, 
άλλα η:ολύ άη:έχει άη:ό του νό: είναι θρησκευτι'1<ός ... ( αύτόθι σελ. 
19). «Ώς φιλοσοφικός, η:ροοδευτικός καl φιλανθρωη:ικός 'δ' Έ
λ ε υ  θ ε ρ ο  τ ε  κ τ ο ν ι σ μ ό ς  ά η: ο σ κ ο η:εί τ η ν  ή θ ι κήν 
κ α l η: ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  β ε λ τ ί ω σ ι ν  τ ων μ ε λ ων τ ο υ  
δ ι ό: τ η  ς α ύ τ ο  y ν ω σ ί α ς, τ η  ς έ ρ ε ύ ν η ς τ η  ς Ά λ η
θ ε ί α ς, τ η ς • Α λ λ η λ ε y y ύ η ς κ α l τ η ς έ φ α ρ μ ο y η ς 
τ ων άρ χ ων τ η ς  Τ ε κ τ ο ν ι κ η ς  Ήθ ι κ η ς». (Αύτόθι, 
σελ. 11). 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I Δ ΡΥΜΑ: Περl των τελετων, θό: έη:ανα
λά�ωμεν καl η:άλιν, δτι, η:λήν του δτι δεν τυyχάνουσιν ύη:οχρεω
τικαl - 'καl δέν ε'ίμεθα μακράν της η:ραyματικότητος λέyοντες 
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δτι ενας είς τούς χιλίους τ�έ:κτονας έπιζητει π. χ. την τεκτονικήν 
άναyνώρισιν yάμου - αί τοιαϋται τελεταί ε1ναι δλως συμ(9ολικσί, 
ανευ ίερατικοϋ χαρακτηρος, έξαίρουσαι άπλως τάς ήθικάς αρ
χάς, τά καθήκοντα κ.λ.π. Έξ αλλου, ίσχυρίσθη κανείς ποτέ δτι 
«ίεροποιοϋν»; 

Έπ' αύτοϋ θά έπαναλά(9ωμεν δ,τι εγραψεν δ Καθηyητης 
ι\'\παλανος: «,Καί έάν ή Μασωνία ήξίου δτι είναι θρησκεία, καθη
κον της Όρθοδόξου Θεολοyικης Σχολης θά ητο νά απέ'κρουε την 
δλως αστήρικτον καί παράλοyον ταύτην αξίωσιν, έψ' δσον ή Μα
σωνία ούδένα των βασικων δρων πιφιέχει, έξ ων ά:ποτελειται ή 
θρησκεία». 

Περί των διδασκαλιών 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Σεις οί ίδιοι (είς τό ώς ανω βι(9λίοv, 
σελ. 27) αναψέρετε δτι δ Τεκτονισμός τάσσεται είς τά Μ υ  σ τ ή
ρ ι α. 'Επί λέξει: 

«Τά μυστήρια, εiς 1i τάσσουν τόν Τεκτονισμόν... έ δ ί δ α ξ α ν, ώ ς φ α ί -
ν ε τ α ι, ύ ψ η λ ά ς δ ι δ α σ κ α λ ί ας π ε ρ ί ά Ο α ν α σ ί α ς τ fι ς ψ υ -
χ fι ς, ζ ω fι ς, ύ π ε ρ π ί; ρ α ν κλπ., ω σ τ ε ν ά μ ή δ ύ ν α τ α ι ν ά 
Θ ε ω ρ η Θ ο ϋ ν ά ν τ ί Ο ε τ α π ρ ό ς τ ά ς θ ρ η σ κ ε ί ας » (αυτόΟι σελ. 27). 
«Ό ύψηλός ηθικός σκοπός, ον έπ ιδιώκε ι ό Τεκτον ισμός, δύναται νά είναι από
τοκος της Ορησκείας, άλλά δέν εΙναι θρησκεία» (αυτόθι, σελ. 20). 

Θά σας έρωτήσωμεν, λοιπόν: Αύτάς τάς περί τοϋ ύπερπέραν 
«ύψηλάς διδασκαλίας» από ποϋ τάς 'αντλειτε; Μήπως από τό 
ραδιόφωνον η την τηλεόρασιν; Έρωτω, έπειδη ίσχυρίζεσθε δτι ό 
Τεκτονισμός δέν είναι θρησκεία, έπειδη δέν εχει αποκάλυψιν ... 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙ ΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: 'Απλούστατα, δέν ύπάρχουν 
δ ι δ α σ κ α λ ί α ι τ ο Ο Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ο Ο ώς θεσμοϋ. "Ε κα
στος Τέκτων, ώς ατομον, αντλεί τάς πεποιθήσεις του από την 
θρησκείαν του, άπό την έπιστήμην 'καί άπό πασαν πηyήν, κατά 
την κρίσιν του καl την ψυχοσύνθεσίν του, είς πάντα δέ ταϋτα 'δ' 
Τεκτονισμός ο ύ δ ό λ ω ς  έ π ε μ (9 α ί ν ε ι. Είναι ζητήματα 
αύστηρως ατομικά. Δέν ανευρίσκεται έν τc;', σημεί� τούτ� EV 
σημειον ύπεροχης του; 

Περί τiic «Αίωνίαc Άνατολii<:11 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛ I ΤΗ Σ: 'Ωσάν ν:'χ μή εφθαναν αί άπορίαι, τάς 
(>ποίας μας έδημιουρyήσατε μέ τάς ανωτέρω φράσεις σας, ερχε
ται δ κ. 'Αλέξανδρος Τζαζόπουλος, μέ την προσφώνησίν του πρός 
-τούς αντιπροσώπους της Γενικης Συνελεύσεως του 1969 νά είπn 
είς τούς αδελφούς του: «Καλω ύμας, πρίν η είσέλθωμεν είς την 
ήμερησίαν διάταξιν, δπως τεθωμεν ορθιοι καί έν τάξει πένθους, 
ίνα έπικαλεσθωμεν την μνήμην των αδελφων μας έκείνων, οί 'δ
,τοίοι κατα την διάρκειαν του λήξαντος ετους έτερμάτισαν την 
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μεθ' ή μων έρyασίαν των, δ ι ά ν ά σ υ ν α ν  τ ή σ ο υ ν ε ί ς r ή ν 
Α ί ω ν ί α  ν 'Α ν α τ ο λ ή ν τ ή ν ο: ν ε υ τ έ ρ μ α τ ο ς τ ε λ ε ι ο
η: ο ί η σ ι  ν, κ α τ' ε ί κ ό ν α  τ η ς  δ η:  ο ί α  ς έ η: ε ζ ή τ η  σ α ν
νά δ ι α η: λ ά σ ο υ ν  έα υ τ ο υ ς  κ α τ ά  τ ή ν  δ ι ά ρ κ ε ι α ν  
τ η ς  τ ε  κ τ c ν ι κ  η ς τ ο ύ τ ω ν  ζ ω  η ς» ( σελ. 3). 

Ήμεις, καί μεθ' ήμων δλος δ Χριστιανικός κόσμος, η:ιστεύο
μεν δτι μετά τήν η:ύλην του τάφου ύη:άρχει ή αίωνία ζωή, ή ό:τε
λεύτητ�ς βασιλεία τοΟ θεου. Ό κ. Τζαζόπουλος, έκ καταyωyης 
ων υΕλλην καί 'Ορθόδοξος, η:ιστεύει είς τήν «Αίωνίαν Άνατο
λήν». Ποία είναι αύτή ή «αίωνία •Ανατολή;» Δ'έ.ν είναί τι διάφορον 
της ίδικης μας η:ίστεως; Καl έάν μi:.ν δ κ. Τζαζόπουλος ητο Μωα
μεθανός η 'Ινδουιστής η Βραχμανιστής καl ταυτοχρόνως καί Μα
σωνος, θά έλέyομεν δτι ή διατύπωσις «αίωνία 'Ανατολή» έκπρο
σωπεΊ τήν α:yνωστον εtς ήμας θρησκευτικήν του η:εη:οίθησιν. 'Ό
ταν δμως άyωνίζεται νά μας η:είσn οτι είς ούδέν διαφέρει ήμων, 
καl μάλιστα διεκδικεΊ καl τίτλον η:ιστότητος, 'ϊότε ας μας έξηyή
οn η:ου έπηyαν οί άδελφοί του οί Μασωνοι, άπελθόντες έκ του 
κόσμου τούτου. Πας διαθέτων στοιχειώδη λογικήν θά η:αραδεχθft 
δτι ή η:ίστις είς τήν «αίωνίαν Άνατολήν» άποτελεΊ διαΦορο1,οίη
σιν θρησκευτικης η:εη:οιθήσεως, στοιχεΊον μιας νέας θρησκείας, 
είς τήν δη:ο(αν η:ροσεχώρησεν δ κ. Τζαζόη:ουλος, άπαρνηθεlς τήν 
Όρθόδοξον η:ίστιν των η:ατέρων του. 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙ ΚΟΝ I ΔΡΥ ΜΑ: Ή λέξις «'Ανατολή», μέ η:λού
σιον συμ<5ολισμόν, ύη:άρχει 'καl είς τάς Γραφάς καl είς τά Πα-::ε-
ρικά κείμενα. Είναι τό έξ ϋψους άναφαινόμενον φως, τό είκcνί
ζον τόν Χριστόν. Είναι άσύλληη:τος είς κάλλος ή είκών της ά
vατολης, η:ρός τήν δη:οίαν η:ορεύεται δ είς Χριστόν η:ιστεύων. 
Καl τό άη:ολυτίκιον της Γεννήσεως άναφέρεται είς τήν «έξ ϋ
ψους •άνατολήν». Πρόκειται λοιη:όν η:ερl ώραίου συμ<5ολισμοϋ 
της uελλούσης ζωης διά τους η:ιστεύοντας είς τήν άθανασίαν της 
ψυχης, ή δποία είναι μιά άλλη (μετά της πίστεως είς θεόν) fκ 
των <5ασικων η:ροϋη:οθέσεων διά νά yίνη τις Τέκτων. 

Ή στροφή τοϋ Βατικανού 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Είς τήν η:ροσφώνησίν του, άναyyέλλει 
μετά χαρας καl θριαμ<5ευτικου τόνcυ δ κ. Τζαζόη:ουλος τήν με- . 
τα<5ολήν της στάσεως της Ρωμαιοκαθολι'κης 'Εκκλησίας εναντι 
του Τεκτονισμου. • Αλλ' έδω η:λέον δ θρίαμΜς του μετατρέπεται 
εtς η: α y(δ α, είς τήνδη:οίανδίδιος έ y κλω <5 ί ζ ε τ α ι. Διό
τι, διά νά άποδείξn τήν αη:οψίν του περί μετα<5ολης της στάσεως 
έη:ικαλεΊται τάς συζητήσεις καl τάς άποφάσεις της δευτέρας Συ
νόδου του Βατικανου. Λέγει έπl λέξει: 
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<<Εiναι 11 μόνrι Σύνοδος, ή όποία διά πιJώτηv φοράν δέν έξέδωκεν ουτε ενα 
,άναθεματισμόν. Έφερε τήv Έκκλησίαv πλησίον τοϋ λαοϋ,ό όποίος πρό της Συ -
νόδου, κατά μεσαιωνικήv άντίληψιν των διοικούντων αότήv,έ κράτει εiς άπό
στασιν. -εταμε νέαν όδόν δι'δλα τά σύγχρονα προβλήματα σχέσεων καi έπαφών 
π ρ ό ς τ ό ν έ κ τ ό ς α ύ τ η ς κ ό σ μ ο v, π ρ ό ς δ λ ο υ ς τ ο ό ς λ α  ο ύ ς, 
π ρ ό ς δ λ α τ ά σ τ ρ ώ μ α τ α, π ρ ό ς δ λ α ς τ ά ς i δ ε ο λ ο γ ί α ς 
τ ώ ν ά v θ ρ ώ π ω ν, π ε ρ ι λ α μ β α v ο μ i; ν ω v κ α i τ ώ ν Μασώνων, 
ά κ ό μ η  κ αi π ρ ό ς  τ ο ύ ς  ά λ λ ο θ ρ11σ κ ο υ ς  μ έ χ ρ ι  κ α i  αυτ ώ ν
ά κ ό μη τ ώ ν ά Ο ί:, ω ν, τούς όποίους ουτε καταδικάζει, ουτε καλεί ν'άνανή
ψουν, ώς επραττι: μεγαθύμως μέχρι τοϋδε, άλλά άπλώς, είς διάλογον δια
φωτισμοϋ ώς προσήκει είς τό χριστιανικόν πνευμω>. 

Αυτό τί σημαίνει; Ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία ηνοιξε διά
λοyον καί έπαψάς μ ε τ ό ν έ 'κ τ ό ς α υ τ η  ς κ ό σ μ ο ν. Καί 
είς αυτόν τόν έκτος των κόλπων της κόσμον - κατά τήν βε�αίω
σιν πάντοτε του κ. Τζαζοπούλου - συνήντησε καί τούς Μασώνους. 
"Αρα οί Μασωνοι δ'έν είναι μέλη της 'Ε'κκλησίας. Δεν είναι οί -ττι
στοί. Εlναι ξένοι πρός αύτήν. Ε!ναι α θ ε ο ι, είναι ά λ λ ό θ ρ η
σ κ οι, είναι 'δ, τ ι  δ ή π ο τ ε  α: λ λ ο, έκτος άπό μέλη της 'Εκ
κλησίας. Αύτό, δεν τό βε�αιουμεν ήμεϊς. Τό βε�αιοϊ δ κ. Τζαζό
πουλος, ό «ενδοξος μεγάλος διδάσκαλος» της έλληνικης Μασω
νίας. Τώρα, έάν ή Ρωμαιο'καθολική 'Εκκλησία 'δ'μιλfi μετό:: προση
νείας είς τούς Μασώνους, αύτό δεν μειώνει τήν άπόστασιν, ή ό
ποία χωρίζει τήν 'Εκκλησίαν άπό τήν Στοάν. Δέν παύει ή Στr-ά 
νά είναι ενα «α.λλο» πραyμα. 'Λυπούμεθα, διότι αύτό τό συμπέρα
σμα βγαίνει άπό τά γραφόμενα του κ. Τζαζοπούλου, άλλά ... δυσ
τυχως, βγαίνει. 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I ΔΡΥ ΜΑ: Όποϊον γραφίδος όλίσθημα ! 
Γράψετε: «Ή Ρωμαιοκαθολική 'Εκκλησία ηνοιξε διάλοyον μ'έ 
τόν έ κ τ ό ς α ύ τ η  ς κόσμον ... Καί εtς τόν κόσμον αύτόν σι,,νήν
τησε καί τούς μασώνους ... 'Άρα οί Μασωνοι «δέν είναι μέλη της 
'Εκκλησίας... Είναι α.θεοι, ε1ναι άλλόθρησκοι, είναι ο,τιδήποτε 
αλλο, έκτος άπό μέλη της 'Ε'κκλησίας .. Καί αύτό - δηθεν - τό 
λέγει 'δ' κ. Τζαζόπουλος, 'δ' Μέγας Διδάσκαλος της Έλληνικης 
Μασωνίας» ... 

υΩστε, καθ' ύμας, μ ό ν η  Χριστιανική 'Εκκλησία είναι ή Ρω
μαιοκαθολική; 'Έ, οχι, Σε�ασμιώτατε ! 'Όχι! Παρεσύρθητε, {ν

τφ ζήλ<'t) σας, είς άσέ�ειαν προς τήν Όρθόδοξον καί τάς αλλας 
Χριστιανικάς 'Εκκλησίας, τό::ς εξ ω της Καθολικης. Ένδιατρί
�ομεν έπί του θέματος αύτοΟ, αν καί ταράσσει τούς έξ ήμων 'Ορ
θοδόξους τό θρήσκευμα. 'Αλλά, ύπεράνω τό Χριστιανικόν μας κα
θηκον καί ή άνοχή. 

Ή Ρωμαιοκαθολικη 'Εκκλησία ηνοιξε διάλοyον μ έ ο λ οι.; ς 
τούς έ κ τ ό ς α ύ τ η ς. 'Ήτοι, μέ τούς έ ν τ ό ς μέν της Χ ρ ι
σ τ ι  α ν  ι κ η ς θρησκείας, άλλα έ κ τ ό ς της Έ κ κ λ η σ ί α  ς 
της Ρώμης, με τούς έ κ τ ό ς του Χριστιανισμου ά λ λ ο  θ ρ ή -
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σ κ ου ς καί μέ άθιρήσκους ά'κόμη, συνολικως μέ απασαν τήν 
άνθρωπότητα. 

Χαρακτηριστικως, ο Πάπας Παυλος ΣΤ' είς τήν έyκύκλιόν 
του «ECCLESJAM SUAM», διαιρεί τόν Οίκουμενικόν διάλοyον είς 
τρείς κύκλους. Ό πρωτος κύκλος περιέχει «-παν τό ανθρώπινον». 
Είς τουτον περιλαμ�άνονται καί οί άθεοι. Ό δεύτερος κύχλος 
-περιέχει τούς πιστεύοντας είς θεόν, άλλά μή Χριστιανούς, ητοι 
τούς Έ�ραίους 'καί τούς πιστούς Άφρικανικων καί Άσιατυ,ων 
θρησκειων. Ό δέ τρίτος κύκλος άναφέρεται είς δλόκληρον τό Χρι
στιανικόν ποίμνιον, μέ τον σκοπόν «άνασυνθέσεως» τούτου. Είς 
τόν τελευταίον κύκλον περιλαμ�άνονται δλαι αί Χριστιανικαί 'δ
μολοyίαι, καθώς καl οί εlς ταύτας ανήκοντες Τ�έ·κτονες. 

Μ-έ τήν εκφρασιν «έκτός αύτης», 'δ πρόεδρος του Τεκτονικου 
Ίδρύματος ήννόει σαφέστατα τούς «έκτός της έκκλησίας της Ρώ
μης» καl οχι, ώς ή Σε�ασμιότης Σας ύποστηρίζει, τούς «έκτός 
της Χριστιανικης 'Εκκλησίας». 'Υπάρχει κάποια διαφορά! 

Πράγματι, οί Τέκτονες είναι έ κ τ ό ς της Ρωμα'ίκης 'Εκ
κλησίας, λόy([) των άπό του ετους 1738 καί έπέκεινα άφορισμων 
( οί δποίοι, ηδη, τελουν ύπό «έρμηνείαν» καί άvαθεώρησιν, ούσια
στικως). υΟταν δέ ή Ρώμη 'δμιλft περί της «Καθολικης Έκκλη
σ[ας», είναι πασίyνωστον - γνωστόν ίuως καί είς ύμας - δτι θεω
ρεί ώς «κεχωρισμένους» άπό αύτης δλους τούς άλλους μή Ρω
μαιοκαθολικούς Χριστιανούς. Έάν, δθεν, λά�n τις τήv άποψιν 
σύτήv κατά γράμμα, τότε δέν είναι μόνον οί Μασωνοι «κεχωρισμέ
νοι» καί «έκτός της 'Εκκλησίας», αλλά καl οί 'Ορθόδοξοι 'καί οί 
Διαμαρτυρόμενοι καl δλοι οί λοιποί Χριστιανοί. 

Έ�πίζομεν δτι ή Σε�ασμιότης Σας θά συναισθανθfi τό μέγε
θος του όλισθήματός της, ύποστηρίζουσα έν τc;'J ζήλcp της πρός 
1τροάσπισιν της «κινδυνευούσης» Χριστιανοσύνης δτι οί Τέκτονες 
είναι «έκτός της Χριστιανικης έκκλησίας», δια τόν λόγον δτι εί
ναι «έκτός της Έκκλησίας της Ρώμης». 

Είναι αύταπόδεικτον δτι οί Άyyλι'κανοί τέκτονες είναι � ν
ί ό ς της Χριστιανικης έκκλησίας - της δποίας δ Προτεσταντι
σμός yενικώτεροv είναι μερίς του δλου Χριστιανισμου - εχοvη.ς 
καί πλειάδα έπισκόπων Τεκτόνων, πρό τινων δέ έτωv καί αύτόν 
τόν άρχιεπίσκοπον του Καντέρμπουρυ λόρδοv Φίσερ. Είναι ώσαύ
τως αύταπόδεικτον δτι οί υΕλληνες 'Ορθόδοξοι Τέκτονες είναι 
έ ν τ ό ς της Χριστιανικης έκκλησίας, άφου δέν εχουν άφορισθfi. 

, Αποσύρατε, λοιπόν, Σ ε�ασμιώτατε, τόv ίσχυρισμόv Σας δτι 
ot Τέκτονες είναι «έ'κτός της Έκκλησίας», δπως θά συ\Λέ�αιvε, 
πράγματι, έάν ή Ρώμη ητο ή μόνη χριστιανική Έκκλησία ... "Αλ
λως τε, καl αύτή ή Ρώμη ηδη πραγματοποιεί «στροφήv». 
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Ai Έκκλnσίαι Β. Εύρώπnς 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Έρχόμεθα λοιπόν είς τό θέμα, ;rό, 
όποιον έδημιουρyήθη είς τό:ς Σ κανδιναυικό:ς χώρας. Ό κ. Τζα:ζό
πουλος, προκειμ�νου νό: μας πείσn άπολύτως δτι οντως έyένετο 
άλλαyη είς την στάσιν της Ρωμαιοκαθολικης 'Εκκλησίας �ναντι 
του Τεκτονισμου, έπικαλείται την άπόφασιν της Έπισκοπικης 
Διασκέψεως των βορείων Κρατων της Εύρώπης (Δανίας, Νορ�η
yίας, Ί σλανδίας, Φινλανδίας καί Σουηδίας). «Δι' αύτης έπι-ιρέ
πεται είς τό: μέλη της Όρyανώσεως των τεκτόνων, τό: έπιθυμουν
τα νά yίνουν καθολικοί, νά yίνωνται δεκτά είς την 'Εκκλησίαν, 
χωρίς διά τουτο νά άπαρνηθουν την ίδιότητά των ώς ένερyων με
λων της όρyανώσεως». Μέχρις έδω τά πράyματα πηyαίνουν κα
λά. Ή άπόφασις αύτη πράyματι έξεδόθη. 'Αναφέρεται είς τούς 
άθέους, είς τούς ανευ θρησκείας, οί όποιοι ησαν μασωνοι, καί οί 
'όποιοι, ένδεχομένως, έξεδf1λωσαν την διάθεσιν να yίνουν μέλη της 
καθολικης έκκλησίας. Οί έκδώσαντες την άπόφασιν δέν ήθέλησαν 
νά φανουν έκ πρώτης άρχης σκληροί. 'Εν συνεχεί� δμως, δ κ. 
Τζαζόπουλος μας δίδει την έξης πληροφορίαν: «Ή άπόφασις 
αύτη των βορείων κρατων, ητις ρητως έπεκυρώθη ύπό της ρωμαϊ
κης Congregation της Συνόδου των έπισκόπων έν ήi παπικft αύλft 
διά τό δόyμα πίστεως, δεικνύει έμπράκτως την καταπληκτικην 
στροφην είς την στάσιν της Άyίας 'Έδρας εναντι του Τεκτονι
σμου» ( σελ. 20) . 

Έρωτωμεν τόν κ. Τζαζόπουλον: Πότε καί ύπό ποίου έyένFτο 
ή έπικύρωσις αύτή; Διατί δεν μας άναφέρει την ήμερομηνίαν καί 
τό περιεχόμενον καl την ύποyραφην της έπικυρώσεως; Μήπως 
διότι τοιαύτη έπικύρωσις δεν ύπάρχει; Μήπως διότι τά πράyματα 
είναι κάπως διαφορετικά; 'Έ, λοιπόν, ας τό μάθn δ έλληνικός 
λαός καί ας καταλοyίσn εύθύνας: Τοιαύτη έπικύρωσις δ ε ν  
έ y έ ν ε τ ο. 'Αντιθέτως, τό Βατικανόν άντέδρασε. Έπειδη οί Μα
σC:-)νοι διετυμπάνισαν την περίπτωσιν με τό σχόλιον δτι ή ρωι...αιο
καθολικη 'Εκκλησία ηλλαξε στάσιν, ή Con,gτegation διά τά θέματα 
πίστεως εδω'κε την 15ην Μαρτίου 1967 την έξης άνακοίνωσιν διά 
του yραφείου Τύπου: «Συμφώνως πρός προσφάτους πληροφο
ρίας, αί δποιαι ένεφαvίσθησαν είς τόv τύπ')ν διαφόρων χωρων. ή 
Άyία 'Έδρα θό: έπέτρεπε την παραμονηv είς τό:ς μασοvικό:ς όρ
yαvώσεις άτόμων μεταστραφέντων είς τόν καθολικισμον καl θά 
έσκέπτετο νά προ�ft είς θεμελιώδη τροποποίησιν της κανονικης 
τ-εtθαρχίας της σχετιζομένης μέ τούς Μασώνους. 'Έ χ ο μ ε ν  
έξ ο υ σ ι ο δοτ η θη π α ρ ά  τη ς άρ μ ο δ ί α ς  'Υπ η ρ ε σ ί α ς  
τη ς Ά y ί α ς  UΕ δ ρ α ς  ν ά  δ ι αψε ύ σ ω μ ε ν  δ λ α ς  α:ύ
τ ά ς τ ά ς π λ η ρ ο  φ ο ρ ί α  ς, ώ ς σ τ ε  ρ ο υ  μ έ ν α  ς π α ν  τ ε
λ ω ς β ά σε ω ς. ( Alain Guicha.rd Les F�ane-Maς,ons, σελ. 211). 
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Δεν καταλοyίζομεν δόλον είς τόν ενδοξον μεyάλον διδάσκα
λον, τόν 'κ. Τζαζόπουλον, δια την άνακρίeειάν του αυτήν. Πιθανόν 
να μη ητο έπαρκως πληροφορημένος. Πιθανόν ή άyωνία του καί ό 
άyών του νό: άποδείξn πάσα θυσί� την μεταστροψήν της Ρωμαιο
καθολικης 'Εκκλησίας καί να τονώσn οϋτω την θέσιν των Μασώ
νων άδελψων του είς τόν έλληνικόν χωρον, τόν 1εκαναν να δεχθfi 
άνεξελέyκτως προχείρους δημοσιοyραψικας πληροφορίας καί να 
τό:ς παρουσιάσn ώς άποδεδειyμένα γεγονότα. Τί εχει δμως να 
εϊπn τώρα πού πληροψορεϊται δτι ή Δυτική 'Εκκλησία εΤναι άη:ο
λύτως κατηγορηματική; θα άναyνωρίσn τό σφάλμα του η, μετα 
τό έyκώμιον, τό δποϊον της επλεξε, θα άρχίσn καί πάλιν να την 
κατηyορfi; 1 , 1 

Ι .:"! 

Δέχονται τούς Τέιηονας 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Ή Σεeασμιότης Σας ώμίλησε 
περί «παyίδος», είς την δποίαν, δηθεν, δ κ. Τζαζόπουλος «ένεκλω
eίσθη», έπικαλεϊσθε δε εν βιeλίον, τό δποϊον κακοποιεϊτε κατα 
τρόπον - 'άλλά, ας μας έπιτραπfi ή σιγή ... Οϋτε περισσότερον, 
ούτε όλιyώτερον, ή Σ εeασμιότης Σας, μας κατηyορεϊ ώς ψεύ
στας. Ήμεϊς σεΜμεθα υμας ώς ίεράρχην. Δεν δυνάμεθα δμως να 
μή έπικαλεσθωμεν την κρίσιν της κοινης γνώμης. Λοιπόν: 'Όχι 
μόνον ή άπόψασις των Καθολικων Έκ'κλησιων βορείου Εύρώ,της 
έ π ε κ υ ρ ώ θ η άπό τό Βατικανόν, άλλα καί είχε προκαταeολι
κως υποeληθfi είς την κρίσιν του καί τό Βατικανόν δ ε ν  ά ν τ έ
δ ρ α σ ε  ν ! Άyνοεϊτε βεeαίως πως άντιδρ� δταν έκψύγr] τις ικ 
της χαραχθείσης υπ' αύτου πορείας καί δή έπί τοιαύτης σοeαρό
τητος θέματος. 

Είς τό φύλλον του Παρισινου «ΚΟΣΜΟΥ» («LE M:ONDE»), 
της 24ης Ίανουαρίου 1968 (θα εχετε δ-έ. άκούσει περί του κύρους 
της έ<pημερίδος ταύτης) άνεyράψησαν τα έξης: «Ή έπισκοπική 
σύνοδος των βορείων χωρων ( Δανίας, Νορeηyίας, Ί σλανδίας, 
Φινλανδίας καl Σουηδίας), ης πρόεδρος είναι ό σεe. Τζών Κ 
Ταίηλορ, μοναχός του Τάγματος της Άσπίλου Μαρίας, έπίσκο, 
πος Στοκχόλμης, καl γραμματεύς δ έπίσκοπος του 'Όσλο σεe 
Τζών Γκρό:ν (τραη:η:ιστής), άπεcpάσισεν δτι εκαστος τοπικός έ'Π:ί· 
σκοπος της συνόδου «δύναται δπως έπιτρέψ"[] εlς τα μέλη του Τά
γματος των Έλευθεροτεκτόνων, τα έπιθυμουντα να yίνωσι καθο
λικοί, δπως yίνωσι δεκτοί έν τfi Έκκλησίι;χ, χωρίς να παραιτηθωσι 
τηc ίδιότητος αύτων ώς ένερyων μελων του τάyuατος των έλcυ
θεροτεκτόνων». Ή άπόcpασις σϋτη έδημοσιεύθη υπό του σε<1> 
Γκραν προσωπικως είς την έκκλησιαστικην έψημερίδα αύτου 
« Σανκτ Όλαφ» του 'Όσλο. Ή άπόψασις της έπισκοπικης συνό
δου των βορείων χωρων, ητις ρ η τ ω ς έ π ε δ ο κ ι μ ά σ θ η υπό 
της Ρωμαϊκης συνοδικης έπιτροπης διό: τό δόγμα της '11:ίστεως, 
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σημειοϊ άξιοσημείωτον σ τ ρ ο φ ή  ν είς την στάσιν της Ά y ί α  ς 
'Έ δ ρ α ς  έναντι του έλευθεροτεκτονισμοG». 

'Επίσης είς τό φύλλον της 29ης Φεt?ρουαρίου 1968 της αύτης 
παγκοσμίου κύρους έφημερίδος των Παρισίων έδημοσιεύθη άρ
θρον του yνωστοG ΚαθολικοG συγγραφέως κ. 'Αλέκ ΜΕΛΛΟ Ρ, έκ 
του όποίου παραλαμt?άνομεν την κάτωθι παράyραφον: «Ή από
φασις αϋτη, π ρ ο  η y ο υ  μ έ ν ω  ς ύποt?ληθεϊσα πρός συν α ί
ν ε σ ι  ν τft Ίερ� Έπιτροπft άμύνης της πίστεως (τέως Σάντ όφφί
τσιο), ης ό Πάπας αύτοπροσώπως είναι προϊστάμενος, τοποτηρη
τής δέ αύτοG ητσ ό καρδινάλιος Ότταt?ιάνι, έδημοσιεύθη έν τft 
έπισή μ(i) έφη μερίδι της έπισκοπης « Σ άνκτ Όλάφ» ύπό του σεt?. 
Γκράν, έπισκόπου του 'Όσλο, είναι έ φ ε ξ η ς κ α ν  ο ν  ι κ ή». 

'Ώστε, ή είσδοχή Τεκτόνων είς τάς καθολικάς έκκλησίας των 
πέντε εύρωπαϊκων βορείων χωρων άποτελεϊ Κ α ν  ό ν α  της 
'Εκκλησίας, τεθέντα π ρ ο  κ α τ α  (? ο λ ι κ ω ς, πρό της ψηφίσεώς 
του, είς την σ υ ν  α ί ν ε σ ι ν του ΒατικανοG, δπερ καl μετά την 
Ψ"Ίψισίν του, τόν ένέκρινε. Τίς έψεύσθη, Σεt?ασμιώτατε; 

'Επειδή δμως, δυνατόν νά άμψισt?ητήσητε είτε την βασιμότη
τα των πληροφοριων μας, είτε την άκρίt?ειαν της μεταφράσεως 
των κειμένων, παρακαλοGμεν άπευθυνθητε πρός τόν έν 'Αθήναις 
Άρχιεπίσκοπον των Ρωμαιοκαθολικων, δστις θά σας ένημερώσn 
έyκύρως. 

Λοιπόν τά περί «παyίδος» καl «έyκλωt?ισμοG», «δόλου,> καl 
«ένοχης» καl έν συνεχεί� τά περl της «θλιt?ερωτέρας των έντυπώ
σεων των μαθητων του δημοτικοG σχολείου» ήδύναντο, Σεt?α
σμιώτατε, νά παραλειφθοGν, διότι είναι πολύ φυσικόν νά παρασύ
ρουν είς άντίκρουσιν, ητις μοιραίως άποτελεϊ άνταπόδοσιν, την 
'ό"ποίαν έκ σεt?ασμοG όφείλομεν νά παραλείψωμεν. 

Διά νά ένισχύσητε την καταyyελίαν Σας περί άνακριt?είας 
των ίδικων μας πληροφοριων, προσφεύyετε είς τό βιt?λίον του κ. 
Alain Gυichard «Les Francs--Ma90ns» καl άναφέρετε δτι είς την σε
λίδα 211 περιέχεται άνακοίνωσις της Ρ ωμαϊκης συνοδικης έπι
τροπης διά τά θέματα πίστεως, ύπό χρονολοyίαν 15 Μαρτίου 
1968, εχουσα καθ' ύμας οϋτω : «Συμφώνως πρός προσφάτους 
πληροφορίας, αί 'όποϊαι ένεφανίσθησαν είς τόν τύπον διαφόρων 
χωρων, ή "Αγία υΕδρα θά έ π έ τ ρ επε την παραμονήν είς τάς 
μασωνικάς όρyανώσεις ά:τόμων μεταστραφέντων είς τόν 'καθολι
κισμόν καl θά έσκέπτετο νά πρot?ft1 είς θεμελιώδη τροποποίησιν 
ιης κανονικης πειθαρχίας της σχετιζομένης μέ τούς μασώνους. 
'Έχομεν έξουσιοδοτηθft παρά της άρμοδίας ύπηρεσίας της Άyίας 
'Έδρας νά διαψεύσωμεν δλας αύτάς τάς πληροφορίας, ώς στε
ρουμένας παντελως βάσεως». 

Έκ πρώτης οψεως, τό κείμενον άνατρέπει τούς ίδικούς μας 
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ισχυρισμούς. 'Αλλά, μόνον έκ πρώτης οψεως καl δι' δσους άνα
yνώσουν τό ιδικόν Σας κείμενον, τό όποιον, δυστυχως, δέν είναι 
πιστη μετάφρασις του ,τρωτοτύπου, παρέλκει δ χαρακτηρισμός 
προηyειται ή απόδειξις. Τό κείμενον της ανακοινώσεως, ώς έδη
μοσιεύθη εις το έπικαλούμενον άπό την Σε�ασμιότηίά Σας βι
<!>λίον, εχει ώς ακολούθως: 

«Se]on dcs ΙX'L'C'nLes informaLion:; parucs dans Ja pιΨsse de 
UIVPl'S pays, Je Sainl - Siege auι·aiι a u ι ο Ι' ί s e le m.ainticn dans 
ιles or·ganisaLιons maςonniques de pcrsonncs conνeΓties aιι catho
Jicisme ct songer·ai ι a nιocl ί fier prof ondeιnen L Ja cl isci rtine caηο
π ίψι<-' en ,·igtι<-'ur concρrnant la franc-maςonnerι<-'. Νοιιs sommes 
aυlorιses ρar lr clicaςtere comρ<-'LcnL ιiιι Saint-Sirge i:t demenLir 
loιιLes cρs 1nfonnalιoπs c-omιn<-' ιlenuόes dc tοιιι Γondement». 

Μετάφρασις τούτου rεχει οϋτω: «Συμφώνως προς προσφά
τους πληροφορίας δημοσιευθείσας εις τόν τύπον διαφόρων χω
ρων, ή Άyία 'Έδρα είχεν έ ξ ο υ  σ ι  ο δ ο τ ή  σ ε  ι τήν παραι-,.ονήν 
εις τάς τεκτονικάς 6ρyανώσΕις προσώπων μεταστραφέντω; εις 
τόν καθολικισμόν κλπ.». 

'Υπάρχει, ώς βλέπετε, μία ουσιωδως διαφορετική εννοια, δ
ταν, Σεις η ό συνερyάτης Σας, μετέ�αλεν έκ της ανω παρα
yράφου τό ρημα «έξουσιοδοτω» καl τό ειωμεν «έπιτρέπω». Τό 
ανακοινωθέν της συ.οδικης έπιτροπης της Ρώμης ηθελε, προφα
νως, νά διαψεύση δτι ή Άyία 'Έδρα είχεν ή ί δ ί α  παράσχει 
έ ξ ο υ  σ ι  ο δ ό  τ η  σ ι  ν διά τήν ληψιν της αποφάσεως των έπισκό
πων βορείου Ευρώπης. Τό νόημα του ανακοινωθέντος fιτο δτι δέν 
είχε λΜει ή Άyία 'Έδρα τήν π ρ ω το� ο υ  λί α ν  είς τήν ληψιν 
της τοιαύτης αποφάσεως. 'Εκ των προαναφερθέντων δημοσιευμά
των προκύπτει δτι ή σύνοδος των έπισκόπων βορείου Ευρώπης, 
'Πρ ο τ ο  G συζητήσn έπl του θέματος, ύπέ�αλε τήν πρότασιν εις 
τήν σ υ ν  α ί ν ε  σ ι  ν της Άyίας 'Έδρας, ητις καί έ δ ό θ η. 'Άνευ 
αυτης θα έπρόκειτο περί έπαναστάσεως καί ανακηρύξεως των 
βορείων έπαρχιων της Ευρώπης εις αίρετικάς. Δέν yνωρίζομεν 
αν ή Άyία 'Έδρα είχεν ή ιδία ζ η τ ή σ ε ι  τήν ληψιν της αποφά
σεως, η τήν έζήτησαν οί έπίσκοποι βορείου Ευρώπης, άλλα νομί
ζομεν δτι τό θέμα δεν εχει σημασίαν. 

Νομίζομεν δτι ή Σε�ασμιότης Σας θα πεισθft δτι ο ϋ τω ς 
εχουσι τα πράyματα, έαν θελήσn να σ υ ν  ε Χ ί σ Il την άνά
yνωσιν του έκλεyέντος παρ' αυτης βι�λίου. Είς τήv ά μ έ σ ω ς 
έ π ο μ 1έ· ν η ν σειράν του ανακοινωθέντος, δπου ό συyyραφεύς, 
μή τέκτων, yράφει εις τό αυτό βι�λίον πού έπικαλεισθε έπί λέξει: 
<-'Η Ρωμαϊκή συνοδική έπηροπή δ ε ν  ή κ ύ ρ ω ν ε  τήν άπόφασιν 
των Σ κανδιναGων έπισκόπων, άλλά, διευκρινίζουσα δτι δέν τήν 
είχεν «έξουσιοδοτήσει», έξέπεμπε μίαν προειδοποίησιν προς rούς 
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έθνικους έπισκόπους, ο'ίτινες θά ήσθάνοντο τόν πειρασμόν νά 
τους άκολουθήσωσι». 

Ή Σε�ασμιότης Σας θά επρεπε νά λά�n ιτόν κόπον νά διεξ
έλθn τό βι�λίον η τούλάχιστον νά στρέψη τό φύλλον του α&cοϋ 
βι�λίου, δπερ ή ί δ ί α  έπεκαλέσθη, πρiν η άναyyείλn θριαμ�ευ
τικως τόν «έyκλω�ισμόν» του κ. Τζαζοπούλου. θά μας έπιτραπfj 
νά παράσχωμεν πρός τοϋτο την συνδρομήν μας. Οϋτω είς την σε
λίδα 212 θά άναyνώσn: «υΩστε, τίποτε δέν μετε�λήθη ; ... θά ίδω
μεν δτι δέν εχει οϋτως. Ή Ρωμαϊκη έξουσία πράγματι έπιζητεί 
νά δώσn είς έαυτην χρόνον πρός ένημέρωσιν και σκέψιν προτου 
άναλά�n (έάν είναι δυνατόν) διαδικασίαν άναθεωρήσεως η, έν 
άδυναμί<t, ενα διάλοyον άδελψικόν. Διά την προπαρασκευαστικήν 
ταύτην έρyασίαν είναι άναyκαία πολυ μεγάλη έχεμύθεια, rην 
'δποίαν αί έπίσημοι διαψεύσεις εύνοοϋν ... ». 

Καi περαιτέρω: «Ή άπόψασις των βορείων Έκκλησιων, ητις 
δεν ή κ υ ρ  ώ θ η ύπό της Άyίας υΕδρας, άποδεικνύει άψ' έαυ
της τάς τεραστίας δυνατότητας, τάς διανοιycίσας είς τους έπι
σκόπους των διαφόρων έθνων έντός του Κανονικοϋ δικαίου. Έά 
ή άπόψασις αύτη είναι πρακτι'κως άρκετά περιωρισμένης έκτά
σεως, έν τούτοις, πράγματι, πλήττει αύτά ταϋτα τά θεμέλια της 
καταδίκης των τεκτόνων». 

Έν έπιμέτρ�. τρόπον τινά, παρακαλοϋμεν την Σε�ασμιότητά 
Σας δπως άναyνώσn είς την σελίδα 211 καi όλίyον ο: ν ω θ εν 
του άνακοινωθέντος δπου δ συyyραψευς ά π ο κ α λ ύ ϊΤ τ ε ι ότι, 
είς την πραγματικότητα, έκπρόσω'Π:ος του Β α τ  ι κ α ν  ο G, π α ρ
ε σ κ ε ύ α σ ε  την άπόψασιν της συνόδου βορείων έκκλησιων περi 
είσδοχης Τεκτόνων είς τάς Ρωμαιοκαθολι'κάς εκκλησίας της δι
καιοδοσίας των. «Ή άπόψασις αϋτη - γράψει δ συyyραψευς του 
βι�λίου, δπερ Σ είς, Σ ε�ασμιώτατε, τό τονίζομεν, έπεκαΜ·σθητε ... 
έναντίον μας - είχε «π α ρ  α σ κ ε υ  α σ θ fj» ύπό του είς Σ κανδι
να�ίαν ά π ο σ τ  ο λ ι κ ο G ά π ε σ τ α  λ μ έ ν ο υ σε�. Μπροϋνο 
Χάϊμ, γραμματέως του σε�. Ρονκάλι - του μέλλοντος πάπα Ί ω
άννου ΧΧΙ 11- δταν ουτος ητο νούντσιος είς Παρισίους. Ό σε�. 
Χάϊμ είχε μάλιστα είδοποιήσει την Άyίαν υΕδραν περί του υπό 
προπαρασκευην μέτρου». 

Σας προσψέρομεν ψωτοτυπίαν 'δλοκλήρου του ύπό τόν τίτλον 
«Ή περίπτωσις των Βορείων Έκκλησιων» κεφαλαίου του βι�λίου 
(σελίδες 210-213), ίνα δυνηθητε νά διαπιστώσητε δτι, προψανως, 
έπέσατε θϋμα κακο�ούλων πλη ροψοριοδοτων, καθόσον δέν θέλο
μεν ούδ-έ νά σ'κεψθωμεν δτι ίεράρχης της 'Εκκλησίας μας εχων 
άναyνώσει τό έπικαλούμενον παρ' αύτοΟ βι�λίον, άπέσπασε μίαν 
μόνον περικοπήν, σαφέστατα άντίθετον πρός τό σύνολον, άπει1ό
νωσε ταύτην, κατά τό γνωστόν σύστημα της παραλείψεως της 
φράσεως «είπεν ο: φ ρ ω ν  έν τn καρδί<t αύτοϋ», ίνα άποδειχθf

i 
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δτι έν τfi Γραφft διακηρύσσεται ή ... μή ϋπαρξις θεου. Ήμεϊς, σε
Μμενοι ου μόνον την Έκκλησίαν άλλά και τούς Ί εράρχας αύτης, 
περιοριζόμεθα είς τό νά έπαναλαμt:>άνωμεν την έρώτησιν: Ήμεϊς 
έψεύσθημεν η αλλος τις; Ήμεϊς ένεπέσαμεν είς «παγίδα» η αλλος 
τις; Ή Σεt:>ασμιότης Σας ας άπαντήσn. 

Δεν νομίζομεν οτι ε1ναι έκτός τοϋ ένδιαφέροντος οίουδή rτοτε 
Χριστιανου τό yεyονός τό δποϊον είδε τό φως πρό τεσσάρων έτων. 
Ειναι ή στροφή της Καθολικης 'Εκκλησίας, έκδηλωθεϊσα cύ μόνον 
εναντι του Τεκτονισμου, διά της έπι τετραετίαν έρyασθείσης συνό
δου του Βατικανου και των έy'κυκλίων των δύο τελευταίων Πα
πC:.ν. Ή μεταστροφή αϋτη της Καθολικης 'Εκκλησίας έκρίθη πσ..y
κοσμίως ώς ίστορικόν γεγονός παγκοσμίου σημασίας. Ό δε άεί
μνηστος καθηγητής και 'Ακαδημαϊκός Άλι'5ιζδ:τος, yνωστου κύ
ρους θεολόγος και γνώστης των παρ' ήμϊν έκκλησιαστικων πρα
γμάτων, ίσως οσον ουδείς αλλος, έχαρακτήρισε τό ερyον της Συ
νόδου του Βατικανου ώς «τό σπουδαιότερον έκκλησιαστικόν yε
yονός του αίωνος, τό 'δποϊον ήμεϊς διά έκκλησιαστικάς καl πολι
τικάς αθλιότητάς μας άφήσαμεν νά παρέλθn άπαρατήρητον». 

Έν τft ίστορικft έξελίξει της άνθρωπίνης κοινωνίας, ερχεται 
μία κρίσιμος περίοδος διά την άνθρωπότητα, καθ' ην φαίνεται 
αϋτη νά όλισθαίνn τυφλως, άλλά 'καl 'δλοταχως πρός την α'5υσ
σον. Όρθως έκτιμήσας την κατάστασιν ταύτην δ τότε Πάπας 
'Ιωάννης δ ΚΓ' έκπέμπει, τόν Άπρίλιον του 1963, διά της /yκυ
κλίου του Ρaοαιn in T�rrjs, εν υψίστης σημασίας διάyyελμα, τό 
'ό'ποϊον άπευθύνει, οχι μόνον πρός τόν Καθολικόν κόσμον, ώς ΙΞ:
πραττον οί ι---έχρις αυτου Πάπαι, άλλά καί πρός πάντας τούς 
άyαθόφρονας άνθρώπους. 

'Εγκαταλείπει τήν ατεyκτον τακτικήν των πρό αυτου Παπων, 
δημιουρyεϊ νέον σταθμόν άyάπης καl άνακαινίσεως της χριστια
νικης ίδεολοyίας, καl 'καλεϊ ολους τούς άνθρώπους, οίαιδήποτε 
καl αν ε1ναι αί θρησκευτικαl η πολιτικαί των πεποιθήσεις, καί 
«iκείνους άκόμη, οί δποϊοι ζουν έκτός πάσης χριστιανικης πίστεως 
άλλ' οί όποϊοι, όδηyούμενοι άπό τά φωτα της λοyικης, είναι πι
στοί είς την φυσικήν ήθικήν», νά συνερyασθουν διά την πραyμά
τωσιν ερyων είρήνης και δικαιοσύνης, τά ό-ττοϊα άναμέvουν τους 
άνθρώπους της έποχης μας, διά τόν σχηματισμόν της -τταy'κοσμίου 
κοινότητος των άνθρώπων. 'Υποκλίνεται πρό των νέων δδων γνώ
σεων, έξυμνεϊ την άναζήτησιν της άληθείας, συνιστ<Ί είς τούς άν
θρώπους την άμοι'5αίαν κατανόησιν και άyάπην, ώς άδελφων, καί 
ένθαρρύνει αυτούς είς τόν άyωνα κατά των πολέμων. 

Τό ένδιαφέρον άπό τεκτονικης ίδίςχ άπόψεως εyκειται έν τt;> 
οτι αί έξαyyελλόμεναι δι' αυτου νέαι άρχαι είναι έκεϊναι άκρι
'5ως τάς δποίας δ Τεκτονισμός δεν ε-παυσε νά έξαyyέλλn είς τόν 
εξω κόσμον άπό της έμφανίσεώς του πρό 300 -περίπου έτων '<αι 
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τάς δποίας ή Καθολική Έκ'κλησία άπεδοκίμαζε σψοδρως καί εψε
ρε τόν Τεκτονισμόν είς άντίθεσιν προς την 'Εκκλησίαν της Ρώμης. 

Αί άρχαί αδται άπορρέΌυν ού μόνον έκ της έντολης «άyα11ή
σnς τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» (Ματθ. κβ' 41), άλλα καί της 
αλλης (Ματθ. ε' 45) : «Ήκούσατε δτι έρρέθη, Άyαπήσεις τόν 
πλησίον καί μισήσεις τόν έχθρόν σου, είπεν δ Κύριος ήμων. Έyώ 
δε λέyω ύμϊν, Άyαπατε τούς έχθρούς ύμων, εύλοyείτε τούς κα
ταρωuένους ύμας, καλως ποιείτε τούς μισοϋντας ύμας καί πρnσ
εύχεσθε ύπέρ των έπηρεαζόντων (ένοχλούντων) ύμας, καί διω
κόντων ύμας, οπως yένησθε υίοl τοϋ πατρός ύμων τοϋ έν ούρα
νοϊς, οτι τόν ηλιον αύτοϋ άνατέλλει έπl πονηρούς καί άyαθούς καί 
�ρέχει έπl δικαίους καl άδίκους». 

Δέν είναι δυνατόν νά περιληψθοϋν έδω, καl τροχάδην εστω, 
αί έξαyyελλόμεναι δια των έyκυκλίων άρχαί καί ίδέαι. Έπ' αύ
των ήσχολήeη δ κ. Τζαζόπουλος. Άλλα λίαν ένδιαcpέροντα είναι 
τα οσα έπ' αύτων εyραψε καί έδημοσίευσεν 'δ καθηγητής Άλι�ι
ζατος. 'Έχων τις ύπ' οψιν του τά yραψόμενα παρ· αύτοϋ, θα ηϋ
χετο νά ηρχοντο ταϋτα είς εύρυτέραν δημοσιότητα. 

«Ή έyκύκλιος - έτόνισεν - είναι άξία θαυμασμοϋ καί έt,άρ
σεως δια την έμπεριστατωμένην άνάπτυξιν ολων των ζητημάτων, 
τό. όποια άπασχολοϋν σήμερον πάντα άληθινόν χριστιανόν, ένδια
ψερόμενον κατά ίδεολοyικόν 'καθηκον δια την κοινωνίαν, είς την 
'δποίαν ζft, άλλα καί πάντα άληθινόν ποιμένα, εχοντα άντίληψιν 
καί συνείδησιν της έν τfi1 Έκκλησί<?! βέσεώς του καί της έν τ� κό
σμ� τούτ� άποστολης του». 

'Επίσης: «Ή παπική έyκύκλιος, έπl όρθfj άντιλήψει της έκ
τάσεως τοϋ άληθινοϋ οίκουμενισμοϋ, άπευθύνεται μέ ολην την 
άπλότητα καί καλωσύνην καl προς ολον τόν μη χριστιανι'κόν κό
σμον, περιλαμ�ανομ,ένων των Έ�ραίων, των Μωαμεθσνων 
καί ολων των μη χριστιανων καί των άθέων κομμουνιστων άκόμη, 
προς τούς δπο[ους καl αύτούς βε�αίως εχει νά ε'ίπn ρήματα ζωης 
'δ' Χριστός, διότι θέλει «πάντας τούς άνθρώπους σωθηναι καl είς 
έπίyνωσιν άληθείας έλθείν» ( 1, Τιμ. 2-4). Μόνον ή έπι�ολη τοϋ 
λόyου της άyάπης, ή έκψραζομένη μετά κύρους ύπό των άληθι
νων μαθητων τοϋ Χριστοϋ, όμιλούντων ώς 'Εκείνος από παραδεί
γματος βιώματος άyιότητος ρήματα ζωης δια τά όποια ώμολο
yείτο οτι «ούδέποτε ώμίλησεν άνθρωπος, ώς οδτος 'ό ανθρωπος», 
δύναται νά εχn άληθως θαυματουργικά άποτελέσματα έπί της 
,.,-αραπαιούσης σημερινης κοινωνίας. Καl μόν:)ν δια την ύπόμνrισιν 
τοϋ σπουδαίου τούτου κεφαλαίου της πτωχείας άξίζει ή νέα πα
πικη έyκύκλιος πάσης δυνατης καί πρεπούσης άναyνωρίσεως καί 
τιμης». 

«Είναι δ' άληθως παρήγορος καl ένθαρρυντικη ή προς πάν
τας καl ίδίςχ τούς ποιμένας άπευθυνομένη εκκλησις αύτη τοϋ Πά-
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πα προς έπιστροψήν της Έκκλησίας, ανευ δε των διαφόρων «ναl 
μεν αλλά», είς την πτωχείαν καl την άπλότητα, την όποίαν διψοίiν 
καl νοσταλyοGν οί όλίyοι γνήσιοι όπαδοl 'Εκείνου δ όποίος δεν 
έδίδαξεv άπλως, άλλα ηvοιξε τον δρόμοv άπο τόv δποίον χωρ1ς 
ή tδία κατά ψύσιv να τό θέλη έμψαvίζετα:ι δτι παρεκκλίνει». 

'Αλλ' έκτός δλων τούτων διερωτώμεθα έάν είναι δυνατόν vά 
ψαντασθfi τις, γνωρίζων εστω καl άκροθιyως τα έv τfi Καθολικfi 
Έκκλησίc;_χ καl ίδίc;_χ τα προ της μεταστροψης, δτι είναι νοητοv νά 
συ\Λέλθουν είς σύνοδον δλοι οί καθολικοί 'Επίσκοποι των Βορείων 
Κρατωv της Εύρώπης καl λά(5ουν άπο κοιvοG άποψάσεις περl του 
Τε:κτοvισμοG, ακρως άντιθέτους πρός τάς όκτώ Βούλας των Πα
πων καl ίδίως της τελευταίας του Λέοντος του I Γ' ητις άποτελεί 
έπανάληψιv των προηγουμένων καl ένέχει το άλάθητον, την άπο
καλοGσαv τούς τέκτονας «τέκνα του Σαταvα», δι' οσα κακά επρα
ξαν κατά της Καθολικης 'Εκκλησίας, άyνοοGvτες καl τον κανόνα 
2388. υολα: δέ αύτά ανευ έyκρίσεως, ύποδείξεως, συyκαταθέσcως 
της υΕδρας ... ΦρονοGμεν δτι ούδέ μαθητής του Δημοτικου Σχο
λείου θά ένόμιζεv ώς δυνατοv τοιοGτοv τι. Τοιαύτη πραξις καl 
έvος μόνον καθολικοG ώς άτόμου θα είχε δι' αύτόν σο(5αράς συ
νεπείας. 

Άλλα πως ητο δυνατόν, μετα την μεταστροψηv της Καθολι
κης Έκ'κλησίας, να παραμένουν δσα κατά του Τεκτονισμου περιέ
χουν αί κατ' αύτοG ΒοGλαι των Παπων; Όύδεlς βε(5αίως άyvοεί 
τάς δυσκολίας, τάς 'όποίας παρεμ(5άλλει το δόγμα του «άλαθή
τcυ» καl αί 'όποίαι έξηyοGv την βραδύτητα μεθ' ης βαδίζει ή 'Έ
δρα. Ή εvαvτι του ΤεκτοvισμοG άλλαyή τακτικης της Καθολικ.ης 
Έκκλησίας ύπηρξεν αμεσος κα:l ψυσικη συνέπεια της μεταστρο-
ψης. 'Αποτελεί λοιπόν y ε y ο v ό ς άναμψισ(5ήτητοv ή σ τ ρ ο ψ η 
της Ρωμαιοκαθολικης Έκ'κλησίας. Εύχόμεθα δπως ή 'Ιεραρχία 
της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος έμ(5αθύνn είς το νόημα καl την σκο. 
πιμότητα της έξελισσομένης είσέτι στροψης καl έκ ταύτης συν
αyάyη τα άναyκαία συμπεράσματα. Τό πρώτιστοv έξ αύτων είvαι 
δτι ή Άyία υΕδρα θεωρεί, πλέον, άπηρχαιωμιένηv καl άποδυνα
μωμέvηv την παλαιάv καταδίκην του ΤεκτονισμοG, tδιο καl έyκρί
νει την είσδοχήν τε'κτόνων είς τόν καθολικισμόν, μη έψαρμόζουσα, 
πλέον, τόν Κανόνα 2335, καθ' δν «άψορίζεται αύτομάτως» πας 
δστις συνδέει έαυτοv μετά τεκτονικης ό,ρyανώσεως. Καί, ψυσικip 
τct> λόyCi), δεν θεωρεί τον Τεκτοvισμοv ώς θρησκείαν, ούδέ ώς αϊ
ρεσίν τινα, δια νά δέχεται, εστω καl έν περιωρισμένn yεωyραψι
κfi περιοχfi, έπl του παρόντος, οτι δύναται να είναι τις τέκτων καl 
καλος καθολικος έν ταύτφ. 
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Περi τοΟ καθnγnτοΟ κ, Τρεμnέλα 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: 'Αλλά, ύπάρχει εν θέμα, είς τό δποίον 

ύποψιάζομαι δτι ύπάρχει οντως δόλος καί ένοχή. Είναι τό άκόλου
θον. Κατα τό 1964 'δ 'κ. Τζαζόπουλος έξέδωκεν, εν φυλλάδιον μέ 
τόν τίτλον ,ϊΗ 'Εκκλησία της 'Ελλάδος και δ Τεκτονισμός». Είς 
αύτό, μεταξύ των αλλων, καταχωρεί και μίαν κριτικτ)ν του βι�λιου 
του Καθηyητου Τρεμπέλα «Ό Μασωνισμός». Δριμύς και έπιθετι
κός ,ό κ. Τζαζόπουλος, θεωρεί οτι τό βι�λίον του κ. ΤρεμπέΧα 

βρίθει τολμηρων συμπερασμάτων και παραλείψεων ( σελ. 69, 71). 
Παραλείπει ομως να μας παρουσιάσn τα «πολλό: σφάλματα» του 
κ. Τρεμπέλα, διότι, ώς παρατηρεί, «κατό: τεκτονικήν άρχήν» αί 
απόψεις του κ. Τρεμπέλα είναι άπολύτως σε�ασταί. 'Αναφέρει 
μόνον, ένδεικτικως, ;δύο βασικό: σφάλματα. Πρωτον, οτι ό κ. 

Τρεμπ,έλας δέν μνημονεύει τήν πρώτην άρχήν του Τεκτονισμ-:ιίί, 
δηλαδή τήν -ττίστιν είς θεόν και δεύτερον, οτι κατηγορεί τούς Τέ

κτονας ώς άσκουντας -ττροσηλυτισμόν, έν{l, τοιουτον τι, κατό: τήν 

βε�αίωσιν του κ. Τζαζο-ττούλου, δεν συμ�αίνει. 

Ά-ττ' έδω και πέρα άρχίζει τό -παράδοξον, τό ό-ττοίον 'καταλή
γει είς φαιδρότητα. Κατό: τό 1965 δ κ. Τζαζόπουλος δημοσιεύει 
αλλο φυλλάδιον ύπό τόν τίτλον «Ά-ττόσ-ττασμα έκ της διοικητικης 
λογοδοσίας του Μεγάλου Διδασκάλου της μεγάλης Στοας της 
Έλλάδος, του ετους 1964». Είς αύτό έ-τταναλαμ�άνει τήν κριτικήν 
του ένατίον του βι�λίου του καθηyητου Τρεμ-ττέλα, τόν ό-ττοίον 
-παραδέχεται ώς «κάτοχον των βασικων καί αλλων κειμένων άφο
ρώντων τόν Τεκτονισμόν» (σελ. 5), μας -πληροφορεί ομως·οτι είς 
τό ερyον του «θό: συναντήσn τις ή θ ε λ η μ έ να ς -ττ α ρ α λ ε ί
ψ ε ι ς κ α ί ά -ττ ο σ ι ω -ττ ή σ ε ι ς, ο: ν ε υ τ ω ν ό π ο ί ω ν ή 
ύ -ττ ο σ τ η  ρ ι ζ ο μ έ ν η -ττ α ρ' α ύ τ ο υ  ·θ έ σ ι ς  -ττ ε ρ ι τ ο υ  
Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ο Ο ώ ς θ ρ η σ κ ε ί α ς θ ό: -ττ α ρ ο υ σ ιά ζ ε τ ο 
κ α ι  ε ί ς τ ο ύ ς  -πλ έ ο ν  ά φ ε λ ε ί ς  τ ω ν  ά ν α y ν ω σ τ ω ν  
τ ο υ έ μ φα ν ω ς -ττ α ρ ά λ ο y ο ς, ο: ν μ ή τ ι ο: λ λ ο» ( σελ. 
6). Άναyινώσκων τήν διαπίστωσιν αύτήν του κ. Τζαζο-ττούλου έ
σκέφθην: Είς τό φυλλάδιον, τό δ-ττοίον έξέδωκε τό -προηγούμενον 
ετος άναφέρει δύο σφάλματα του καθηyητου Τρεμ'Πlέλα. Ό-ττωσδή
-ττοτε, έδω θα

., 
άπαριθμft τό: ύ-ττόλοι-ττα. Δι' αύτό και μετό: ζωηρου 

ένδιαφέροντος έδοκίμασα νό: προχωρήσω είς τήν μελέτην, -προκει
μένου νό: σχηματίσω -πλήρη καί ώλοκληρωμένην είκόνα της -πλά
νης του ύπό τόν τίτλον «Μασωνισμός» βι�\ίου του καθηyητου της 
θεολοyικης Σχολης κ. Παν. Τρεμ-ττέλα. Ό-ττοία ομως εκ-ττληξις και 
rδ'ποία άποyοήτευσις ! Εtς τήν άμέσως έ-ττομένην -τταράyραφον εί
δαν νό: yράφη ό κ. Τζαζόπουλος: «Ένδεικτικως άναφέρω διJο 
μόνον ( άπό τό: λάθη)». Και συνεχίζει στηλιτεύων άφ' ένός μεν την 
τταράλειψιν της -ττερl -πίστεως εις θεόν άρχης των τεκτονικων τυ-
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τηκων καl άφ' έτέρου την άναyραφην μεταξυ των σκοη:ων του 
Τεκτονισμου και του τφοσηλυτισμου. Ούδέ εν δηλαδή η:λέον, δ
σων εtς τό κατά: τό η:αρελθόν ετος έκδοθέν φυλλάδιόν του έμvημό
νευσε. Καl έν{!> δέν έη:εξετάθη είς τήν εκθεσιν καί των ύπο \οί"'1ων 
σφαλμάτων του βιGλίου του κ. Τρεμπέλα, μας έπαναλαμGάνει την 
βεGαίωσιν: «Τό βιGλ(ον yέμει τοιούτων σφαλμάτων. Τά άvαφε.ρ
θέντα δμως άρκουν ίνα χαρακτηρίσουν έπαρκως τόν τρόπον, καθ' 
δν έχειρίσθη ουτος έν αύτ{!> τό θέμα του πε.ρl του Μασωνισμου ... 
Ή ελλειψις χρόνου δέν έπιτρέπει νά μvημονεύσωμεν τό: δσα έν αύ
τ{!> καταπληκτικό: γράφονται». Δέν γνωρίζω έάν είμαι nολυ άτrαι
τητικός. uΟμως, δι' έμέ, οϋτε άρκετά, οϋτε πε.ιστικό: ησαν τό: δύο 
σημεία της κριτικης του κ. Τζαζοη:ούλου, δια νό: μέ πείσουν οτι 
ο κ. Τρεμπέλας δέν ύπηρςεν εϋστοχος και άμερόληη:τος είς ιην 
η:ερi του Μασωνισμου πραyματείαν του. Έφ' δσον τό βιGλίον του 
«yέμει σφαλμάτων», θα έπερίμενα να τα ίδω καl αύτα μνημο
νευόμενα. 

Άλλα τό η:ραyμα εχει καl συνέχειαν. Τό 1970 ό" κ. Τζαζόnου
λος έδημοσίευσε καi νέαν μελέτην, έκτενεστέραν της του 1965, 
ύη:ό τόν τίτλον «Έη:i του Τεκτονισμοί} ώς θρησκείας άyνώστου 
καl είς αύτους τους Τέκτονας». Καi είς αύτήν, διά τρίτην φοράν, 
έη:ιχειρεϊ να κρίνrι τό βιGλίον του καθηyητου Τρεμπέλα. Γράφc.L 
λοιπόν: «Είς αύτό (του Μασωνικου) θό: συναντήσn τις ήθε.λημέ
νας η:αραλείψεις καl άη:οσιωη:ήσεις, ανευ των δποίων, ή 6ποστηρι
ζομένη παρ' αύτου θέσις περl του Τεκτονισμου ώς θρησκεί.:rς, Θά 
πα:ρουσιάζετο καl είς τους πλέον άφελείς των όπαδων του έμψα
νως παράλογος, cxv μή τι αλλο» ( σελ. 10). Δηλαδή, μέ τάς ίδίας 
άκριGως λέξεις, μέ τό:ς δποίας διετύη:ωσε τήν κριτικήν του κατά 
τό 1965, η:ροσπαθεί καi έφέτος να μας ύποGάλn τήν έντύπωσιν 
οειρας άτελειώτου έσκεμμένων παραλείψεων και αποσιωπήσc.ων 
είς τό κατά: του Μασωνισμου βιGλίον του κ. Τρε.μπέλα. 'Όμως, 
νέα εκη:ληξις καi νέα άrφοσδόκητος άη:ορία. Ό κ. Τζαζόπουλος 
συνεχίζει: «Ένδεικτικως άναφέρω δύο μόνον». Καl έη:ωιαλαμ<3ά
νει αύτό: η:ου είχεν είπει κατά: τό 1965 καί τά δποία ησαν έπανά
ληψις έκείνων, που είχε γράψει κατα τό 1964. Πάντοτε έλλείψει 
χώρου άναφέρει μόνον δύο πλάνας του κ. Τρεμη:έλα. Καi πάντοτε 
άναψέρει τό: ίδια. Τούλάχιστον δ'έν έμνηuόνευοεν είc εκαστον ψυλ
λάδιόν του δύο νέα στοιχεία κριτικης, ωστε νά εχωμεν έν συνόλ� 
6 η:εριη:τώσεις ηθελημένων η:αραποιήσεων της άληθείας έκ μέρους 
τοΟ κ. Τρεμπέλα. Καi έν{!> έπl εξ ετη άναψέρει «ένδεικτικωc μό
νον δύο» ( ! ) , καταλήγει γράφων: «Τό βιGλίον τουτο yέμει τοιού
των ολισθημάτων. Τα άναψερθέντα δμως άρκουν, ίνα χαρακτη
ρίσουν έπαρκως τόν τρόη:ον, καθ' δν έχειρίσθη ουτος ;.v αύτι;, τό 
θέμα του περί Μασωνισμου». Ή ελλειψις χρόνου δέν έπιτρέπει νά 
μνημονεύσωμεν τό: δσα έν αύτ{!> καταπληκτικό: γράφονται ... ( σελ. 
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11). Τί να είπωμεν; Εύχόμεθα είς τον κ. Τζαζόποuλον μακροημέ 
ρευσιν υπέρ τα συνήθη είς ήμδ:ς τούς <�βει'5ήλους» μέτρα, ωστε να 
κατορθώσn να εϋρn χρόνον καί χωρον, αν μή δια να άνασκευάστι 
πλήρως τας «ή3ελημένας παραλείψεις καί άποσιωπήσεις» του κ. 
Τραμπέλα, καθ' οσον, λόy� του μεγάλου άριθμοϋ των ( ! ) , θά 
εϊναι τουτο άδύνατον, τούλάχιστον δια να τάς άπαριθμήσn. 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I ΔΡΥ ΜΑ: Ή υμετ,έρα Σει'5ασμιότης έκ
τεταμένως άσχολεί:ται καί με οσα διημείφθησαν μεταξύ του Προέ
δρου του Τεκτονικου Ί δρύματος καί του Καθηyητου κ. Τρεμπέλα. 
Πρέπει δ Σει'5ασμιώτατος να εχn λάι'5ει την συyκατάθεσιν του κ. 
Τρεμπέλα δια να άσχοληθfi με αύτόν. 'Εν τfi πεποιθήσει ταύτn 
δ[δομεν άπάντησιν: 

- Ή Σει'5ασμιότης Σας, έν τfi προς το Τεκτονικον 'Ίδρυμα
άπαντήσει της, άποδίδει «δόλον καί ένοχήν» είς τον Πρόεδρον 
ήμων, μόνον καί μόνον διότι ένc;'> διεπίστωσε πλεί:στα σφάλμστα 
του κ. Καθηyητου, περιωρίσθη να άναφέρn μόνον δύο έξ αύτων, 
Ε'ίμεθα υποχρεωμένοι να παρατηρήσωμεν οτι δεν υπηρχε λόγος 
νά άσχοληθfi1 τις άναλυτι'κώτερον με τα δημοσιεύματα rου κ. Κα
θηyητου, έφ' οσον τά άναφερθέντα δύο σφάλματά του, έπιεικως 
χαρακτηρισθέντα οϋτως, ησαν βασικά καί θεμελιώδη καί λίαν 
χαρακτηριστικά. Έκτος δε των δύο τούτων έμνημονεύθησαv καί 
άλλα ώσαύτως καταπληκτικά έξ άcpορμης άλλων δημοσιευμάτων. 

Ποια ησαv ταυτα; Το πρωτον ητο δτι δ κ. Καθηγητής παρέ
λειψε να άναφέρη το πρωτον έκ των πέντε έρωτημάτων, ατι\ια 
τίθενται είς πάντα υποψήφιον ίνα είσέλθn είς τον Τεκτονισμον καί 
καλούμενον νά άπαντήσn: 1) Τίνα τά προς τον θεοv καθήκοντα. 
2) Τίνα τά προς την πατρίδα. 3) Τίνα τά προς τον πλησίον. 4) Τί
να. τό: προς την οίκοyένειαv, καί τ,έλος 5) Τίνα τό: προς εαυτόν.

Μόνον δε οταv αί άπαντήσεις κριθουν ίκαvοποιητικαί, προχω
ρεί: ή διαδικασία της είσδοχης. "Αρα 'δ τεκτονισμός άποδίδει ίδιά
ζουσαν σημασίαv είς την εύσέι'5ειαv των μελων του καί είς rτ1ν 
κατό: του υλισμου άντίθεσίν των. 

Καί Σεις μέν, Σει'5ασμιώτατε, δεν αποδίδετε σημασίαv είς 
την τοιαύτην παράλειψιν, άντιπαρερχόμενος ταύτην καί περιορι
ζόμενος νό: χαρακτηρίσετε τον συyyραφέα «�ϋστοχον καl άμε
ρόληπτον». 

Ό Τεκτονισμός ομως, δεινός πολέμιος του υλισμου, άποδίδει 
έξαιρετικήν σημασίαv, ωστε άσαφεί:ς έξ υλιστικων άντιλήψεων 
άπαντήσεις έπί του έρωτήματος αύτου είχαν ώς συνέπειαν rήν 
άπόρριψιv αίτήσεων είσδοχης είς τον Τεκτονισμον προσώπων, κα
τεχόντων έξέχουσαv θέσιν είς την κοινωνίαν καί τό:ς έπιστήμας. 

Αύτή ή παράλειψις, παρό: παντός αλλου θό: ητο δυνατόν νά 
όνομασθfi πλαστογραφία, παραποίησις, κακή πίστις. Ό κ. Τζα-
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ζόπουλος ώμίλησεν άπλως περl παραλείψεως, μή θέλων νά ά:πο
δώση δόλον, μέ τήν εύκολίαν, ή δποία βλέπομεν οτι χαρακτηρίζει 
τό κείμενον της ύμετέρας Σ ε(5ασμιότητος. 

Τό δεύτερον σψάλμα: ητο ή άπό μέρους τοϋ κ. ΚαθηyητοΟ 
παρασιώπησις της συνταyματικης διατάξεως τοu Τεκτονισμοϋ 
κα·e· ην οδτος «άπο1φούει ώς άντιτεκτονικόν πάντα προσηλυτι 
σμόν» καl έν ταύτc;'> παρέλειψε ν άναψέρn τάς διατυπώσεις εiσ
δοχης, αϊτινες αύταl καθ' έαυτάς καθιστοϋν άκατανόητον καί 
άδύνατον τόν προσηλυτισμόν. 

Ή τοιαύτη παράλειψις, έν συνδυασμc;') μέ τήν πρώτην, έy.tνε
το προψανως ϊνα μή άνατραπft 'δ ίσχυρισμός περl τοϋ Τεκτονι
σμοϋ ώς δηθεν θρησκείας καl μή ψανft ή άντίθεσις τοϋ Τεκτον,
σμοϋ πρός τόν υλισμόν. 

'Άνευ των τοιούτων αύθαιρέτων παραλείψεων καl παραποtή
σεων των κειμένων, τό ερyον καl δ έπιδιωκόμενος σκοπός αύτοϋ 
δέν έστηρίζετο καl άνετρέπετο ή βάσις τοϋ βι(5λίου έν τc;'> συνόλCfΙ 
της. 

υοταν, λοιπόν, υπηρχον αί δύο αδται πράξεις, χειρότεραι των 
'δ"ποίων ψρονοϋμεν οτι δέν ητο δυνατόν νά διαπραχ0οϋν, δεν υτιηρ
χε λόγος ούδ' έπετρέπετο ίσως ν' άσχοληθft τις μέ τά περαιτέρω 
'άναyραψόμενα. Προψανως διότι αδται ησαν τοιαύτης μορψης καl 
πλέον η άρκεταl διά νά καταδείξουν τό έπίπεδον των πολεμίων 
τοϋ Τεκτονισμοϋ, καl λά(5ουν οί πρός οϋς άπηυθύνετο συναίσθησιν 
τη, όδυνηρας παρ' ήμιν πραγματικότητος. 

Περί την γνωμότευοιν τfις Θεολογιι<fιc Σχολfιc του 1933 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: "Ας ελθωμεν τώρα είς τήν κατά τό 
1933 yενομένην yνωμάτευσιν της θεολοyικης Σχολης τοϋ Πανε
πιστημίου Άθηνων. Κατ' άρχήν, δ-έν μας πληροψορειτε έάν, έκτός 
άπό τήν θεολοyικήν Σ χολήν, έζητήθη γνωμάτευσις καl άπό αλ
λους παράyσντας. Δέν νομίζετε οτι διά λόγους εύσυνειδησίας θά 
επρεπε νά τό άναψέρετε; Έξ αλλου, πόσοι η σαν οί υποyράψαν
τες τήν yνωμάτευσιν; 'Εάν δέν 'κάμνωμεν λάθος, οί καθηyηταί 
ησαν έν δλCfΙ έπτά. 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I ΔΡΥ ΜΑ: Οί καθηyηταl της θεολοyικης 
Σχολης ησαν δέκα. Είς τήν τελικήν σύσκεψιν της 15ης 'Ιουλίου 
1933 παρέστησαν όκτώ. Έκ τούτων, ετς (δ κ. Μπρατσιώτης) διa
ψωνήσας πρός τούς συναδέλφους του, υπέ(5αλεν, ώς μειοψηφία, 
tδίαν •εκθεσιν πρός τήν Ί εράν Σ ύνοδον. Οί λοιποί έπτά υπέγρα
ψαν την yνωμάτευσιν, καθ' ην: 

«-Ό Τεκτονισμός δέν είναι θρησκευτικη όρyάνωσις, ούδέ σω
ματειον έπιδιωκον θρησκευτικούς σκοπούς. 
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- Δεν εχει άντιθρησκευτικόν χαρακτηρα.
- Δέν εχει αντιχριστιανικόν χαρακτηρα.
- Ού μόνον ούδόλως συντελει, αμέσως η έμ,μέσως, είς μείω-

σιν της πίστεως του χριστιανου, άλλα σέ�εται απολύτως τόν Χρι
σrιανισμόν, τα δέ μέλη του εtναι πιστότατα μέλη της έκκλησίας, 
είς ην άνήκουσι. 

- Καί αί ήθικαί αρχαί του Μασωνισμου δέν δύνανται να
θεωρηθωσιν αντιστρατευόμεναι πρός τας του Χριστιαvισμου». 

Προσετίθετο έν τQ πορίσματι της θεολοyικης Σχολης, δτι 
καl έν τfj πράξει άπεδείχθησαν αί αρχαl του Τεκτονισμου έν 'Ελ
λάδι. 

«Έ ν τ ο  ι ς κ ό λ π ο ι ς α ύ τ ο G - έπί λέξει α11εψέρετο -
κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι ά ν δ ρ ε ς  ε ύ σ ε � έ σ τ α τ ο ι  κ α l  σ υ� 
τη ρ η τ ι 'κ ω τ ά τ ω  ν ά ρ χ ω ν, ων π ο λ λ ο l ο ύ μ ό ν ον 
κ α τ έ σ χ ο ν κ α l κ α τ έ χ ο υ σ ι ν ά ν ώ τ α τ α ά ξ ι ώ μ α τ α, 
ά λ λ α κ α ι π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν κ α ί π ρ ο σ φ έ ρ ο υ σ ι π ο λ υ
τ ι μ ο τ ά τ α ς ύ π η ρ ε σ ί α ς π ρ ό ς τ ή ν έ κ κ λ η σ ί α ν, η ν 
τ ι ν ε ς  κ α l π ι σ τ ό τ α τ α  ύ π η ρ ε του σ ι νν. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Σ: Είς τό τεGχος «Ή 'Εκκλησία ϊfjς 
'Ελλάδος καl δ Τεκτονισμός» δημοσιεύεται όλόκληροv τό κc.ίι1ε
νον της θεολοyικης Σχολης. Δια λόγους αμεροληψίας, δέν νr,μί
ζετε δτι εϊχετε τήν ύποχρέωσιν να δημοσιεύσητε καί τά ύπομνήμα
τα, τα όποια ύπε�λήθησαν άλλαχόθεν, καθώς έπίσης καί την &r.ό
ψασιν της Ί εραρχίας, ωστε να δυνηθfj δ αναγνώστης να έξαyάyn 
μόνος του συμπεράσματα; 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I Δ ΡΥΜΑ: Είς την λεyο111ένην «λευκην βί
�λον» του Τεκτονικοί} Ί δpύματος περιελήφθησαν διάφορα κείμε
να είς ανασκευην της αλλοκότου ίδέας, δτι δ Τεκτονισμός εΤvαι 
θρησκεία. 'Έχομεν την έντύπωσιν δτι, καθώς ήμεις δέν περιελά
�ομεν την απόψασιν της Ί εραρχίας ( yνωστης, άλλως τε), οϋιω 
καl ή 'Εκκλησία της Έλλάδος δ-έν έδημοσίευσεν είς τό περιοδικόν 
της τό ύπόμνημα της θεολοyικης Σχολης, τό ύπο�ληθέν είς αύ
την τfj παρακλήσει της, καί τό δπο'ιον ητο δλως άντίθετον πρ5ς 
την απόψασίν της. 'Εκάστη πλευρα ε'ίθισται νά δημοσιεύn τά ίδι
κά της κείμενα. Έν τούτοις, αποδεχόμεθα την αποψιν ιης Ύμετέ
ρας ΣΙϊ.�ασμιότητος δτι, «δια λόγους αμεροληψίας», ώς γράψετε, 
θσ εδει να δημοσιευθωσι τα έκατέρωθεν κείμενα. Καl προτείνομεν 
δπως έπιλεyωσι δύο μέσα έντύπου ένημερώσεως της κοινης γνώ
μης, είς τα όποια νά δημοσιευθωσιν απαντα τά έξ έκάστης πλευ
ράς κείμενα καί, οϋτω, να δοθfj είς τό αναγνωστικόν κοινόν ή εύ
καιρία άμερολήπτου διαφωτίσεως. 

Ώς προς τό Τεκτονικόν "1 δρυμα, δηλουμεν δτι τό παρ' αύτοG 
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έκδιδ6μενον «Τεκτονικον Δελτίον», θό: δεχθfi νό: δημοσιεύση π&ν 
'κείμενον έκκλησιαστικης η λαϊκης πλευρας στρεψόμενον κατ' αύ
του, ύπο τον ορον της άμοιt5αιότητος, ητοι της άναλόyου διαθέ
σεως των στηλων tδικου Σας περιοδικου προς δημοσίευσιν των 
απόψεων του Τεκτονικου '1 δρύματος εtς άπόκρουσιν των έναντίον 
του κατηyοριων καl άπ6ψεων. 

Περί των ύnογραφων 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟί\ΙΤΗΣ: 'Έστω, δεν είχετε τήν τόλμην νό: δη
μοσιεύσητε τό:ς άντιθέτους άπόψεις, διότι έφοt5ήθητε οτι θα έξη
σθένει το προt5αλλόμενον ύπόμνημα. Διατί κάτωθεν αύτου δε.ν 
έθέσατε τό:ς ύποyραψάς; Άνυπόyραψον έστάλη άπο τήν θεολο
yικήν Σχολήν το ύπ6μνημα; 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Βεt5αίως, οχι. Έό:ν δεν έyνω
ρίζετε τίνες ύπέyραψαν, ήδύνασθε νό: λάt5ητε τήν πληροψορί:χν 
άπο την '1 ερό:ν Σ ύνοδον ητις έζήτησε την yνωμάτευσιν καl πρ.:�ς 
τήν δποίαν άπεστάλη. 

'Αλλά, διερωτώμεθα, ποίαν εννοιαν δύναται νό: εχn το έρώ
τημα της Σεt5ασμιότητ6ς Σας, έψ' οσον εΙναι το'ίς πασι yνωσ,"�ν 
τrο'ίοι άτrήρτιζον, κατά τον ένδιαψέροντα χρόνον, τήν θεολοyικην 
Σχολήν τ,υ Πανεπιστημίου Άθηνων. Καl τό: όνόματα των ι-,.Ξτα
σχόντων της συσκέψεως Καθηyητων έδημοσιεύθησαν εκτοτε είς 
τον θρησκευτικον τύπον (δρα καl τrεριοδικον «Οί Τρε'ίς Ίεράρ-
χαι», ·άριθ. 806/28-2-1934). Ή Ύμετ,έρα Σ εt5ασμιότης σοt5αρως 
ύποθέτει οτι ύπηρχε λόγος τις διό: την μη δημοσίευσιν των 6\ο
μάτων; Πάντως, δtν ο:νεμένομεν έπίκρισιν άπο την Ύμετέραν Σε
t5ασμιότητα, άλλά, μαλλον, άτrο τό: μέλη 'του Τεκτονικου Ί δρύ
ματος, ώς παραλείψαντες όνόματα τόσον σημαντικά, τό: όποια θ:χ 
εδιδον τrρόσθετον βάρος εtς το περιεχόμενον της yνωμα:τεύσεως. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Ή 'Ιεραρχία έμελέτησε, τόσον τήν 
yνωμάτευσιν των καθηyητων, οσον καl τό:ς γνωματεύσεις τό:ς 
ύποt5ληθείσας αύτfi ύη:ο της είδικης έπιτροπης, της συyκροτηθεί
σης ύη:' αύτης, καl του μειοψηφήσαντος καθηyητου καl άψου συν
εζήτησεν έν πλάτει καl βάθει το τrρόt5λημα, κατέληξεν είς το σΙJμ
-rcέρασμα οτι δ Μασωνισμος άη:οτελει θρησκευτικον κίνημα ουδό
λως συμt5ιt5αζόμενον πρός τό:ς άρχό:ς του Χριστιανισμου. "Εν έη:ί
ση μον σωμα εχει πάντοτε τό δικαίωμα νό: ζητήσn γνωμάτευσ-ν ι'.κ 
μέρους άτόμων η δμάδων. Ή γνωμάτευσις ομως δεν άψαιρει 10 
δικαίωμα της μελέτης καl της κρίσεως έκ μέρους του έτrισήι1ου 
Σώματος. 'Άλλωστε την σχετικότητα των άπόψεών της τονίζει 
ή tδία ή θεολογική Σ χολη βεt5αιουσα έν τfi1 γνωματεύσει: 
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«Ή Θεο λογικ1Ί Σχο λή το υ Πανε πιστημίο υ καταλήξασα εις τά πορίσματα 
ταυτα Οι:ωρεί καθηκον της νά διατυπώσ1.1 αύτά πρός τ ήν Ί. Σύνοδον. Έ φ· ο σ ο ν 
δμως ή ·r. Σύνο δ ο ς  έπί τη βάσει στοιχ εί ων, α τιν α 
ήμείς δέν εχ ομεν ύπ' οψει, ijθ ε λε π εισθ η κ αi άποφαν-
0 η, ο τ ι ό Μα σ ω ν ι σ μ ό ς ε ί ν α ι ό ρ γ α ν ι σ μ ό ς ά ν τ ι χ ρ ι
σ τ ι α ν ι κ ό ς, τ ό τ ε ά ν α ν τ ι ρ ρ ή τ ως, σ υ ν ε π ή ς π ρ ό ς έ α υ τ ή ν, 
δέν δύν α τ αι ν α  Οεω ρfl τ α  μι':λη της Μα σων ί ας αμα 
ώς Χρι.στι ανο ύς, κ αι έν το ιαύ τη π ε ρι π τ ώ σει οφείλει 
ν ά  1Ίπο κ η ρύξ1.1 αύτ α έ κ των κόλ πων αύτης, δτ ε ο ύ

μ ό ν ο ν δ i: ν ε ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν ά i; χ 1.1 Μ α σ ώ ν ο υ ς έ ν τ fl, 
ύ π η ρ ε σ ί (ι τ η ς λ ι; ι τ ο υ ρ γ ο ύ ς, σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς, ύ π α λ λ ή λ ο υ ς 
έ π ι τ ρ ό π ο υ ς ν α ώ ν κλπ., ά λ λ ά δ έ ο ν ν ά ά ρ ν η ο τι ε ί ς α ύ -
τ ο ύ ς, ο i> μ ο ν ο ν ε ί ς τ ο ύ ς ά π λ ο υ ς i δ ι ώ τ α ς, ά λ λ ά κ α i ε ί ς 
τ ο υ ς ι ν τ α ί ς ά ρ χ α ί ς κ α i ι ξ ο υ σ ί α ι ς, τ ό δ ι κ α ί ω μ α τ η ς 
σ υ μ μ ε τ ο χ η ς α iι τ ώ ν ε ί ς τ ά Ο ε ί α μ ιι σ τ ή ρ ι α ιc α i τ ά ς ί ε
ρ ας τ ε λ ε τ α ς α ύ τ η ς». 

Έό:ν λοιπόν η 'Ιεραρχία της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος είχε.ν 
εις την διάθεσίν της καl στοιχεια τό: όποια η θεολογική Σχολή 
δεν είχε, βάσει ποίας λοyικης ζητειτε νό: τό: παραμερίσn αύτό: καί 
να εύθυyραμμισθfj πρός την yνώμην των όλίyων; 

'Έ, πως τό θέλετε, κύριοι! Είναι πολύ τολμηρό: καl άνεξή yη
τος η άπαίτησίς 'σας νό: ύποταχθfj όλόκληρος η 'Ιεραρχία, άποτε
λουμένη έξ ύπερεξήκοντα άρχιερέων, εις τήν yνώμην των -rοέντε 
καθηyητων ... 

Oi Έπτά ιωθnγnταί ιωί οί 67 Ίεράρχαι 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝ I ΚΟΝ I ΔΡΥ ΜΑ: Οί ύποyράψαντες την yνωμά
τευσιν καθηyηταl ησαν έπτά, ε'ίπομεν. Έό:ν δε ε'ίχομεν την yνώ
μην δτι ό άριθμός 7 είναι «ισχνός» έν συyκρίσει πρός τόν άριθμc'.ιν 
67 (των άρχιερέων), οχι μόνον δεν θό: παρεσιωπούσαμεν τό: όνό
ματα των Καθηyητων, άλλό: θό: τό: ύπεyραμμίζαμεν, μαλλον, ώς 
έκ του πνευματικου οyκου των προσωπικοτήτων έκείνων, ό όποιος 
συντρίe!>ει τούς άπλούς άριθμούς. Πράγματι, οί 67 · 1 εράρχαι η συν

μαθηταί των 7 Καθηyητων, οί όποιοι καί αλλας πολλό:ς έκατΟ\,
τάδας μαθητων έyαλούχησαν έν τι';> 'Πανεπιστημί� με τό: νάματα 
της Πίστεως. Μήπως η Σ εe!>ασμιότης Σας θό: ισχυρισθfj δτι με
ταξύ Καθηyητων Πανεπιστημίου καί άποψοίτων αύτου υπαρχει 
άπλη άριθμητικη σχέσις; 'Ομολογουμένως δεν θό: μας έξένιζFν 
ουδ' :ό τοιουτος ίσχυρισμός ... 

Χωρίς νό: διανοηθωμεν μείωσιν της προσωπικότητος οίουδή
ποτε Ί εράρχου, δεν διανοούμεθα έπίσης νό: συyκρίνωμεν, δι' ά
πλης άριθμητικης σχέσεως, τό: ποιοτικως άνόμοια, ώς είναι ενας 
Καθηγητής Πανεπιστημίου καί ενας άπόψοιτος αύτου. 'Αλλά, ϊνα 
καταστfj περισσότερον εκδηλος η συντριπτικη ύπεροχη του άρι
θμου 7 των Καθηyητων εναντι του άριθμου 67 των Μητροπολιτων, 
παραθέτομεν, συνοπτικώτατα λίαν, τό: πληροφοριακό: στσιχεια της 
«Χριστιανικης καί Ήθικης Έyκυκλοπαιδείας» περί των έπτό: Κα-
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θηyητων, οίτινες έyνωμάτευσαν δτι 'δ' Τεκτονισμός δέν είναι θρη
σκεία, οGτε όpyάνωσις θρησκευτική, δτι δέν είναι άντιχριστιαvι
κός η αντιθρησκευτικός, καl δτι οί Τέκτονες δ-ε.ν είναι ώς τούς νο
μίζει δ έσκοτισμένος άμαθης οχλος, αλλά είναι εύσε15έστατοι καl 
η:ιστότατοι. 

α) Ά μ ί λ κ α ς  Ά λ ι 15 ι ζ α τ ο ς: Καθηγητής του Κανονι
κου Δικαίου καl της Ποιμαντικης καl 'Ακαδημαϊκός. 'Έθεσε τά 
θε,μέλια η:ροyράμματος έκκλησιαστικης η:ολιτικης έν 'Ελλάδι. Μέ
λος της Κεντρικης Έη:ιτροη:ης Πίστεως καί Τάξεως. Ό η:ρωτος 
διεθνως άνεyνωρισμιένος 'Ορθόδοξος θεολόγος της Οίκουμενικηc 
Κινήσεως. Πνευματικός άη:όyονος της φιλελευθέρας Πατερικης 
η:αραδόσεως των χρόνων της άκμης του Χριστιανικου Έλληνι
σμου. 'Έργα του μετεφράσθησαν είς την Γαλλικήν, Άyyλικήν καί 
Ρωσικήν. 

β) Κ ω ν σ τ α ν τϊν ο ς  Δ υ ο 15 ο υ ν ι ώ τ η ς: Καθηγητής 
της Δοyματικης καl Χριστιανικης Ήθικης. 'Έyραψεν ανω των 
100 συγγραμμάτων. Άφωσιωμένος είς τό: δόγματα καί τό:ς 1,α
ραδόσεις της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας. Σ υνδυάζων την ύyια ιι ,\,
τηρητικότητα η:ρός την ύyια η:ροοδευτικότητα. 

γ) Ν ι κ ό λ α  ο ς Λ ο ύ 15 α ρ ι ς: Καθηγητής της Είσαyω
yης 'καl έρμηνείας της Καινης Διαθήκης καl 'Ακαδημαϊκός. Έϊέ
τυχεν δσον ούδεlς άλλος την άφύη:νισιν του ζωηροτέραυ ένί)tα
φέροντος της κοινης γνώμης η:ρός τό: η:νευματικό: θέματα. Κίνη
τρον εtχε την η:[στιν του είς τόν Χριστον καί την άyάη:ην του προς 
τον ανθρωη:ον. Διεκρίνετο διό: την η:ρο15ολήν των άρχων της Πί
στεως, ώς έπιδιώκει ταύτην ή σύγχρονος 'Απολογητική. Προέt5α
λε την καθαρότητα της 'Ορθοδόξου Πίστεως. 

δ) Δ η  μ ή τ ρ ι ο ς Μ π α  λ ο: ν ο ς: Καθηγητής της Πατρο) α

γίας καl 'Ακαδημαϊκός. Διέπρεψεν ώς πανεπιστημιακος διδάσκα
λος. Συνέγραψε σωρείαν έπιστη μονι κων μελετων. 

ε) Γ ρ η y ό ρ ι ο ς Π α  π α  μ ι χ α  ή λ: Καθηγητής της , Α
η:ολοyητικης καί της έyκυ'κλοη:αιδείας της θεολογίας. Συνεδύα
ζεν έη:ιστημονικήν έμ15ρίθειαν, πολυμάθειαν καl ύyια κρίσιν. Διε
κρίνετο διό: την προσήλωσιν είς την Όρθοδοξίαν καί την η:αρά
δοσιν της 'Εκκλησίας. 

στ) Β α σ ί λ ε ι  ο ς Σ τ ε  φ α ν  ί δ η  ς 'Αρχιμανδρίτης: Κα
θηγητής Έκκλησιαστικης 'Ιστορίας. Ύπηρξεν έκ των μεγάλων 
διδασκάλων της θεολοyικης Σχολης Άθηνων. 

ζ) Γ ε ώργ ι ο ς  Σ ω τ η ρ ί ο υ: Καθηγητής της Χριστια
νικης 'Αρχαιολογίας. Σ υνέyραψεν άνω των 200 μελετων. Ύπηρ
ξεν έπιστήμων διεθνοϋς κύρους. 
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Μόνον ό Ν. Λούβαριc ... 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Πόσοι έκ των Καθηyητων τούτων η
σαν Μασόνοι; 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Εlς μόνον: Ό Νικόλαος Λού
(9αρις. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: ... Δέν είχε κα7οpθώσει νό: άποκρύψΙJ 
την μασονικήν του ίδιότητα .. . 

ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Σας δια(9ε(9αιουμεν δτι ούδό
λως έπεχείρησε τουτο, οϋτε καl είχε λόγον δπως άποκρύψΙJ την 
ίδιότητά του ταύτην. Τούναντίον, εϋλοyον είναι νό: ύποθέσωμεν 
δτι παρέσχεν είς τούς συναδέλφους του Καθηyητό:ς της θεολο
yικης Σχολης τά έπίσημα έκεινα κείμενα, ατινα άποκαλειτε «πη
yάς», ώς καl τάς προσωπικάς του έντυπώσεις, επειτα άπό δtκα 
ετη (τότε) θητείας του είς τόν Τεκτονισμόν. 

Οί συνάδελφοί του Καθηyηταί ησαν τόσον διακεκριμένοι έπι
στή μονες, άλλά καl τόσον ακέραιοι χαρακτηρες, ωστε θά άπετέ
λει ϋ(9ριν προκειμένου περl καθηyητων Πανεπιστημιακου ϋψους 
καl δη της θεολογίας, δ ίσχυρισμός δτι «παρεσύρθησαν» απο 
οίονδήποτε. Έρωτωμεν: Είναι νοητόν νό: παρεσύρθησαν δ 'Αλι
(9ιζατος, δστις περιγράφεται είς την Χριστιανικην Έyκυκλοπαι
δείαν ώς «ίσχυρά καl θεληματικη προσωπικότης» η δ «άφωσ•ω
μένος είς τά δόγματα καl τάς παραδόσεις της Έκκλησίας Δυο
(9ουνιώτης» η δ διακρινόμενος «δι' ύyια κρίσιν» Παπαμιχαηλ η δ 
αρχιμανδρίτης Στεφανίδης, δστις περιγράφεται ώς νοησιαρχικός 
τύπος «τά πάντα ύπο(9άλλων είς ερευναν καl κρίσιν» καl «ξένος 
πρός συμ(9ι(9ασμούς συνειδήσεως» η δ «εyκυρος έρευνητης» Σ ω
τη ρίου καl δ Μπαλανος, δστις έχαρακτηρίσθη ώς «πρότυπον εύ
συνειδησίας. θά μας έπιτρέψΙJ δ Σε(9ασμιώτατος νά πιστεύωμεν 
δτι οί διαπρεπεις έκεινοι Καθηyηταl έπείσθησαν περl της αλη
θΕίας καl δέν έδίστασαν νά την διακηρύξουν. Τοσουτον μαλλον 
καθ' δσον δέν κατείχοντο από τόν ψΜον, ώς πας κληρικός, νά 
ύποστουν έξευτελισμούς έν τfi ασκήσει του ίεpοϋ λειτουργήματός 
των, olov ύπέστη, ώς πρέπει νά ένθυμούμεθα, δ αείμνηστος Χρυ
σόστομος, έξ αφορμης της αλλαyης του ήμερολοyίου. 

Άναφορικως πρός τόν Νικόλαον Λού(9αριν, δραττόμεθα της 
εύκαιρίας ϊνα αποκρούσω μεν τόν αδίστακτον ίσχυρισμόν της Συ
νοδικης έπιτροπης έπl θεμάτων δόγματος κ.λ.π. καθ' Όν δ c.ια
πρεπης Καθηyητης είσηλθεν είς τόν Τεκτονισμόν, άπλως «ίνα 
yνωρίσn αύτόν» καl κατόπιν απηλθεν. Ό ίσχυρισμός ουτος είναι 
καθ' δλοκληρίαν ψευδής. Ό Νικόλαος Λού(9αρις, φύσις (9αθύτrχ
τα πνευματικη καl μυστικιστική, είλκύσθη από τόν Τεκτονισμόν, 
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έξετ(μησε τήν άξ(αν του ώς μυσταyωyικης μεθόδου καί παρέμει
νε -πιστός είς αύτόν μέχρι των τελευταίων προ του θανάτου του 
μηνων. Τεκμήρια της αμετακινήτου αφοσιώσεως του σε�ασμίοι.ι 
Διδασκάλου αποτελοΟν αί όμιλίαι τοι.ι είς τάς Στοάς μέχρι καί 
του 1960 καί ή συμμετοχή του είς απονομήν τιμητικης διακρίσεως 
την 26ην 'Αη:ρ�λ[ου 1960, ητοι 11 μηνας προ του θανάτου του, έπ
ελθόντος τήν 26ην Μαρτίου 1961. Δεδομένου οτι είχε μυηθΒ τό 
1923 (είς τήν Στοάν «Φίλιππος» Θεσσαλονίκης, ης υnηρξε και 
Ρήτωρ) η:αρέμεινεν είς τον Τεκτονισμόν έ v έ ν 1:: ρ y ε ί Cf. έnί 37 
συναη:τά ετη. Έάν ή η:ρόθεσίς του ητο «νά yνωρίσn τον Τεκτονι
σμόν καί νά ψύyn», ώς αvαληθως ίσχυρίσθη ή Σ υνοδικη έπιτρο
η:ή, θά έχρειάζετο τ ό σ ο ν  χρόνον; 

Περί τοϋ ccΝειφοταφείου)) τών διασήμων Τειηόνων 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Είς τήν προσπάθειαν, τήν δποίαν κά
νετε, διά νά μας nείσετε οτι δ Τεκτονισμός δεν παρα�λάnτει κα
θόλου τάς αρχάς της θρησκείας καί είδικως του Χριστιανισμου, 
χρησιμοποιεί:τε καί εν άλλο έπιχείρημα. 'Επιστρατεύετε όνόματα 
σημαινόντων nροσώπων καί δή ίερωμένων καί μας λέγετε: Ή 
συμμετοχή ολων αύτων είς τον Τεκτονισμόν δέν σας nείθει περί 
της καθαρότητος των μασωνικων έη:ιδιώξεων καί δεν αnοτελεί: 
έyyύησιν του σε�ασμου της τεκτονικης όρyανώσεως προς την 
θρησκείαν; 'Αλλ' ω της παραδοξότητας! Μας ξεναyεί:τε είς εν 
απέραντον Νεκροταψεί:ον. Μία ανεξήγητος προτίμησις σας κάνει 
νσ καταχωρητε όνόματα νεκρών 'καί ούχί ζώντων. Διατί δεν μας 
δίδετε τον κατάλοyον των έν ζωfi Τεκτόνων; Τί ήμπορουν να μας 
είnουν οί νεκροί; Έρωτωμεν τάς μαρμαρίνας πλάκας, τάς καλυ
πτούσας τούς τάψους των, καί δεν μας δίδουν καμμίαν άnάντη
σιν. Δεν μας �ε�αιc�νουν έάν οvτως υnηρξαν Μασωνοι, έάν έλευ
θέρως καί έν έπιyνώσει προσηλθον είς τον Μασωνισμόν η έάν πα
ρεσύρθησαν η έδελεάσθησαν η ήπατήθησαν. Μή δυνάμενοι νά 
εχωμεν -πληροφορίας ακρι�εί:ς έnί των ανωτέρω αποριων μας, 
η:ως νά έξαyάyωμεν συμnεράσματα; Βε�αίως, είς τόνωσιν τJυ 
καταστίχου των νεκρων έπιστρατεύετε καί τό βαρύyδουnον κυρος 
μερίδος έπισκόnων της αyyλικανικης 'Εκκλησίας. Καί δ κ. Τζα
ζόπουλος, είς τό έντελως πρόσψατον ψυλλάδιόν του, υπό τον 
τίτλον «Προσφώνησις του ένδόξου μεγάλου διδασκάλου nnός 
τούς αντιnροσώnους της yενικης Συνελεύσεως του ετους 1969», 
'δμιλεί: περί «ασυλλήnτου οyκου κύρους της Άyyλικανικης 'Εκ
κλησίας». Δεν μας λέγει ομως έάν κάτω αnό τον ασύλληnτον 
αύτόν οyκον του κύρους νομιμοποιουνται καί nαyιοnοιουνται 
κα[ τινες των έσχάτως διατυπωθεισων yνωμων καί αnοψάσεων 
των έπισκόπων της αyyλικανικης έκκλησίας. 
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ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Ή άπάντησίς μας έπί τοϋ θέ
ματος αύτοG είναι άπλη: Είς έλαχίστας ηδη χώρας δ Τεκτονι
σμός έξακολουθεί καί σή,μερον νά συκοφαντηται, δπως καί προ 
τριων περίπου αίώνων, άπό άτομά τιvα (πλην της 'Ελλάδος δπου 
τον ρόλον αύτόν 'άνέλαC9εν ή 'Εκκλησία) καί νά θεωρηται ώς 
μειωτική ή ίδιότης του Τέκτονος. Άπόδειξιν τούτου άποτελεί καί 
ή έπιμονή ώρισμένων κληρικων δπως «μέ τό στανιό» - καθώς 
[λεyεν ό Καθηyητής Μπαλανος - τον χαρακτηρίσουν «θρησκείαv» 
ϊνα δικαιολοyήσουν τον ζηλον των. Οί έπιφανείς κληρικοί, δπως 
οί Πατριάρχαι Βασίλειος δ άπό Άyχιάλου, ό Μελέτιος Δ' καί
δ Φώτιος, οί Μητροπολίται Χρυσόστομος Σμύρνης 16 έθνομάρτυς,
'δ ΤραπεζοGντος Χρύσανθος καί τόσοι άλλοι, οίτινες ύπηρξαν Τέ
κτονες, άσφαλως δέν θά ήδύναντο νά έκπληρώσωσι την άποστο
λήv των προς το 'Έθνος καί την 'Εκκλησίαν, έάν διελάλουν την 
Τεκτονικήν των ίδιότητα, διότι θά ησαν θύματα μιας εύαρίθμου, 
πλην καλως προς τοGτο ώρyανωμένης ζηλωτείας. Έξ άλλου, οί 
Τέκτονες ουτοι ού ,μόνον ούδέν επραξαν, ενεκα της ιδιότητός των 
ταύτης, το άντιC9αίνον προς την Πίστιν, άλλά καί ύπηρξαν άyλάϊ
σμα της 'Ορθοδόξου ήμων 'Εκκλησίας. 'Επομένως, ή μή διαλά
λησις της Τεκτονικης ιδιότητος ητο πραξις συνέσεως καί προυπό
θεσις δtά την άπρόσκοπτον άσκησιν του λειτουρyήματός των 
καί ούδέν αλλο. 

Τούναντίον, είς χώρας, δπως ή Άyyλία καί ή 'Αμερική, δπου 
'δ' Τεκτονισμός θεωρείται ώς θεσμός έθνικός καί ούδείς λόyος 
ύτrάρχει προς παρασιώπησιν της Τεκτονικης ίδιότητος, βλέπομεν 
Ί εράρχας Χριστιανικων Έκκλησιων, Βασιλείς, Πρίy'κιπας καί 
Προέδρους καί Στρατηyούς καί αλλας έπιφανείς προσωπικότη
τας νά φωτοyραφίζωνται μέ τά Τεκτονικά διάσημα καί νά μετέ
χουν rέπισήμων Τεκτονικων τελετων, τούς δi άπλοGς πολίτας νά 
προC9άλλουν την Τεκτονικήν των ίδιότητα ώς τίτλον τιμης, δπως 
καί πράy,ματι είναι. Σας «ξεναyοGμεν», λοιπόν, είς νεκρο1α
φείον. Ναί ! Άλλά, θά παραδεχθητε δτι είναι νεκροταφείον fπι
C9λητι'κόν, δταν περιλαμC9άνn τοGτο τον ψάλτην της έλευθερίας 
Ρήyαν Φεραίον, τόν πρωτον ίδρυτήν της Φιλικης 'Εταιρείας 'Εμ
μανουήλ Ξάνθον, τόν άρχηyόν της έηιαναστάσεως του 1821 'Αλέ
ξανδρον Ύψηλάντην, τον πρωτον ΚυC9ερνήτην Ί ωάννην Καποδί
στριαν, 12 μετέπειτα πρωθυπουργούς, τον μέyαv Φιλέλληνα Βύ
ρωνα, τούς φιλοσόφους, μουσουρyούς, συyyραφείς καl έπιστήμο
νας, των 'δποίων ή συμC9ολή είς την πρόοδον της άνθρωπότητος 
ύπηρξε λαμπροτάίη, τούς στρατιωτικούς ήyέ·τας του έλευθέρου 
κόσμου Τζώρτζ Μάρσαλ, 'Ομάρ Μπράντλεϋ, Μάκ "Αρθουρ, 
Τζώρτζ Πάττον καί τόσους αλλους, τόν πρωταθλητήν του έλευθέ
ρου κόσμου Ούίνστων Τσωρτσιλ, τον ίδρυτήν του προσκοπισμοG 
λόρδον Μπάντεν�Πάουελ, τόν ίδρυτήν του ΈρυθροG Σ ταυροG 
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Έρρικον Ντυνάν, τόν άνακαλύψαντα την πενικιλλίνην Φλέμιγκ 
καί τόσους άλλους. 

Άλλα δέν Σας άνεφέραμεν όνόματα τεθνεώτων μόνον. Έκ 
των 16 Προέδρων των 'Ηνωμένων Πολιτειών, ζουν εισέτι ό Λύντον 
Τζόνσον καi. ό Χάρρυ Τρουμαν, οπως επίσης ζfj ό εως πρό όλίyων 
μηνων αρχηγός των δυνάμεων του ΝΑΤΟ εν Εύρώπn στρατηγός 
'Λέμνιτσερ. 

Οϋτω, αναγιγνώσκει τις είς τό δελτίον πληροφοριών ύπό τόν 
τίτλον «The Masonic Brotherhood Cenlier at the New York \Morld's Fair 
1964-1965» τό όποιον εκυκλοφόρησεν ή Μεy. Στοά της Ν. 'Υόρ
κης δια του εν τfj παyκοσμίct) εκθέσει μεγαλειώδους Περιπτέρου 
αύτης καί τό όποιον εχετε εν μεταφράσει, τά όνόματα των επιφα
νων Άμερικανων Τεκτόνων. 'Επίσης βλέπομεν εν Ούάσιyκτων τό 
Μαυσωλειον, τό όποιον 'ό 'Αμερικανικός λαός 'ανήyειρεν είς εν
δειξιv εύyνωμοσύνης rφός τόν Ούάσιyκτων, τόν Μέyαν Διδάσκα
λον του Άμερικανικου Τεκτονισμου, οπου εμφανίζεται ό ανδριάς 
του μέ ολα τά τεκτονικά διάσημά του. Τό αύτό 'καί εν Ρώμn �ιά 
τόν Γαριt5άλδην μέ τά τεκτονικά διάσημα, καί τουτον Μεyάλον 
Δ ιδάσκαλον του Ί ταλι κου Τε κτονισμου. 

Καί εάν μέν ηθελέ τις αμφισt5ητήσει τήν Τεκτονικήν ίδιότητα 
συγκεκριμένου τινός προσώπου εκ των άvαψερθέντωv, θά έλάμ
t5ανε τήν δέουσαν απάντησιν. 'Όπως ελαt5ον απάντησιν συντρι-
11τι'κήν, δια πληθώρας στοιχείων, οί αμφισt5ητήσαντες τήν τεκτονι
κήν ίδιότη τα του αειμνήστου Βασιλέως των 'Ελλήνων Γεωργίου 
Β'. 

Καθ' οσον •αφορ� δ-έ είς τό τί θά ήδύναντο «νά είπουν οί νε
κροί», θά διαφωνήσω μεν μέ τήν Σ εt5ασμιότητά Σας. Πολλά! ! 
Πάρα πολλά! Δέν νομίζετε οτι θά διεκιvδύνευε τήν σοt5αρότητά 
του, οστις ηθελεν ίσχυρισθfj οτι οί τοσουτον διακεκριμένοι άνδρες 
είσηλθον είς τόv Τεκτονισμόν «δελεασθέντες, παρασυρθέντες η 
απατη θέντες»; Τά όνόματά των, τά όποια είναι εγγεγραμμένα 
είς τάς χρυσας δέλτους της αvθρωπότητος, «μας λέγουν» οτι ό 
Τεκτονισμός εθεωρήθη ύπ αύτων, οπως καί είναι, θεσμός προο
δευτικός. 

Λογιι<όν n nαράλογον; 

Κατόπιν τούτων, ερωταται: Είναι λογικόν η παράλοyοv ιό 
νά ύποστηρίζεται οτι οί Τέκτονες, μεταξύ των όποίων αρχηγοί 
κρατωv, σοφοί, επιστήμονες καί άλλοι εξιέχοντες άνδρες, ήσπά
σθησαν α: λ λ η v θρησκείαν, πλην εκείνης των πατέρων των καί 
δέv όμολοyουσι τουτο, οταν καί ό εσχατος '1 εχωt5ίτης όμολοyfj 
αδιστάκτως τήv δοξασίαν του; Είναι λογικόν η είναι παράλοyον 
νά ύποστηρίζεται οτι οί Τέκτονες, ασπασθέντες άλλην θρησκείαν, 
iyκατέλειψαν τά προσφιλέστερα είς αύτούς πρόσωπα, τά μέλη 
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των οίκοyενειων των; Είναι λογικόν η είναι Τιαράλοyον νά ύΤιο
στηρίζεται δτι οί Τέκτονες, άσΤιασθέντες αλλην θρησκείαν, άΤιο
κρύΤιτουν την άλλαξοΤιιστίαν των καl έμψανίζουν έαυτούς άΤιατη
λως δτι έξακολουθουν Ήαpαμένοντες είς την Τιαλαιάν είς την ό
Τιοίαν Ήpοσψέρουν μάλιστα, ώς άνεyνώρισε καl αυτή ή θεολογι
κή Σχολή, Τιολυτιμοτάτας υΤιηρεσίας; 

Είναι, έξ άλλου, λογικόν η είναι Ήαpάλlοyον vά ύΤιοστηρίζε
ται δτι οί Τέκτονες, άσΤιασθέντες νέαν θρηcκείαν, άδιαψορουv 
διά την διάδοσίν της, ου μόνον άΉαyορεώοντες τόν Ήpοσηλύτι
σμόν, άλλά καl ύψουντες Τιοικίλα έμΤιόδια είς την ε'ίσοδον άτό
μων έΤιιθυμούντων νά yίνωσι τέκτονες; 

Ώς γνωστόν, 'ό Τεκτονισμός θέτει αυστηράς ΉpοϋΤιοθέσεις, 
ώς: ήλικίαν τουλάχιστον 23 έτων, την ίδιότητα του έλευθέρου, 
του χρηστοήθους, του 'άμέμπτων ηθων άνθρώΤιου, οίκονομικήv 
έπάρκειαν, βαθμόν τινα μορφώσεως, ίδιότητα άρρενος μόνον καl 
συyκέντρωσιν σχεδόν Τιαμψηψίας διά την εyκρισιν της είσδοχης 
του. 

Είναι λογικόν η είναι Τιαράλlοyον νά ύΤιοστηρίζεται δτι οί 
Βασιλεις της 'Αγγλίας, εχοvτες άΤιό αίώνων τόν τίτλον του «Ά
μύντορος της Χρισ·πανικης Πίστεως», εχουν αύτοΤιροσώΤιως η διά
μέλους της βασιλικης οίκοyενείας, την ύΤιερτάτην ήyεσίαν της ... 
άλλης θρησκείας, του Μασωνισμου, της ... άντιχριστιανι'κης; 

'Ήδη Μέγας Διδάσκαλος του Άyyλικου Τεκτονισμcυ είι,αι 
ή Α.Β.Υ. ό 'Εδουάρδος- Γεώργιος, Δούξ του Κ-έντ (υίός της nριy
κιΤιίσσης Μαρίνας της Έλλάδος), έyκατασταθεlς είς τό άξίω;.,ιά 
του έν μεyαλειώδει συγκεντρώσει τεκτονικων άντιΤιροσωπειων 
έξ δλου του κόσμου, τόv Ί ούνιον του 1967, είς τό Ρόαyιαλ Φέστι
C5αλ Χώλλ του Λονδίνου. 

Ώς γνωστόν, κατ' εθιμον, Μέγας Διδάσκαλος του Άyyλικου 
Τεκτονισμου έκλέyεται δ έκάστοτε Διάδοχος του Βρεταννικου 
θρόνου έψ' δσον είναι έvήλικος καl άρρην, καθ' δτι, ώς γνωρίζε
τε, ή ... θρησκεία αυτή, δ Μασωνισμός, δέν δέχεται yυναικας. 

Είναι λογικόν η είναι Τιαράλοyον νά ύΤιοστηρίζεται δτι οί 

σοφοί Ί εράρχαι της Έλληνικης Έκκλησίας, ησαν τόσον ευήθεις 

ωστε νά μή άντιληψθουν δτι είσερχόμενοι εlς τόν Τεκτονισμόν 

είσήρχοντο είς ά λ λ η  ν θρησκείαν καl δτι, έν συνεχείc;χ, ύΤιc,φι

τικως καl Ήpός έξαΤιάτησίν έλειτούρyουν είς δ ύ ο  θρησκείας; 
Είναι λογικόν η είναι Ήαpάλοyον νά ύΤιοστηρίζεται δτι τό 

Βατικανόν, δεχθέν είς τούς κόλΤιους της Ρωμαιοκαθολικης 'Εκ
κλησίας Τ,έι<:τονας, έδέχθη ενα είδc,ς δ ι Τι λ η ς θρησκευτικης 
ύΤιηκοότητος; 
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Περί άnαγορεύσεως ι<nδειών ι<αί μνnμοσύνων 

Καί ηδη, Σεe5ασμιc�τατε, έπιτρέψατέ μας νό: άσχοληθώμεν 
δι' όλίyων με τήν άψορμήν τοΟ διαλόγου. Έννοουμεν τήν -ττρό-rα 
σιν της Συνοδικης Έπιτροπης περί άπαyορεύσεως κηδείας, μνη 
μοσύνων κλπ. είς τέκτονας, οί δποϊοι δηλουν τήν ,τ[στιν τω'Ιι εις 
τήν όρθοδοξίαν, δμολοyουν τό Σύμe5ολον της Πίσrεως καί παρέ
χουν π\είστας ύπηρεσίας είς τήν έκκλησίαν των, είναι δε ώς έπί 
τό πλεϊστον κοινωνικοί παράγοντες. 'Όταν εχn τις ύ,τ' ϋψιν του 
δτι ούδέποτε ήκούσθη 1τρότασις άπαyορεύσεως κηδείας κλπ των 
ληστων καί yενικως των έyκληματιων, 'άκόμη καί των άθέων. 

Ot τέκτονες, συμμορψού,μεvοι πρός τήν ύψίστην έπί της Γης 
διδασκαλίαν, ην έμνημονεύσαμεν άνωτέρω ( έκ του Ματθ. ε', 45) 
1τεριοριζόμεθα ά1τλως είς τήν έκδήλωσιν ά1τορίας. 

Έξ άλλου, είναι γνωστόν καί είς ύμας βεe5αίως, οτι τούς 
έντός τοΟ Παρα,τετάσματος τέκτονας δ,του τό: ,τολλό: έ'κατομμύ
ρια των όρθοδόξων, τούς εθεσαν έκ,τοδών, χρησι,μοποιήσαντες 
ίδιάζοντα 1τρός τοΟτο μέσα. 

Προe5άλλει ψυσικως ώς ,τρΜλημα ,τως θό: έξαcpανισθοΟν οί 
έκτός του Παρα1τετάσματος τέκτονες. Τό 1τρόe5λημα αύτό άνέλα
(5ε ν' άντιμετω,τίσn ή 'Εκκλησία της Έλλάδος διό: λοyαριασμόν
του ένός δισεκα-rομμυρίου ,τερίπου χριστιανων, οί δποϊοι άδυνα
τουν ν' άντιληψθουν τόν «κίνδυνον», τόν όποϊον διατρέχει ή Χρι
στιανωσύνη παρά των τεκτόνων. 'Αλλά, τό μεν παραπέτασμα ι:ίχεν 
είς τήν διάθεσίν του μέσα, τό: όποϊα δεν διαθέτει ή 'Εκκλησία. 
Άντ' αύτων προτείνεται ηδη δπως χρησψοποιηθfj τό είς χεϊρας 
της Έκκλησίας εσχατον μέσον: Ά,ταyόρευσις κηδειων των τε
κτόνων! 

Πρός έcpαρμοyήν δμως 'καί αύτου, άνάyκη νό: εύρεθfj εΙς λό
γος: Ό Τεκτονισμός «είναι θρησκεία», διαφέρει δε άπό τό:ς άλλας 
θρησκείας, Ί οuδαϊσμόν κ.λ.π., διότι ό Τεκτονισμός είδικως «εί
ναι αντιχριστιανική» κ.λ.,τ. υΟλος λοι,τόν δ ζηλος πpός τήν κα
τεύθυνσιν αύτήν ... 

'Υπάρχουν, ομως, - ας μας έ,τιτραπfj νό: τό: χαρακτηρίσωμεν 
οϋτω - μερικά έμ,τόδια, 1Τ. χ.: 

1) Ή εyyραψος δήλωσις των όλίyων χιλιάδων όρθοδόξων
τεκτόνων, διακεκριμένων ώς έπl τό πλεϊστον μελων της κοινω
νίας, δμολοyούντων τό Σ ύμ(5ολον της Πίστεως καί τήν άψοσίω
σ(ν των είς τήν 'Εκκλησίαν πιστο,τοιουμένην δι' ερyων. 

2) Ή γνωμάτευσις της θεολ,σyικης Σχολης, ή αίτηθεϊσα ,τα
ρά της 'Εκκλησίας, ίνα έπί τfj βάσει ταύτης καθορίσn τήν στάσιν 
της εναντι του τέκτονας, καί ητις μή δυναμένη να τιμωρήσn τούς 
έκδόντας αύτήν καθηyητάς ,τεριωρίσθη είς τό νά μή λΜn ύπ' οψιν 
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της ταύτην καl νό: δια�ι�άσn έπιπροσθέτως είς τον μόνον μειοψη
φήσαντα καl την εύλοyίαν της. 

3) 'Υπάρχει άκόμη δ οyκος των χριστιανων της' Αyyλικανι
κης 'Εκκλησίας, της δποίας οί ίεράρχαι δι' έπιστολων δηλοϋν 
την τεκτονικήν των ίδιότητα καl δτι δι' αύτης έκπληροϋν τό: χρι
στιανικά των καθήκοντα καλλίτερον. 

4) 'Υπάρχει τό έπισϋραν την παyκόσμι,ον προσοχήν καl θαυ
μασμόν γεγονός, της μεταστροψης της Καθολικης Έκκλησ:ας 
διό: της έyκαταλείψεως της έπl 250 άκρι�ως ετη μονολιθικης -α
κτικης της, εναντι παντός μή καθολικοϋ τό θρήσκευμα. 

5) 'Υπάρχουν τό: έκατομμύρια των Άμερικανων τεκτόνων,
μεταξύ των όποίων Πρόεδροι των Η.Π.Α. μέ έπικεψαλης τόν Ούά
σιyκτων, οί Κυ�ερνηται των Πολιτειων της Άμερικης, μ,έλη του 
'Ανωτάτου Όμοσπονδιακοϋ Δικαστηρίου κλπ., κλπ., απαντες ίιιc
δηλωμένοι χριστιανοί. 

6) 'Υπάρχουν οί θητεύσαντες είς τον Τεκτονισμόν 'Έλληνες
· ι εράρχαι ( προς θεοϋ ! ούχl ζωντες), πολιτικοί, άνώτεροι υπάλ
ληλοι κλπ., ή παρουσία των δποίων είς τον Τεκτονισμόν άποιε
λεϊ διάψευσιν των προσαπτομένωv κατηyοριων.

7) 'Υπάρχει ή είσψορό: του ΤεκτονισμοΟ είς την άπελευθέpω
σιν καl τούς 'Εθνικούς yενικως άyωνας καl των ήyηθέντων αύ
των. 

Την άπάντησιν είς δλα αύτό: την διαισθάνονται οί τέκτονες: 
«Τί σημασίαν εχουν δλα αύτά; Ήμεϊς λέyομεν είναι θρησκεία και 
δή άντιχριστιανική». Καl έν συνεχείι;χ: «Διατί δέν άνοίyουν 1ό:ς 
πύλας των διό: νό: ίδωμεν τί κάμνουν είς τό:ς συνεδριάσεις των; 
Πως έπετρέπετο τοΟτο είς την Ί ερό:ν 'Εξέτασιν των Καθολικων; 
Πως ή μεϊς οί Ί εράρχαι εχ,ομεν τό:ς πύλας μας άνοικτό:ς κατά τό:ς 
συνεδριάσεις μας; Καl τί σημασίαν εχει έό:ν τοΟτο γίνεται ώς 
προσψορό: παραδείγματος προς μίμησιν, άρμονικης, άyνης, άνευ 
πάθους, χριστιανικης έν ένl λόy({) συζητήσεως των θεμά,:,ων; >, ... 

'Ενώπιον των ση μαντι'κων τούτων έξελίξεων, θεωρεϊ ή Σε
�ασμιότης Σας, δτι ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδος δικαιολοyεϊται 
νά λά�n άποψάσεις αύτόχρημα άναχρονιστικάς, άποκόπτουσα έκ 
-roO σώμα1:1ος αύτης τούς 'Έλληνας τέκτονας, οϊτινες, 6ρθόδοξοι
έν τfj δλότητί των σχεδόν, 'δμολοyοΟν άnολύτως δσα ή Όρθοδο
ξία περιλαμ�άνει καl ούδέποτε διεκήρυξαν αϊρεσίν τινα η έκινή
θ,1σαν κατά της θρησκείας καl της 'Εκκλησίας έν γένει, άλλά,
τούναντίον, την υπηρέτησαν καl τ�ήν υπηρετοΟν, λογιζόμενοι με
ταξύ των 'καλων αύτης τέκνων; «Έψ' δσον, άπεψάνθη ή θεολογι
κή Σχολή, δ Έλευθεροτεκτονισμός δ'έν άναμιyνύεται είς δογμα
τικό: ζητήματα καl δέν ηλθεν είς άντίθεσιν η σύyκρουσιν προς τήν
χριστιανικήν διδασκαλίαν, δοyματικήν καl ήθικήν, ούδ' έκήρυξεν
άνατρεπτικό:ς θεωρίας, νομίζομεν δτι ούδεlς λόγος υπάρχει ίνα ή
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Έκκλησία αναλά<:ιn αyωνα κατ' αυτοG, καl φρονοϋμεν αδιστά
'κτως δτι τοιοGτος άyών ου μόνον δέν έπι<:ιάλλεαιι, αλλ' αντεν
δείκνυται καl δή είς έποχήν καθ' ην άyωνες ύψίστης σπουδαιό
τητος εναντίον δεδηλωμένων έχθρC,ν του κοινωνικοί} καl θρη
σκευτικοί} καθεστωτος δέον να προκαλέσωσιν αμέριστον τ�ν προ
σοχήν της. 

θεωρεϊτε, Σε<:ιασμιώτατε, δτι ή 'Εκκλησία της 'Ελλάδος 
δικαιολοyεϊται να απομακρύνn έκ των κόλπων της τας οίκοyε
νείας των χιλιάδων ευσε<:ιων χριστιανων Τεκτόνων, έν ονόματι 
του π α  ρ α λ ο y ι σ μ ο ϋ, του μή απαντωμένου είς ουδέν ετερον 
μέρος τοϋ κόσμου, δτι δ Τεκτονισμός αποτελεϊ θρησκείαν; 

Ουδεμίαν, λοιπόν, σημασίαν εχει ή σύστασις μιας Πανε.πι
στημιακης σχολης, των θεολόyων καθηyητων αυτης, αυτων των 
μυησάντων είς την Θεολοyίαv τό σύνολον των '1 εραρχων, την 
δποίαv καl παραθέτομεv: 

«Ί-1 'Εκκλησία, ητις εχει ώ; άποστολήν της νά καλfι πρός έαυτήν τούς ϊξω 
αύτης εύρισκομένους,δέν θά ητο όρθόν καi σκόπιμον νά άπωθη των κόλπων της 
τούς θi.λοντας νά είναι μέλη της καi θεωροϋντας αύη)ν ώς Θεοσύστατον Ίδρυμα)) 

Εύχή ύnέρ νnφαλιότnτοc 

Ή 'Ορθόδοξος 'Ελληνική 'Εκκλησία διεκρίνετο ανέκαθεν διά 
τc, φιλελεύθερον αυτης πνευμα καl δέν θέλομεν να σκεψθωμεν δτι 
έζήλωσεν, ηδη, την ψήμην των Χίτλερ, Μουσολίνι καl Στάλιν, οί 
'όποιοι κατεδίωξαν τον Τεκτονισμόv- η οτι έ-π:ιθυμει να μιμηθfi 
τους Πάπας των παρελθόντων αίώνων, οί δ-π:οιοι κατεδίκασαν, 
έπίσης, τον Τεκτονισμόν, δταv, -uώρα, τό Βατικαvόν μεταστρέ
φεται. 

Είς έποχήν, κατα την 'δποίαν έπι'5άλλεται ή ένότης καl συ
σπείρωσις δλων των Χριστιανων, δια την λυσιτελεστέραν αντιμε-
11ώπισιν των κινδύνων της άνθρωπότητος έκ τοϋ ύλισμοG καl του 
πυρηνικοί} δλοκαυτώματος, 11:ολεμική κατα της παyκοσμίου αυ
της όρyανώσεως τοϋ Τεκτονισμοί} της 'Εκκλησίας της πατρίδος 
μας, θα μας έπιτραπfi να νομίζωμεν δτι θά fιτο ακρως αντίθετος 
προς τό καθηκον της. 

Ευχόμεθα δια τοGτο δπως 'δ Παντοδύναμος θεός Σας φω-
τίσn. 
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Καντιώτης έιιαιιτίον Φρειδερίκης 
Καi επιστ,ολ η του κ. Ε. 'Αβέρωφ 

( δρα <<ΙΛΙΣΟ » Τ οεμορίου -
εκεμορίου 1970, σελ. 44 7) εί

χε πη δτι δεν δίδει πρωτεύουσα 
σημασία στο αν ό Χριστός ύπηρ
ξε ποτέ, δσο στην διδασκαλία 
Του, είχε δε επικρίνει τον Κλή
ρο δτι άσχολείται συνεχως μέ τύ
πους, με γελοίες επισημότητες, 
μένοντας μακρυά άπό τον λαό. 
«Σέ τριακόσια χρόνια -κατέλη
γε- οί αv{)ρωποι {}ά εκπλήττων

ι ται δταν -θά μελετουν την διαγω-
,, γ1Ί των ίερέων της εποχης μας». 

,� '· 

�- � .. - «'Έμεινα εμορόvτητος - λέ-" γει ό κ. Καvτιώτης σέ άναφορά
ΗΣέ τρ_ια�όσια, χρόνια } . ί:)) ω--του προς την 'Ιερά Σύνοδο. 'Ε-
ποι Οα εκπληττωνται για τήν vνώριζον εξ "λλ λ' • ' διαγωγή ι-ών ίερέων της ,' , , _ α ων ογω,ν κ.αι

εποχης μαςη. tκδηλωσεων της οασιλομητορος 

«Ζ ήτη,μα» {bημιουργ11&η άπό 
τον Μ ητροπολίτην Φλωρίνης -ι.. 

ύγουστίνο Καντιώτη ( μαχητηv 
κατά τοίi Καρναοάλου κλπ., κλπ) 
για τις άπόψι:ιc; της Βασιλίσσης 
Μητρό; ΦρΗbερίκης πc:ρί. Θρη
σκεία; καl Κλήρου, πού διετύπω
σε τον .\ϋyι;υστο του Η161 σε ι
bιωτική της συνί'μJ'λ'α με τον 'Α
μερικανό < ημοσιογριiφο κ. Κυρο 
Σουλτζμπέρyκερ ·ι.αί πού αύτο; πε
ριέλαοε σε προσφάτως κυχλοφορη
σαν 6.βλίο του για τις διάφορες 
fπαφές του με διεθνείς προσωπι
κότητες. Ί-Ι Βασίλισσα Μήτηρ 

Φρειδερίχης, δτι έν δρ-θοδοξεί 
εϊc; ζητήματα της Όρ{)οδόξου 
π ι 

' rι t.Ι ί , στεως και οτι αυτη ε ναι επη-
ρεαισμένη άπο διαφόρους φιλοσο-

' _Q.. , , r, :,ξ 'ζ φ κας ·υzωριας και οτι ε εφρα ε-
το πανθ-εϊστικως. Άλλ' δτι ή 
Φρειbερίκη {}ά εφθ-ανε μέχρι τοι
ούτου σημείου, ωστε νά εχφρα
σ-θη άσεβω; περί του Κυρίου ή
μων Ίησοίi Χριστού, άδιαφορου
σα εάν είναι η οχι ίστορικ.ον πρό
σωπον καί μόνον δια την ίδέαν 
και τον -θρυλον τοίi Χριστιανι
σμοu ενδ•αφερομένη, ουδέποτε ε
φανταζόμην». 

Άπειλων εμμέσως δτι «το 
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σκάνδαλον δύναται ,,ά προσλάβη 
hιαστάσεις», καλούσε την Ίtρά 
Sύνοδο νά ζητήση ιξηγήσεις, 
«Ν ά δηλω{rη, δε εις αυτήν δτι εν 
περιπτώσει μή απαντήσεώς της 
εντό; τακτη; προ{}εσμίας καί μή 
bιαψεύσεως η dποκηρύςεως των 
δημοσιευ&έντων, {)-ά εχη επ' αυ
της εφαρμογήν το ύπ' άρι{)-. 41 
αρ{)-ρου τοϋ Καταστατικοϋ Χάρ
του της 'Εκκλησίας της 'Ελλά
δος (περί άφορισμοί!)». 

Συγχρόνως, εις αρ{)-ρον του ό 
Μητροπολίτης «διηρωτατο» αν ε
πιτρέπεται τοϋ λοιποϋ νά περι
λα,μβάνεται εις το Πολυχρόνιον 
το ονομα της Φρειδερίκης ( η νά 
παύση από τούς εκκλησιαστικούς 
λετουργούς αιτούμενον άπό τnν 
"Τψιστον το «ρουσφέτι», δπω::; 
ι ιατηρήση «είς πολλά ετη» ΚΑΙ 
τ�1ν βασίλισσαν μητέρα ... ). 

«Τρικυμία εν ποτηρίφ» εχαρα
κτήρισε το δημιουργηθεν «ζήτη
μα» ό πρώην 'Τπουργός Έξωη
ρικων κ. Ευάγγελος 'Αβέρωφ, 
με ε:mιστολή του :προ::; τόν «Έλεί•-
1'tερο Κόσμο>> (24 'Ιανουαρίου), 
δπου, μεταξύ των αλλων, εγρα
φε τά άκόλου{)-α: 

«Πρώτον: 'Η Βασίλισσα ΦρΗ
ί)ερίκη ε1πε σε μια ιδιωτική συνο
μιλία πολύ όλιγώτερα άπό δσα 
λένε ε t ς δ λ ο ν τ ό ν κ ό
σ μ ο ν  οί π ε ρ ι σ σ ότ ε 
ρ ο ι -rω ν σ κ ε π τ ο μ έ ν ω ν 
α V it Ο ώ Π ω ν. και αίιτα ΠΟ'Ι.Ι 
1:1πε ,εlχαν καί μίαν πλευράν πολί, 
χριστιανικήν και ώραίαν. 

εύτερον: 'Όσον καί αν εγώ 
εν δέχομαι αυτάς -rάς παντου 

-rόσον διαδεδομένας άπόψ�ις, δεν
δέχομαι δτι ό ύγιής Χριστιανι
σμός ό ηγεί είς τον άφορισμόν ε-

κείνων, πού συζητούν αυτάς τάς 
άπόψεις. 'Ελπίζω δτι ή 'Ελλάς 
των Έλιήνων Χρισηανων δεν εl
ναι ή 'Ισπανία της Ίερiiς 'Εξε
τάσεως. Ό φανατικός χριστιανι
σμός τοιίί αφcρισμου δεν προσελ
κύει, bέv φοβ,ζει. Διώχνει. 'Ί
σως νά όδηnί και πιστούς Χρι
στιανού; είς την προ έκατονταε-
τίας bήλωσιν τού 'Ανδρέα Λα
σκαράτου: «'Αφόρισε, εσπότη 
μου, τά παπούτσια των παιδιών 
μου, γιά νά μη λυώνουν οί σόλες 
του; ... ». 'Ιδίως το 1971, με την 
Fξέλιξιv των πνευμάτων και των 
ίδεων, αί φανατικαι άντιδράσεις 
δεν ενισχύουν τον Χριστιανισμόv 
και τάς 'Εκκλησίας τcυ. Τον άδυ
νατίζουν καί, κατά ενα τρόπον. 
τον δ αχωμωbοϋν. 

Τρίτον: Τέλος, λυπούμαι δτι 
Ιtέμα με αιΊτήν την ουσίαν έγεί
ρει ίερωμένος, τον όποίοrν όλό
χληρος 1'] 'Ιεραρχία επανειλημμέ
,,ω; Χαι δια πολλά επέκρινε και 
δτι -&ίίμα τοιίί εγερ-&έντος περιέρ
γου {}ορύβου ε1ναι ή Βασίλισσα, 
ή όποία διέπραξε σφάλματα, άλλα 
1i όποία σήμερα πολλούς λόγουc: 
{)-λί,j εως εχει και ή όποία εις κρι
σιμώτατα δια τ11ν 'Ελλάδα μα; 
ετη μεγάλας προσέφ:ρεν εθνικάς 
ύπηρεσίας. Το νά την άφήνουμε 
άνυπεράσ:πιστη και ιδίως για ε
πί�:ριση αδικη σε τέτοιες ώρες. 
δεν άρμόζcι σέ αντρες 'Έλλη
νες. εστω και ψυχραμένους 
μαζf της. Τοϋτο ϊίναι άκό
μα άλη{)-έστερο γιά δσους 'Έλλη
νες δεν ετuχε νά ψuχράνη. Ή 
'Ελλάς, πού εβγηκε άπό τις φλό
γες του 40--50, δεν μπορεί νά 
ε1ναι η vά εμφαν fζεται διε{}νώς 
δτι επι{)-υμεί νά μοιάση με την 
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ιrλογισμ[-.,η · [σπανία των 'Τfροι:
�Ε τιιστών». 

Ό Αυλάρχης της Βασιλίσ
σης Lητρός άπ11ντησf δτι αϋτη 
«δέν διενοή,θη νά. {)ίξη τον κλη
ρον», ϋτι «πιστε-ί,ι,ι 1:,ις τ�Ίv ϋπαρ
ξιν καί θείαv ιδιότητα του Κυ
ρίου ΎJμών» καί <<δ�ν ητο δυνατόν 
νά ύπεισέλ3-ουν σκέψ1:. ις. οίαι αί 
άποδιδόμfναι αύτfi». 

αγουν εί την <>ημοσιότητα ύπη
ρισιακά {)έματα μέ αποτέλεσμα 
νά προκαληται σκανδαλισμός τ<Jϋ 
πληρώματος της Έ;ι,κλησίας». 

«Καταντά γελοίο -εγραψε σ� 
χρονογράφημά του ό '"· ημ. Ψα
θάς - να γίνεται κουβέντα περί 
τιμωριών της 'Εκκλησίας μας γι' 
αμφίβολα κουβεντολογικά. παρα
στραη1ματα και. δη περί ... άφο-

'Η απάντησις ικρί-1)11 ίκανοποι-, , • • 'Ι • "', δ , 9ισμών, ΠΟ Ι\J αποπνέουν ιιεσαιωνι-ητικη απο την ερα L..υνο ο, η - r 
όποία ιξέφρασf και τ�1ν λύπη της σμό καί μούχλα, άπαράιδεκτη στις 
οιότι «μέλη τινα τηc; 'Ιεραρχίας μέρες μας». 

(<Χρειάzεται φραyyέλΊΟV)) 

Ί Ι <<'Λκρόποϊ.ι::;» μ� οκτάστηλο 
ϊίρθ·ρο τη::; (27 'fαν.) χαρακτη
ρίζει «αΟι'Ι.01' Υαι ?ίχρηστον» τον 
Ι)όρ116ον για τιc; άπόψι:ις τ1ϊς 
Βασιλίσση; :λlητρό::;, πού δ�ν tί
χαν τίποτε τό μεμπτόν. «Είναι 
φανερόν - γράφει - δτι 1Ί 
Φρειδερίκη διά των λόγων τηc; ιΊ
θέλησt νά. ύπογραμμίση τό γι:,γο-
1 όc; δτι �Ί 'Εχκλησία πfριορί�παι 
συχνά fiς τού::; τύπους καί δεί
χνει κάποτε ολιγωρίαν δσον ά
φορα την πραγματοποίησιν των 
c-ύσιαστικών �πιταγων του Χρι
στιανισμοίι. Χρι:ιάζονται εργα.
Ό 'Ιάκωβο; εις την Β' επιστο
λή·• του, γράφ�ι: «Τί τό οφελοc;.
αδελφοί μου, lάν πίστιν λέγει τιc;
εχειν, εργα δ� μ1Ί εχει ;». 'Ο 'J ω
άννη::; �lς τ1 Ίν πρώτην του lπι
στολ11ν προς τeιύ; πιστού::; της Ε:

πυχης του έπι τάσσε,ι : «Μη άγα
πώμεν λό1 φ μηδέ τυ γλώσση αλλ'
έν εργψ». Και εις α:λλην έπιστο
λήν του λέγει : <�Και lν τC'ύτιρ γι
νώσκομεν δτι ι γνώκαμεν τον
Χριστόν, ων τάc [ντολάc; α-ί'�τοίi
τηρώμεν».

ΌΗ ουσία, λοιπόν, εlναι νά. τη
- ώμεν τάς εντολάς τού Ί η σού 
χα\ νά μην άρχuύμεθα είς την τυ
ποι ατρε:αν 11 τάς συζητήσεις ΠΕ:
ρί ύπάρξ1:.ω::; 11 οχι τοϋ Χριστού. 
Καί αυτό ακριβώς ετόνισεν 11 
Φρ�ιδcρίκη, -κατά τον Άμερικα-
1 ύν δημοσιογράφον». 

Ί�ξ αφοριιης. πάντως, τοίι �-
11:.ρθ[1•το; &ορ-ί1βου. ή εφημεριc; 
·,·ρύφ ι γιά τ�1ν ;ωτάστασι ν τη:
ΉΕχκλησίας:

«Πράττει δ,τι {)ά 1Ίμπορουσr 
ιωί {)·ά επρεπε να πράξη 1Ί Έχ
:ιλησία διά ηΊν χοινωνίαν ·ιαί τον 
λαόν; 'Όχι, δυστυχώς. Χρειά
ζεται εχ βά-Ι}ρων άνασυγ-κρότη
σι ν - δλοι τό λέγουν, δλοι τό ό
μολογοίiν, αν οχι δημοσί1t, πι.ίν
τωc; εις τάς ιδιωτιχάς των συνο
μιλl ας. Χρειάζεται επαναστατι
χάς χαινοτί'μίας - προς τό -κα
λόν. Χρειάζεται, εν άνάγκη, νά 
iγχαταλείψη, εν λογιχφ μέτ φ. 
πάντοτε, τ11ν ύπερϋολικην τυπο
λατρείαν, χάριν της κοινωνικώς 
ωφελίμου δράσεως. Χρειά ετα1 

ρωμαλrαν &ντιμ ετώπισιν των 
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προδλημάτων. Φραγγέλιον. 'λ
ναγέννησι·ν. Τόλμην. ΠρέπΗ 1•r't 
καταστη. δυνατόν, ωστε τι) οάσον 
να είσδύη 6α-θειά εις την ;οινω
νίαv, νά προrrεγγίζη τού;:; r1ν
θ ρώπους και τάς σκέψεις των, νά 
Ιπεκτείνη συνεχώς περισσότερον 
τι'ιν δρiiσιν του πέραν των στt Ι ων 
καί ανεπαρκών δρίων των αι,στη
ρως λειτουργικών του κα-&ηκόν
των. Ε1ναι επιτακτική ανάγκη. 
Πρέπει, ιδίως, νά κερδηθη ή νέα 
γενεά δια την 'Εκκλησίαν. Καί 
αύτό δεν �'�μπορεί νά {πιτευχ-θη 
με λόγους. Χρειάζονται εργα». 

Ό Πάπαc Παϋλοc Στ' 

πρόc: άνατολάc 
Μέ τήν έ,τιστροφη τάί Πα,τα Παύ

λου ΣΤ' άπό τό ταξίδι της 'Ά,τω 
'Ανατολης (Φιλι-ττ,τίνες 27 - 29 Νοε11-
Ι5ρίου, Αύοrrραλία 30 ΝοεμGρίcυ -
3 Δεκεμι5ρίου, '1 νδονησία 3 - 4 Δε
κεμι5ρίου, Χόγκ Κόγκ 4 ΔεκεμGρίου) 
δ κ. Ζάκ Ντυκέν - Ζώρζ Συφφέρ ε
γραψε cn:δ ,τεριοδικό «Έξ,τρ�ς>, 5τι 
τό νόημα της ,τεριοδείας αύτης ηταν 
ή προσέγγισις της 'Εκκλησίας στό 
πιό φτωχό μέρcς της άνθpω'Πότητος, 
γιά μιά βα,θύτερη άλλαγή, ώστε νά 
μ,τορέση νά ξε,τεράση τήν σημερινή 
βαρειά κρίσι. 

«'Η Νέα 'Εκκλησία -εyραψε
,τρέπει νά είναι ή έκκλησία των φτω
χών καί 5χι ,τλέον των άνακτόρων 
Πρέπει νά είναι ή έκκλησία των λαων 
καί 5χι των κυGερνώντων. nρ"-,τει, 
λοι-ττόν, νά άλλάξη ή 'Εκκλησία yιά 
νά μπορέση νά έ,τι(5ιώση ά,το τις 
άναστατώσεις ,τού ,τερνα τώρα. 

Ό Πάπας Ιlαυλος, ,τού �,τικο νω
νεί μέ τούς άρχιε-ττισ,<ό-ττους καί τούς 
έ-ττισκό-ττους, εχει λάι5ει γνώση αύτης 
της άναστατώσεως καί βλέ,τει 5τι, 
κατά κάποιον τρό<πο, ή εκρηξις είναι 
άναιπόφευκτος. Ύ,τcφχει δμως ενας 
τρό<πος νά yλυτώση ή 'Εκκλησία άπο 
τό άνα,τόφευκτο καί αύτός δ τρό,τος 
είναι νά βαδίση πρός τούς φ,rωχούς. 

Σέ 11ολλές χώρες τούς εχει άγκα-

λιάσει δ κqμμουνισμος και ,j,τ::φ,<ει 
κίνδυνος νά συμGη τό ίδιο σε ολοος 
τούς φτωχα'Jς ,τληθυσι,ούς της 'Α
σίας» 

Ό Πα11ας, άψηφώmας τον κίνδυνc, 
νά κατηyορηθη 5τι άκολουθεί -ιολι
ηκή φιλοκομμουνιστική (πράγμα ,του 

δέν άπέφυγε, στήν έθνικιστική Κι
να) άπηύθυνε ά,τό τό Χοyκ Κογκ 
ενα μήνυμα στήν Κίνα γιά την «ε
λευσι μιας νέας έ,τοχης» συνε.ρyασίας 
των άνθρώ,τον μέ «δικαιοσυνη», της 
ό,τοίας «και ή Κίνα ,ταρέχει [να δεί
γμα». 

«Βαδίζει λοι,τόν ,τρός τά άριστε
ρα;» διερωτάται δ κ. Συφφερ 

«Πολλές έξελιξεις -λέγει- και 
,τολλά 11αραδείyματα ύ,ταρχουν, άλ
λά ή 'Αρχή, ή Ήyεσία τάί Κλήρου 
δέν ένοχλεϊται ,τλέον άπό αί.τό. Οί 
μαχητικοί Χριστιανοί άσ,τάζονται ,τολ
λά ,τράγματα ά,τό τόν Κομμουνισμο. 
"Ένας Καθολικος ήyέτης στην Χιλη 
ελεγε δτι είναι &ιτέρ της κοινωνικης 
δικαιοσύνης καί της έλευθερίας του 

άτόμου. 'Υ,τάρχουν δμως και άλλες 
τάσεις ,τού τείνουν νά συνδέσουν τήν 

,τολιτική μέ τήν θρησκεία. 'Ένας 
Γάλλος μελε.τητης τάί Καθολικισμάί 
ελεyε: «Σήμεοα ή ,τολιn:ική μας έ11ι
Ι5άλλεται. Πρώτα ή πολιτική». 

Γιά νά έρμηνευθη σωστά ή ,τεριο
δείc: τάί Πάπτ.α, πρέπει νά ληφθη &ιτ 
5ψιν ή κατάστασις στήν 'Ασία και 
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τά ,τρο(;λήμαι:α της 'Εκ.κλησίας έξ 
α:ίτίας των κ.οινωνuκων έκ.εϊ με.ταC5ο
λων. 

'Από τά δύο δισεκαπσμμύρια των 
'Ασιατων, ενα 3% μόνον, δηλαδή 58 
έκαπο.μμύρ�, είναι Χρ•στιανοί καί 
άπ' αύτούς τά 44 έκα:τομμύρια Ρω
μαιοκαθολικ.οί. 

�Αν άνατρέξωμε στόν 1 60 καί 
στόν 170 α:ίωνα, θά δοϋμε δτι αί ίε
ρα:,τοστολαί στην 'Ασία i']ταν ίδιαίτε
ρα: παραγωγικές κ.α:ί κυριως α:ύτές 
πού άνε.λάμ(;ανο:ν οί Ί η σουίτες 

Στήν Κίνα δ πατήρ Ματτέο Ρί
τσι ψόρε.σε την στολή ένός Κ aμ
ψουκιανοϋ μελετητοϋ καί κέρδ.σε ε
τσι πλατύ σεC5ασμό, τόσο yιά την 
έπιστημονική του κατάρτισι δσο κ.αί 
yιά την σοψία της Καθολικης διδα
σκαλίας. 

ΣηΊν 'Ινδία δ πατήρ ΡQμπέρτο ντέ 
Νόμπιλι ψόρεσε τήν ρόμπα και άκο
λούθησε την αύστηρή δίαιτα: των Ίν
δουιστων ίερέων κ.αί χρησιμοποίησε τίς 
Βέδες yιά νά διδάξη τόν λόγο τοϋ 
Χριοττοϋ κ.αί νά κ.ερδίση ετσι ύποστη
ρικ.τάς άνάμεσα: κ.αί στούς ίδιους τούς 
Βραχμάνους. 

Αύτή δμως, ή παλιά τεχνική, δέν 
μ,τοροϋσε νά άνατττυχθη σέ μιά ένι
αία πολιτική. Αί μέθοδοι των Ί ησουι
των στην Κίνα έσκα:νδάλισαν τούς 
Φρc.yκισκα:νούς άντιπάλους τους -πού 
δέν ένέκριναν μιά προσέyyισι μέ τούς 
'Ασιάτας κάτω ά:π' αύτές τίς συνθη
κ.ες. ΗΕτσι, άνετττύχθη μιά διαιι-ιάχη 
διαρκείας ένός αίωνος yιά τό αν οί 
Κινέζοι Χριστιανοί θά είχαν τό δι
καίωμα νά δια:τηροϋν κα:ί τά Ιjθη των 
προγόνων τους. υΟταν τελικά τό Βσ;τι
κα:νό άποψάσισε δτι αύτά τά δύο δέν 
σιψC5ιC5άζο"1:αι καί άπέκλεισε ><άθε τι 
τό Κομψουκια:νο άπό τά ηθη των Κι
νέζων Χριστιανων, τότε οί Καθολικές 
έλ-πίδες στην Κίνα ώπισθοχώρησα:ν. 

'0 Χριστιανισμός ώπ,σθοχώρησε έ
πίσης, διότι συνεταυτίσθη μέ την Δύ
σι. 

Στην Κεϋλάνη, δ-που οί 880.000 
Ρωμαιοκαθολικοί άπστελοϋν τό 7% 
τοο πληθυσμοG, τό πρόγραμμα έ6νι
κοποιήσεων της κυ<δερνήσεως εχει 
στην ούσία πλήξει την 'Εκκλησία, 
γιατί τά ,�,ερισσότερα: Καθολικά σχο
λεϊα άναyκάζονται νά κ.λJείσουν μιά 

πού ή κυC5έρνηση διευρύνει τδν θε
σμό της δωρεάν δημόσιας έκ.,ταtδεύ
σεως. 

Σ τίς Φιλι-ππϊνες, παρά την άξιόλο
yη κοινωνικ.ή άνησυχία πού δι,έm:ει 
τούς πιό νέους Καθολικούς κληρι
κ.ούς με.τά τόν Β' παγκόσμιο πόλε
μο, ή ίεραρχία: είναι ώστόσο στενά 
ταυτισμένη μέ τό κα:τεστημένο. Γιά 
ενα:ν δλοένα αί,ξανόμενο άριθμό έ,τι
κριτων, ή Έκ.κλησία άπστελεϊ σκό
μα τόν θεματοψύλακα των πλουσίων 
καί των προνομιούχων. 'Α-πό την σλ
λη μεριά ύπάρχει μιά άνησυχητuκ.ή 
μείωσις τοϋ άριθμου των ίερέ-:.:ιν (ε
νας yιά κάθε 7.000 Καθολικούς) καί 
ίc:τσι ή 'Εκκλησία δέν κα:τορθώνει νά 
μεταδώοη τά κηρύγματά της στόν 
κυρίως Καθολικό πληθυσμό των Φι
λιππίνων. Σέ μιά σψυyμομέτρησι ,τού 
εyινε λίγο πρίν άπό την έπίσκ.εψι 
τοο Πάπα στίς Φιλιιrmϊνες, τό 60% 
των Κα:θολικων πού ρωτήθηκαν δέν 
ηξερα:ν ποιός είναι δ Πάπας. 

Οί Αύστρα:λοί Κα:θολuκ.οί πού άρι
θμουν τό ενα τέταρτο πε.ρίπου τοο 
rτληθυσμοϋ της ηπείρου, άντιμε.τωπί
ζουν προC5λήματα: πολύ πιό σύγχρο
να, δχι δμως καί λιγώτερο όδυνηρά. 
Τά πρωτα μεταπολεμικά χρόνια ή 
'Εκκλησία: εχασε άρκ.ετό άπό τό γόη
τρό της, δτα:ν ή ίεραρχία: έδι<άσθη 
πάνω στό θέμα της κ.ομμουνιστικης 
έπιρροης στίς έργσπικές ένώσεις. Τώ
ρα, τό πρόC5λημα είναι αί ά:παγορεύ
σεις πού έπέ(;αλε ή Αυστραλία στην 
με.τανάστευσι έγχρώμων. 

Στό Χόγκ Κόγκ, οί προσπάθε.ιε.ς 
πού κατέC5α:λαν οί Ρ ωμα:ιοκαθολικοί 
yιά την άνακούψισι τοϋ πλη9υαμοϋ 
κατέλα(;α:ν τήν δεύτερη θέσι, μετά 
την κρατική πρόνοια:. Αύτό τό γεγο
νός έντυ'Πωσίασε τόσο τούς πρόσψυ
yες '!!Ού κατέψυyαν στην βρε.ταννuκ.ή 
άποικία, ώστε δλοι σχεδόν προσεχώ
ρησαν στόν Καθολuκισμό. Σ' δλες 
τίς 'Ασιατικές χωρες δλοένα κ.αί πε
ρισσότε.ρα: μέλη τόσο τοο κ.α:τωτέρου 
κλήρου 6σο κ.αί της ίεραpΧίας στρα
τολογοϋνται άπό τούς ντόπιους. Που
θενά έκ.τός άπό τήν κομμουνισnκη 
Κίνα: ή 'Εκκλησία: δέν άντιμετ=ίζει 
έπίσημη δίωξι καί σέ μερικές μάλι
στα χωρες συναντα άπροσδόκητη ύ
ποστήριξι. 
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Σtαύρωσις είς Ίεροuσαλήμ 

Ό '1 ησοϋς έο,:αυρώθηκε, ίσως, μι
σοκαθισ,:ός -πάνc., σέ μιά σανίδα -πρός 
τό μέσον rοϋ σταυροϋ, ό ο-ποίος, έξ 
αλλοu, εμο,αl::ε αίγυπτιακός, σάv τό 
έλληvικό γράμμα Ταϋ. Σ' αύτή τήν 
έκδοχή τείνουν τώρα οί έ-πιστήμονες, 
ε-πειτα ά-πό ενα μακάι!>ριο εϋρημα σέ 
άρχαίο νεκροτ:χφείο της 'lεροuσα\ήμ, 
τό 1968. Πρόκειται -περί σκελετοϋ 
άτόμοο θανατ�θέντος διά σ,:αυρώ
σεως μεταί,ύ τοϋ ετοος 1 καί 70 μ.Χ. 
καί ταφέντος στό Γκιι!>άτ Χα;μι!;τάρ, 
Β .Α. της -παλαιας ίσραηλιτικης -πμω
τευούσης. '0 σ,:αυρωθείς ητο 24 - 28 
έτων, άvαστήματος 1 ,67 καί iλέγε
το Γιεχοχανάv, ο-ττως άνεφέρετο σέ 
ένε-πίγραφη -πλάκα. 'Α-πό τήν έξ�τασι 
τοϋ σκελετοϋ -προέκυψε &τι ό κατα
δικος ετχε σταυρωθη καθήμενος σ,:ό 
σ,ταυpό, δηλαδή μέ τό κορμί στηρι
ζόμενο σέ -πρόσθετο ξύλο καί μέ τά 

πόδια λυγισμένα καί δεμένα, μέ ενα 
μεγάλο καρφί κάτω ά-πό τό κό.αα
λο τοϋ άστραγάλοο. Τά χέρια ησαν 
σ,:αυρωμένα σέ εκτασι στά δύο άκρα 
της όριζοντίας δσκοϋ τοϋ σταυροϋ, 
μέ τά καρφιά οχι σ,:ίς -παλάμες, άλ
λά σιούς βραχίονες. 

'Η -παραδοσιακή ά-πόδοσις της 
σταυρώσεως μt καρφιά στίς -παλάμες 
καί μέ τό σωμα ορθιο σ,:6 σταυρό 
είναι άφύσικη διά λόγους άνατομι
κούς καί οί έ-πιστήμονες τό έγvώρι
ζαν -πρό -πολλοϋ, άλλά έσ,rεροϋντο τε
κμηρίων γιά τόν -πρα)'ματικό τρό-πο 
σ,:αυρώσεως. 'Ήδη τό τειφ1jριο ύ
-πάρχει! 

Κατά τούς είδικούς, ά-ποκλείc.ται 
--πλην της διαφορας τοϋ όvόματος
vά -πρόκειται -περί τοϋ σκελετοϋ τοϋ 
'Ιησοϋ, διότι ό σ,:αυρωβείς ητο -πο
λύ νεώτερος καί ητο βαμμένος ενα μί-
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λι μακρυά άπό τήν θeσι τοϋ �ολyο
θα. θά ητο κανέ.νας «ζηλωτής» (άν
τάρτης έναΙΑτίον της Ρωμα,κης κατο
χης) η κοινός κCΧΙΤάδικος, 

Τό εϋρημα εχει ίδιαίτφη σημα
σία, διότι μαζί μέ τόν σκελετό εύ
ρεθη καί !ίνα: άπό τά καρφιά, ,τού 
φα:ίνετα:ι δτι ε{χε στρα:15ώσει καί δέν 
μπόρεσαν νά τό βγάλουν κατά τήν 
ταφή, cmως ητο ή συνήθεια:, καθώς 
τά καρφιά των σταυρωμένων είχαν 
μεγάλη άξία:, χρησυμο-ποιοuμε.να άπο 
τούς Ρ ωμα:ίους πρός. . . θεραπείαν 
της έλονοσίας, της έπιληψίας, των οί
δημάτων κα:ί των δηλητηριάσεων ά

πο φίδια: ... 

Εύχαiτοϋ Πάπα 

πρόc τό Ρόταρυ 

«· Η Ε1\Jώ;τ1j καί 11 ΜΕσόyειος 
,ωτά τά ετΙJ του ίΟ» iμο τό -θέμα 
τοίi 8οιι συνεδρίου των Ροταρια
νών τι'J όποίον συνηλθεν �ν Ρώμη. 
Τά :U)OO μέλΙJ της οργανώσεως. 
rκ :\i χωρών τοίi κόσμου. 1ετr;ι 
τι') πέρας των �ρyασιών του συν�
bρίου. ιγένοντο ()ι:,Χτά ειC (ιΧρόα. 
σιν ίιπό τοίi Παπα Πα·ύλου ς'. 

Ό "λ γιος Πατ�Ίρ ώμίλησt 
;τρ<J::: τοί,c συνέδρους ιταλιστί. 
γιιΗιστί χα\. αγγλιστί: «'Εχφρά
:ονη: -θερμοτιiτας εί,χάc πρό::: 
rοί,:; συνέhριον ύ1 1ών. Fφαρμόζο
μ� ν �π· αί,τοϊ, 101\:: λόyουι:: τη:: 
Βίβλrιι: «Ώς tί•ι.ογημfνοι οί πό. 
ίΊtc; των tι•αγγ,λιζομένωv τ1Ίν εi
ρ�'1ν1 1ν. των tί•αγγελι�uμένων τά 
ιί.γαflά» ( Ήσ. Ν Β'. 7) «Μακά. 
ριοι nί ειρηνοποιοί, δτι αι',τοί 
ι•ίοί Θεnϊ, κληθ11σnνται» (Ματθ. 
} '. 9). 

1971 : 'Έτοc δράσεωc 
έναντίον των φυλετι
ι<ων διαι<ρίσεων 

Κατ' ιiνακοίνωσιν της OTNE
LKO. τό 1971 ώρίσ{}η 'Έτος δι
tθνοί•ς bράσεως έναντίον τοϋ ρα
τσισμυίί και των φυλετικών δια
κρίσεων. 

Ό μορφωτικό; αυτός οργανι
σμός των 'Ηνωμένων '�{)-νων {}ά 
κι νητωιοιήση τόν μηχανισμό του 
σέ δλον τόν κόσμο για νά δημι
ουργήση ενα ρεϋμα συνειδήσεων 
κατά των δια;ι.ρίσεων, πού απο
τελοϋν αρνησι του ανθρωπισμού. 

'Ασχέτως τ()υ δτι ή πολιτική 
ώρισμέ, ων κρατών ε1ναι «ρατσι
στικ11», είναι μι:γάλη 11 σημασία 
τη; εκστρατείας της ΟΤΝΕ-
2:Κ Ο. εστω χι αν hέν μπο
ρέσΙJ νά ιlλλιiξΙ] την πολιτικ11 
των Χρατών. Ί-[ παναν{}ρώπινη 
συμπαράστασις στόν ευγενη 
σκοπό της ισότητος δλων των dν
!Ιρώπων, δποιο χοί αν εΤναι τό 
χρώμα τη; tπιδερμίδος των, -θά 
χαρποφορήσΙJ μια 1ψέρα. 'Ήδη. 
τό δτι ενα τέτοιο σύν{)-ημα απο
τελεί έπίσημη πολιτική των 'Η
νωμένων 'Εθνών είναι μία κατά
κτησις, για την όποίαν έπί ετη 
1'1γω,1ίζοντο τά φωτισμένα πνεύ
ματα καί πρωτοποριακές οργα
νώσεις, δπως ό Τεκτονισμός καί 
1Ί Θεοσοφικ1\1 'F,ταιρία. 

Ό Τεκ.τονισμός άπό τό 1717 
ι.αί 11 Θεοσοφικ11 Έταιρία άπό 
τό 1 7 5 διι:κήρ1 1ξαν δτι είναι υ
πέρ της παγκοσμίου άδελφότη
τος δλων των άν{}ρώπων χωρίς 
διακρίσειc: φυλης, χρώματος. 
θ-ρησχείας. τάξεως η όποιασδ11-
ποτε αλλης. 
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'Υπέρ του ((Ναοϋ Ι<ατανοήσεως)) 

Μακέττα τοϋ «Ναοϋ της Κατανοήσεως» της Ούάσι γκτων 

Ένω στην 'Ελλάδα έκδηλώνεrαι 
ζωηρή άvrίδρασις (αν καί μεθοδευ
μένη απο παραθρησκευτικές όρyα
νώσεις χωρίς μεγάλο λαικό άvrιιφυ 
σμα) έναvrίσν του Οίκουμενισμου, 
πού άποκαλείται «παναίρεσιc», δηλα
δή έναντίον της συνεργασιας ολων 
έκείνων, πού π�στεύοuν στόν Χριστο, 
άλλά άνήκουν σέ διάφορες θρησκείες 
καί έκκλησίες, στην 'Αμερικη πρcχω
ρεί στην πραyματαrτοίησι ή ίδεα της 
άνεyερσεως «Ναου Κατανοησεως,, ο 
λων οσοι πιστεύcuν γενικως είς Θ: 
ον, άσχέτως του όνοματος που του 
δίδουν. 

Ό Ναος θα άνεyερθη στην Ούα
σιyκτων - έπί γηπέδου συνολικης έκ
τασεως 20 στρεμμάτω,-, που άντι
κρύζει τον παταμο Πότομακ, επτα 
μίλια απο το κέντρ�ν της ό.μ,ορικα
νικης πρωτευούσης, καl θά έ.χη πτε
ρυγεc, γιά την λατρεία των Χριστια
νων, Μουσουλμάνων. 1 οuδαίων, Rου
διστων, Ίνδcυ,στων καί Κομ�,ουκια
νων. 

Την άνεγερσι του «Ναcυ Κατανοη
οεως» έχει ώιαλα6ει όρyανισμος δια
θρηυκευτικος, uε ουμ,μετοχή πρcσω
πικατήτων άπό ολσν τόν κόσιμυ. ;,_ κο
πός είναι ή δι�ξαγωyη διαλόγου με 

'Εκπρόσωποι δλων των θρησκειών συνεργάζονται 
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ταξύ των μειζόνων θρησκειων τοϋ κό
αμοο, ή καλλιέργεια της άμο,Gαίας 
κατανοήσεως καl ή έπιδίωξις συ�ψι
λιώσεως μεταξύ των λαων ολοο τοϋ 
κόσμου, άσχέτως των θρησκει.,,τικων 
των διαψορων, χάριν της είρήνης. 

Ό Ναός, έκτός άπό τίς εξη πτέ
ρυγες, yιά κί.cθε μία άπό τίς εξη 
θρησκεϊες, θά εχη μία κεντρική αί
θοοσα κοινόχρηστη yιά ύπερθοησκευ
τικό διαλοyι01ι,1ό, έπίσης αίθουσc.ς βι
Gλιοθηκων, έκθέσεων χειροτεχνίας ά
πό ολον τόν κόσμο, αίθαχπς πρcGο
λων και δμιλιων, παρεκκλήσια, σποο
δαστήρια καί yραφεϊα. Τό άρχιτεκτο
νικό σχέδιο τοϋ 'Αμερικανοϋ Λάθροπ 
Ντάγκλας παρουσιάζει εναν ηλιο μέ 
εξη άκτϊνες. 

Ό Πάπας Παυλος ΣΤ' άπηύθυνε 
μήνυμα συγχαρητηρίων στόν όρyανι
σμό τοϋ «Ναοϋ Κατανοήσεως». Λέ
γει: «'Επικαλούμεθα έφ' ίομας 1'.αί 

πάντας τούς συνερyάrrας σας την χά
ριν καί την εϋνοιαν τοϋ Παντοδυνά
μοο Θεοϋ. . . Θά προσεύχω,μαι ίmέρ 
τοϋ Ναοϋ Κατανσήσεως». 

Συγχαρητήρια έπίσης άπηύθυναν 
δ γενικός γραμματεύς τοϋ Ο.Η.Ε. κ. 
Ού Θάντ, δ πρόεδρος της 'Ινδίας κ. 
Ραδακρίσναν, δ πρώην πρόεδρος τοϋ 
'Ισραήλ κ. Σαζάρ κ.α. 

'0 'Οργανισμός τοϋ Ναοϋ ζητεϊ 
προσφοράς άπο όλον τόν κόσμο, δε
δομένου δτι άπαιτοϋνται άκόμη 6 έ
κατομμύρια δολλάρια, άλλά καί χά
ριν σι.ψGολισμου. Τά όνόματα των 
δωρητων θά καταyραψοϋν είς τόν 
Ναό, μετά τήν άνέγtφσί του. 

Δ�εύθυνσις άποστολης είσψορων: 
ΊΊJΕ ΤΕΜ l'LE ΟΙ<' 
U DEHS'lΆNDlNG, Inc 

13l,6 Con11ecLicuL Avenue, Ν. W. 
Wω,11inglon, D C. 20036-U S Α' 

Άγγλιι<ανός ίερεύς στήν τελετή θεμελιώσεωc 
Τει<ΤΟVΙΙ<Οϋ μεγάρου 

Στην πόλι Γκρίσμπυ της Ά γ
γλίας έγένετο ή κατάθεσις τοϋ 
{}εμ:λίου λί{}ου τοϋ νέου Τεκτο
νικcϋ μεγάρου παρουσί� τοϋ Έ
παρχιακου Μεγάλου Δ�δαιrκάλοιυ 
συνταγμuτάρχου κ. Τζών 'Έ-ι-
Χλες και α.λλων προσωπικοτήτων 
τη; περιφερείας Λίνκολνσάϊρ, 
κατά τα «dρχαία Ε&ιμα>>. 

Πρώτα ό αιδzσιμώτατος Σίδνε-ϋ 
Μπαίητς - λειτουργός της Ά γ
γλικανικης 'Εκκλησίας Χαι Τέ
κτων συνάμα, με το αξίωμα του 
Μεγάλrυ Εύχέτου - ανοιξε την 
Β 6λο και ετσι αρχισε ή τελετή. 
Πρώτος μίλησε ό αναπληρωτής 
Μέγας Διδάσκαλος της επαρχίας 
κο.-θηγητ11ς κ. ΡόJ..ανδ Ρίτσαρ
δσον. 

«'Όλοι έμείς - εlπε - πού 
συνα-θροισθήκαμε σήμερα ε ω 
ξέρομε πολύ καλά δτι ό Έλsυ&ε
ροτεκτονισμός δεν είναι «μυστική 

έταιρία», αλλά έταιρία :mασίγνω
στη, πού εχει μερικά μυστικά. 
'Όταν κατετί{}ετο ό -θεμέλιος λί
θος τοϋ παλαιού τεκτονικού μ,ε
γάρου, πριν 95 χρόνια, οί τέκτο
νες συνεκεντρώθησαν στο Ί νστι
τοϋτο των μηχανικών και από έ
Υ.εί έξεκίνησαν για τον τόπο της 
{}εμελιώσεως, φορώντας δλα τά 
διάσημά του;. Σήμερα, τό ξέρει 
δλος ό κόσμος σε ποιό μέρος συ
νεδρ άζομε και με τί εργα ασχο
λούμεθα. 'ο κανών εχει τε{}η προ 
250 καί πλέον ετών, τό 1717: 
«Οι:δεlς αποκλείεται έκ τcϋ Τά
γματο; λόγφ της -θρησκείας του, 
δποια καί αν είναι, αρκεί νά πι
στεύη εις τον Μεγάλον 'Αρχιτέ
κτονα τοϋ Σύμπαντος και νά α
σκη τά ίερά κu{}ήκοντα της Ή
{}ικη:». 

Στο σημείο αύτό ό αναπληρω� 
τη; Μέγας Διδάσκαλος έκάλεσε 
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τόν Μεγάλο ιδάσκαλο νά έπιθε
ωρήση τά σχέδια της οίκοδομη; 
και νά καταθέση τόν θεμέλιο λί
θο. Άφοϋ τά σχέδια έπεθεωρή
{}ησαν από τόν Μεγάλο ιδά
σκαλο εν συνεργασίςι μέ τούς μη
χανικούς τού εργου, άνυψώ{) IJ 
ό λίθος στό τ(}ιγωνικό ικρίωμα, 
με τρείς διαχ.εκομμένες κινήσεις. 

' ι ,..� , , , � κουσv, 1κε τοτε, για μια α-
κόμη φορά, τό μήνυμα πού εξέ
δωσε τό 1927, κατά την {)εμε
λίωσι του μεγάρου του Λο",δίvου, 
ό τότε Μέγας ιδάσκαλος της 
' γγJ..ίας δούξ τού Κόννωτ: 
«" Ανδρες και άδελφοί, συνηθ·ροι
σμένοι έδώ πρός συμμετοχήν είς 
την τελετή, γνωρίζω οτι είσθε ο
λοι νομοταγείς Τέκτονες, άληθινά 
και πιστά τέκνα της χώρας μας, 
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l γκατεστημένοι παλαιό-&εν με εί
ρήνη και τιμή σε πολλ�ς χώρες
και επισf,μως δειψευμένnι νύ. έρ
γαζώμεθα, l ν φό6ψ Θεού, εί::;
η)ν ύπηρεσία ιών αδελφών μας.
"Εχομf tν μέσψ ήμών, κρυμμέ
να από τά μάτια των αλλων άν
ftρώπων. μυστιχά άιμετάδοτα.
Ί-\λΜ τά μυστιχίι αύτά είναι νό
μιμα καί εντιμα, μή αντιτιθέμε
να ιπού::; νόμους του Θεου καί
των ανθρώπων. Ιας παρεδό&η
σαν άπό αρχc.ωτάτων χρόνων καί
ε1ναι χρέο; μας νά τά παραδώ
σωμε με είρ11νη καί τιμή στούς 
μεταγενεστέρους. 'Εάν τό Τάγμα 
μας δεν ήταν αγαθόν καί ό προ
ορισμός μας εντιμος, δεν {}ά είχε 
διαρκέσει τόσους αιώνες, οϋτε θά 
εΙχε τιμη&η μέ την προστασία τό-
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πων επιφανών ανbρων δλων των 
εποχών, οί όποίοι εφάιvησαν πρό
{}υμοι να προωθήσουν το εργον 
μιας και νά το προστατεύσουν ά
πό πάντα πολέμιον. Σήμερα, {)-ε_ 
μελιοϋντες αυτό το τεκτονικόν μέ
γαρον, �ούχόμε{}α δπως άπο6η 
κέντρον δμονοίας των καλοπροαι
ρέτων ανθρώπωΥ, δια την προώ-
1� ησιν της άρμονίας και της αδελ
φικη; αγάπης είς δλον τόν κό
σμο, εσαεί!». 

Κατόπιν ό αιδεσιμώτατο; Σί
hvεϋ Μπαίητς άνέπεμψε bέησιν. 
Μετά ταίίτα, Ιτοποθετή{)-ησαν μέ
πιι στον θε,μέλιο λίθο, στον ε'ίδικο 
χωρο. μία φιιiλη με νομίσματα 
τρεχούσης κυκλοφορίας, ετέρα 
φιάλη με ενα αντίτυπο των «Τά
ϊμς» τη:; 1Ίμf ρομηνίας της θεμε
λιώσεω:; καί &ναλυτική εκ{)-εσις 
περί τη; πλετης, των πχεδίων 
κλπ.

Ό λίθος κατε6ι6άσ{)-η πάλι μέ 
τρείς διακεκομμένες κινήσεις. Ό 
Έπαρχιακος Μέγας ιδάσκαλος, 
χρησιμοποιώντας την σφύρα της 
{}εμελιώσεως του προηγουμένου 
μεγάρου (1875), έκτύπησε τον 
λίθο στίς τέσσαρες γωνίες του, 
λέγaντας: «Δια της Έγκρατείας, 
της 'Ισχύος, της Φρονήσεως καί 
της Δικαιιοσύνης ε'ίθε το εργον 
μας νά -θεμελιωθ'Υj καλώς». 

Άξιωματοϋχοι της Μεγάλης 
Στοάς της 'Επαρχίας ηλεγξαv 
τον λί{}ον διά του νήματος, της 
στάθμης, και τοϋ γνώμονος. Κα
τόπιν εbηλώ{)η δτι ό λίθος εύρέ
{)η καλώς τσπο{}ετη{}είς. 

Α,,επέμφ{)η νέα δέησις άπό 
τον ίερέα και αvεγνώσ{)-η 1] εύλο
γία τοiί περιφερειακοϋ επισχό
που- 'Η θεμελίωσις εlχε σm•τε
λεσθη. 

Έπηκολnύθησε συμπόσιον. 

·········································Q································ 
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43 χρόνια 

ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΥ -ιού 

�ομίλου 'Εκδρομών 

luτά. τό·J π.σ.νηιyυρισμό της 
13ης έπεrt1Ξίοu της ίδρύσεως τοϋ 
Άριχα,ιιχρ:ιλου Όιμίiλου 'Εκiδρομω'J, 
στήν Καιλοπούλα. Παισαρ:,:χ.Ψ7jς, δ 
iντ:1tpδι:οδρό; του κ.. Εύά.γγ. Τσι
,σώνη; άrπηύθυν1ε το'Ι σ_r,<,6,λo":.JfJO'I 
1/. :χ.:ρ,ετ:σμόν: 

Πιστοί ει; τή·ι πα,ρ:χιοοσιν κ.αί 
tό Χ-αθηκ.0·1 προοrρJJφεν κ.χί σή
:..1.ιεpΟ"Ι, ά:γαπητο: μου συ•?Ξκδρο
μ,είς, εις τόν ίεpό·ι τοϋτον χωρο·ι, 
Ί·J:χ ά.ποτίισω,μεν cρόραν τ:μης -χ,α,ί 
εύ,?.α,�,ε!ας είς τούς ίδρυ�τά.; του ό
μ.ίλc,υ Χ!Χί ϊνα έορ-άισωμιε•ι τήν 
+3ην ΕΠέ"tΕ:D'/ ΙΧΠΙ() της ιδρύσεώς
:ou.

llροσήΑJθQμε•J έ•ιταϋθα. καί δ:' 
'1;,λλον λόγον, διι&tι έ.δω, ο[ ίδρυ
:αί συ-,έ-:χξα,·J "ΙJα.ί ά.ν&(νωσσ.·J τό 
χα.τ'<ΧJσrtα.τικόν της fδpύΟΙΞω; τοϋ 
δμ.�'λου. 'Αλλά πο½: ήαιν οί &ν-
13ρωιπο: έκευν?ι κ.:χ.ί διατί bπ.ροτί
-μη<::rαν τήν -01tσθ1εσ:αrJ τα.ύπ:ην, 
iντί ενός ΚΙλειστοϋ χώρου ·η ένό; 
γρ:χ.φείω: 

�Ησα.ιν δλο: πν<εύμ,:χ.τα. εμπ·ιι:ο":.J
σμέ-,α., μ.ύστα.: κ.αί φ,ορεί; μ.:α.; 
γ-ιησί,ας κια.ί ΚJαθ-:.φάς φυι::r:ολατpι
κης ι10,εολοιyία.ς. 

'Ένα τοιοϋτο·ι Π'J!ευμ,α ή-ο καί 
δ Μυστα,γωγός Σιπυ,ρ�δω•ι Νά.γος, 
9είον πνεύμα, τό δποίον κ,-...τηλ
�ε.ν έπί της γης διά, νά. με-α.,φέ
ρη τό πϋρ τη; σcχpίrα.ς κα.ί -ης 

'Υπό ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΤΣΩΝΗ 

προόδου. Έξ αύτω·J εrπιv1εί, μ.ό
'Ιι::Υ'Ι, δ πχριστάιμιε.νος κ.. Γεώργιο; 
< ύιχγγελ:ι:;υ, εις τον δποίον εύχό
μ,ει». αλοι μας δλοψύχως νά. τά 
χιλιάιση, διόιτι τά, έ-ι.;α,τc,ν τά 
προσ-ήγγιισεν ήδ-η. 

Αυτοί λο:πόν ά.ψηφοϋντε; τά.ς 
πχ:διαριώδε:ς προλήψεις των ά-
1..1.ιαθων της τότιε χ.οι νωνίσ.; 1..1.ιιχς, 
πpοέοησ-:χ.'1 εις τήν ϊδρυ::r.'1 τcισ 
δμ:Ιλου μας, τήν 11 ν ΔιεΚJεμορίου 
τιοϋ ετους 1927, διότι έ.πίbn:ευ.ο,·J 
δτι, διά νά, κ.α.ταιστ'Ώ δ α.νθρωιτcος 
τέλειος, n;ρέ.πε.: νά άJ,,<,ο�λο:.,θή�τη 
ά..Τ α.λέ::rτερον δρό�..ι.ον, &πως δέ 
μάς άιποκ.-:χ.λύπτου·ι οί ά.ρχαίο: σο
φο:, δ δρόμος α.ύτός ε!ναι ·ή ά.γά.
πη προς τή μ,εγά.λ η Μ άι ν α μ α ς 
- ή φ ύ σ -η. �ομως ή ά.γά.πη C',ύ
τή πρέιπει ·ιά εί·�α,ι κ.α.θ,ολικ.ή κ,αί
Υά �ΚΙοηλι:.)Ινεται πpός ϊ<ΙΥ,θε σί πού
εχε: π·;c-ή, :τού εχε: συνείi3ησι•'),
πού εχ:ει οία.ι•;δή'Πσσε ύπόσcω::rι 'I. 

'Από τά; i:->χά,ς αιυτάς έν,επ·ιεύ
-,θr;σ:χ·ι οί ίδρυrτια.ί, τούς σκ.οτ.ούς 
Υ.1.ί -ή μορ� πού εδωσα,•1 είς 
τόν δμ:λά-ι μας. Συινώψισα,·1 δέ 
cάς ά.pχάς τσ.ύτχ; ε1ς τήrν τpιλ.0-
γία,·1: Φύσ:ς - Άλ ή1θ ε ι α
- Άνι θ1 ρωπ:-Jμό1 ς.

'Αλλά. δπως Αχ ϊδωμεν κ,χί α.λ
λο; λόγο; ή•ιά.ty-Υ.ΜΞ τούς [δρυιτά; 
•Jσ. �) �ουν εις τό'Ι χωpον αύt<:Ν.

'ΕιδG) &πηρξαι•t καί ε ?αν οολ-
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λατΞ έκλιε-κτοί μύστα.ι. 'Εδω, α.ύ
το:, α.vηγ�ΞψΧ'ί ΨΧCύς Κ!Χί έκ.:ΧJλσυ'i 
τά.ς διψώσ!Χ; τήν ά.λήθΙz:α.ν ψ·;;<.ά.ς 
1ιά πίου•ι ά'Τtο τ-χ μυστηριcι,κ,i vά.
μ,:,:,τ:;,, τG) 1ί τ.νιzuμ:,:,τ· Υ.ώ'ί πηyωv 
τοίί ΎμηττοG. Ώ; έκ. τού>tσυ vο
μίζω δ-ι, πρέπzι vά όνομi�ω;,ι,zν 
το·ι Ύμη

ιπο·ι ί ε ρ ο ν ο ρ ο ς τ ο ίί 
& σ-: Ξ ως. 

'Εδω' το ά.ρχα.:ό'τ!ΞpΟ'ί ίΞ�!Χτι
ΚΟ'ί yέν(;ς τω-ι Μινuωv καί κ::ι.ιtό
π:ιν τό των Λuκ.ομηδω-ι, ί'δpuσι:ι.'/ 
α.ρτι!Χ 1.ι.uι:;;τήρ:α ικ!Χί έιμuστ::ι,yώγη
σα'/ τού; Χχτο:tκου; της Κε,Χpο
π:>α.ς. (ΚεΧοοπ!χ ε.Ηγο•ιτο τότε 
αί ' ιθηvαι). Λuκ:ιμηδΧ: i)σα:ι οί 
u[οί τοίί Λύκου, δηλαδή το'J φω
τός. Λύ,ως, Λύχ.η σημ!Χ!νει φως. 
Γί'/ωτα.: δε ι:ι.ί λέξιεις αύτι:,:,ί, αιπο

την Ίνδοεuρωπ!ΧϊΧΥj1'/ ρί α.ν ,,Λu,κ» 
πού σημαί'/1Ξt φως. 'illκ τη; ρ!ζη; 
α.ύτης 'Πpοέrι...uφω'ί α.ί λέξεις λu
Κ!ΧU,Υές, λurι.,61:ρως Χ.λ.π. 

Er γ,α.ι λο:m:όν ΥJ�γyyιαισιι,.ι,έν:,:, τά. 
μέρη α.ύτά. ά.πο το ά.ρχ:,:,ϊο-; Έλ
ληιν:κον π�ιΞίίμ'Χ.-, οι' Ο Χα.ί "η\1ΙΞίς 
οί ά.ρχα.:όφ·.λοι δέγ θά. πα.ύσωμ,ε'ί 
v,ά έρχώ'μ;ε,θα. κα.τ' ετος τήν 1δία.ν 

έπσχήν δ:ά. vi έορ'Όά.ζωμz.ν tη'Ι 
έπέτε:αv της ίδρύι01εως τοίί δμί
λοu μ!Χς. 

'Αγιχπητα: 1.ι.οv συ0/ΙΞκ,δρq.ι,είς. 
Ό 'Όμ:λό; μχς θά. ζ-qση. Οί διά.
δοχοί ι.ι.α.ς όψ,Ξ:λοuv νά. συλ,λάιοουeι 
Υh.�ως, τό β!Χθύτιzpο �όη(J-α. -.ης ί
δρυσεως του -κ,α.ι να. πι1στεψουv 
&τι' πpοοά.ιλλοντες πσ;;το,τε τά. δι
δά.γμσ,τα. της ά.pχcι.ίας συλλήψεως, 
βοηθ�ϋ-ι θιετικ,ά τήν κο:•ιω·;&ων 
μΧς. 

'Ό,τι παρzλ,Ξίψωμ,zν ήμ.ιεϊς, ιiς 
το συμ;πληριί>ισοurι α.ύτοί. 

κ,.ί τώρα., ά.yα.πητο: μου συ�
Ε'Υ,δpομείς, ε1ς μvήιμην των ίδpu
τω·ι' ο: δποίοι &σ;φα.ιλως θά. εύρί
σκ.ωι'Ι'tΧt ε1ς -:ρωτ1ε:νατέρους τόπους 
χα.ί ' θά. μάς ,πχρα.κ0ιλ�ulθ�υeι,, αι;
τηpησωμ.Ξν έ,νο; λ01tταυ σιγψι ... 
Υ,α.ί α.ς εύχηιθωμεν δπως ή ψuιχή 
-ω,ν &νέρχετα..ι συνεχώς τά.ς β,α,
&ιμ:δ:χς της Π'�Ξuμ,χτ:Υ.ης -ιελ,ειό
τηrtο;;, εις ύμάς δε δλοu;;, ευχο
μ!Χt διτcως ή ύyzί,ιχ, Υ.α.ί ή χα.pά. ιεί
να.ι σύψροφός σιχ,ς ιε1ς δλη -ή
ζωή σα.ς .

..............................................................••••..•..•. � 

• 
•

'' 

ΙΛΙΣΟΣ,, 

ΕΠΙΛΟΓΉ Α' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1956 - 1957 - 1958 

ΕΠΙΛΟΓΉ Β' ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 - 1960 - 1961 

·Εκαστος χρυσοπανόδετος τόμος

Δια τούς συνδρομητάς εσωτερικοϋ Δρχ. 70 

Δια τούς συνδρομητάς έξωτερικοϋ $ 3 
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Γράφει ό ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: 

Τί νά κάνωμε σήμερα η αϋριο: 

Πάντα. χια.νεlς ε!ναι μ1t1zρδψέ-
10;, σχετικά. μέ τή δράιση κ:' α.ύ
:ό τό μπέρ1δεμn. α.ύξάι'Ιε: ο-ταν α,v
τ�λ ηφθcϋμε τό ιπ:JολύπλιQΚΟ της 
ζωr,ς. ΕΙνα.ι τόσ1α. τά. πρά.γμ,α.τα 
:τού θα.πρzΠ'Ξ vά. γίνουν! Υ.α.l με
ρ: χ.ά. χρ1ε:άJζο'Ι't7J: α.με'J'ΥJ δράaη. 
Ό ·ι(,όισ:μος γύρω μα; αλΗζει 
γρrιγαρα., οί α,ξίες του, ή ηθ:οι..ή 
του, οί πόlλεμ,οι κ:' ή είpΥ(Ιr;. :\.ι
:;θά.1,ιzτα: Χι7-'Ι'Ξlς σά.ν χαμέ·ιc; 
:ι..πρός σtήν επzίγου1:,α, σ:ιάyκη 
τiις δρά.'?zω5, κα.ί 8�ως, διεp�τα.
τα,:: «Τι θα.πρεπε να yι'ιr;, α.ντι
μ,zτωπί οντχς τό πzλώρ:ο πρό
ολ η,μ.χ τ�ϋ ,-Ξί'Ι ;> 'Έχει κανείς 
χά.σz: τή'ι πίστη του σχεδό 11 yιά. 
1-λ

7 
τά. �ράιyμα.-τ�: στού; 

,
&.ρη

yους, στους δασι.αJλου;, στις πι
στεις κα.l παΗές φορές θά. έπ:
θυμοϋιaε νά ύπά.ρχη μιά. ξα.στεp:ά 
'XJ,,'I άρχη πού Θά. φώτ:ζε Ε'/7. μο
·ιcrπά.τι, η ψά. α.ύθΙzντία. πο•; νά.
1.ia-ς ε.λ�εγ�ε τ ί ν ά. κ ά. ν ω με· άλ
λά. μέσα στήν 'Κια.pδ:ά. μα.; ξέpο
μ.z πω; α.ύτό θα.ταΝ ·.<ιά.τι το V.Ξ.
·/4ρό, τό έ.τ,οιμόpροιπο. Κ αl πά.ιλι
δ:ερωτώ1μεθα.: «μά τί σUίμ6α.ίhιει
κι7.l τί πpέrπει γά, κά.'Ιωμz ;,,.

Καθώς μ.ποροϋ,μ.z νά. 100.ρχτηρrι
σω�με, εχομ.ε πά.vτα. εyιzpγrp:,z: αιπό 
κά.ιπο:ο κέ'ι-τρο, ενα. "Χέ•γτρο πού 
συ,:πέλλzτc1,ι κ,α.l δ:α.στέλλε,:α.:. 
Κάπtοτε είν:Χι ενα.ς Π?λύ μικρο; 
κuκ.λο; 'ΧΙΧ[ σ.λλ�ε πάJλι είναι 
νο+,ιJ,ω,'Ι, ιir.t'Jrι..λz :στ:ι-κ.ό; κα.l ά:πό
λυτ:ι. ίΥ.α.Ψ:mο:η�μένος ά.λλά. πά:1-
w. είνα.: ε'/Ια. Υ,έVτpΟΥ θλίψεως κα.ί
πόνσυ, τσερακπw.ων ξύχα.ριστ;ή-

·=
-

-

-

=/ 
_;/" 
_., 

--

σεω·ι κα.ί άJθ1λιότ τος τό μα.γωτι
κό πα.ρελθόγ :;, τό δδυνηρό. ΕΙν,α.ι 
ενα. χ,έyτρο πού οί πεpι,σ,σάτερα: 
ά:πδ μά,ς yνωρί'ζουν συινειδryτά. η 
άJσυ,�z:δητα., Χαί άrπ' α.ύτό τό ·.<ιέν
τρο δρ'Jϋμ.z κα.l σ' α.ύτό άιιvλώνο
μ,ε τί; ρaζες μ7.ις. 

Τό έ,ρώτημ,� : «Τί '� κά.νωμ.ε 
τώρα. η α.υριο», yίνε.τα.ι ιπ:άrι-τα. ά-

' ' , ' ή , ' πο το χε.ντρο χα.ι α.πα.ν-τ:ησι 
πρέπΞ: πά.ντα. γ' ά,y1χyνωρί'ζ�rτσ,ι 
ά.πό τό κέ'Ιτρο. Πα.ίρν:οντα..ς τήν
ά.πά.ντr,σι εϊ-z άιτcό i).j),_oγ, είτε
ά.πό τον έα.υτό μα.ς, ά:ρχί ομ.z '/Ιά.
εγzpγteίψ,Ξ σύμψWV7. μέ το'Ι πεpιο
pισ:ι..ο του κέ"Ι"tpου. Είr,,α.ι σάιι ενα.
ζώο δψΞ'ΙΟ σ' ε'/1:Χ,'Ι πώσ,σα.λο· "Ι..ιαί
-� δράση του έ.ξα.ρτάτα.ι άπο τό
μηrχ.ος ταϋ σχο:νιοϋ. Αύτή ή δρά.-
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ση ποτέ δεν είνα.ι ε.λεύθφη· γ,ι' 
ετσι, π,ά:ιτα. ύπά,ρχει πό,νος, βλά.-
6η ,κ.:χ.ί σύιyχυση. 

Μόλις τό Χ'Ιτ:λ θη %ύτ,, 't'ό 
'ΚJΞΙ'Ιτpο λέει: Πως μ,πορω ισ,μ.α.ι 
ΞΛεύθερο: ελεύθερο γ:α. ·ιά. ζήσω 
εύτυχισμ.,έ'ι'α, δλιοrιdλη1ρωτιχ&, σ.

·η:χτά. χα.ί νi:ι. έ'Ι'εpγω χω,ρίς λύ
πη η μ.εταιμέιλει%; ' λJ..ά. εΙ,�:χ.ι
πά."ι•τα, τό -κέντρο mού κ.ά.'llει α.ύτή

' 'Γ' , Τ , τ+,v ερωτ'Υjση. ο κιεντρον ειναι το
π:χ.pελθ6ν. Τό κέντρον ιεΙνα.ι τό
«έγώ» μ.ε τίς εyωϊπι-κές του έ
·ιέργε:ες, πού γνωρίζει τη δ.ρά.
ση μό1νον ,σέ δρους ά.)..ι.ο:6·η; η τ:
μωρία.ς, έπιτνχία.ς η άιποτuχία.ς 
κ.αί τά. ΧΙ:νητοά. του :Jσ,y αiτίιες 
'Κι?.ί οοπ,οτε1ι..έ•σ,�%τ%. Ε!,v.α,ι πι:χ.�μέ
νο σ' αυτή τήν ά.λυσίδα., κ.α.ί ή 
άλu,σ:Ιδα. εί•,η,: τό κέντρο, Υ,:χ.ί τό 
Χέντρο ,είν:Χ-: Ύ/ φυλια..κή. 

'Υπάρχει μ:ά αλ1λη δρά.Jση πο� 
ερχετα.ι δτα:1 ύπ&!ρχε: χωρος δι-

' ' δ άJ' , χως κεντρο, μια. 1 ι �'Υ.ση ., εις
' � , ("ο, c: , -ι Νι-· ον την οπο:α.ν οε.·ι ιmα.pχ� .,, . 

κ.1.ί σ.ιποτέλεσμ,:χ.. Άm' τό σημείον 
-χ.ύτό, ή ζωή εί1'1 α.ι δράση. Έδω, 
zφ' δσο·ι δέ·ι ύ-πά.ρ,χ1ει κέrρσν, 
c: .... ' � .,, ' 

-"'l"'t 1 ο,τ:οηπ�ηε κ: α.ν yινειr:Χι .:.ι ,,.. ο.-

λεύlθεοο, χ1.ρούμενο, χωρίς πόνο 
Χ%ί ί�α:ιοποίlηιση . .\ύ-τ:ό; δ χωρο; 

κι' αύτη ή έλιε�ιχ)φία, δεν -Ιvσ,ι τό 
σ,ποτέλε:JΙ\J)'Χ προ:))Π1αJθ1εί.αις ·}j έπι
-:ιεύξεω;, σΧλά. δ-τ:α.ν τό κέ'ι'τpο τε
λε:ύ�ση, τό < α λ λ Ο» ειΙ·ιαι:. 

'ΛλΜ .. , θi ρωτφωμ;ε : πG)ς 
,.ι,πορεί νά. τελειώσηr τσ Υ;έντpο, τί 
• 

' , ' , "'Ι,.. , πρέπει να Υ.α.νωι.ι,ε για. να. τε.Μ.ιω-
ση; 11οιέ; πε:θα.ρχίες, ποιές θυ
σ:,ες Μ:ί τί μ.ιεγάJλες πρωιπά.θlει,ε; 
θά πρέπει νά γίνουν; Κ α. \.Ιι μ, ά,. 
Μόνο·ι ·ιiJ. βΟ,έπωι.ι,ε χωρίς ε-χ,λσγή 

l I - I ')Ι 1 τίς .c"Ιψyειε; του uν�τρω, οχ.
σά.·ι θ,ΞJατγ;;, σάν πα.ραιτηρηrcής

, ' ' , "λλ
'7 πcύ βλε�ε: προς τα. μεισα., ω 

ά:r;λως '/(λ Π?.pα.τηpοϋμε ,ΧWιpίς τό
Μ 

' ' ' λογοΥ.pι-ή. πορεί YJ:X.t τοτιε να
' δ' - ' ' , πείτε: μ.χ ε-ι μπορω να. τ:J γ.ι:,.,-

τι πώνω σ' αύτό. α,σα.ι σnt!λος 
χ.αί γνώρι ε πώς δ,τιιδήmο-:ε κ:' 

θ ' ' θ' .. lJ..v Π'po:m% ης να. κ.άlμ,η ,,, a ουνα.-
μώ,:;η; μό1νο·1 τό Υ,έντρο· κι' sιύ'tό, 
είν:Χ: ,μιά. σ.πάv- ση της έπιθυ
μ:ια.ς γ:ά δ:α..ψυγfι. 

'Έτσι, δε,. ύιπά.ρχ ει δια.:ρυ,yή, 
οέ•ι ύπάιpχ1ε: πpο:mά.01ειι-1,,, ΟUΌΞ 

κ:χ.ί -JJπελπ:σία.. Κα.ί τό>τε μ,πορ�εί
:ε νά. δητε τήν π.λ·ήρη εννοια. -οϋ 
-κέ-ντpου καί τον μέγιστDν Χίν·δυ
·16 του ...

ΚΓ ΑΥΤΟ ΡΚΕΙ.
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Του αiδεσ. ΖΑΝΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Ό ΧάΗε, αΛΙpιιJιπος εί·ια.: 'jά.•ι 
.. \ , ' , 'ξ ε π ι τ α.  y η τ.ου πρειπει να ε α,ρ-
γυρωθη στήν Τρά.m:εζα. τη; %1.p
διας του α.λλου άινθρώtπου, δσ-τις 
δια.θέτιει κε;,άλα.ι:χ έ·ι.τ:μή,:1zως 
κα.ί ά.γάιπης. 

'Α λλέως, ή έπιτα.γή δiν εξ:χp
γυpώ'Ιε<tα.ι από ελιλ1zιψη κεφα.λ:χί
lt)'I έκιτψ,ήσzως κα.ί ά,γά.m:η;. 

Αύτό 1εί•ηι τό μ.εγά.λο πχp-iπο
·10 τω1γ Π?λλων δτ: «στη ζωή τους 
δ'έν βρr;κα.·1 κα.τα.νό ση κα.ί άγά.
πη» -κ.α.ί γιά. •ιά. ξεχ·ιουν -:1.ύτή τή,·ι 
&.πο,γοήιτευσή τους, κΜα,ψεύryουν 
σi δ:άιφι:ψες α.ύτα.πά'tlες ! 

Ή Άγία. Γρ-α.ιφ+. μας π�pο•Jσιά
ζει τό'i' Θεό ν' ά:rοα.ιτη από τήν 
ά.νθ.ρώ'πι•,η κα.ιρδιά. τή,ν έ:ξα.ρyύpω
ση α.ιmjς τη; έιπιτα.γης, μ/2.λιΙΟ'tα. 

' :1. �- ' 'δ Μ' μ� '-'-\J!�ωη τοντ πα.ρr1:; ε:σον., α.
-οσο δυ�.οιλο εινχ: ·ι αγα.παη δ
ανθρωιιτ;ος τό•ι ,συ·ιά.νθρωπό του, 
ωσrοε άν τον ά.γχπa. θά. -υγχάν"Ώ 
τη; 'Εlδέιμ; 

'Άραγε, ποιά εί•να.: τά. εμπόδια 
τη; ά,γά.πη; Υ,α.ί ά.ρνείται νά. έξ
ιχργυριfnη τή·ι κά:θε α·ιθρώπινη έ:
π:τα.γ1, &Jφc:? έγγυα.τα: δ Θε,ό,;,;Ν μίζω οτι περισσότερο α.ιπο 
τή'i' θρησκ,εία. Χα.ί τήν η'θ•:κ.ή, ή 
ά.να.λυ,τ:ιικ.ή ψυχdλογί1α θά. πρέ,π,ε: 
•ιi δώση τήν έξηγητικ.ή &πά.ντη
ση, ή δΤJοία, ά,σφα.?..ω;, θά. εΙ'iα.ι
δ:.α..φωτιm:,c:ή, �χι δμως κ.α.ί πα.
ρηγο,ρηιτ: χ.ή! ...

rι:κ τοστ-; iπιβάιλλετα..: τό ου

·ιά.μωμ.ια. της ·1ι0ικ.η; συ·ιzίοησης,
ω:;ιτε α.ύτή ν' &:�χπλ ηρώ,·ιη τά. έλ
λε:πο·ιτ:χ, χεφάλ::ια, τη; ά.yά.rπης, 

\ \ 'ξ , ' 'Q -ι.α..ι ·�α. z α.ρyυρωvωμιε την κσJσε 
:π:τα.γή πού μα,; στέλιλει ό Θεός. 

Σύ είσαι �ξα.ργυρωμ,έ.•ιη έιπιτ:χ
γή; 'Έχεις ·1νε(Ι)ά.λα.ια. κ.1:t'Χ1Ιόη
ση; κα.ί ά.γ±-πης γιά. νά. έξr.φγυ
ρώ·ιr;; έπιτα.γά.ς; 

Μήν προφ,,σίlζ,εσα.ι 't'Yj'I πίστη 
σου στον Θε6, γιατί ·ή πίστη ιϊί
·η: «ή θυρωρό:;» π.ού &..νοίγε: τήv
πόρτα. τη:; 'Ί'ρα.ιπέ ης.

"Οτα.v δμω; άιπουσιά,ζεc ή &γσ.,. 
π1, δi� έξα.p,γυρώ·ιε;;:α,ι ·ή, έπ�τα.
γη, κ.'Χι άλλοψ,ο·ιον mσ.v δεν ο,α
ψz·ιτεύ<ει κ.α.ί ή -iιθι·,ι,ή συ,•ιιείδφη ! 

"λς μή λησμοvουμε δτι, τήν α..ί
μr,,,τογρ:χ.μμένη μέ ά.νθρώπ:·10 α.ί
μ,α.. Ίστορί.α, -κυ,ρίως των θρη� 
σκευτι κω•i α.γώ•νων- τήv εγρα.
ψα..ν α.vΗρωπο:, οί δποίοι διzr,φί
vοντο γιά. τήν θρησκευτιικ.ή τους 
-π[σιτη και δμω; τού; ε.ΑΙΞιπε ή 
&yάmη, σάν φωνή του Θεου της 
iγά.πη;, κα.ί ή συνιεί1δηιση σσ.v χα.
λινό:; στό·ι εσωτερ:κ.ό α.νθρωπο. 

Κα.ί τό Υ.α.Χό γί ιz-α.: τά.χα:cες 
μi 't'Yj'I «εύ:λογία, του Θεού», γιά. 
τουτο, ά.φοίί δλοι δiv μmορουμ.ε 
·/ ά.γιχποϋμε, πρέιrοει δλοι νά. &πο-

' 'θ ' ΊS:: ' κττησω('ε η ι--;-ηv συΊειιuηση, που 
ει· α..ι οιδαιΥ:tη. 

Συμφωνείς; 
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'Ολυμπιακό Φώς 
Στήν ίέρεια της 'Ολυμπίας κ. ΑΛΕΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 

'Λπ' τό βοοθύ τό-1 ϋπνο σου, llί,νδα.ρz Θzί,z, ξύιπνα, 
διιθύραμο,;υς γιά. τά. κορμιά -ιά. φάλλεις τ' i:1τρzιωμ1ένα.. 

'Όιμ,ως, ,σ,π.)ισμένcχ. μά•ρμα.ρα. στης ΌλυμπίΙ7.ς τήv "Αλτη 
μ,έισ' c.-,;ά χορτάρια Χείτο-ιτ:χ.ι κα.ί τό παιδί δi θά 'ρθει 
, , , - , , ,"' , , 'Ψ μz το χpυσο μα.χαιρι του τ 7.γptΛt για. να. κο ,z: ...

'Αργό τό βήμα. κι δ ρυθμός στή γη της 'Ολυ1μmί:χ.ς· 
ά.ργό ,σά,y τούς &μέτpητους 7,ίώ-ΙΙΞς πού δ:σ.6ηκαν ... 
Μ' σ,ν s:;πcχ.crαN τά. μά.ρμπ.pα, ή Ί<δέ:Υ. πάv'tα. μ,έ Ξι 
κι ά.πλι;>'iεαι στά. πέρα.τα της Γης κι δλο π,λ:χ.τα.ί·ιει 
,.,:χ_ί :ρίλους χ6.νε: τούς εχθρούς, �νώνει τίς ήπείρους. 
Τί χ: α.-1 τό χρίi:ι:η κίτρινο, \17:ϋρο η λευκό στο δέιρμα; 
Ή λ6.μψ'Υj ή δλογσ.ιλα.ζη της Όλυμπtας 'Ιδέα.; 
λούζει με :pG)ς πα.νέμ.ορcρο τά. νιά'tα. πού μ,οχθοϋ·ιz 
μέ,σ' σταν ::Υ,γώνα. τΟ'Ι Υ,/1.λ6, τον τίμιο, τογ γενναίο. 
"Q ποιητή, κι α.v γύpιζzς σ' ,χύτόv τον χώρο πάλι, 
συιντρ: μιμια. 'Κα.ί χαλάι:,μα.τα. θ' ά,γ,-,-ίικρυζαν τά. μά-ια: 
δμως ή 'Ιδέα. δλό1:1τηιtη εμπρός σου θά. στο.όταν 
μέσ' ,;;τάν χιτώνα τό λεnό - σά ψχρv,α.ρέν:σ. - κόρη 
ξχ·ιθόμ.α.λλ η, κ.α.λλί κ.οpμr;, γαλα.νομά'tα. -ίέρzιαr----
φλόγα. νά. δίνει ά.π' τη φωτιά. τοϋ ηλιου σε μιά. δάJδα. 
yιά. νά. :ρωτίζ1z: δλης της Γης τά. ΠΙλάιτη πέρα. ως πέρα. 
'Χι'Χί νl.J. ζεστα.U'/Εt τίς Χα.ροιές, λαούς νά. α.οzpψών�ε:. 
Όλύμπια γη π7:ιέιμ.οpψη, τό φίίJς θά. δίνzις πά'Υt7. 
ά.γνό, γα.λάζ:ο, δλόlλ:>:μπρο, στά. πέp7.τα. τοϋ Y..D:JJμιcu ... 
Κι ;J.y χpόΨJt δί:,zχτοι, π:κροί. περάσα.'Ι σ.ιπ' τή γη μας 
-χαλ μ±p11χρα. τα.ξίδzψαν σε χώρες μ,α.:ι.ρυσμέ-ι1zς 

, , , - t ( ' ... \ - ς::, t: μ;εγz: σ ΞJμα.ς η ιzρη χι.ηρ:J•ιομ:α. της uCΑ,α.ς. 
'Γιμή τή δά.δα. 'ι:Χ Χp:>:τi; Υ.α.ί ψώ:; νά σοϋ ζητούνε ... 

'λπ' τό β7Jθύ τό·ι ϋπνο σου Πί-ιδα.ρε ζt)ΙΠΥα. πά.λ:, 
μολ1tέ; 'ιχ ψ6,λλε:ς σε κορμιά. μιi.ς Γης λε6zντογέ"Ιν,α,ς. 

ΤΑΣUΣ Π. ΒΕιΛΛΙΟΣ 
(' Αmό τ+ι συλλιο,γή «Σιποvοές») 
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Τ .S. ELLIOT: Κοκταίηλ-πάρτu 

Μία άναλυση τοϋ ί:ρyου τοϋ Τ 
Σ, ΜΕλλισr δέν θά ε1χε και ,τολυ 
νοημα χωρίς μία σύντομη άναφορα 
στην έσωτε.ρική πορεία τού ίδιου τοϋ 
συγγραφέα. Γιά όσους δεν ίcχουν ύπ' 
οψη τους τί θά πη «έσωτερικη η;ο
ρεία», άρκ.εί νά λεχθη ότι το έ.σ..uτε
ρικό τοϋ ·άνθρώπCΧJ !:.χει α1eΕιpο βα 
θος, ενα βαθος αyνωστο για οσους 
κινουνται στ'ήν έπιφανεια και νομι 
ζουν οτι αύτο είναι το CΙ'ι1fαν 'Εσω 
τερικη πορεία λοιπόν σημαίνει μια 
1,.ατακόρυφη καταδυση στο έσωτερι 
κο μας, άπό τήν έ1τιφανεια σπην ο 
1τοία ζουμε συνηθως, πρίiy.μα που 
συνεπαyεται ανακαλυψη κρuμ.μενων 
τάσεων Μία άπο τίς τασεις πe,υ ά 
ποκαλύπτσνται μ' αύτον τον τρο-τιο 
ε{ναι bτι κινούμεθα γύρω άπο ι:ναν 
αξονα που μονοτονα έπαναλαμGανει 
«·έyώ - έyώ - έyώ», καί άναψέρει 
τά παντα στον έαυτο του. · Ολrχ τα 
θεωρεί κτημα του, όλα θελει �α το 
ύπακούουν, νά το ύπολοyιζουν να 
τό σεGωνται, νά το θαuμαζουν, καί 
θιyεται όταν δέν του φερωνται ανα
λοyως Δεν εχει ,ματια να δη τα αλ 
λα «έyω» που το περιGαλλουν, και 
φυσικά δέν ύπολοyιζει τους άλλους, 
γιατί άπλούστατα όmαιτεί νά το ύ
πολοyίζουν οί αλλοι. Με λίγα λοyια, 
αύτή ή κατασταση άξίζει τον τιτλο 
της αύτοπεριστροφης, της αύτοανα 
φορας η τοϋ έyωκεντρισμου με τήν 
εννοια ότι κεντρον των παντων είναι 
τό έyώ μας. 

Αύτή την έσωτερικη κατασταση ο 
μως λίγοι άνθρωποι τήν άνακαλύ-

'Ανάλυσις ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΖΑΚΑ 

πτουν. Γισπι χρειαζεται μια καποια 
καταδυση απο την f:rτιφανεια για νά 
τήν άνακαλυψη κανεις. Προ τηc άνσ
καλύψεως της, μπορεί νά νομιζη ότι 
είναι άλτρουιστης, κατα κανονα, οτι 
βλετrει τους αλ°). ουc για τους άλλους, 
ότι είναι καλος καί τα παρομοια. 1 ο 
πρωτο λοιπον που άνακαλύ,ττει κά
νοντας το έσωτερικο rαξιδι είναι το 
έyώ του τrου τά θελει όλα δικα του 
Άνακαλυπτει ότι πισω άπό ολες τίς 
ώραίες προθεσει και πραξε ς του 
βρισκεται κρυμμrνο ψυχολοy�κο συμ
φερον και αύτο συνηθως ι'τrιφερει ε 
ναν ύyιη κλονισμο. Φεύγει ή Ίtλα 
στη και ώραιοποιημενη ιδέα που εyει 
κανεις yιά τον έαυτο του, και αfY,(L 
ζει νά άντψετωπιζη τα yεyονοτα 
στήν yυμνη τους πραy,uατικότητα 

'Αλλά αν ή παραuονη στην έπιφα
νεια, έκ.εί ποL f ,<ει κανεις μιαν ώ
ραιοποιημενη ιδεα τοϋ έαυτοϋ του 
ε ναι ίΞ.να σφαλμα, σφαλμα είναι έξ 
ίσου καί ή παραμονή σ' αύτο το 
βαθυτερο καί ρεαλιστικο στρω..ια 
που άνακαλύ,ττει κατω άπο τήν έ
πιφανεια, δηλαδη, το στρωμα του 
έyωκεντριcψοϋ 

· Η πορεια -προς τα εσω τφε-πει να 
συνεχισθη. Ισως -πολλοι νά -φσrι
μουν να .μεινουν σ' αύτο το ι'-πιπεδο 
yιά bλη τους την ζωή, οντας είλι
κρινΙΕίς ώς προς τις έyωκεντρικες 
προθέσεις καί τά έyωκεντρικά κινη 
τρα τους καί προσπαθώντας νά σι..μ
GιGασθοϋν με τά yυρω τους «έyώ» 
Γι' αλλους όμως, το σταματημα σ' 
αύτό το έπίιτιεδο είναι κάτι χειροτε-
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ρο άπό κα:ταδίκη καl φυλακ11. Κά
τι μέσα τοος τούς ώθεϊ νά βγουν 
άπό τό άδιέξοδο καl τόν φαuλο κύ
κλο του έyωκεντριGΙμοu πpός ενα βα
θύτερο καl πιό έσωιτερικό έπίπεδο 
τοο ε1ναι τοος πού τό χαρακ.τηρίζει 
ή πραyμα:τική 'Αγάπη yιά τούς άλ
λους και τό άφιλοκερδές δόσψο σ' 
αύτούς καl τίς άνάyκες τους, Έκεϊ, 
σ' αύτά τά βαθύτερα στρώματα, συ
ναντά κcχνεlς τόν πραγματικό, πη
yαϊο άλτροο,σμό πού πρlν άπλως ά
πέδιδε στόν έαυτό του. Σ' αύτό άκρι
C,ως τό έπίπεδο της 'Αγάπης άνα
καλύπτει κανείς έπίσης αύ'Ι:ή τήν τό
σο παρεξηγημένη εννοια τοο Θεοο, 
μόνο πού έδω πιά δέν ε1ναι ί:ννοια, 
άλλά ζωντανό βίωμα. Καί τότε έπι
στρέφει στούc κόλπους της Θρη
σκείας, πρός μεγάλην εκπληξιν των 
yνωστων καl φίλων τοο οί δποϊοι πι
θανόν νά έyνώριζαν πολύ καλά τlς 
άθείστικές θέσεις του στό παρελθόν. 
Μ\'ι μπορωντας νά έξηyήσουν μιά τέ
τοια μετα&ολή, προσάπτουν σ· αύ
τήν έξηyήσεις πού προέρ;<ονται άπό 
τά δεδομένα τοο δικοu τα.ις έ,ηπέδου 
Καl τό δικό τους έπίπεδο είναι τό 
έπίπεδο της έπιφανείας η, τό πολύ -
πολύ, τό έπίττεδο του ώιεyνωρισμέ
νου έyωκεντρισμοο. Κατά κανόνα έ
πικρίνοον την είσοδο στήν Θρησκεία 
σάν μιά μορφή ήποπαθείας η συμ
&ι&ασμοu μέ τά καθιερι.>μένα η σάν 
τάση συντηρητικότητας fi ίσως καί 
φό&ου άπέναντι στήν ζωη καl τόν 
θάνατο. Τέτοιες έπικρίσεις yιά τόν 
συγγραφέα εχω άκούσει κα:τά κόραν, 
ίδιαιτέρως δέ. άπό άνθρώπα.ις της ι
πιφανείας πού δέ.ν ξέρουν τί θά πη 
έσωτερική πορεία άπό τήν έπιφάνεια 
στό βάθος του άνθρωπίνου οντος 

Έπόμενον είναι, λοιπόν, /;να ερyο 
σάν τό « Κοκταίηλ Πάρτυ» νά μήν yί
νη κα:τανοητό η τό χειρότερο νά πα
ρεξηyηθη έντελως αν τό δη κανείς 
άπό τήν έπιφάνεια του εlναι τοο. 

Γιά νά yράψη κανείς ενα τέτοιο 
εργο, πρέπει νά εχη περάσει ό ίδιος 
άπό τlς κα:ταστάσεις πού άπεικονίζει. 
Καl τό ερyο του ''Ελλιοτ χτυπαει 
κατά πρόσωπο τόν θεατη μέ. τήν κο
φτερή συνειδητότητα πού τό διακρί
νει. •ο 'Έλλιοτ ξέρει τί λέει. • Η κά
θε του λέξη εχει βιωθη μέσα του 

σάν κα:τάσταση. Δέν είναι ά(,έ(,αιος 
yιά τά λόγια τοο, yιά τό μήνυμά 
τοο. Γ ν ω ρ [ζ ει έ κ πείρ α ς. 
Καl γι' αύτό, τό ερyο τοο εχει μιά
βαρύτητα πού καμμια άνάιλαφρη καl 
έπιπόλαια κριτική δέ,γ μπορεϊ νά του 
άφαιρέση. 

Μέ αύτά τά λίγα, περί έσωτερι
κης πορείας καl τcερl 'Έλλιοτ, μ,rο.. 
ροομε νά προχωρήσουμε τώρα στήν 
άνάλυση τοο εμyου τα.ι, 

'Απ' την πρώτη κι' ολας πράξη 
μας φέρνει άντιμέ,τωπους μέ την ά
νακάλυψη τάσεων πού δέ.ν τίς ύπω
πτεύετο τό ζεϋyος "Εντουαρντ - Λα
&ίνια οσο ζοϋσαν στήν έπιφάνεια τοϋ 
είναι τους. Καί οί δύο είχα:ν πληθος 
λανθασμένες ίδέες yιά τόν έαυτό 
τα.ις καί έπομένως δ ενας yιά τόν 
&.λλον. Ποτέ η:ους δέν είχcw πραγμα
τική σχέση. Πως ηταν δυνα:τόν, άλ
λωστε, άφοϋ αύτό πού δ καθένας 
τους ζοuσε ηταν ενας ψεύτικος εαυ
τός; Ψεύτικος έαυτός λοιπόν, ψεύτι
κη σχέση. 'Ανύπαρκτη θά μποροu
σε νά πη κανείς, υομως, κάποτε αύ
τό ώδήyησε σέ μιά κρίση πού τούς 
άνάyκασε νά δοϋν τί γινόταν λίγο 
βαθύτερα μέσα τα.ις, νά κάνοον �
να:ν άπολογισμό των πεπραγμένων 
τοος καί νά Θελήσουν νά ζηrτησουν 
θεραπεία yιά τό κενό πού δη,μιουρ
yήθηκε μέ. τό γκρέμισμα του πλα
στοu έαυτοu στόν δποϊον είχαν ζή
σει τόσα χρόνια. 

Αύτό τό κε,γό είναι μιά κατάστα
ση πού συχνά συναντάται στην πο
ρεία πρός τά εσω κάθε φορά πού 
περνά κα:νείς άπό ενα πιό έπ,9ανεια
κό ΟΕ ενα βαθύτερο στρωμα του εί
ναι του. Τό έπιφανειακό γκρεμίζεται, 
ένω τό βαθύτερο δέν εχει άκόμα 
έδραιωθη καί αύτή ή μετά&αση άπό 
τό ενα στό &.λλο βιώνεται σάν μιά 
προσωρινή άνvΠαpξία, σάν ενα κε
νό πού πιστεύει κανείς πώς δέν θά 
ξεπερασθη ποτέ. Αύτή τήν κα:τ6:στα
ση της μετα&άσεως άπό τό πλαστό 
στό σχετικά πραγματικό, τήν πε,ρι
yράφει μέ θαυμαστή πυκνότητα καl 
μεστότητα νοήματος δ συyyραφ,εύς, 
οταν τήν βάζη στό στόμα του 'Αγνώ
στου πού άπαντiχ στό έρώτημα τοϋ 
'Έντουαρντ: «Ποϋ δδηyεϊ αύτ6;u 

«Στό νά βρητε τό ποιός είσθε OOJ• 
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πρcη,,ματικότητα. Τί αίσθό:1'.-wθε στην 
τφαγματικότητα Τό τί ε1σθε στήν 
πραγματικότητα άνι'-ςμεσα στούς άλ
λους άνθρώττοuς. Τόν περιcσότεpο 
καιρό παίρνουμε τόν έαυτό μας σάν 
κάτι τό δεδομένο καί ζοομε μέ τήν 
μικρή γνώση τιού εχουμε 1ιερί τοο 
έαυτοο μας δπως ητο�ν στό παp€λ
θόν. Ά λ λ ά τr ο ι  ό ς ε τ σ θ ε τ ώ
ρ α; Δεν ξέρετε, οϋτε έγώ ξέρω. 
Δ έ ν ε ί σ θ ε τ ί π ο τ α α λ
λ ο ά π ό  μ ι ά  σ υ λ λ ο γ ή  
ά π ό ν ε κ ρ έ ς ά ν τ ι δ ρ α

σ ε ι ς. Τ ό � ό ν ο π ρ α γ μ α 
,ι ο ύ μτι ο ρ ε ί τ ε ν ά κ ά ν ε
τ ε ε ί ν α ι ν ά μ ή ν κ ά ν ε
τ ε τ ί Π Ο τ α Π ε ρ ι μ έ V ε
τ ε». 

'Αργότερα βλέτιουμε αύτό τό κε
νό καί τήν προτρσπή «Περιμέvετε» 
στην 1ιερίπτωση της vεαρης Σήλιας. 
Αύτή δμως ε1χε περάσει μόνη καί 
άιbοήθητη τό πρωτο κενό, την πρώ
τη «νεκρη ζώνη» καί βρισκόταν τώ
ρα άνάμεσα στό εγωκεντρικό έ,τίπε
δο καί στό βαθύτερο έτιίτιεδο της 'Α
γάπης, τοϋ άλτρουϊσμοο καί της 
θρησκείας, πού πρός τό παρόν της 
ηταν άγνωστο. 'Εκείνο τιού γεύτηκε 
&ς τό κατακάθι του καί πού τήν 
ώρίμασε μέσα σέ λίγες ωρες ηταν 
τό έγωκεντρικό έ,τί,τεδο. Σάν σέ ά
στρα,τή, είδε καί εζησε δλη τήν α

θλιότητα τοο έγωκεvτρι�μοο της κα
θώς ε1χε έπιχειρήσει νά χ ρ η σ ι μ ο
π ο ι  ή σ η ψυ χ ο λ ο γ ι κ ά  
τόν έραστή της, ντύνοντάς τον μέ 
τό ίδεατό ροοχο των δικων της έτιι
θuμιων καί μή βλέ,τσvτάς τον ετσι 
δπως ηταν. 'Επομένως, δέν ε1χε ού
σιαστική σχέση μαζί του, άλλά μέ 
μιά δ�κή της άτιαίτηση, δηλαδή, ά
παίτηση τοο «έγώ» της, με μιό. τιρο-
6ε5ληιμένη είκόνα της έγωκεντρικης 
eπιθυμίας της. Λέει χαρακτηριστuκά 
στόν έραστή της: 

«Δέ.ν είσαι αύτό. Αύτό ε1ναι ό,τι 
άτιέμειvε άτιό έκείνο τιού νόμιζα τιC:1ς 
ijσouv. Βλέπω εναν αλλον άνθρωπο, 
σέ βλέ.πω σάν ενα ,τρόσω,το πού πc
τέ δέv ε1χα δεί ,τρωτύτερα. Ό α ν
δ ρ α ς  ,το ύ ειbλ ε π α  π ρίν 
η τ αv ,μό ν ο  μ ι ά  π ρ οιbο
λ ή -τό βλέπω καθαρά τώρα- έ
κ ε 

ί ν ο υ ,τ ο ύ !\ θ ε λ α -οχι, 

δχι έκείνου πού !\θελα - έκεί.>ιου που 
φιλοδοξοοσα- κ ά τ ι π ο ύ ,η θ ε:.. 
λ α  άπ ε λ,τι σ μ έ ν α  νά ύ
π η ρ χ ε --1tpέ.,τει νά συμ�ίνη (ά
που- άλλά τί, καί ποο ε1ναι, 'Εν 
τοuαρντ, β λ έ ,τ ω δ τ ι ά π λ ω ς 
σέ χρησ�μοποιοϋσα. Καί σοο ζητω 
νά μέ συγχωρήσης». 

Ό 'Έλλιστ δείχνει μέ τό έργο τα., 
καί τά τρία έπίπεδα τά όποία τιερι 
γpάψΟΙμε. Στό έπιφανειακό ζεί καί 
κινείται ή πλεισψηφία των άνθρώ
πων, πιστεύοντας σέ μιά ,τλαστή τιρα
)ψcrrικότητα. Στό άμ.�σως βαθύτερο, 
βυθίζεται ενα σχετικά μικρό uέρος 
της άνθρωπότητας μέ τή βοήΟεια τοο 
")'Vωθι σαύτόν». 'Εκεί άντιμετωπίζει 
κανείς κcrrά τιρόσω,το τον έγωκεν
τρισμό τιίσω άτιό κάθε του κίνητρο. 
Οί τιερισσότεροι ίκανοποιοϋνται μέ 
αύτό καί δεν ζητοον τίτιοτα περισσο
τερο. •ο "Ελλισc γνωρίζει δμως έκ 
πείρας και τό τρίτο έ,τίτιεδο. Γνωρί
ζει έτιίσης δτι λίγοι τό έτιιθυμοϋv τό
σο t'.:,στε νά τό έπιδιώκουν έ,τ�μελως 
καί έπψόνως. 'Εκεϊ,νο τιού τούς eμ
ποδίζει νά μετα(;οον άτιό τό δεύτερο 
στό τρίτο έτιίτιεδο ε1ναι ή άγά,τη πού 
νοιώθουν γιά τό «έγώ» τους. Τούς 
άρέσει, δέν θέλουν νά τό άτιαρνηθοον 
καί νά άγκαλιάσουν τό σύνόλ.ο των 
άνθρώτιων, οϋτε θέλουν νά δοθοοv σε 
δλους. Λίγοι είναι έκείνοι πού έ,τι
τυγχάνουν αύτή τήν άτιάρινηση τοC 
έαυτοο την όποία σuναvτοομε τόσο 
συχνά στό. Εύαγγέλια. Αύτή ή άπάρ
νηση τοο «έγώ» μας συ=άγεται !f. 
νο δόσuμο στούς άλλους τιού φθάνει 
μέχρι θυσίας καί της σωματικης μας 
ζωης άκόμα, δηλαδή συνεπά-γεται 
τήν νίκη κατά τοϋ ένστίκτου της 
αύτοσυvτηρήσεως. Καί ως αύτό τό 
άκραίο σημείο της άπαρνήσεως τοο 
έγώ της φθάνει ή νεαρή Σήλια τιού, 
άφοο μεταιbη άτιό τό «έγώ» στούς 
«&λλους», μτιαίvει στην ύπηρεσία 
τους καί βρίσκει τελικά φρuκτό θά
νατο σέ κάποια ζούγκλα της Μαύρης 
Ή πείρου. 

Τό μήνυμα τοο "Ε.λλιοτ δέν είναι 
άτιαuσιόδοξο δπως θά μποροϋσε νά 
ίσχ_υρισθη μιά έτιι-πόλαια θεώρηση 
τοο io:ρyou έξ αίτίας τοϋ θανάτου της 
Σήλιας. vΟπως τό ίδιο μήνυμα δέν 
ετvαι άτιαισιόδοξο στίς γνωσιτές πε-
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ρι,πώσεις τοϋ Σωκράτη, τοϋ Χριστοϋ 
καί των η:ρώτων Χριστιανων μcφτύ
ρων. 'Αη:λως θέλει νά δείΕ,η, καί τό 
δείχνει μέ η:αράδειyμα καί όχι θεω
ρητικά, τίς δυνστότητες τοϋ άνθρώ
η:ου καί τί ριζική έσω,τερική με.ταGο
λή μ-πορεϊ νά ύποστη CiJO't'E νά wφα
μερισθοϋν ενστικτα τόσο η:ρω-:αρχικά 
&π:ως ή αύτοσυντήρηση, -πού yιά τόν 
κόσμο τοϋ έyωκεντρικοϋ κ.αί έπιφα
νεακοϋ έ-πι-πέδου είναι τό απαν 

Καί τί σιψGολίζει δ Γιατρός στο 
ερyο τοϋ 'Έλλιστ; Είναι δ συνδε.τuκός 
κρίκος μεταξύ δλων των 'Πpοσώη:ων 
τοϋ ερyου, Γύρω του κινοϋνται, θέ
λουιν δεν θέλουν. Είναι μιά δύναιμη 
ύπέρτερη πού διευθετεϊ καί κα;τευθύ
\Λει, πού γνωρίζει καί ώθεϊ, η:ού έπε.μ
Gαίνει δταν η:ρέπει νά έη:έιμGη. Είναι 
ενα κέντρο η:ού έη:ιφέρει δημιουργι
κές με.ταGολές στούς γύρω του. Δε
σπόζει της ζωης των αλλων. Είναι 
μιά μικρογραφία θεοϋ πού μέ τούς 
πράκτορές του, φύλακ,ες - άyyέλους, 
κινεϊ καί καιτευθύνει τίς τύχες των 

ό:νθρώn:ων γύρω του. Ε1ναι έη:ί η:λέον 
ή εμφυτη Σοφία πού κάθε ανθρω,πος 
κλείνει στό κέντρο τοϋ είναι του άρ
κεϊ νά της έμπιστε.υθη την τύχη του 
καί νά της δώση τόν ήyετικό ρόλο. 

Τό τέλος τοϋ i'.pyou χαρακτηρίζε
ται άπό μίαν άνώτερη τάξη, άη:ό ε

ναν αλλσν άέρα ύπέρτερης σκσπuμό
τητας μέσα στην δποία εχει την θέ:
ση της τόσο ή θυσία μιας μικρης 

,μερίδος ό:νθρώ-πων δσο καί δλα τά
αλλα έπίπε.δα της έσωτερικης τσπο
θετήσεως των ό:νθρώπωΙV. 

Γενικά, τό ερyο αύτό τοϋ 'Έλλιστ, 
εχει τό χάρισμα νά συyιφστη έσωτε, 
ρικά τόν θεατή, αν βέGαια τό δη 
σωστά, δηλαδή άη:ό τό βάθος η:ού 
άρμόζει σ' ϊ;.να τέτοιο ερyο. Γιατί 
πρόκειται yιά ερyο βάθους ,τού δί
νει μέ άσυνήθη μεσrrότητα νοήματα, 
βιώματα καί έσωτερικές κο:τασrάσεις 
,τού λίγοι συνάνΘρω,τοί μας εχουν 
yευθη. Καί τό κυριώτε.ρο, είναι ενα 
ερyο yραμ,μένο άη:6 τήν κορυφή μιας 
6Ευτά1:ης συνειδητότητας. 
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Είς τά γραφεία του ΙΛΙΣΟΥ 

'Αποστείλατε ταχ)κην επιταγήν 
χυδρομικώ; είς την διεύ-&υνσιν 
είς την επιταγήν. 
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ΚΑΝΤΙ ΩΤΗ Σ (Μητροπολίτης Φλωρίνης): 'Εσχάτως εμαθα 
οτι είς ενα yυναικεϊον περιοδικόν έyράφη οτι ή πριγκίπισσα Ει
ρήνη έδιά�ασε, λέει, τόν Βούδδα καί είδε οτι δ Βούδδας είναι 
καλύτερος από τόν Χριστόν καί ετωυσε, λέει, πλέον νά τρώη 
κρέας καί ψάρια καί νά πίvη κρασί, διότι αυτά, λέει, αντίκεινται 
είr: την Βουδδιστικην Gρησκείαν. Καί κάμνει και ή μητέρα της τό 
ίδιο. 'Επηρεάσθηκε καί ε�ωμε καί ή Βασίλισσα τό διαιτολόyιόv 
της βουδδιστικόν. 

- θά τό ανακινήσετε κα1 αύτό;

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Άπλως τό σημειώνω διά νά τό προσέξc.τε
και αύτό. 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ Σ περί ης ανωτέρω έδόθη στη Ρώμη σέ Έλ
ληνίδα δη μοσιοyράψο, τόν περασμένον Όκτώ�ριο. 

«'Αντίθετα μέ ο,τι γράψει μία μερίς του σκανδαλοθηρικοu 

Τύπου - είχε πη ή Είρήvη - ή δική μας οίκοyένεια είναι π::ιλυ 

συνδεδεμένη . Δέν ε'ίμαστε άπλως συνδεδεμένοι, αλλά καί πολύ 

θρησκευόμενοι. Ή έκτέλεσις των θρησκευτικων μας καθηκόντων 

είναι παράδοσις της οίκοyενείας μας. Σ κεφθητε οτι φθάνονταc, 

στη Ρώμη νοιώσαμε μεγάλη χαρά οταν διαπιστώσαμε οτι ή βίλλ.α 

πού έπρόκειτο νά κατοικήσωμε ηταν γεμάτη από αύθεντικές βυ

ζαντινές είκόνες». 

'Ύστερα ή δημοσιογράφος πρόσεξε οτι στό ρεστωράν που 

είχαν πάει, ή Είρήνη δέν 1εδειξε ένδιαφέρον γιά τά φαγητά πού

ηταν γραμμένα στον κατάλογο και θέλησε νά μάθη τόν λόγο.

'Ερώτησις: Πρόσεξα (της είπε) οτι κλείσατε αμέσως τόν κc:

τάλοyο του ρεστωράν. Γιατί; 

'Απάντησις: Γιά μ.ένα δ κατcϊλ.οyος είναι άχρηστος. Δέν η:ώω 
οϋτε κρέας, οϋτε ψάρι. 

Έρώτησις: Και yιά ποιόν λόγο; 

Ά-r:άντησις: θά σας ψανη περίεργο, αλλά από τότε πού άρ

χισα νά μελετω Σ ύyκριση θρησκειων, και κυρίως Βουδδισμό,



76 1 Λ I Σ Ο Σ 1971 

f,ιαψα νά τρώω κρέας καί ψάρι. 'Επτά χρόνια εχω νά τά δοκιμά
σω. · Αλλά καί ή μητέρα μου, βλέ-ποντας πόσο ύπέψερα, επαψε 
καί αύτή νά τρώη ψάρι καί κρέας άπο πενταετίας. 

«fν'-,ά σας ρωτω - είπε - ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ νά φατε τό 
κρέας ένός ζώου, πού σκοτώσατε Ε ΣΕ I Σ ; » 

( «Τ ΑΧΥ Δ ΡΟΜΟ Σ », 29-1-1971) 

ιιΕίρήνn καi Εύδοκία>) 

"Ας πουμε δτι τρία πλάσμα
ία άπό τόν 'Άρη κατε(5αίv.;υν 
στή Γη, μιά νύχτα των Χριστc,υ
yέννων. Καί δτι εχουν ενα τρό
-rτο νά καταλα(5αίνουν τίς πpά
ξεις καί τή yλώσσα μας. Τί ί
δ{αν αραyε θά σχηματίσcυν 
yιά τίς κοινωνίες καί τόν λα
ρακτήρα μας; 

Ό παράδεισος της νύχτας 
-των Χριστουyέννων ηταν ενα 
μικρό διάλειμμα, μιά προσωpι
"ή διακοπή της λεyόμιcνης 
«σκληρης βιο-rτάλης», μιά σ(ιν
ίομη έκεχειρία στούς τόποι.,ς 
των συρράξεων. Καί ή παρέ.\
θεση ... είχε κλείσει. 'Έτσ,, ά
φου άκουσαν τό εύαyyέλιο της 
είρήνης καί της εύδοκίας, ε
σφιξαν με έyκαρδιότητα τά χi.
ρια φίλων καί έχθρων, εύχ11θη
καν είς έαυτούς καί άλλήλ.ους 
εύτυχία καί άyάπη - οί αν
θρωποι της Γης κλείδωσαν 
στό συρτάρι τήν άρετή , r.υς 
yιά νά τήν ξαναφορέσου\ ,, ιου 
χρόνου» καί βουτήχθηκαν τιάλι 
στήν κερδοσκοπία, στήν άJω
τεία, στό α1μα με τή συνείδ-ιση 
ησυχη δτι κάνουν τό καλύη ρο 
,τού μπορουν ... 

Στό δρόμο της έπιστροφης 

Του Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 

τά πλάσματα -του 'Άρη συζη
τουν καί σχολιάζουν, τό καθέ
να με τόν τρόπο του (είναι κ' 
έκεϊ διαφορετικά μεταξύ τους 
τά δντα πού σκέπτονται) , τά 
δσα είδαν στή Γη. 

Τό ενα όρyισμένο καί άηδια
σμένο: 

- Ψευτες, λέει, καί τσαι:,λα
τάνοι κατοικουν αύ-τόν τό μι
κρό πλανήτη. Μιλουν με στόμ
φο καί με δάκρυα yιά τή δι
καιοσύνη, τήν έλευθερία ·ωί 
τήν είρήνη ( ε'ίτε έντολες τlς 
θεωροι:ν του θεου πού λατF εύ
ουν, είτε δράματα της σπαι:,α
yμένης δηθεν άπό τήν ένοχή 
ψυχης τους) yιά νά μπορ-.:υν 
άνενόχλητοι νά άδικουν, νά έ
ξευτελίζουν καl νά σφάζ ')UV 

τούς όμοίους των. «'Όχι άπό 
τό τί πράττομε, άλλ::χ άπο τό 
τί πιστεύομε νά μας κρίνετε» 
ιμυτοκλαϊνε· «δεν κάνομε πάν
τοτε u:ύτό πού θέλομε· είμα
στε καλύτεροι άπό τά !Ξρyα 
μας» ... Οί ύποκριτές ! 

Τό δεύτερο έξωyήινο πλάσμα 
άyαπα νά φιλοσοφεϊ· καί ψά
χνει νά βρεϊ τήν αίτία του φαι
νομένου. 

- Καμιά σχέση, \έει, δεν ύ-
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πάρχει άνάμεσα σέ 15,τι όνοι,ά
ζομε πολιτισμό μιας κοινότη
τας άνθρώπων καί στό ήθ: κό 
επίπεδο των μελων της. "Ας 
τό πάρομε άπόφαση. Μπορεϊ 
άριστα ενα 'άνθρώπινο δν νά 
-κάνει θαύματα μέ. τό μυαλό 
,ου, νό: στέλνει π. χ. ως τά πιό 
μακρινά άστ,§.ρια μας ροu,έ
τες καί ρομπότ, άλλά σ-ηv 
-καρδιά νό: είναι άyροϊκο καί 
άκόλαστο. Την άπόδειξη την 
εχομε τώρα. Αύτοί πού είδc.ιμε 
είναι οί πιό εξυπνοι βάp�αροι 
του κόσμου. 

Τό τρίτο πλάσμα άpyFϊ vά 
μιλήσει· εχει καί άλλοτε ι;.πι
σκεφθεϊ τη Γη, ξέρει τά περα
σμένα της· τώρα στοχάζεται 
σιωπηλά. 

- Είναι, λέει, παράλογο νά
sχομε άξιC:.)σεις άπό ενα vή
-π:ιο. Ό ήθικός άνθρωπος c.l11αι 
ενα νέο, πολύ νέο προϊόν σ-ι ή 
φυσικην ίστορία της Γης. Πύ
σους ( yή ινους) αίωνες θέλε. τε 
νά δώσομε στην ήλικία τnυ; 
Τριακόσιους, τετρακόσιοι·ς, 
πεντακόσιους; - 'Έστω. 'Ένα 
λεπτό φλούδι είναι τουτο, συγ
κρινόμενο μέ. τά παχιά σΤfΧ::,
ματα της ζωοσύνης πού f,ρί
σκονται άπό κάτω. Έπί μυ
ριάδες, οχι αίώνων, άλλα: χι
λιετιων, τό θηρίο έκεϊνο εζη.:-ε 
σάν τριχωτό δίπcδο, παρu:�,υ
μένο στά άyρια ενσrικτά - ου, 
ώσπου νά ήμερέψει Υαί νό. ι.χρ· 
χίσουν οί μυωνες τnϋ προσιJ
που του νά χαλαρώσουν •) 1

10 

ΎLά νό: σχηματίσουν ενα ά,<ιό 
χαμόγελο βρεφικης καλοσύ
νης. Ούσιαστικά άπό τότε γί
νεται (όρθότερα: π:χει vά yί-

νει) άνθρωπος. Πλάσμα διι 1,α
δη μέ. συνείδηση ηθική, πού έ
πιθυμει καί είναι ίκανό νά Εώ
σει στη ζωή του κάποιο ν:'Jη
μα, εξω καί πέρα άπό την �κα
νοποίηση των φυσικων ά:1ιαy
κων. 'Έχετε την άξίωση τ')Οτο 
τό νήπιο νά μην ύποτροπιάζει 
στην κατάσταση της θηριω
δίας, την τόσο οίκεία στό είδος 
του άπό εμπειρίες παμπάλαι
ες; - "Ας πετρο(;ολάει τούς 
προφητες του· άπό τόν καλό 
τους λόyο δλο καί κάτι μΕ. ,ει 
"Ας καταφρονεϊ τούς δασκά
λους του· εκεινοι σιyό: - σιγά 
μαλακώνουν την καρδιά 101J. 

"Ας ρίχνει στη φωτιά τούς σο 
φούς του· τό πνευμα τους Εέ.v 
καίγεται· γίνεται σπόρος κcφ
περός καί πάει παραπέοα. 
Είναι δυνατόν, μέ. τέτοιο hσύ
λεμα, νά μείνει ανάλλαχτο τό 
προζύμι της ψυχης του; "r\ν 
ξέρατε τούς άνθρώπους α·ω 
τότε πού τούς πρωτογνώρισα 
έyώ, θά βλέπατε τη διαφο,::.6:. 
'Υπάρχει. Καί μέ. τόυ καιρο Γ-,ά 
μεγαλώσει· πρός τό καλύτι:pο. 
Κάνετε λοιπόν ύπομονή. 

Τί νό: είναι άραyε οί δύο με
γάλες ενvοιες της ήμέρας -;,ού 
γιορτάζει περισσότερο απο 
κάθε άλληv ή Χριστιανοσύ-. η; 
«επί yης είρήvη» καί «έν αν
θρώποις εύδοκία»; 

Σ υνθή ματα άπατη λά ; 
- Κούφια λόyια;
- ΚαημοG καί λαχτάρας μή-

νυμα ελπιδοφόρο; 
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤ Σ Ο Σ 

(«ΒΗΜΑ», 25-12-1970) 
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(('Εξαγωγή)) 

Ι<αλογpαιων 

στriν · Αφριι<ή 
Τοϋ ΔΗΜ. Ψ ΑΘΑ 

ΣτΟ.-10'1t1.t, λο:πάv, κ.α.ί -ιε1.pές 
κ.1.λόγριες σ,ή'Ι 'Λ :ρpιχή; Ό -rοα
τέp?.; τό βε6χιώ-,ιε: Υ.1.τr, ορr;,μα.
τ. χ±, άπό τί; πληρο:ρορ:εc:; πού 
., 11 - ' ε- ' ' cχει .. ου, ?.Χp:οω;;, στηΊ φp:-
κή; Κ1.ί γ:α.τ!; Ti z:δι�υ;; ίατο
ρ:1. είν1.: α.ύτή μi ,ί;; i,πι:;.7τολέ;; 

-κ1.ι,.ογρχ:ιΪ.J'Ι στό ε.ξωτεpιΧ6; Εί
'/:Χι άλή,ίtειχ; Είv1.: ψέιμ1.τ1.; "0-
πω;; Χ:Χί '/αχη το Πpα:γ�μια, χpειά.
ζιzτα.:, ψ;ιμί'ζω, α.μεση έ.πi,μf:::-ι.ση 
χα,ί ερεΙJ'/1. -�υ χρά.ταυς, γ:i γά, 
έξ�κρ:οωθη περί -:ί ιο;; πρόrι.,zιτα.ι. 
Το Θiιμ:χ. εί-η: σοο::ι:pώ'"α.το ,.::ι:ί 
πpω,:;,:ιλ,ε;: παλΗ. έρωrτημ-χ:ι·1-&., 
πού δ}γ έπ:τρέπετα.t, δzν εΙ>,,α,: 
δυ'/α.τον ·ι-ά μένουι·ι ά ιαπ±?:ηrτα.. 
Δέ·ι μπορεί ·ιά. μέ·ιη σJσύιδ,:-:,:η ΙJ.ύ
t'Yj ή Θρη,σκοληιπ,:κή προπχγw,
δχ, πού δr;1μ:ουργεί τόι::,;-χ δpά.jμ::ι:
τχ σz σπ:Ιτ:-χ. 
(ΤΑ ΝΕΑ, 30.12.1970) 

'Άλλη μιά. φορά. θ' &σχcιλ-ηθω 
-κα.ί δiν είv::ι:: ά)σ,· ::ι:ιλώς -,1 τz
λ,ευrτ-χία.- :.ι' ,-,ύτο τό Θέμα. τη;;
ά.pιπ:χγης κοp:t'σtών σέ μ,ον::ι:,στή
ριχ. Εί,·Α1.ι τό σΎο1.'/Οα.λωδε.,, Αφ.χ 
μέ -ο δποία δσε;; φορές ά.σχαλή-
0 ΧJ:Χ στο π:φελθ16ιν, σ'Jνχ-1,ηισα 
σ:γή'! 1y_0ύωv. Ούδ.είς γνω'J!ιζε:, 
ούδ1εί;; ξέρει, ούδείς είνα.ι ά.pu/2-
01:0;. Κ:' α.ς κ.λ,:χ.ί' ε κι' iς ό1δύ
ρωνn;α.: οί γον:οί πού χοονοΤΙ τά. 
πα· δ:ά. τους. 

Μ:λώ γ:ά. «ά.pιrό-χyή» κορι Ό:J:ών 
%t' α.ς μή ψΧJ'lrj ύ-rοεpοολ:-κή ή 
λέξη. Ηpόκ.ειτχι γ:ά. ·κ4τt r..ολύ 
χεφόn:,εpο, ά.,φοϋ, προκ,ειμέ-1:;υ γιά. 
«ά.pιrοα.γή», "1,/χ,τ�οοφεύγεtς σττο -κ.ά.
τω - κάτω στήν ' σ-\Jlvσ:μία. κι' 

εχε:; κσ.ποω,ν b)JΠίδα ·ιά. �ρης 
Υ,:Χί ·ιά. σώσrι;; το πα.:'δί σαυ. Έvω 
:JΙtή'Ι περίπτοω1ση της κ:z,ι,.ογzρο
πο:ήσεως τώ•ι κορ:τσιών, πpόιΥJει
τα.: γ:ά. πλύση έγy,εφά.λου, ιπού 
γίvετ,.ι συστη,μ::ι:τtχ,ά., έπtί,μοvσ,, 
μεθοδ. Χ'Χ -Χ'Ι,ιστάJσεως μ·η ,ι;υ-' ' ) ' ση;- :.1�pι , σημιΞ:ο� π ,η,ρους
π'J,Ξυμ.-χτι κης εξουθε'Ιω:JΙεως του 
θύ<•.11.�ο;, γιά 'lrJ.. μfιν πω άποολα.
Υ.ώ:1εω;. Για.τί μή μου πiιτε &t: 
ο±·ι iποr.ελzί πλήρη άιποολά.,.ω,'J 
το γεγο·ιος δτ: μ:ά. κοπέ,λλ:,, 20 
έτώ'Ι, ο.λο ζωή Χ:Χί 'Ιtοοτα., Π'είJθε
τα: '17. ύπογρσJψη «δ:r1-:ιμ1.1:1:ε;», 
οπως ·ή Π7.pαΥ,:Χτω: 

«lΙοιό λουλούδ: προτ:μ,ώ; Τό 
άJyχ,6Jθ: του Στ-χυpc-ϋ ! Πο:ά. τρο
ψη προτ:1μω; Το'Ι '' Αρτο·ι των 
'Αγγέλων! Ποιό σπόρ προτιμώ; 
Τή·ι γο•'ιοUΥ.λ:σ:-χ ! Ποιά. Υ.οpυψή 
πpοτι1μώ; Τόν Γολγοθά! Ποισ. πα.
τρβδχ προτψ,ω; Τον ούρχ·ιό ! Πα:ά 
ή ίδ:ι)κτrρ::z μου; Ό τά,φος ! Τί 
μt έΥ"πλ ήπει; Ή &γά.πη του Θε
οϋ ! Τί μi σ.ποyο -zύει; Ή ά.χα.
ρ:•α'tί-χ ι.ιου ! Ό Υ,α.λύτερος ά.vελ
κυ1:1τηρ1::ι:;;; Ή πpοοευιχή ! ΓΕ
ΝιΟΙΊ O)>. 

Τί ,σ.χέ�,:,η μ,πορουν vά. εχο'Jν μέ 
τή θpψΥJε:α δλα, α.ύτά.; Κ::ι:ί τί 
σ.χ�ση ,μποροσν νά. εχουν μ� -ή,ν 
&λr;θ:νή χρ:στ:�-;ιχ,ή πi1στrι -χ,:χί 
τήv εύλά.6.ε::χ. αιύτές ο[ ά.ντ:χρι
σ-ι-χ'ιικ�ς μο(Jiα.ιιιwαέ.ς δια.Χ pύ
;Ξις των «ά,-ια,χωρ tώ·ι», πο•:ι πεί1-
Θοvτ1.: νά ύπccyρ±ψου�ι, ϋστΞ'p7. ά.
πο rπολυχpονο φά.γω-μχ το:) %-.

φα.λ:οϋ, μ;ερ:κά. δυστυιχισ1μ.έ·1α, κ,α,ί 
αοουλχ πλά.1:,1:..ι.χτα., θύμ,χτιχ. των 
&.σύδοτω'Ι προπ:χιγα,11δ:ιστώ-; της 
Χ!ε::ρό.τ.ερ ; οpψης θρησχ,�η
ψ!α;; 

lliM. W ΘΑΣ 
(ΤΑ ΝΕΑ, 25.1.1971)
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'Ο Χρουστσώφ 

περί Θεοϋ ι<αί 

μελλούσnς {ωίϊς 

'Έθε·σα. , °;ο� Χρουιστσώφ μιά.
cρϊλο'J'οψ:rκη ερωτηιση: 

- Δεν νομίζετε οτι οι κομμουνι
σται, οί δποϊοι άπό την ίδια την ίδευ
λογία τους εtναι ά9εισταί καί δεν πι
στεύουν ούτε στήν tδέα τοΠ Θεου αυ

τε της μέλλουσας ζωης, ψοt!,ουνται 
ίσως τόν πόλεμο καί τόν θάνατο πε
ρισσότερο άπό τούς θρησκευόμενους, 
οι δπcϊοι πισrτ:εύουν στην μέλλουσα 
ζωή; 

�Πολύ ε-,διαιφέρουισ;α. ερώτφη. 
Θά. ά.πα.ν'tή'J'ω πολύ εύχα.ρίστως. 
'Έζ φα. α.ρκ.ετά. χρόγια, κ.α.ί εΙδ,α.ν 
πολλά. τά. μάτια, μου. Είδα. r:ολέ
μους, είδ(>', τον θάJν,α.το &λΗ πο
τέ δέν συνά.ντηισ;α. κα.νένα., c.υτε 
πα.πά �ού θ,ε,ωιρεί τον tα.u,τό 
του κο-,τύτιερα. στο Θεό- κ.α.ί "/4Ια.
νον: κ.ά. πρέιπει νά. ξέρη πεp:σ'J'ό
τερα. γιά. ;ήν μέ.λ,λουσα. ,ζω�, δ�ν
εLδ.α, λοιποιν, κ.α.νε'ι'α. που να βια.
ζετα.ι νά. περά.ση σ' α.ύτή τήν μέλ
λουσα ζωή. οι ί,μπερια.λισ'tα..:, οί 
ά.παικιοκpά.τες, οί μονοπωλ:στα.ί 
πού λέ-ιε δτ: πισ-οεύουν στο Θεό 
εvω εΙν,αι του δια.βόλου σ1.ί:ι,μ.ια
χο:, οϋτε α.ύτοί δέν β:ά.ζοντα.: νά 
-χ.ληρανομήσουν τήν Βαισ:,λεία. των 
αύpα.νων, σ.λλά. στέλνου,y στον π�
λεμο τούς στpα.τιωτες κα.ί ύπό
aχοv,.:.α.: σ' α.ύτούς τον πα.ρ:¼δεισο, 
ένω οί ϊδ:οι μένουν στή Γη δ:,πλ:χ 
στά. χρηιμα.τοκ.ιοώ-τιά. τους. 

Οί σοοιετιιχ.οί α.V'Θ,pωιπ:οι πού 
κα.τά. πλειοφηψία δέν εΙv,α,: θρη
σκω6μενο: --,μοιλονό'tι εχομε κ.α.ί 
θρησκ.ωομένοuς- ά.γα.ιπου·ι τή1ν 
ε1tίγεια. ζωή κα.ί δέν εχοu-ν 'Κ.αιμ· 
μιά.y επ:ιθυμία. γά. πiiνε στbν ε-

πουρά.v:ο πα.ράJδΙει,σο. Θέ.λουν τον 
Πα.ρά.δε:σο έ1δω στή Γη. Θέλο·n 
νά. ζήσου·ι, νά. δουλέψουν, νά. χα.
ρου'/ α.ύτά. πού φτιάr,< 'Ιει δ κ6πος 
το•J::;. 
(ΒΗΜΑ, 3.12.1970) 

Τα περί 

<<θρnσι<είας)) 

Τει<τονισμοϋ 
Κατά πληροψορίας μας οί �-.αθη

γηταί κ. κ. Κωνσταντίνος Μουρατίδης
καl 'Ανδρέας Θεοδώρου, οί δποίοι εt
χον όρισθη ώς είσηγηταί ύπό της 
Θεολογικης Σχολης του Πανεπιστη
ιμίου Άθηνων διά την εκδοσιν της
γνωματεύσεώς της πρός την 'Ι φάν 
Σύνοδον έπί του θέματος του Τεκτο
νισμου, έπεράτωσαν �δη τάς είσηγή
σεις των καί τάς ύπέGαλον είς τήν 
Σχολήν. 

'Α μψότεροι οί καθηγηταί ύποστη
ρίζουν είς αύτάς οτι δ Τεκτονισμός, 
έν άντιθέσει πρός δσα ύποστηρίζει 
τό Τ εκτονικόν u I δρυμα, είναι θρη
σκεία.

Ίην Θεολογικήν Σχολήν, της δποί
ας άναμένεται �δη ή γνωμάτευσις, 
άπαρτίζουν οί καθηγηταί κ.'<. 'Αθα
νάσιος Χαστού,της (κοσμήτωρ), Φυ
τράκης, Μ. Σιώρης, Εύάγyελος Θεο
δώρου, Κ. Μουρατίδης, Άνδρ. Θεο
δώρου, Βασίλειος Δεντάκης, Νικό
λαος Μπρατσιώτης, ΣάGGας 'Αγου
ρίδης καί 'Ηλίας Οίκονόμου. 

'Υπενθυμίζεται, έξ αλλου, οτι ή 
κατά τό ετος 1933 έκδοθείσα έπί του 
ίδίου θέματος γνωμάτευσις τη:; αύ
της Σχολης, έχαρακτήριζε τόν Τε
κτονισμόν ώς μή θρησκ.είαν. Τήν γνω
μάτευσιν έκείνην ύπέγραψον οί καθη· 
γηταl Δ. Μπαλανος, Γρ. Παπαμι
χαήλ, Β. Στεψανίδης, Κ. ΔυοGου
νιώτης, 'Αμ. 'ΑλιGιζατος, Ν. Λούl!,α
ρις καί Γ. Σωτηρίου, μειαjiηψήσαντος 
τότε του κ. Παναγ. Μπρατσιώτου, 
δ δποίος εtχεν ύποοάλει άντίθεταν 
γνωμάτευσιν πρός την Ίεράν Σύνο
δον. 
(ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 24.1.1971) 
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Κ α αi ((συνέπειαι)) 

κατό τόν λογοτέχνnν 

ι<. Γιάννnν Σι<αρίμπαν 

'Ανεξαρτήτως δμως αύτων, οί σή
μερον δύο αύτοί καθηγητές της ίδιας 
Σχολης, οί άποφανθέντες τό άντίθε
το, σκέφτηκαν, τφίν τό κάμοον, την 
εκτασιν των βέι5αιων συνεπειών (κοι
νωνικών, ά:στικων καί οίκοyενεια
κων), ά:v, ή yνωμά-rευσίς τους, fiΒε
λε γίνει άποδe.κτή άπό τό Κράτος; 

'0 άπό τό λοιπόν Χριστe.πι�νυμο 
ποίμνιο έξοι5ελισμός καί ό, άπό τό 
Κράτος, χρωματιαμός (μέ έπίοημην 
πλέον νομικήν ρετσινιά), κάμποσων 
χιλιάδων άνύποπτων συμπολιτων, συν 
χριστιανών καί συνe.λλήνων μας, σκέ
φτηκαν δποίαν μεσαιωνικήν διαταρα
χήν καl δποία.ις άνεμους θά έξαπο
λύσα.ιν κατά της κοινωνικcθρησκευ
τικης ένότητας τοϋ εθνους; Σοφία, 
yιά μόνο τη σοφία, είναι άχρηστη 
«Ζηλώτρια» καί ή άpFτή άκόμα, δέ.ν 
φe.λάει. Διότι, αν δ τε.κτονισμός εί
ναι θρησκεία παρά τήν έφησυχαστι
κή ττραότητά του καί παρά τήν «ί
δαλ yική Βεοσοψία τα;» yιατι δέν εί 
ναι θρησκεία (καl μάλιστα τοτεμι
κή), ή έξαλλη άλλη αύτή. . . θρη
σκεία της μπάλλας, δπου έκατοντά
δες χιλιάδες συντοπίτων μας (καί έ
κατοντάδες έκατομμύρια στόν κό
σμο) καταλαμtοάνονται άπό παραλη
ρικόν άμόκ, μττρός στίς κλωτσιιcς μιας 
δερμάτινης καί ήλίθιας φούσκας (μέ 
άέρα) , Τέτοιους καί τόσους ζηλωτές 
εχει καμμιά άλλη θρησκεία νά έπι
δε[ξει; Γιά νά μήν πω καί yιά την 
άλλη «Θεοτική» έτούτη. . αϊρεσι, 
τήν τηλεόρασι λεγόμενη, bπου «άπο
ηλιθιοϋνται� καί yκαtοίζονται (κατά 
τε τά μάτια καl τό νουν) οί καρδιο
yραφηματιστές καί τά παιδιά μας, 

Κ αί θά μώταyα τούς δύο σοφούς 
καθηγητές: 

'Έστω Κύρ,οι - θρησκεία! (Θρη
σκεία, ένω δέν είναι άντιθρησκεία οί 
όραματίστριες τοϋ Αίyάλεω καί οί 
μετά Χριστόν θαυματα.ιρyίεςΙ) 'Αλ
λά θά σας θέσω κάποια άπορήματα· 
Μας λέτε, παρακαλώ, τί θά γίνει, 

αν δ υίός μιας οίκοye.νείας, ετναι -
αυτος- τέκτων, ένω οί γονείς του, 
οί ά&e.λφοί του κ.λ.π., είναι -φυσι
κά- χριστιανοί; τι είδους ήθικοθυμι
κό κλίμα καί τί λοyης θρησκευτΊκή 
δμοyένεια ,θά ύπάρξει μεταξύ χρι
στιανων καί τοϋ. . . άλλόθρησκου 
κάτω άπό τά κεραμί&ια της αύτης 
οίκοyενείας; 'Ένα άπ' τά δύο: 'Ή, 
τό οίκοyενειακό αύτό χωριό νά γίνει 
...  άπό δύο (άλληλοψασκe.λωνόμενα) 
χωριά, η, αν δ υίός συμι5αίνει νά εί
ναι καί δ οίκονομικός παράγοντάς 
τους,, νά προσχωρήσοον στην. . . ±λ
λαξοπιστία του καί οί άλλοι. Καί 9ά 
είναι σάν. . . έξώμοσι! 

Δεύτερο: "Αν ύποθέσουμε δτι δ 
υίός αύτός πεθαίνει ετσι δπως θά -
πλέον- θεωρείται -άπό την 'Εκκλησία 
(καί τόν Νόμοι). . . άλλόθρησκος, 
μέ τί εΊδους λιι5άνι θά τόν λιι5ανί
σοον οί οίκείοι του; Τί είδοuς είκόνι
σμα θά τοϋ βάλα.ιν μέσ' στά χέρια; 
Τί είδους παπας θά τόν «σηκώσει» 
άττ' τό σπίτι του; Καί σέ -r:οιά έκκλη
σία θά τόνε ψάλα.ιν; Ή Χριστιανική 
'Εκκλησία, σάν άλλόθρησκον, θά τόν 
άπαξιώσει της Χριστιανικης παράστα
σής της. ('Ήδη, καl ετσι ώς εχα;ν 
σήμερα τά πράγματα, ύττηρξαν τέ
τοια. . . κρούσματα χριστιανοποιων 
ίερωμένων. Καl ζηλωτές «Θεα.ισιάνι
κων» όρyανώσεων, δττοο, άντιτάχτη
καν, άκόμα καl στήν, στά χριστιανι
κά νεκροταφεία, ταφίασί τους!) 

'Έ,τσι, .<αί έν τοιαύτn ττερι,πώσe.ι, 
οί άτυχείς αυτοί δμολοyητές μας και 
συνι5ίωτοι, θά πρέπει νά... ά:λλοξο
πιστήσουν . . κατά Νόμον! Ν:χ κά
μουν. . . τό όλλο έκείνο χωριό (πού 
ε:-τε) καί θεο. . . άνταyωνιζόμενο 
μί.. . . λυσσαcμένη θεολογία τους, τόν 
δικό μαςΙ Καί ωστε, (σάν, καλή ω
ρα, οί Παλαιοημερολογίτες μας) χώ
ρια '1 ερατείο κι' 'Εκκλησία τα.ις, χώ
ρια καντηλανάψτες κι' 'Επιτρόπους. 
Τίς οίόε, δέ μήν ( ... είς άντίττοινα) 
μας . . . παρα-ττέμψουν κι' αύτοί σέ 
... κάνα «Τe.κτονοσοψείον» τους, των 
Θρησκευμάτων! .. . 

Καί δόστου ναχει: Νά ι5αφτί;:ων
ται καί νά παντpεύωνται. . . τεκτο
νικά καί νά τεκτολοyδ:ν. . . μασωνι
κάτα! Καί ναχουν 'Ημερολόγιο . .. 
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μέ τέκτονες δλοuς τούς Ά yίους 
καt Πατριάρχες! Αύτή ή «σάν άτιο
κεφαλισμένο κοκκορό-π:οuλο», χορσ,τη
δοϋσα ) Σοφία των Προφ€.σσόρων μας, 
σέ τέτοιον θά μας δδήyαε τραγέλα
φο, αν γίνονταν άτιοδεχτή ή yνωμά
τευσί της. . . "Αλλο πραyμα ή Δο
)ψατική καt τό έπιστημονικά «άντι
κειμενίζειν» τά Θρησκεύματα καί αλ
λο ή tδε.ολοyική μισαλλοδοξία Τό 

τφωτο μπορεί νά είναι καμμιά φο
ρά άσχολία καί των θεολόγων μας 
... Τό δεύτερο, ύτιάyεται στό «περί 
όρέξεως ούδείς λόγος» καλαντάρι. 
'Εμείς δέ, δχι μόνο τόν λόyσν δέν 
ποιούμεθα, άλλά οοδε καν δρεξιν ί!.
χοuμε - ενεκα ή ί!.λλειψι των σχε
τικών όρεκτικάτων ... 
Χαλκίδα, 24 .1 .1 971 

ΓIΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 

Ό 'Ελευθέριος Βενιzέλος 

περi Τεκτονισμού 

«Δέν εΙναι καθόλου θρησκευτική αϊρεσις» 

Ό φίλος του «' Ιλισου» κ. Σωκρά
της Γ. Κοyχυλάκης, άναφεpόμενος 
είς δημοσίευμα του έπίσης φίλοu κ. Γ. 
Στερyίοu πιφί μυήσεως του ΕΛΕΥΘΕ
Ρ ΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ είς τόν Τεκτονι
σμόν, τήν 25ην ΦεGρουαρίου 1898 
(π.ή.), καί συγκεκριμένως είς τήν 
έν 'Αθήναις Στοάν «'Αθηνώ, (Τεκτο
νικόν Δελτίον 1965, σελ. 1 48 - 159), 
μας πληροφορεί δτι έννέα ί!.τη μετά 
τήν μύησίν του είς τόν Α' βαθμόν 
--<π:ιθανως δε με ανοδόν του, έν τφ 
μεταξύ, καί είς τόν Γ' Gαθμόν, τόν 
του Διδασκάλοι>--- ό 'Ελευθέριος Βε
νιζέλος, όμιλωv ένώπισν της Β' Συν
τακτικης Συνελεύσεως των Κρητων, 
παρέχει τήν βεGαίωσιν δτι ό Τε αο
νιαμός «δεν είναι καθόλου θρησκευ
τική αίρεσις» 

'Αφορμήν είς την τοιαύτην βεGαιω
σιν του Βενιζέλου -τήν όποιαν δεν 
είναι λογικόν νά ύποθέση κανείς δτι 
ί!.καμε άνευ βαθείας γνώσεως του 
θέματος- ί!.δωσαν τά έξης περιστα
τικά: 

Είς τήν Κρητικήν Συvιλευσιν συν
εζητείτο ή ψήφισις νέου Συντ..χyμα
τος. Είχε συσταθη 30μελήc 'Επιτοο
πή διά τήν έ.πεξερyασίαν του σχε
δίου τούτου, μέ πρότυπσν τό Σύντα
γμα του έλευθέροu Έλληνικου Βασι
λείου του ί!.τους 18 64, δπερ τοτε 
ίσχυε. 

'0 'Ελευθ. Βενιζέλος ήyείτο τοτε 
κόμματος άνηπολιτεύσεως καί με.τεί-

χε της Έπιτροπης έπεξερyασίας του 
σχεδίου του Συντάγματος τούτου. 

Είς τό σχεδιον τουτο ,τεριείχετο 
καί ή περί θρησκείας διάταξις, ή 
όποία καθώριζε έν τφ άρθρ'1] 17 τά 
έξης-

«'Έκαστος είναι έλεύθερος νά πρε.
σGεύ!J οίονδήποτε θρήσκευμα προτι
μα. Ό προσηλυτισμός άπαyορεύε.ται 
... κ.λ.π ». ('Επίσημος έφη μερίς σελ. 
5 6  Συνεδρίασις 8, 'ΟκτωGρίου 20, 
190 6). 

Κατά έπακολουθησάσας συζητή
σεις άνε.πτύχθησαν άπόψεις, μία των 
όποίων έ.πεζήτει νά τεθίi τό περί Θρη
σκείας αρθρον ώς τό πrr';)τον έν τφ 
Συντάyματι, έτέρα δέ, νά τεθfi είς 
έτέραν θέσιν (άρθρον 17) 

Περαιτέρω συζητήσεις, έντός καί 
έ.κτός της Συνελεύσεως, έ.δημιούρyη
σαν μίαν άτμόσφαιραν άνησuχιων, 
ώς πρός τάς προθέσεις των συντα
κτών του σχεδίου Συντάγματος εναν
τι της 'Ορθοδόξου Χριστιανικης θρη
σκείας, κατά τον χαρακτηρισμόν ταύ
της ώς «έπισήμοu» η «έ.πικρατούσης». 

'Εντός μιας τοιαύτης άτμοσφαίρας 
ηρξατο συζήτησις είς τήν Συνίcλευσιν . 
καί έξητάσθη ή διευκρίνισις της προ
ελεύσεως των τοιούτων διαδοσεων. 

Έπηκολούθησεν ή κατωτέρω δια
λογική συζήτησις: 

ΙΩΣ. ΛΕΚΑΝ ΙΔΗΣ .. . Είπον μό
νον δτι ή Έπιτραπή έφρόντισε ,τερί 
της ύλικης εύημερίας του τόπου καί 
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μόνον, καί μοt ό:πήντησε μάλιστrα ό 
κ. Βενιζέλος λέγων μοι «καί 1ιερί αύ
τοϋ έκλήθημεν». 

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Σήμερον 
&τε άνεyvώσθησαν τά Πρακτικά καί 
είπομεν &τι ό κ. Λεκανίδης δέv άπο
δέχεται αύτήν τ'ήv εννοιαν. . . τά 
διόρθωσε μόνος του διότι τόv ήρωτή
σαμεν και ήμείς '<αί μας ετπε νά 
yράψωμεν τ'ήv φρασιν «καί έv πνεύ
ματι ύλισμοϋ». 

ΙΩΣ. ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ: Εtς τόν δρό
μον εξω μέ ήρώτουv. 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έν πάσn περι
πτώσει θό μοϋ έπιτραπfi νό παρατη
ρήσω δτι ρητωc: καi κατηγορηματι
κωc: καί μετά θάρρουc: τό όποίον χσ
ρακτηρίΖει τόν κ. Λεκανίδην, έλέχθη 
αύτή ή μομφή. Τό βέβαιον είναι δτι 
είc: τόc: ψυχόc: των μελων τηc: Έκ
κλησίαc: ηρχισε νά γεννόται ή ύπό
νοια καί νά λέγωσι τινέc:, «β ρ έ 
π α ι δ ι ά  μ ή π ω c:  α ύ τ ο i  εί
ν αι Μ α σ σ ό ν ο ι  κ α ί  θ έ λ ο υ ν 
ν' ά λ λ ό ς Ο υ ν τ 'ή ν Π ί Ο τ ι ν 
μ α c:; » Θέλω νά άμυνθω κατά των 
τοιούτων διότι, καi δν δέν λέγωνται 
ρητωc: καi κατηγορηματικωc:, νομίΖω 
δμωc: δτι ύποψιθυρίΖονται. 

ΙΩΣ. ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ: Δέν εtvαι πα
ράδοξον έδω νά ύr.:άρχουν άνθρωποι 
οί όποίοι διαπνέονται ίm:ό τεκτονικων 
ίδεων. 'Αλλά δέv είμαι έyώ έξ έκεί
vων των άνθρώπων οί όποίοι κ=α
κρίνουν τάς ίδέας τοϋ Μασσονισμοϋ 
και δέν εtvαι δυνατόν ποτέ νά !:λθω 
νά κατηγορήσω τάς άρχάς του. 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δ έ ν είν α ι
κ α θ ό λ ο υ θ ρ η ο κ ε υ τ ικ ή α ί
ρ ε οι c:.

Σ. ΒΙΣΤΑΚΗΣ: Μήπως δέν εtναι 
Χριστιανοί και αύτοί ο[ Φιλελεύθεροι 
Μασσόνοι; Τοϋτο θά f\θελσν νά έρω
τήσω τόν κ. Λεκανίδην. 

ΙΩΣ. ΛΕΚΑΝΙΔΗΣ: "Εξ εtναι έ-

δω μέσα. vΕξ! (Γέλωτες παρα:τειrα
μένοι). 
(Στενογραφημένα Πρακτικά της Β' 

Συντακτικης των Κρητων Συνε
λεύσεως. 'Επίσημος 'Εφημφίς, σ. 
115. Συνεδρίασις 1 Ο, Όκτωιόρίου
28, 1906).
Εϋλοyσν εtναι νά ίm:οτεθfi οτι ή 

Τεκτονική ίδιότης τοϋ Έλευθ. Βενι
ζέλου ητο γνωστή είς την Συνέλευ
σιν η καί έκτός αύτης, διά νά άναy
κασθfi νά δώσn εtς τήν ίδίαν ώς 
άνω συνεδρίασιν καί είς έπομένην 
καί βειόαίωσιν περί της προσηλώ
σεώς του είς την 'Ορθόδοξσν Χρι
στιανικήν πίστιν καί περί σειόασμοϋ 
πρός τόν κληρον. 

Παραθέτομεν τά σχετικά :χποσπά
σματα: 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «Μή νομίσετε 
δτι έγώ πιστεύω είc: τόν Κομφού
κιον η είc: τόν Μωάμεθ. Οί γονείc:
μου έπίστευον είc: τόν Χριστόν καi 
τά παιδιά μου τά εμαθα νά πιστεύουν 
είc: τόν Χριστόν». 

('Ανωτέρω Πρακτικά σ. 113. Συν
εδρίασις 1 Ο 'Οκτω(όρίου 28, 1906). 

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗΣ: 
'Εκθέτει άπόψεις περί της συμιόολης 
τοϋ κλήρου κατά τ'ήν διάρκειαν της 
δουλείας τοϋ Έλληνισμοϋ. 

ΕΛ. ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΣ: Δέν άσφισβη
τείτε δτι καi ήμείc: οί άλλοι οί ύπο
στηρίΖοντεc: τήν άντίθετον γνώμην 
( Σ ημ.: έπί τοϋ θέματοc: τηc: θέσεωc: 
τοϋ όρθρου περί Θρησκείαc: είc: τό 
Σ ύνταγμα) έχομεν τόν ίδιον σεβα
σμόν. 

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗΣ: Δέν 
άμφισιόητω ποσως αύτό. 'Εγώ μάλι
στrα εχω την ίδέαν &τι σείς ετσθε ύ
πέρ πάντα άλλον Χριστrιανός. 

ΕΛ. ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΣ: Όχι ύπέρ-
πάντα άλλον. 

('Ανωτέρω Πρακτικά σ. 132. Συν
εδρίασις 11, Όκτωιόρίου 30, 1906). 
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Τα Σα εκ

Τρανέ θεέ, Δημιουργέ, 
Δύναμη, Κάλλος καί Σοφία! 
Δ(ας η Κύριος Σ α<:ιαώθ, 
Κοι,;.φούκιος, Άλλό:χ η Βράχμας 
- μ' οτrοια μορφη λατρεύεσαι,
if οτrοιο ονομα yροικιέσαι -
Σε τrροσκυνω. Σ' εύχαριστω.
Καί μ' 1εκσταση καί σε<:ιασμό
τrροστrέφτοντας στό: τrόδια Σου
τό: « Σ ό: έκ των Σ ων» τrροσψέ-

(ρω ... 

... Κα:ί Σε θωρω κατάμματα, 
Σε ψηλαφω ... Σε νοιώθω, 
σό:ν χαίρομαι την τrλάση Σου 
- μόριο κι' έyώ δικό της -
σό:ν σκαρφαλώνω τό: βουνά,
δια<:ιαίνω τό: ρουμάνια,
σό:ν άyναντεύω θάλασσας
μτrουνάτσες καί φουρτουνες,
σό:ν άψουyκράζουμαι άηδο..ιιοΟ
κελαϊδητό, νεροσυρμή,
ζώου κραυγή, φωνη τrαιδιοΟ,
yρύλλου καημό η καντάδα·
σό:ν βλέτrω τίς άστροφεyyιές,
τόν ηλιο, τό φεγγάρι,
τόν κόσμο σό:ν στοχάζομαι
καl σό:ν άναλοyιέμαι
του Άνθρώτrου, 'κατ' εtκόνα

(Σου, 
τό θαυμαστό δαιμόνιο ... 
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-ιών Σών ... 

... Προσκλίνοντας την κεφαλήν 
υψώνω την ψυχή μου, 

με τό: ψτερό: του τrνεύματος, 
με της καρδιδ:ς τη φλόγα 
ίσαμε τόν υτrέρτατο 
κι' άόρατό Σου θρόνο 
καi δέομαί Σου τατrειvά: 
- θεέ, «έν τfi εύδοκί� Σου»
Ρίξε τό βλέμμα Σου σε μας,
τό: δόλια τrλάσματά Σου.
Σ τrλαχνίσου τόν τrλανήτη μας,
δωσε μας σ ολους φώτιση
κι' έτrί της Γης είρήνη ...

fι\ΝΗΜΩΝ 
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Σημειώσεις ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΑΟΥ 

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΜΗΤΙΣ 

Δικαιουμαι, νομίζω, να έτιαναλά(:Jω δσα είχα γράψει, τόν 
χειμωνα του 1963, για τήν τιρώτη εκδοσι αύτης της έ ξ α ι ρ ε  -
τι κ η ς συλλοyης άτιοφθεyμάτων, ,τρός ένημέρωσιν των τιολ
λα,τλασίων σήμερα φίλων του ΙΛΙ ΣΟΥ: 

-«Μ.ν είναι ή ,τ ρ ώ τ η  συλλογή αυτου του είδους, αλλά
εϊναι ή μ ό ν η, τιού σχηματίσθηκε μέ ενα σαφές τιρόyρcψμα, 
ι-ιά συγκεκριμένη άρχή, μια ώρισμένη ίδεολοyία, ωστε να εχη 
σ ύ ν θ ε σ ι, ά ρ μ ο ν  ί α  και έ ν ό τ η  Τα... Υτιάρχει ενα ίθϋ
νον τινευμα ,τού καθοδηγεί:, ενα τιολικό άστ,έρι ,τού φωτίζει, μια 
γαλανή κλωστή τιού συνδέει τα 1420 έν δλ(:) ( Σ η μ. τώρα 1450) 
άτιοφθέyματα η άτιοσ,τάσματα: Είναι ή διψαλέα ,τρός μάθησιν, 
άλλα και ένάρετη έ λ ε υ  θ ε ρ ο  φ ρ ο  σ ύ ν η. Μονολεκτικό', ή 
Π ν ε υ μ α τ ο δ ο ξ ί α, Ό συγγραφεύς συνέλεξε ψήγματα καθα
ρου χρυσου και λαμ11ρα τιολύεδρα άδαμάντων άτιό τήν τινευματι
κή κληρονομία της άνθρωτιότητος, ,τού ξεκινάει έτιτά αίωνες 1φό 
Χριστου καί φθάνει μέχρι τήν έτιοχή μας». 

Πρέτιει να ,τροσθέσω (τιέραν της σημαντικης τεχνικης βελ
τιώσεως της έκδόσεως) δτι ή δεύτερη εκδοσις είναι σημαντικά 
βελτιωμένη και στό τιεριεχόμενο. Διότι ,τροσετέθησαν, μεταξύ 
άλλων, δ Πίνδαρος ( «Άνδρων δικαίων χρόνος σωτήρ άριστος»), 
rδ' 'Ισοκράτης («Σοφία μόνον των κτημάτων αθάνατον»), δ Πύρ
ρων ( «Άμφι(:Jάλλειν και έτιέχειν» = να άμφι(:Jάλλης καί νά έ11ι
φυλάσσεσαι), 'δ θωμας Τζέφερσον ( «Ή έλευθερία είναι ταpCΧ'
yμένη θάλασσα· οί δειλοί ,τροτιμουν τήν γαλήνη του δεστιοτι
σμ ου»), ό Ρόμτιερτ 'Ίy'κερσολ («Ή ευτυχία είναι τό μόνον αγα
θόν. Ό τό,τος της ευτυχίας είναι έ δ ω. Ό καιρός της ευτι;χίας 
είναι τ ώ ρ α. Ό τρότιος της ευτυχίας είναι να τήν τιροσφέρης 
στους άλλους»), δ Μαρκ Τουαίν ( «Ό άνθρωτιος είναι τό μόνο 
ζωον τιού κοκκινίζει και ,τ ρ έ ,τ ε ι  να κοκκινίζη»). 

θα ηθελα άκόμη να ,τροσθέσω δτι ή έ,τιτυχία του βι(:Jλίου του 
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ακούραστου πνευματικοG έρyάτου καί φίλου μας Κωστη Μελισ
σαροπούλου, έκτός από τήν δίκαιη έπι<5ρά<5ευσι των κόπων του, 
αποτελεϊ 'καλό σημάδι yιά τά πνευματικά ένδιαφέροντα δλcένα 
καί περισσοτέρων συνανθρώ-π:ων μας. Πραγματικά, βι<5λία του 
είδους αυτοG, -π:ού είναι αίώνια αρωματικές καί δροσερές ανθο
δέσμες, ανταποκρίνονται στήν σημερινή αγχώδη έποχή. Είναι 
αντίδοτο, γι& -π:νευματική γαλήνη καί ανάτασι. 

Κ, ΖJΝΑΡΑΠΑΝΤΑΣΑ: Άπόκρυφος εξέλιξις της Άνθρωπότητος 

Τ ό βι<5λίο αυτό του Ί νδοG φιλοσόφου Ζι ναραyιαντάσα έyρά
φη τό 1910 καί μετεφράσθη στήν έλληνική τό 1928. Είχε πρό -π:ολ
λοG γίνει περιζήτητο καί ή έ-π:αν,έκδοσίς του ( σέ φωτοανατύ-π:ωσι 
αρίστης ποιότητος) ηταν μια -π:ραyματική ανάγκη yιά δσουc θέ
λουν νά ένημρωθοGν yιά τίς «-π:ρωτες αρχές της θεοσοφίας» 
( δ-π:ως η ταν καί ό τίτλος στό αyy λι κό πρωτότυ-π:ο). 

Τά κεφάλαια του βι<5λίου μιλοGν εϋyλωττα yιά τό περιεχόμε
νό του: Ή έξέλιξις της Ζωης 'καί της Μορφης. Ή άνοδος καί ή 
-π:τωσις των -π:ολιτισμων. Οί Νόμοι της Μετενσαρκώσεως. Ό Νό
μος του Κάρμα. Οί αόρατοι κόσμοι. Ό άνθρωπος είς τήν ζωή 
καί τόν θάνατο. Ή έξέλιξις των ζώων. Τά βασίλεια της Ζωης. 
Ή έξέλιξις της 'Ύλης καί της Δυνάμεως, της Ζωης, της Συνειδή
σεως. Ή έσωτερική κυ<5έρνησις του κόσμου. Ή Άτρα-π:ός του 
ΜαθητοG κ. α. 

Ή -π:ρώτη έντύ-π:ωσις έκείνου, -π:ού ά-π:λως διατρέχει τόν -πίνα
κα αυτόν των -π:εριεχομένων, είναι δτι -π:ρόκειται yιά θέματα βα
ρι:ιά καί δυσνόητα. 'Αλλά, δ μελετητής του βι<5λίου έκ-πλήσσsται 
μέ τό συναρ-παστικό ϋφος του συyyραφ,έως, δ ό-ποϊος έ-πιτυyχάνει 

τήν -π:ροσέyyισι των ά-πλων διανοουμένων στα κοσι--οyονικά αυτά 

καί α-ποκρυφιστικά θέματα, μέ -π:ειστική ά-π:λότητα καί μέ -π:οιητι

κή διάθεσι. Είναι ή βασική αρετή του βι<5λίου, χάρις είς τήν

'δ-ποίαν καί έξακολουθεϊ, ε-πειτα α-πό τόσα χρόνια, νά διατηρη

μιά φρεσκάδα αμείωτη. 'Αλλά καί τά θέματα του βι<5λίου, -π:ού

αναφέρονται σέ μεγάλα έρωτηματικά του σκε-π:τομένου άνθρώ

-π:ου, δέν είναι -π:άντα νέα καί τωρινά; 

ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΑΚΙΡΙ Η: '.' νησυχίες, 'Ηράκλειο 1969.

Αίώνιες καί αναλλοίωτες ανησυχίες των νέων άνθρώ-πωι• ...

•Αντί -π:ρολόyου, γράφει δ -π:οιητής: « Τί σταθήκαμε στα δυό

μας -π:όδια; Νά μ-ποροGμε νά κυρτώνουμ σκυθρω-ποί, νά συλλο

γιζόμαστε, νά ύ-π:οφέρουμε; Πές μου: Ντρέ-πομαι».

'Η καταδίκη της κοινωνικης -π:ραyματι'κότητος χαρακτηρίζει
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τούς -περισσότερους ά-ττό τούς στίχους, του ,τοιητοG, δ δnοϊος 
συμnυκνώνει την καταδίκη σε nέντε στίχους: 

Βιετνάμ, Μπιάφρα, Μέσn Άvατολr\ Τσεχοσλοβακία. 
Νάιτ - κλάμπ, κιvnματοyράφοι, 
Χρnματιστnρια, Βιομnχαvίεc;. 
Στερλίνες, Δολλάρια, Ρούβλια, 
Γfι, Στάρι, Ψωμί, Πε:::ϊvα .. 

Και ή κατακλεϊδα, μιά nρόσκλησι στον «έyωϊστή ανθρωnο»: 

Πάρε �ς μnχαvές σου 
Καί βyες στnv κορυφn τοϋ λόφου 
-Κάτω άπό τό βουνό καί πάνω άπό τn θάλασσα
Να δεϊς τό τίποτα των σιδερικωv σου
Τό σχnμα σου, τό μ�yεθός σου
Κάτω άπό τό πέλμα τnς Ούσnς.

ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΚΛΗ ΜΙΧΑ : Τα Ταταϋλα : Ό ίστορικός 

λόφος της Πόλης. 

Ό συyyραψεύς άnοκαλεϊ την nατρίδα του, τά Ταταυλα, «ενα 
κομμάτι ζωντανό άnό την 1τολύ1ταθη γη nού λέγεται 'Ελλάδα καί 
άτίμητο στολίδι στο άκάνθινο στεψάνι του ύnόδουλου Έλληνι
σμου». Καί δικαιώνει τον χαρακτηρισ�ό με σειρά άψηyήσεις yισ 
τό τοnίο, τούς άνθρώnους, τά εθιμα, την ζωή, τά συμί5άντα -
δλα μεγάλης λαοyραψι'κης άξίας. 

Τό γράψιμο είναι γοητευτικό καί δεν άψήνει τον άναyνώ
στη, nαρά δταν ψθάση στο τέλος, δnου τό γλωσσάριο των tδιω
ματισμων. Σ τό τέλος, δnου ,μεταγγίζει την δική του συyκίνησι σε 
κάθε έλληνική καρδιά. 

ΚΑΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ: Θυμασαι; (Διηγείται ό πατέρας 

μου μουχτάρης). 

Καί αύτό τό βιί5λίο είναι έθνικο-λαοyραψικό, άλλά γιά την 
Σμύρνη. Μιά άξιόλοyη συμί5ολή στην ίστορία της Έλληνικr1ς 
'Ιωνίας, των «χαμένων nατρίδων». 

ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΑ ΌΜΑΤJΔΗ: Ποντιακη Μοϋσα. 

Πολύ χαριτωμένη αύτή ή nρωτότυ,τη συλλογή, μέ τά Ποντια
κά nοιήματα στό 1τρωτότυ1το καί σε μετάψραση, άnό τον ίδιο τόν 
nοιητή, στη νεοελληνική. Έκτος άnό την χάρι των ίδιων των 
nοιημάτων, nού διακρίνονται yιά τα λεnτά τους αίσθήματα, ή 
χάρις των στίχων στην nοντιακή διάλε'κτο εtναι μοναδική. Έnl 
nλέον, μας μεταδίδουν την νοσταλγία του ΈλληνικοG Πόντου. 

Κυττάξετε ενα κομμάτι άnό τό nοίημα yιά τον Όρψέα, 'δ' 
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'δ-ποϊος «ηταν λατρευτός ά-πό τούς θεούς καί τούς άyyέλους, 
yιατί εtχε πλασθη άπό τούς κρίνους της θεας Μούσας καί άπό 

τήν άστείρευτη πηyή των μαyικων της μουσικων ηχων»: 

Θεοί κι Άyyέλ' έλατραυάνατον μέ πολλά - πολλά ούράνιον 

Γιατί ό 'Ορφέαν έπλάσθεν ac:; τά κρίνουc:. κι �
ά

ς
y

��
n

�GJς τί 
(θεας Μούσαc:;. 

Κι άς τ· άστείρευτα τά ποτάμαι, τό έταν τ· έκεινές , τά μου.
(σικομεyεμένα λαλίαςJJ 

ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥ?Ει\Η : Δελφικο: αντίλαλοι 

Τό πνεΟμα της Ε ί ρ ή v η ς, πού έχαρακτήριζε τούς Δελ_ 
ψούς, με τίς 'Αμφικτιονίες των, συyκινει τήν ποιήτρια, ή όποία 
στήνει ι-,:.ιό: ίδεατή yέφυρα μέχρι τήν έποχή της διδασκαλίας τοΟ 

ΧριστοΟ. 
'Αλλά, δεν πρόκειται μ ό v ο v για Δελφικούς άντίλαλους, 

άφοΟ άκόμη καί ή Γρανάδα βρίσ'κει θέσι στήν συλλογή. 'Υπάρ
χουν έπίσης ποιήματα με θέμα τίς διαστημικ-ές ερευνες, τήν αίνι
yματική Σφίyyα (πού θα έκάyχαζε, αν μποροΟσε, yιατί έξαπατα 
τούς άνθρώπους... μήν εχοvτας κανένα μυστικό, δοθέντος δτι ό' 
ανθρωπος γεννιέται, παλεύει καί πεθαίνει), ή αρνησις του Πέ
τρου κ. α. 

'Υπάρχει καί ενα ποίημα yραμμ,ένο γαλλικά, με πολύ ώραία 
ρίι-,:.α. 'Απορεί: κανείς, πως ή ποιήτρια ξεχνάει αύτή τήν ίκαvότητα 
δταv yράψει ·έλληvικά ... 

Πάντως, εύτυχει περισσότερο δταν καταπιάνεται με θέματα 

φυσιολατρικό: (καί οχι φιλοσοφικά). Μερικοί στίχοι άπό τό «Ποι
μενικό» της είναι ώραιότατοι: 

Είμαι ένας φτωχός βοσκόc:; ατόν Παρνασσό 
· Απλοικιά ε!ναι ri ψυχri κι ό νοϋc: μου 
Μά έχω τri φύσn όδnγό. Μοuμαθε a(πri
νά ξεχωρίζω τόν καιρό, άν βρέξει, 
αν θόρθει χιόνι fι παγωνιά. Πλούτn γιά με, 
τό έλατο, ri καστανιά, τό ρείκι. 
Καντriλα μου τ· όστρα ατόν ούρανό 
Γι' αύτό, Θεέ μου, Σ' εύχαριστω καί Σε ύμνω 
Μοϋδωσες δωρα άνώτερα άπ' τό χρυσό 
Κι ό,τι δέν εΤναι φύοn, ναί τό μισω. 

ΝΙΚΟΥ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Χαμόγελα στiς χίμαιρες 

Παραμερίζοντας τούς συνδεδεμένους με τήν έπικαιρότητα

στίχους, τούς άφιερωμέvους σ-έ παλαιό: η σύγχρονα yεyονότα,

ξεχωρίζουν άπό τή συλλογή τα ποιήματα της άyροτικης ζωης.

'Από τούς άνθρώπους ηρως είναι δ «ζευyας»:
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((Κρατώντας τnν άξίνα του, στοϋ χωραφιοϋ τnν άκρn, 
σκt'1βει ό ζευyας άπ' τnv aύyn, ώς τό μεγάλο γιόμα 
καί τρέχει άπό τό μέτωπο ό ίδρωτας. σά δάκρυ 
δροσιά τοϋ πόνου, πού κρυφά τnv καρτερεΊ τό χωμα 

Ζευyα μόvn άξία στn ζωr\ 

1971 

χ,ίζει άπό χρόνους μακρυvούς, σ· όλnς τnς ynς τά πλάτια, 
λουσμένο ατόν ίδρωτα σου, μας διvει το ψωμί 
καί τnς άyάπnς των λαωv, στερyιώvει τά παλάτια. 

Καί άπό τον κόσμο των ζώων της ύπαίθρου, ηρως δ σκυλος, 
δ' πιστός. Πού εμεινε στη θέσι του - καί μετά την διάλυσι της 
στάνης καί την άναχώρησι του τσοπάνη - yιά νό: πεθάνη στα 
χώματα της ύπηρεσίας του. 

Γενικά, ή συλλογή διακρίνεται yιό: την στιχουργική ευχέρεια 
καί ζωηρότητα. 

ΛΕ:ΦΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ: Στα στενορύμια του χωριοϋ μου 

Στενορύμια του χωριου, άλλα με στέγη τον ουρανό! Είναι 
rιά σειρά άπό ποιήματα ρυθμικά, μουσικά, δροσερά, μέσα στο 
φυσικό περιι5άλλον. Τά χαίρεται κανείς, επειτα άπό την είσι5ολή 
των έy'κεψαλικων (η καl άντι-εyκεψαλικων) προι5ληματισμων 
(η αίνιyματισμων). Τό: «Χελιδόνια» είναι ενα δειyμα: 

Σπαθάτα άr�όδnμα γοργόφτερα πουλιά 
προμn vυμα μιας άνοιξnς καί τnς ψυχnς μας δωρα 
γέλιο πού στέλνει μακρυvn κι έξωτικn μια χώρα, 
πέταγμα πάνω άπ' άvθισμέvn πασχαλιά 

Τίς γκρεμισμένες ξαναχτίζετε φωλιές 
πού κούρσεψε n βαρειά πvon τοϋ βουεροϋ χειμώνα 
καί λ(ιγιζε ατό δρόμο μας τό κουρασμένο γόνα 
καί στά στεγνά μας χειλn σβnvουv οί μιλιέc; 

Τό στάσιμό σας σnμαδεύει άvθοβολr
ϊ 

δωρο Θεοϋ κάθε ματιά πού πρώτn σας γνωρίζει 
χύνεται n άyάπn στnν καρδιά, τό αίμα στις φλέβες σφυζει 
καί vά κρατnσει τούς παλμούς τnς δέ βολεί. 
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ΈνδείΕεις {ωιϊς 

σέ άγνωστο πλανήτη 
Έπιστήμο'Ιες της ΝΑΣΑ (')'.·

πηpεσία..; ' εpο'Ια.υ1::κης Κ-Χί Δι,:
στήr,JΙα.τος τώ'Ι Η.Π. \..) δ:ε,π:στω
σα.ν uπα.ρξι α. 1μι: γ ο ξ έω 'Ι, μ:η
yηί'Ιης προελεύ1σεως, σ' ε'Ια. με
τεωρίτη πού ε1Όε,:;1ε πιλ :1:0'1 τoij 
Μέρτσ: σο·ι της Αύστραιλί ,:ς, τ-η'Ι 
28ην Σεπτψβρίου 1969. Ή δ:α.
σt:ι:πωσ:ς ωύτή -είπε'! ό δόκτω? 
Πο1 :ι:μιπ�ερού'Ια.- ά.πο ελ,εί π:θ-:ι.
νώ�α.τα. τή'Ι πρώτη θετι Κ-ή άιπ-S
δε:ξι έξωγηί'Ιης χημικής έξελί
ξεως (της χημ:κης δ:εργασ:α.ς, ·ή 
όπο:,α. προηryείτα.: της δημωυpyi1.; 
της ζωης). 

Ή θεωρία. της χημ.ι0ιιη; έξελ:
ξεως α.ρχί ,ει μz τά. βα.σιχ,ά, σtοι

χεϊα. του πρωιτα.pχ:κου Σύμπ,::ι.'1-
τος κα.ί ύποστηρίζει &t: διir.popo: 
τύ-πο: πr,yω-ι �'Ι•εpγεία.ς συ·11ετέ
λε•σ'J.ν είς τή'ι έξέλιξ: όλον'ε.ν καί 
Τhεpισ:;ότεpο'/ πολυmλόκιω11 μορ:ω ι.
Έ Ι συνεχ εί�, με τή,ν πάpcδο έκ-ι.
τοΨtά.δων έκα.τομμυρίιω,ν έτω'Ι χη
μικής έξελί εως, ένεψα.ν:σ9φχν 
Θξα.ιρετ:rιιως πολύιπλσ-α μόρ:α., τ& 
όποία. δύν,α.Ψtα.: νά. α.'ιαπα.pαχθου·ι 
"Να.ί ώ; έκ τούιτου· ήμποpεί -ιά. χ 7..

pαrιιτηp:σθ:συν ώς α.ί πρώτα.: μορ
ψαί ζωής, βά.ισ-ει της θ,εωpία.; αιύ
της. 

Ό μετεωρίης Μέρτσι,σο·ι πι-
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στεύ1ετω δτ: εχει ήλι"Ι.ία 4,5 δ:σ-
0κ.ατομ,μυρίων έτων. Έιπίσης π:-

, tl \ ., ξ' ' ' στευεται οτ: τα. α.1:JΙ:νο εα. κ'.J..ι τα. 
άλλα. πολύtπλοκ,: όpyα.νικ.ά. μόpι:ι 
πού εύpέθησΧ'/ πά..-ιω του ύ:ρί
στα.'ιτα.ι iπό τη; έποχης τοσ σχΊj
μα.τ:σιμου της Γης. Ί -Ι σημασία 
τη; δ:α.π:στώ:;εως συ1'1:σ>τατα.: στή·ι 
β e. ό " ' , - ' �-ευα.: ιτητα. ':Jtι τα α:.1.ιΊοςε'J. υ::.·ι
ά.-ιφίχθησc1.ν στόν μ,ετεωpίτη Κ.'/4-

τά. τήν κά.Ιθο1δό του στή Γη. άλΗ 
εχου·ι μή γήϊ·ιη πpοέ,λευ,:1:, \.1-Ίί 
β ) f 'JI Τ ( ι 

ιο ,ογ:κ . p:-k ειΊ'.J..t η πρωτη 
εvδε:ξ:; περί της δ:αδ:κασ:'.J..ς 
ζωη; σ'ε. ·ιιά!πο:ο·ι α.γνω1:;1τ':J πλ7.
νήτη, ά.πό τό·ι όποίΟ'Ι άπεσπά.σθη 
ό μετεωρίτης. Ίποτι:θετα.ι, πλέο·ι, 

, , β , tr r 

με καποια. α.σ�μ.ατητα., οτ: «κα.-
πω στό·ι ούρα-ιό» ύπά.pχει ε'Ι'Χ; 
πλα.-ιήτης, έπί του όπο:ου εχο1·1 
ξα:νήσε: οί ά.να.ρίιθμηrcες χη,μ:
κές ά-ιτιδρ:ilσει; yιά. τή·ι δη,μουρ
yία. έvό; ζω-ιτ-χνου κcιττάpου &;.ι,·
'ΙΟζέωΊ, πού άποιτε λουν -ό·ι άπώ
τ'.J..το πρόλογο έeι<ιδr;λώr.rΞως της 
ζωη;. 'Αλλά. δέν ιχιποrΛΞίΞτα.: ό 
μετεωρίτης νά άιποτε.λη μέρος έ
vός πλα'ΙΥ)'tη, πού κ.α.τ.εστpά.:ρη i
πό &γνωστη α.ίτία., η μέρος έ-ιός 
μ:κpου ισωpου στερεάς ϋλης, πού 
άιπό τή'Ι ψύσ: ν της ΠUΥ,'1ώΙJ1Ξώ; 
ταυ &ιπό κά.ιπο:ο &.ρ,χ_' -ι.ό νειφiλωμ'Χ 
δ'ε.ν κ.�τωpθώ,θη νά συνεyιωθη 'J� 

ούpά.νιο σώμα. μεyα.λυιτέpω·ι δ:Χ
στά.α-εων. 
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Συμπέρασμα.: Ένω το σ,πaχτη
Gέv τ,εΚJμ,ήρ:ο εΙναι α.ξιόlλογο Κ/ϊ-ί 
ερχεται νά. έπ:6ε6α.:ώ1ση τη'Ι λο
γι0ι.-ή άποψι περί μή μο'ιοπω,λ1Γ 
σεω:; της ζωης &πό τον δικ/2 μα-:; 
πλανήτη μ,έσα.. στο άπειρο σύμ,-
7ΌΧΥ, απέχει σε άισύλληιπτη ά.πό
στα.σι άπό κiποια. συyχ,ε-χ,ρ:μέ·ιη 
Οια.π(σ,τω:;,: γ:ά, το «σηιμείΟ'/)> τ·η; 
ύπά.ρξιεως ζωης. 

Έπιι<οινωνία 
μέ δλλουc κόσμοuc 

Έν τ<j'> μΞτ:Χ.ξύ, οί Σο6:ετ:,.,�ί 
ειπιστή�μ.ονες θά. προσιπιχθήο-ο':JV ν7.. 
ερθουν εις επαφήν με τού:; πολι
τισμούς άλλων κόσμων, μ� ραδ:ο
οο:προν,:υτ:χ�; συσκευές νέαυ τύ
που, πού άρχ:σα.ν ήδη γά, τίς εγ
κ-:>:θ:στουν είς ά.πόστα.σ:ν μερ:κων 
δε-κά.δων χιλιομέτρων άπό τή Μ6-
σχα. Ή πληροφορία. α.ύτή α,'ια.
φέρετα.: 'Τtήν «Λιτεp-:>:τούρνα.γα. 
Γ-χ,α.ζέτα» α.ιπό τον Ρωσο ά.σψο
φυ,:1:κό Ν:κaλά.ϊ Πέτpο6:τς, δ δ
ποίο; θεωρεί γεγονός δτι κχί iλ
λα οντα προσπα.θουν !1,ΠΟ το β:χ
ft�ς του �ια�ή�α.το; νά , ερθου·ι
εις επχφην με τον γα.λαξ:α μα.;, 
κχί ύποστηρίζει δτι ώρi1-1-οοσ:χ ι 
πλέον χί προϋπdGέσεις γ:ά. ν' α.'ια.
λη:ρfίη μ:ά. τέτο:α. -προmάJθιει:χ. χι' 
:iπο τή Γη.

'Η πρασπά.θεια. έπι και vω,'/ία.ς a&, 
yίνη μk φωιτε:νά. κύψχτα.. Προ δέ
χχ ε-ων' οί , μερ: χανοί ραδ:οα.
στρονόι,.ιο: εΙχαν κά.μει ενα. πείρα.
?« του εί'δους α.ύτου, κατά. τήν 
οιά.p·ι<ιε:7, του δποίου το ρα.δ:ο,τ η
λεσ-χ.όπιο ταυ «Γ·ι.ρήν Μ-πά.νχ» τη; 
Βφγινία:; εΙχε ειπί πrJλύν χαφό 
πpοσα.να.ιτολισθη προς τήν 'ΚΙΙΧ-Ξύ
θυνσι του "Αλφα. του Κενταύρσ; 
( , , ' 4 

' , -εις ?,ποιστοοσιν περιπου ετων 
φωτός ά.πό τον 'Ήλιο, κά.που δη-

λσJδή 38 χ ιλιά.δων δισε,κ.σ.τομ1.ω
ρίων χιλ:ομ,έτρων) . 

Τά. άποτελέσματιΥ. δεν ύπηρξα.ν 
θετ�Χά.. ΆλΛά σήμερα. οί έπ:σ,τή
μονες διc1.θέτουν τειλειότ1ερα. ορyα.
·ια. Υ,7.ί θά. ,έrπα�σ.λά.6ουν τά. πειράr
μχτα.. 'Ασφαλώς, θά. τά. έπα.να.
λσ.;μ6ά.νουν κc1.ί στο μέιλλrΝ, χω
ρίς νά. &πελπίζωντα.ι ... 

Τηλεπάθεια μεταεύ 
Γrϊc ι<αί Σελήνnc 

uEνtt, πείρα.μα. λιγώτερο φιλό
δοξο, &λλά. πολύ σημαντ:κό. εγ:
νε κατά. τήν τελωτα.ία. (τρίτη κα.-
-' ' ) , ,� , -.α. σειρα.ν α.ποuοοσι μερ:κχνων 
στή Σελήνη. Ό α..στρονα.ύτ·ης 
"Ε Μ' λ ' ' 'ντ1ι<α-p . :'τ'σε , εν συνεννοησει 
μi το'; κ.. 'Όλαφ Τζό ισον, yn,το:
κα Σικ.,ά.γου, συ·ιε.κ.έντρω,σε τήν 
σκ.έψι τοο, μ,ία. κ.,α.Βωρ:σμένη ωρχ, 
πάνω σ' ενα. σύμβολο τη; στ�
γμια:α.;; έχλογη; του, κα..ί δ Χ. 
'Όλαφ Τζόν:rον ιiπό το Σ:Χά.γο, 
προι:1επά1ΟφΞ νά το συv..λά.6η, διά. 
της τηλεπα.θεία.;. οι δύο άνδρες 
ουδέποτε εlχα.'ι συνα.ντηθη, ιiλιλά. 
συνωμίiλησα.ν ά,rπό τηλεφώ·ιο':J, λί
γο προ της πτήσεως του δ:οοστη
μ:rπλο:ου «'Απόλλων 14». 

Τά ά.ποrτελέσ:μαη του πειρά.
μ,χτο; θ' άvα.-,ωινωθουν μετά. τή'ι 
έλωθεροκο:νων:σ, του αιστρονα.ύ
του. 

Έχιτb; από το μέγεθος της :i
πο�άΌΙεω;, το πείρc1.μχ δεν εΙνα: 
-κ,:χ.τ: το νέο. Το άι μ,ερικ.:Χ.νιικό να.υ-
-ι-κό εχz: ;χτελέσει δμο:α, 1Όει1pά.-
ματχ μεταξύ πλ ηρώμ,χτος ύπο-
6ρυχίου κα.ί vαυτ:-χ,ης βάσεως, μέ
εκ.1tλη-κτική επιτυχία.. Τέιτο:α. πει
ροομχτα. εΙχα.ν εχιτελιεσθη, πρίν
40 χρ6νια., μετα.ξύ ' θηνω-ι
Β:έννης, άρικετά. ειπιτυχως.

.. 
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"Αγγελος Τανάγρας 
Ό έ.ιμ.πνευστής των πειρ1.μά.

των εκ.είνων, ίδρυrτ:ής 'Κια.ι πρόε
δρος της Έτα.ιρίας Ψυχικω-; 'Ε,. 
ρ,ευνων, 'Άγγε,λος ΤαΝά.γρα.ς, i
τcεf)ίωσε τήν 2 Φεορουαρίου, σέ 
ήλικία. 94 έτω-;. 

Ό Τα.νά.γρα.ς δ:ετύπωσε τή·ι 
θlεωρία. περι «ψυχοοολία.ς», με tή'Ι 
δπο:ων α.σχολήθη-κα.ν οί επιστή
μονες του μ,εσοπολέ�μου. 'Εξ άλ
λοο, έμ,ελετοϋσε κάιθε περ:στα.
τ�κό τη,λιεπα.ιθ,εία.ς, τη,λεκι νησί,1.ς 
κα.ί φυχιχιων, γενικά., φα.ι•ιομέ
νων. Σrt-ην εποχή της δράισ,εώς 
του, τά πειρά.μα.τα. εΙχα.ν κ.α.θα.
ρως έπ:στημον:κο χα.ρα.κτηρα.. 
'Αργότερα., τά διά.μ,ε,σα. πού &.νέ
δε:ξε, έστρά.ψησοον στον ε.πιχ.yγ�ελ
\J-Ια.τ:σμό. Ή κα.τά.ληξις ήτα.ν νά, 
δηιμιουφγηθουν κ.αλ διάφορα. πνΞυ
μα,τ:m:κ.ά σωματεία., προοά.λλο·ι
τα.ς το ονομά. του ώς «έπιτί,μου 
προέιδρου» κ.λ.π., οτα.ν δ ϊδ:ος 
δ·έν μ,πορουσε πιά., νά &.ντ:δράιση, 
α,σκ.ουντα δέ τόν πν,ευμ,α.τ:'J'μό, α.ύ
τόν, ά:κ.ρ:οως, πού δ Τα.νάγρα.ς ε
θ,eσε ύπό άμψισο'ήτησ:ν ! 

Στίς «1)ε�λευ�τα.ίες θελήσεις» -ου, 
ι-υeτά τό &.στικο μέρος, άκολουfJου
σ,ε τό πνευι,.ι,α.τικό, οπου εyρα.φε: 

«' ψήνω τό βασα.ν:σμέ-;οιν αύ-
, , ., ς:,, τ-ό σα.ρκιογ, πι,στευων α.κραuιχ.·ι-

1)Wς κα.ί μόνον, είς τήν θρ-ησχιεία.ν 
της επ:στ-ήμης, οιπως δ:εμ,αρψώ
θη μιετά τήν άναικά.λυφιν της ρα.
διεν�εργεία.ς καί της διαm:i:1,εως 
-οοϋ ά�τό,μου. Δη,λαιδή, τήν ταιυτό-

τητα. ϋλ ης κ.αλ ενεργείας. Ό εστι 
τήν, ε1ς τήν πρα.yμ,α.τιχιόtητα, 3.
νυπα.ρξία.ν της ϋλ ης, με ,ό μiyα. 
συμπέρωσμ,α. της κα.ταρρίψεως των 
ύ.λ:•στικων aεωρ:ων κ.α.ί τήν πει
ρα.ιμα.τικήν ά-πόδειξιν της ύπάιρ
ξεως, μ:άς πα.ν-τοδυνάιμσυ Υ,1.ί 
πα.νσόψου δημιουργι•,ιης δυ-;>ά.
μιεως, μή έχούσης τίπtοrτε το &.ν
θρώπι νον ικα.ί &.ποτελού1:1ης το 
Σύμπα.ν κα.ί ολα.ς τά.ς μορφά.ς της 
ζωης, ε.μφύχου κα.ί μή, 'JΠΟ μορ
ψήν 'ήλεκτρι-κης πυκ-;ώσεως πρω
τονί,ων καί ηλιεmρονίων». 

Ή μουσιι<ή 
Ό «Κήρυξ της Νέαις Ζηλ1αν-

δ, , , ψ ι, " t, :,Ι ιας» α.νεγρα.• ε οτι, οταν ενα.ς -
ταλός έπΟΟΙ',<,έψθη τόν γιιχ.τρό του 
κα.ί του πα.ρεπονέθη γιά στομαχι
κές δ:α.τα.ριχ.χές, έκεVw;ς του ... 
εyρα.ψε μιά συνταγή. Καί του εί
πc · «Τρ,είς φορές τήν ήμέρα., 
πρό του φαγητου». 'Αλλά., δε-; 
ητα.·ι ψάρμωκο &.πο τό στόμα.. 1Ή
τα.ιν ψάρμ,χ,κ,::) ά.πό τό. . . αύτί : 
υΕ·ιας δίΟΙκος του Μπάχ. 'Έπει
τα. &.πό λίγες ήμέρες, δ άσθενής 
μπόρεσε νά δεχθη τό ψαγητό χω
ρίς ν' ά:χ.ολουθήση κα.μ,μία. lνό
χλ ησις. 

Και ή εψη1,Ι-€ρίδα. δ:ερωτή1θη
κε: Τί θά. εΙχε συμ.οη αν πάιpη 
ενα δίσκο με. . . ρόκ ενrτ ρόλλ; 
Άσψ'Χ-λως, θά. εΙχε πά.θει ελκος. 
Ή μουσική εΙνα.ι, άνα.λόγως της 
περ:π-ώσεως, φά,ρμ,α.κο η δη,λη
τήρ:ο. 

Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΙ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «'Ιλισου», Δραγα
τσανίου 6, δροψος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμώνος), ε1ναι άνοικτά μόνον κάθε 
Δευτέρα καί Παρασκευή 1 Ο - 12 1Τ. μ. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν ά-π:οστέλλe.τε μέ τα
χυδρομικήν έ,τιταγήν είς τήν διεύ
θuνσιν : « Κ ωστην Μe.λισσαρό,τοuλον, 
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
,τοσrτολαί μέ τρα,τεζιτικάς έπιταyάς η 
έντολάς μας δυσκολεύουν. Νά άνα
yράφεται καθαρά τό όνομα.τε,τώνυ" 
μον καί ή διεύθυνσις του άτιοστολέως. 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ 
Τιμή τόμων ,ταρe.λθόντων έτων 

δρχ. 60. Τιμή τεύχους δρχ. 1 Ο. 
Δέν ύ,τάρχουν με.μονωμένα τεύχη 

ύπ' άριθ. 1 - 5 7 -9 11 - 12, 15 -
18, 23, 25 - 26, '28 - 3ό, 32 - 33, 40, 
44, 49 - 50, 55 -60, 67 - 70, 79 οϋ
τε τόμοι 1956-1959, 1961-1963 
1967 - 1968. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
Τεύχη ά,τοσταλέντα στούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έ,τεστράφησαν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλουνται όσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουν η νά μας δώσουν 
τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝΩΝ: 

Φωτ. ΒαμGο:κάρη, Μενάνδρου 1, 
Κηφισιά. 'Αθαν. Βηλος, Δασκ:r\άκη 
36. Ίω. Ζουyκος, Σ,τ. Τρικούπη 19.
Γερ. Καγκe.λάρης, Δημητρακο,τούλου
115. Μαίρη Καταρτζη, 'Αyy.λε.το
,τούλου 33. Νικ. Κ ωνσταντό,τουλος
'Ιλισου 86 Εύ. Λαyούδης, Χαλκοκον:
&ύλη 52. Γ. Μcφαλάκης, 'Αλφειου 9
Άναστ. Μίχα, 'Ιπποκράτους 92 'Εμ.
Μπλαζοyιαννάκης, Δεριyνύ 39. Θεοδ.
Νικήτας, 'Άλδ. Μανουτίου 13. Στ.
Πα,ταδημητρόπουλος, Βασ. Γεωργίου

43. 'lορδ. Παπαδόπουλος, 'Ιωαννίνων 
119. Χαρ. Παπαδό,τουλος, 'Ομήρου
48, Ν. Σμύρνη. Α. Παυλίδης, Γσιμι
σκη 24. Κων. Στάμοu, Χατζηχρή
στου 12.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ: 
Γ. Γιουματζίδης, Πελοποννήσα> 11, 

'Έδεσα. Τασούλα Ζαφειροπούλα,, 
ΓcφGέτα - Δημητριάδος, Βόλος. Σοψ. 
Καρανικόλας, Μητροπόλεως 129, 
Θe.σσαλονί�η. Γεώρy. ι\ίyκος, Μ,τό
τσαρη 68, ΚαGάλα. Ν. Μολοχίδης, 
Π. Πατρών ΓFpμανου 140, Θεσσαλο
νίκη Στυλ. Στεpyίδης, Βασ. "Ολ
yας 184, Θεσσαλονίκη. Κ. Τσαy
κουρνης, ΟΤΕ. Ρόδος. Γ. Φλισκανό
,τουλος, Φράγκου 30, Λάρισα. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Τεύχη «Ίλισου», τόμοι καί βιGλία 
στό ΒιGλιοπωλείον Άντωνία.. Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗ"Ι"ΝΟΝ Β ΙΟΝ 

Γεώρy. Νέλλας, Ν. Ψυχικό. 
'lω. ΔουGάκης, Ήράκλεων. 
Στυλ. Πιστολάκης, Χανιά. 
Πάρις Πουρος, 'Αμμόχωστος. 

ΕΙΣ ΜΝΗ�,ΗΝ ΒΑΣ. ΚΡΙΜΠΑ 
Ό κ Κ. Μπερεδήμας ά-π:έστε.ιλεν 

είς τήν Θr.οσοΦικήν Έταιρίαν έν 'Ελ
λάδι δρχ. 1Τcvτακcοίας είς μνήμην 
Βασ. Κρι,u,τα. Ή Θεοσοφική 'Εται
ρία θερμώς εύχαριστεί. 

ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ» 

(Μέ τή σειρά προτεραιότητος) 
Τό ,τνευματικό Ρόταρυ, Α' σειρά δ

μιλιων του Ροταριανου 'Ομίλου 
'Αθηνών - Βορρα. Β' σειρά δμι
λιων. Άθηναι 1970. 

Νίκος Άδα.μαντιάδης: 'Η όρyάνωση 
άσφαλείας στην διοίκηση των έιπ:ι
χειρήσεων. 'Αθηναι 1970. 
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'Ελένη Σιόπρα - Λαζανα: Ή μου
σική των άετων (Ποιήματα�. Ά
θηναι 1970. 

Λεφτέρης Β. Τζόκας: Στά σπνορύ
μια του χωριού μοο (Ποιήματα). 
Άθηναι 1970. 

Πέτρ. Μαριδάκης: Μάελστρομ (Ποιή
ματα). 'Αθήνα 1970. 

'Ιάσων Eύccyyαoo: 'Η γοητεία του 
Μυστηρίοο (Δοκψιακά μελετήμα
τα) . 'Αθήνα 1 971 . 

Δη,μ. Δ. Σταμούλης: 'Αρχαίος νά 
'<μουν 'Αθηναίος. 'Αθήνα 1970. 

'Αναστάσιος Γ. Στεφάνου: Ό γέρος 
του Μωρια. 'Αθηναι 1970. 

Χρηστος Βοονα:; : Τό Κεφαλονίτι�ω 
'Ημερολόγιο του 1971. 

Δημ. Χ. 'Ελευθεριάδης: Τό τραγού 
δι του αγνωστου άδελφου. Μυτι
λήνη 1970. 

Λοολα Δ. Κωνστα:νrινίδοu: 'Ανθρώπι
νες στιγμές ('Αφηγήματα - Ταξι
διωτικά). 'Αθήνα 1971. 

Νίκος Α. Στασιν&ποολος: Χαμόγελα 
στίς χίμαφες (Ποιήματα). 'Αθήνα 
1970. 

Καλ. Καλισrcούλοο - Γρί<οα: θυμα
σαι; (Λααγραφική άφήγηση). 'Α

θηναι 1970. 

Νίκος Χατζηδημητρίοu : 'Η Λήθη 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1970. 

'Εκκλησία - Πνεuματισμός ('Ανα<οα-
,πισις ε.ίς τά ίδανικά) 'Αθηναι 
1971. 

Μαρίκα Γ. Μ.παμπίλη: "Α γγελοι στην 
Κόλαση (Μυθιστόρημα). Άθηναι 
1970. 

ΠΕΡ ΙΟΔΙ Ι(Α 

Προι:.λήματα 'Εκκλησιαστικά Κοινω 
νικά (Νοέμ<ορ. 70, Δε.κ. 70). 

Πνευματική Κύπρος (Νοειμ.-Δε.κ. 70) 

Κρίκος (Νοε.μ. - Δε.κ. 70). 

Σάλπισμα (Δε.κ. 70). 

Σμύρνα (Νοεμ. - Δε.κ. 70). 

Κόσμος της Ψυχης (Δε.κ. 70). 

'Η Χαραυγή της 'Αληθείας (Δεκ. 70, 

'lαν. 71). 

'Ορίζοντ<ε.ς ('lαν. - Φε<ορ. 71) 

'Ιδιοκτήτης. Συν. Π.Ε. 'Εκδό
σεις «'Ιλισός» Δραγατσανίοο 6 
'Εκδότης - Διευθυντής: Κωστης 
Ν. Μελισσαρόποuλος. Πλατεία 
Έθνικης Τραπέζης 3, Φιλοθέη. 

Προιστ. τυιτογραφείοο: '1 ορδ. 
Α. 'Ορφανίδης, Ποοειδωνος 51 

Π. Φάληρον. 

Άθηναι, 'lαν. - Φε<ορ. 1971 
Τιμή τεύχους δρχ. 12. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:. 

· ΑλεΕανδρούnολιc. Σ Πεσσάχ 

'Αμμόχωστο<:: Άνδ Τσόκκοc 

Βόλος· Γ. Κουκουβίνοc 

Δράμα· Φiλ Πάλλαc 

Ζόκυνθοc Ν Ταμnαληc 

Ηρόκλειον: Λ Κουντηc 

Θεσσαλονίκη: Γ Βαρδνοc 

Καλαμάτα . Α. Οiκονομοnουλο-:: 

Κοιάνη . Στέλλα Τσιομπανου 

Λαμία· Εύ Παπαντωνίου 

Λάρισα: Εσδρδc Μωυσηι. 

Λεμεσός Άντ Στυλιανοϋ 

Λευκωσία · Αχ Ζαβαλληc 

Μυτιληνη . Γ Κακαδέλληc 

Ιόνθη Ευελπιc Ρόνοc 

Πατραι Αθ Κοντοσακιc 

Πάφοc Κ Καθητιιώτηc 

Ρόδο<:· Μ Φωστιέρης 

Σϋροc Π Ζαραφωνiτηc 

Χαλκιc Ιω Χριστοβασιληc 

Χανιά: Γεώργ Γεωρβασακηc 

Ισταμπούλ· Γ Βακαλόπουλοc 
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Τ ό ώραιότερο δώρο 

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων 

είς σελ. 2 έξωφύλλου 

('Αποστέλλονται έλεύθερα ταχυορομικων τελών) 

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

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

Συνδρομή 1971 δρχ. 60 (έξωτεpικοϋ 75) 

·ολοι οί συνδpομηται έσωτεpικοϋ lχουν δικα(ωμα

να άγοpάζουν τούς τόμους έπιλογης 

Α' Τpιετ(ας 1956-1957-1958 

Β' Τpιετ(ας 1959-1960-1961 

εκαστον προς δρχ. 70 άντι δρχ. 90 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Άποκpυφισμος και Μυστικισμός αδ. 25 δεμ. 40 

Μ ε λ ε τ ή μ α τ α αδ. 50 δεμ. 70 

Εtσαγωγή στή Θεοσοφ(α αδ. 60 δεμ. 80 

Τα Βήματα -τ-ης Φιλοσοφ(α� . αδ. 50 δεμ. 70 

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίον -τ-ης σοφίας) Β'lκ-

δοση άναθεωpημένη 1970 δεμ. 70 

Τύποις: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. -ir, 631.675-926.963 
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