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'Ά v άναζ nτας τri γαλήνη 

εεω άπό τόν έαυτό σου 

καί άπό τό δίκιο, 

τοϋ κάι<ου τriv άνα{nτας. 
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ΔQχ. 
Τό Κλειδί της θεοσοφίας αδ. 50 δεμ. 60 
Σn1 χώρα των Γαλάζιων Βουνών 20 
Μελέτη έπl της Συνειδήσεως αδ. 50 δεμ. 60 
Προς την Μύησιν 20 
Μετενσάρκωση 10 
Κάρμα 10 
Σ' έκείνους που πενΟοϋν 10 
Ό 'Αστρικος Κόσμος 10 
Τό Φως της 'Ασίας 30 
Ί-Ι Οεοσοφία είς όλίγα κεφάλαια 1 Ο 
Θεοl έν έξορία 10 
Προσέγγισις πrος την Πραγματικότητα 30 
Φώ; στήν Άτραπο 15 
Στα πόδια τού Διδασκάλου (εκδ. 1966) 15 
Τό Βασίλειον τη; Ευδαιμονίας 20 
ΊΙ Πηy11 τη; Σοφίας 20 
«Δελτίον 'Αστέρος» Τόμ. 1931- 34 rκαστ. 30 
10 Όμιλίαι εις Όχάt 1944 30 
ΈλευΟερία, ή άρχή και το τέλοι; 60 
Στοχασμοί πάνω στη ζωη (Β' σειρά) 60 
Έκπαίδευσ� και σημασία ζωης αδ. 40 δεμ. 60 
ΊΌ σημειωματάριο ένος Μύστου 50 
'Απολλώνιος δ Ί'υανευς 40 
Τ-ί 'Ελευσίνια Μυστήρια 50 
'Λποκρυφισμο; καί Μυστικισμος αδ.25 δ. 40 
Μ ε λ ε τ ή μ α τ α δδ. 40 δεμ. 60 
Εtσαγωγη στη θεοσοφία &. δΟ �- ΤΟ 
Τά βήματα τη:; Φιλοσοφίας αδ. 50 δεμ. 70 
Ό Κομήτης (Θέατρο tδεών) 20 
«'Αγνώστιρ θεφ:> 10 

ΠΕΙ'ΙΟ ΙΚΟΝ .:ΙΛΙΣΟΣ», Τόμοι 1960, 61, 63, 64, 65, 66 yαρτόδετοι 
[καστος δρχ. 60. 

«ΙΛΙΣΟΣ) Έmλογι\ έτωv 1956- 1957 - 1958 χpυδόδετον 90. 
Δια τους: δυνδρομητας: του «ΙΛΙΣΟΥ) 70. 

'Αποστείλατε τό άντίτιμον, διά γά τά λάυετε ταχυδρομι:,ιως. 

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΛΙΣΟΥ ΔΡΑΧ. 10 
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ 

Ούραvός 
� 

ο Μέyας 
Έ5ιώπηοε κάθε φόβος ένώnιόν μου δια παντός. Διεκόπη, 

διεχωpί5θη ό μαϋρος του βρα.χίων. 
Έyέμι5αν οί μέρες μου θάρρος οπως τα δέντρα τα φύλλα 

τους, με το ανθος της φλόγας του ολο το έ6ωτερικό, το μυυΏΚΟ 
μου ένδιαίτnμα έβάφη. Προ5παθω να μην ,έ,νοχλή6ω την ήμερή-
5ια τι\ βο5κn των ζώων έδω έπάνω 5τα βουνά, οπου κελαρύ
(ουν τα νερα καi ψάλλουν τα φυλλώματα. Έ.πιθυμω τι\ ιθάλαοοα 
να λούζω την κούρα5ή μου 5το 5θένος της καi υτι\ μεyαλοπρέ
ιrτειά της, οταν την βάφει αλικην ό ηλιος καίyονwς μια 5εφα άπο 
δάυος τiς περυοινες τiς πευκοβελόνες πυpστολώντα<;. 

Ί-1 κάθε μέρα που περνδ. μου δίδει δύναιμη. Πάντοτε θα ύ
πάρχω ολο καi πιο τέλειος, πιο πλήρης 5' αλλους πλανfiτες φα
νερους: Γι κρυφους :με μια 6UVέ..'<:εlQ τfiς μορφfiς, με μια διάρκεια 
τfίι; αλλnς άλλαγfίς μου. 

Είχαμε μια 5κλnρnν άντοχn δοκιμα6μένn 5' ολες τiς περι-
6τά6εις καi τiς δυ5κολίες. 

Φορού5αμε πανύψηλες μπότες καi βαδίζαμε μέοα 5ε ψnλες 
φτέρες. Στο δέρμα τοϋ βαδί5ματός μας Δκούyαμε τα μάταια 
κε τήματα της εχιδνας. 1αθαίναμε την εύλυyιδία των οφεων, 
το άθόρυβό τους το περrπάτnμα, την ορθια κεφαλn τfiς εκηλnξής 
τους. 
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Τα Ζωα τfiς; νύχτας; παρΟ'μέρ1ζαν εντρομα. Παράξενα εvτο
μα βούϊζαιv κριrμμένα 5ε ,μύχια λουλσύδ1ια. Μέδα 5τι\ 6\ΚΙα των 
δα6ω\" τι\ν 1\μέρα κάτι μmφοΒκαnΙJΚα βουβα καi βΜαια αvθη 
ολο το δράμο μας; φώmζαν άνόβο.ντας; τα τα�ηεινά τους; μάτια, 
τοuς; ξεκουpαδτικους; φαντούς; τους; .

Ό καη-μός; ρας; εΤναι ερrψος;. Τα Βωματόκια ,μας; τα ωιίτια 
θα τ' ,άφή6ουμε κσl 5' αλλα θα μετοΙJΚήυουιμε πιο δτ'ενα iι πιο 
εύρύχωρα; Πάντως; όφείλουιμε ν' άλλό�ξωμε, να ξαναιγειvνηθοίί
με, τα καινούρια δαιχτυλίδια να βάλουμε δτα δό.χ.τυλα τιοu μυ
δτικοίί μας; γάμου, άφοu πρέπει ν' άποκτήοου�με μιαν 'Ακοiι και
νούρια. 

( Μοναδική μας; άλήθεια εlναι κάθε θάνατος;. ''050 πιο τέ
λειος; ό θάνατος;, τό5ο τελ•ειότερη ι\ γέννη5ή μας;). 

Νό, φθάνω 5την κορυφiι της; άθλοθε5iίας; μου δτεφανωμέvος; 
το φυ5ι·κο γέρας; τfiς; άδιαφορίας; μου. 

Πρiν έκπορθή5ει τα 5τήθη μας; ή 6Κληρότητά μας; ας; προ
δευχηθοίίμε χωpις; να ζnrrfιoOUi]J.ε τfuτοτε, iσχυροi ]lέ6α 6ε κάθε 
μαι; έγ,κατάλειψη, αφθονοι 5' ολες; τiς ΙΠ!οιrκliλίες; της; μοvα.ξliiς; 

μας;. ('Εκπαιδεύομαι .1ωθημεψ1να για τον Ούρανο ταν Πρωτο, 
τον 'Ένα, για να ώρφά6ω μοοα μου την Άρμοιvία Του οπως; το 
(εδτο το ξα1vιθο 6lτάρι 610 μέγα του Καλακαίρ,1). 

Σ' ολη τη φαινομενικι\ ζωή μας; οημεiα 5τρώ•vω βεβαιόccη
τας; μ€,5α δτην ερηρο, για να προοαVΙQ,τολίζομαι, για να προ5α
νατολί(ε5θε, ω •ανθρωπω της; 'Ερήμου. 

('Αλίμονο! δε θέλουνε να πεθάνουρε, τi :παράξενο! δε 
θέλουμε δηλαδiι να ζή5ουιμε). 

Προτιμοίί�με να φορουμε το νεκρικό μας; :rτpο6ωΠεiο το 
iΙ.ωύφιο, να το ακοϋμε διαρκώς; 060 ζοϋμε να γίVΙετιαι ί::τοψο. Κε
νοi CIJΠO της; πληρότητας; το ,άμέτρητο το Πλάmς;. 

' πελευθερ,ώνομαι άπο τiς; θέσεις; τfiς; δυ'6αρμονίας;, ετ61 
οπι,1ς, άγ,απω ν' άναγνωρίζω τα δέντρ.α τα διάφορα CliJ10 τον κορμό 
τους 'Αχρηοτεύω των ζητημάτων των μΙJΚρων τiιιν τυραννία o
nωc αγκυρες; Π!αμ.πάλωες; τρώγονται μ05α ου\ 15κουριά τους; ά
χρη5ίμευτιες; OOW 6' αύτους; τοuς; θαλ9661ΙVΙΟΙJς; λόφους; των KOi]J.·
ψitJY, των παραθερ1,5ηκων, ανετων οfu<:ημά.των μας;. ( 'Έρχεται,
ερχ,εται ό θάι\ΙΙQτος; καi μας; έλεUΙθερών,ει CliJ1o την 'Ειπίγεια Προ
σοχή μας;). 
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ΗΡΑΙΟΝ 

ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Πρόκειται γι(].. τΟ γνωστό ά
κρωτήριο στα Β.Α. τοϋ Κοριν
θιακού κόλπου, που :mροδάλλει 
άπό την χερσόνησο της Περαχώ
ρας. Ή τοποθεσία εtναι πολυ 
γραφική καί πευκόφυτη, τό δε 
άκ.ρωτήριο προσφέρει ,μια θέα 
λαμπρή προς τή ιθάλασσα, ίδίω; 
από τό μέρος που βρίισκεται ό 
φάρος, δ δποίος εlναι, κα'dώς λέ
νε, ενας ά.πό τους καλύτερους 
της χώρας ,μας. Σήμερα, τό ά
κρωτήριο εtναι πrροσιτο στους εκ
δρομείς χάρις στον καλό δρόμο 
που τό συνδέει ,με τό Λουτράκι 
μέσφ της Περαχώρα;. 

ΑΝΩ: Ναό; της 'Ήρσ.ς Σά:μου. 
Α ΡΙ Σ ΤΕ Ρ Α: Ναό; uΗρα; 'Ολυμπίας. 
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Ση1ν άκρη του ακρωτηρίου, 
και καθώς τοϋω χαιμηλώνει στ11 
{)άλασσα, εύρίσκονται τά ερείπια 
τού Ίεροϋ 'Ήρας τη; 'Ακ.ραίας, 
τά όποία απεκάλυψαν ανασ,καφές, 
που εγιναν τά τελευταία χρόνια. 
Πλησίον τού 'Ιερού ύπηρχε 
φρούριο άπό τό όποίον σώζονται 
τά JΙiΟλυγωνικά τείχη. Τό 'Ιερόν 
τούτο της 'Ήρας Οεωρείται ενα 
από τά αρχαιότερα της μεγάλης 
εκείνης 10εας.

'Η <θεά "Ηρα, σύζυγος, κατά 
την παράιδοσι, τοϋ μεγάλου Οεοϋ 
Διός, είχε τιμηθη κατά τους αρ
χαίους χρόνους μέ ναους μεγαλο
πρεπείς. Ξεχωρ�ζουν τα 'Ηραία 
τού " ργους, της 'Ολυμπ,ίας καί 
τιϊς Σάμου. 

'Εφέτος, τον •Ιούνιο που πέ
ρασε, σαν βρέθηκα στο 'Ηραίο 
της Περαχώρας γιά λίγη ωρα 
μόνος, ό νους μου εκαμε ανα,δρο
μ11 στις παληές εκδρομές μας με 
τον ' ρχαιόφιλο στά μέρη εκεί
να, δπου δοξάστηκε αλλοτε ή ,με
γάλη θεά, ή ασίλισσα τού 'Ο
λύμπου. Οί έντυπώσεις από τις 
εκδρομές εκεί ,,ες μένουν ζωηρές 
κι' ας πέρασε τόσος καιρός ά,-τό 
τότε. Οί εκδρομές ,μας τά χρό
νια �εκείνα, που τά ,μέσα της c'Uγ
κοινωνίας δεν ησαν εϋκολα, δFν 
είχαν τον ταχύ ρυΟμό τον σημε
ρινό, οί δέ έπωκέ·ψεις ,μας στου; 
αρχαιολΟΊ'LΚΟυς τόπους διαρκού
σαν, ωστε νά εχη ό επισκέ:rιrη; 
τον χρόνο νά αφομοιώνη δσα ε
δλοτε και ακουε. εν ri,σαν οί ε
πισκέψεις μας εκείνες, πως νά 
τό ποϋμε, κινηματογραφικέ; σάν 
σ{1μερα με τά παραφορτωμένα 
προγράιμματα ... " ς είναι ... 

'Η σκέψις μου λοιπόν πηγε 
ση1ν άρχη στη Σάμο. "Ί-Ιταν τά 
χρόνια τότε, που τά λένε τοϋ «με
σοπόλεμου». Πασχαλιν11 1εκδρομή, 
,μέ τον Άρχαιόφ�λο βέυαια. Μέ 
τό βαπόρι άπό τον Πειραιά στο 
Βαιθύ. 'Ύ'πι0δοχ11 εκεί άπό φίλο,υς. 
Καταν0ιμ11 στά ξενοδοχεία τού ϋ
πνου, καιθώς ωριζε τό πρόγραμ
μα, φαγητό τό μεσημέρι, τό ά,πό
γευμα μικροεκ:δρομές στα πέριξ 
. .. ( πάντοτε κατά τό πρόγραμμα 
της εΥ.δρομης, πού τόσο καλα τό 
σχεδίαζε και τόσο πιστά τό tφήρ
μοζε δ τότε Πρόεδρος τοϋ ' ρ
χαιοφίλου, ό αε�μνηστος 'Ιωάν
νη; Βασιλης). 

Τήν αλλη ήμέ.ρα πρω.t - πρωί 
για τό 'Ηραίο. 'Όμορφη ή δια
δρομή, άλλα ό δρόμος οχι καί τό
σο κα,λός. 'Από μια ψηλ11 Οέσι 
τού δρόμου ή θέα μαγευτ:κ11 
προς τη θάλασσα. Στο βάθος μά
λιcrια ή Μυκάλη, στις αΧτές της 
Μικράς ' σίας. Περνούμε άπό τό 
Τηγάνι ( τό σημερινό Πυθαyό
ρειον) και ϋστερα φθάνομε στα 
ερείπ.ια τού 'Ηραίου. Κατασκευη 
τοϋ 7ου αιώνος ό άpχαίος ναό::, 
ρυθμοϋ ίωνικοϋ, πού τον κατέ
στρεψαν οί Πέρσαι. Μόνον οί βά-
σεις των κιόνων σώζονται. 'Ένα; 

δ ' ' β ' ' μονα ικο.ς κιων ρισκεται σημε-
ρα ορθιος που προέρχεται διιω; 
από τον ,1εώτερο ναό της έλλη
νιστ κης 1εποχης, χωρlς κιο,,όκρα
νο και ιμέ τούς σπονδύλους του 
σέ αταξία, από σεισμό, καιθώς 
λέγεται. Ό γύρω χωρος, άρκε
τά εκτεταμένος, είναι γεμάτος ά.
πό βάσεις και αλλων ναων καί 
ίερων, με επιγραφέ και κολώ
νες cστασμένες, που ,ανήκουν σέ 
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διάφορους αίωνες της άρχαιότη
το;. 

Ση1ν εκδρομή έκείνη, κα'σώ; 
Ουμοϋμαι, μας μίλησε δ 'Ιωάν
νης Βασιλης για t!JV σημασία 
του 'Ηραίου καί των αλλων 'Ιε
ρίί'Jν του τόπου, καθώς καί για 
τον ,μεγάλο φιλόσοφο Πυθαγό
ρα, πού, καΟώς ξέρομε, πατρίδα 
του ητο ή Σάμος, 

'Από την Σάμο δ νοϋς μου 
πηγε ϋστερα στο 'Ηραίο τοϋ 
"Αργου;. " λλη έκδρομή 'εκείνη 
τοϋ ' ρχαιοφίλου, ήμέρες τοϋ 
Πάσχα πάλι. 

Μέ τό τραίνο τότε στίς Μυκή
νες. ' πό έκεί πειζη ή άνά6ασις 
ατό 'Ηραίο. Ί--Ι άνάοασις εϋκολη, 
μ.ά ωρα περίπου. 'Έτσι δια6άζω 
στο ήμερολόγιο πού κρατούσα 
τότε. (Οί άποστάσεις αύτές, στον 
ανήφορο μάλιστα, ησαν τότε, για 
τά μέλη του ' ρχαιοφίλου άσή
μαντες ... ) 

Τά σωζόμενα άπό τά άρχαία 
πενιχρά. Μεγάλη ή φθορά άπό 
τον χρόνο καί την βαρ6αρότητα. 
Μόνον οί βάσεις των δύο ναών 
τη; Οεας "Ηρα;, τοϋ αρχαιοτέ
ρου, τοίi 8ου αίώνος καί τοϋ νε
ωτ·έρου του 4ου. 'Αποζημιώνει 
δμως {1 Θέα προ; τό 'Αργολικό 
πεδίον, ποί, είναι περίφημη. Γι' 
αύτό, 'ίσως, καθι:>ς θυμοϋμαι, έ
μείναμε έκεί έπάνω {όρα πολλή, 
ωστε ν' άνησυχήσουν δσοι άπό 
τον 'Όμιλο εμειναν στί; Μυκη
νε::, πιο; 1θ'α χάσωμε τό τραίνο ... 

'Η όμιλία είχε για θέμα την 
βα,'σύτερη εννοια της μεγάλη; 
θεας, της δποίας εlχαν στήσει έ
κεί έπάνω οί ' ργείοι αγαλμα 
χρυσελεφάντινο. 

' πΟ iκεί fκαμα κατόπιν Ενα 

ταξίδι, νοερό βέ6αια, σrτήν 'Ο
λυμπία., (Για τον φετεινό 'Ιού
νιο π,ρόκειται, πού βρέΟηκα στο 
'Ηραίο της Περαχιορας ... ) Μά 
δ τόπος αύτός μοϋ είναι πολύ 
γνωcπός. έν Ουμούμαι πόσες 
φοιιές εχω πάει. Ί-Ι προσπέλασις 
uλλως τε είναι εϋκολη μέ τό 
τραίνο η μέ τό αύτοκίνητο. Ί-Ι 
'Ιερά "Αλτ:ς εδώ μέ τά τόσα καί 
τόσα κτίσματά τη;, πού τα περι
γράφει ,μέ πολλές λεπτομέρειες δ 
Παυσανίας στά Ί-Ιλειακά του. 
Λίγα άπό αύτά εχουν μείνει. Ξε
χωρίζουν τα ερείπια των ναών 
των δύο μεγάλων 'σεων, τοϋ ιός 
καί της "Ηρας, τό 'Ηραίον της 
'Ολυμπίας. Τό 'Ηραίον τούτο, 
καθώς γράφει δ Παυσανίας, ητο 
τό άρχαιότερον δλων. ΡυΟμός 
δωρικός. Σώζονται δύο άτ.ό τίς 
κολώνες τοϋ ναού, πού τίς βλέ
πομε τόσο συχνά στις φωτογρα
φίες. Ή 'Ολυμπία μένει ξακου
στή σ' δλο τον κόσμο για τούς 
πανάρχαιους άγωνες της, τά πε
ρίφημα «'Ολύμπια», πού έγίνον
το μέχρι τοϋ 4ου αίωνος μ. Χ. 
Ή τοποθεσrία τού Ίερου χώρου 
εlναι καί σήμερα έπι6λητική. 
Περι6άλλεται άπό τον Κρόνιον 
λόφο, κατάφυτο καί τού; δύο πο
ταμοί•::, τον 'Αλφειό καί τον Κλα
r�έο. Καί κάτι τό άξιοσημείωτο: 
Τον σηκό τού 'Ηραίου έστόλιζαν 
τότε άγάιλματα ιθεων. Μαζί μ' 
αύτά και τό αγαλμα τοϋ θεού 
Έρμού, εργον τού Πραξιτέλους,

' β 'θ 
' ' , 

που ρε ηκε κατα τι:: ανασκα-
φές καl τό θαυμάζομε σήμερα 
στο Μουσείο της 'Ολυμπίας. 

Οί rά.ναμνήσειc αύτές για τα 
'Ηραία η καί για αλλους άρχαι
ολογικούς χώρους της 'Ελλάδος 
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μας, μοϋ ε1ναι πάντοτε προσφι
λείς. Σά.ν ό νοϋς τοϋ άνθρώπου 
ταξuδεύει στούς δοξασμένους 
καιρούς της Πατρίδος μας. ή 
ψυχή του άνεtJαίνει ψηλά, φεί,
γει ά.πό τ11ν ρουτίνα χαί τίς ε
γνοιες της πεζης μας ζωης. Αι

σθάνεται άνάτασι χαί ύπερηφά
νεια έΟνιχή, γιά τ11 δόξα πού έ
χάλυψε τ11ν ,αρχαία 'Ελλάδα, τό 
πνεύμα της όποίας καί σήμερα 
ϋστερα άπό τόσους αιωνες φω
τίζει την ανθρωπότητα. Πολύ 
cωστά λοιπόν ενας αγγλσς πολι
τικός τού αιώνος μας ελεγε δτι 
η 'Ελλάς ύπηρξε ή ευνοουμένη 
των θεών της. 

*** 
Ή θεά 'Ήρα τυμή.dηκε με σε

βασιμόν έξαιρετικόν από τον αρ
χαίον qΕλληνικό κόσμο. Συνε:δη
rά δοξάστηκε μέσα στα αρχαία 
Ίερά, δ:τ::.ου τό σοφό 'Ιερατείον 
έξ11ταζε τά πνευματικά θέματα 

' ' ) ' λ ' ' β σαν κι αυτο, φι οσοφικα και α-
θύτερα, κάτω �ά.πό τn πρίσμα τη; 
μυσταγωγίας. 

'Από την άρχαία Παράδοσι 
πολύ λίγα γνωρίζομε. 'Επάνω σέ 
τέτοια 1θέ.ματα έτηρή,θη σιγή ά
ξιοθαύμαστη. Κ()Jθώς φαίνιεται, 
οί πνευματικες αιλήθ'ειες άπαιτούν 
σεβασμό. 

Ή 'Ελληνική Μυ'dολογία μας 
προσcpέρει πολλούς ,μύθους για 
την ιθεά, μύθους δμως παραγ,
μισιμένους ,με βέδηλες και με α
νόητες, πολλες φορές, προσθή
κες, κατασκευασμένες σ' ανθρώ
πιινα μέτρα πολυ χαμηλά. Πα
ρουσιά ουν συνή,θως, την θεα 
σαν μια γυναίκα κακιά, φιλόνει
κη και ζηλότυπη... Χρειάζεται 
και στη περίστασι αυτή προσε-

κτικό ξεκαθάρισμ� των μύθων
γιά να χωριστή το παρείσακτο 
από τό γνήσιο, τό βέβηλο άπό τό, 
πνευματικό. 

Καθώς είναι γνωστό, οί rυν
θέται των ά,ρχικων μύUων ησαν 
ανeρωσιοι των Μυστηρίων τη; 
ΈλληνΙJΚης αρχαιότητος, οί όποί
οι ,διετύπωσαν στους μύθους, με 
τρόπο �αλληγορικό, πνευματικές 
αλήθειες των 'Εσωτερικών Πα
ραδόσεων. Σαν δμως οί διάφο
ροι αύ·ωί μύθοι f�.λθαν στ11 δη
μοσιότητα, μοιραίως διεστράφη
σαν, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό 
που εγιναν αγνώριστοι. Τούτο, 
αποτελεί κανόνα. Κάθε τι τό ύ
ψηι ό ρυπαίνεται από δσους δε 
είναι σέ θέσι να τό κατανοή
σουν. 

"Α; προc-:παθήσωμε τώρα να 
ξεκαθαρίσωμε την εννοια που ε
διδε ή αρχαία Παράδοσις στη 
'Uεα "Ηρrι. Θά χρησιμοποιήσωμε, 
βέβαια, δ,τι σχετικό γνωρίζομF, 
άλλα 1θ1α παραμερίσωμε καί κά
θε προκατάληψι. Καθώς λοιπόν 
νομίζομε, ή εννοια που είχε ή 
θεα ηταν διπλη. 'Η μία αφορού
σε την Κοσμογονικ11 'Ήρα. ή δέ 
αλλη την 'Ολυμπία θεά. Γίνεται 
δηλαιδή καί ,έδω δ,τι συνέβαινε 
με τ11ν εννοια mυ είχε ό θεός 
Ζεύς. Καί ό θεός Ζεύς είχε εν
ν<>ια δι:rι,λή. 'Άλλος ηταν, κατcc 
τ11ν Παράδοσι, ό Κοσμογονικός 
Ζεύς, ό «αύτότοχ,ος», καθι,Jς τον 
ελεγqν, που τον παρίσταναν να 
εrη στα πόδια του αετου; και 
άλλος ό 'Όλύuπιος Ζεύc. που 
κρατούσε σκήπτρον, γνώρισμα 
τηc πνευματικής έξουσιίας. 

'Όταν λοιπόν, κατα την Πα-
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ράδοσι, ή "Ηρα άποκαλείται «αύ
τόγονος» νοείται ή Κοσμογονική 
"ΙΙρα. 'Ενώ ή 'Ολυμπία ·Οεά 'Ί-Ι
ρα παρίσταται μέ στέμμα, σκηπ
τρον καί καρπον ροιας. Πρόκει
ται για την Βασίλισσα "Ηρα, 
τήν Juno Regina των Λατίνων, 
π,ού εφερε τά σί1μ6ολα αύτά τη:; 
πνευματική:; ήγεσίας. 

'Η ά,ρχαία Έσωτ,ερικ1Ί Πrt-
' 1. 'ξ ' ζ ' J T ρu.uοσις ε ε.χωρι ε τι; \.Οσμογο-

νικές ' ρχέ:;, Κοσμοyονικο ία 
καί Κοσμογονικ-ί1 "Ηρα, (L.'TO 
τού; πνευματικούς αρχοντα; τοίi 
'Ολύμπου, 'Ολύμπιο θεό Δία καί 
'Ολυμπία 'ι)εά "Ηρα. 'Η χ()ψΗ
μοποίησι; δμω:; των ορων Ζεις 
καί "Ηρα χωρίς διr�κρ�ιτι τη:; 
έννοίας πού εχουν στην κ(tΟε Πf
ρίπτωσι, εχει προκαλέσει τόσες 
παρανοήσεις. 

Καί η�ρα, αφού το εφερε ό 
λόγα:;, Οα πρέπfι να προσθέσω
με έδιi) κάτι ποί, εlναι σχετικό. 
'Ότι δηλαδ11 clπό παρομοίου:; 

'Ο ξ Ο ' " ' μυ ου;, εκα αρισμενου:; ομω; α-
πο τα πολλά καί διάφορα φαν
ταστικά. έπι νοήιματα, f1μ.,:οροϋμε, 
σαν προσέξωμε. νά. διακρίνωμf 
μια θαυμασnΊ φιλοσοψκή δια-

τύπωσι yιά nΊν έμφάνισι και ηΊν 
έξέλιξι των οντων καί μάλιστα 
τύ)ν νοητικών, επάνω στον Πλα
νήτη μας. 'Από τον Ούρανο και 
nΊ Γη έγεννήΟησαν οί Τιτάνες, 
ητοι άπό τlς επιδράσεις του Σίψ
:ταντο; καί άπο τίς ουσίες του 
Πλανήτη μας προηλΟε δ εμ6ιος 
κόσμο:; αύτοϋ, του δποίου η1ν α
νώτερη βαι)μίδα κατέχουν τα νο
ητικά οντα, δηλαδ11 οί ϋ.ν�θρω
ποι: Ό Κρόνο; καί ή Ρέα καί 
τ' ά.δέλφια τους κατά τ11ν δια
τί•πιοοι του μύΟου. 

'Από τον Κρόνο καί nΊν Ρέα 
έyεννήθησαν οί εξ πριί>Τοι Ό
λί,uπιο,. Του Όλί1LΙJfΟυ δέ Βασι
λεi::, κατά. τον μϋΟΌ, ε1ναι ό θεός 
Ζεύς και ή θεά. "Ηρα. 

Το Οέμα τούτο, πού είναι τόσο 
σημαντι�ό, �; δίδετα,ι μέ τούς
σ;,:ετικους μ υθου; πολυ συμ;ι,επυ
κνωμένου;. Θα ηΟελε βέ6αια κά
ποια clνάλυσι. �ήμερα το θίγομε 
ιιόνον. '"Ισω:: κάποτε νά. επανέλ
Οωμε. Το 'ι)ίγομε μόνον και το

προσφέρομε κυρίως σέ δσου; εν
διαφέρονται γιά τl; πνευματόδο
ξες ιlντ.λήψεις των αρχαίων. 

ρ�τη; βέ6α:α� α[ κ:fι:,ii; μό·ια� 

�ΟΦΟΚΛΗΣ 

ΔΗΜΟΝΑΚΤΌΣ 
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'Ομορφιές τού ύπαίιθρου ... 
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άvθρώnιvος 
�

UOGpoς ζώων tώv 

Έι<nλnι<τιι< ές όμο ιότnτε ς 
μέ τίς άνθρώπινες ι<οινωνίες 

Το αίσΟημα τη; συμ.ϊόνοιας 
γι' αυτό., πού πάcχει καί χρειά-
εται βοήdεια δεν εlναι άποκλει

στικά άνθριί>:τιινο. Το ίδιο ,•οιώ
θουν καί τα περισσότερα ζώα, το 
.έκδηλώνουν μέ δμοιο περίπου 
τρόπο. ΕΙναι χαρακτηριστικό, 

:ιάντω;, δτι το ενστικτο αυτό εί
ναι ίσχυρ�ερο, σ;α ζώα πο� βρί
σκονται ση; ανωτερε; κλιμακες 
τη; εύφυια;, δηλαδή στου; πι
Οήκου;, στα δελφίνια καί στου; 
ελέφαντες. 'Όσο κατεϋαίνουμε 
την κλίμακα τόσο μειώνεται χαι 
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στο τέλος σϋήνει έντελώς. Προε
κτείνονταις το φαινό�μενο αυτό 
διαπιιττώνεται γιατί ό ανθρωJΙiΟς, 
πού εΙναι τό ευφυέστερο ον, δια
Οέτει σε π.ό ανεπτυγμένο βαυμό 
ώτιό τά ζώα το α'ίσ1θ'ημα της σ 'μ
πνοιας. Προκύπτει δηλαιδή μία 
ιiμεση σχέση άνάμεσα στο δια
νοητικό έπίπεδο καί τά ά λ -
τ ρ ου ϊ σ τ ι κά αίσ,θήματα. Στό 
σημείο αυτό αναφέρεται ενα χα
ρακτηριστικό παράδειγμα, πού ο
φείλεται στον καθηγητή Βόλφ
γκανγκ Κέλλερ: Ση1 διάρκεια 
ενός «c.αφάρι», ση1ν 'Αφρική, οί 
κυνηγοί τραυμάτισαν έλαφρά ϊ
να χι1μπατζη. Τό πληγωμένο ζώο 
αρχισε νά ,μουγγρίζη, καιλωντας 
σέ βοιήΟεια. Σέ λίγο εφτασε έκεί 
μια ιμιΧρη όμά,δα από χιμ,-τατζη
δες, πού τόν ,μετέφερε μακρυά. 
'ΌΌο κρατούσε ή διαδικασία της 
μεταφοράς, εναc:: άπό τούς σω
τήρες είχε σταθη ά.νά�ιεσα στο 
«συνεργείο διασώσεως» καί στους 
κυνηγούς, πού δεν τόλιμησαν να 
ξαναστ:υροϋολήσουν άπό τό φόϋο 
μ11 δεχτούν όμα,δικ11 έπίθεση. 

Ί ·Ι πράξη α υτή των χιμπατζή
δων ρίχνει φως και σέ ενα μυ
στηριώδες ως τώρα, φαινόμενο: 
Γιατί τό εtδος τούτο των πιθήκων 
δεν πιάνεται ποτέ στις συνηΟ ι -
σμένες παγίδες, πού στήνουν οί 
κυνηγοί. Πολλοί τό έξ11γησαν, 
λ' " ί � ' .,,ξ εγοντας οτι ε ναι αιρκετα ε υ-
πνο γιά νά τις αποφεύγη. υτό 
δμως δεν είναι .σωστό. Κπί οί 
χι1μπαντζη1δες παγιδεύονται, δπως 
δλα τά ζώα, αλλά άπιελευθερώνον
ται πολύ γρή,γορα άπό τούς συν
τρόφους τους, πού ακούν τίς 
κραυγές τους. 

'Ένα αλλο παρά,δειγμα αλιληλο-

δοήfJ'ειας, ,μέ δελφίνια αυτή τή 
φορά, αναφέρεται από τον ' με
ρικανό έρευνητή δόκτορα Πίλ
λυ: 'Ένα από τα δελφίνια του 
ένυδρείου του Μαϊάμι επαθε 
κρά,μπα, καθώς επα.ζε μέ τούς 
συντρόφους του. 'Αμέcω; εογα
λε μερικές συριστικές κραυγές, 
καλώντας σέ βοήθεια. ύο αλλα 
δελφίνια εσπευσαν γρήγορα στο 
σημείο έκείνο και προσπάθησαν 
να σηκώσουν τον σύντροφό τους 
ση1ν έπιφάνεια του νερού, νομί
ζοντας δτι ηταν πληγωμένος. ύ
τός δμως τούς εδωσε να καταλά
ϋουν, rμέ νέους συριγμούς, δτι δεν 
υπέφερε �άπό Βλλειψη οξυγόνοl\J, 
άλλα δτι δεν ,μποροϋσ,ε να κολυμ
π11ση. Τότε οί δύο «νοσοκόμοι»
καηυΟύνθηκαν πρός η\ν ουρά 
του «αρρωστου» καί τον έπtεσαν 
rιε Ενα ώρισμένο σημείο της <JΠΟV
δυλικης του στήλης. Ί-Ι πίεση στό 
σηιιείο αυτό, δ.πως εχει αποδει
χτη άπό �διάφορα πειράματα, θε
ραπεύει η1ν κράιμπα των δελφι
νιών. Σέ λίγο τό δελφίνι επαι,ζε 
καί πάλι ,με τούς συντρόφους 
του. 

* * *

Ση1 ζούγκλα βασιλεύει ό �ισχυ
ρότερος. Αύτό είναι βέδαια γνω
στό. έν εlναι δμως απόλυτα σω
στό. Φαίνεται, δτι πρέπει ν' ανα
Οεωρ11σο με ι·11ν α:τοψ1 μας για
τί ,δεν αντα:τοκρίνεται ση1ν πρα
γματικότητα. Σ τί; περισσότερες 
όμάδες ζώων 11 άπλή δύναμη δεν 
αποτελεί έφόδιο γιά η1ν έπικρά
rηση. Άλλα κι' αν κάJΙiΟιος έπι
κρατήση ,μόνον έπειδή εΙναι ό ι

σχ ρότερος, οί ύπόλοιποι 1dά ορ
γανωθούν και θά έ,Π,αναστατή
σονν για νά τον ανατρέψουν. 
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Στον κόσμο τιi>ν t,ό>ων ή φυσική 
δύναμη πρέπει να συνδυάζεται με 
έξυπνάδα, σίινεf':η και ξεχωρι
στές ίκανότηπς για νc.ι εξασφα
λίση τ11ν επιϋίωση και ηΊν κυ
ριαρχία. 

Ό ΓιrΓtrι)νfζο:: t,ωολό-γο:; δρ 
Μιτσοuχιί (_) ιι uιί:; δί, ει ί'να παρά
ι\Ηγιω, "":'Ot) έπιοrοαι(;)\fl ηΊ θΗι)
Qίιι αι'ιτή. Στο Lll'ίlf.!Ω ιαπωνιΥ() 
,•ησι Κοσίuα, ποί, β(!ίσ,ιΗαι στό 
\'(ΗΟ, tη μιc.ι όuάδα ιιΠΟ 300 :η
QίΠΟU ,μαι<Uοίiδr:;. �1ιά μέρα, ό 
(L(!Υfτα ήλι,ι_ιι,)ιι�νο:; άρχηγο:; τη:; 
όμι'ιδι.ι:; Μχτψε έπίθωη άπi> ί'να 
\'H;JH,(.10 ίηήκοό του, ΠOtJ τον νί
'ίlησf Uf ιιεγάλη fιικολία. Τιχ ζιοα 
της δμάδα;; πα!_)f λα6αν τf>η τον 
{�ττηιιένο και βα!_)ιr'.ι τραυuατισuέ
νο παλιό ιί.ρχηyό του:; καί u.!_)ν11-
θηκαν ν' ιί.να"νωοίσοιιν τόν και
νοί,ργιο. Κι�θ·ε ;ροσπc.ι0Ηι1 του 
,·ά ε;qιυληθiΊ στί:; ίlλλε;; μαιιωϋ
δt:; σκόνταψε cr.έ μια έκπληκτικ11 
παΟητικ�Ί iί.ηίσταση. "Ετσι αυ
τό:;, ιί.φού Κακοποίησε U.!_)Κfτα Uf
λη τη:; όιιάδα:, άναγκάσdηκε νά 
έξαφανιστ η ιί.πό τό προσκ11νιο. 
Τότε οί ιιαίιιοί-δε:; άποκατάστη
σαν τον παλιό ιί.ρχηγό του:;, πού 
Elχr yιατ!_)Ειιτη στό .μετα'ίΞύ. 

Βλ�πουμε, λοιπόν, δτι 11 εννοια 
τη:; Lεραρχία; ί1πάρχει μ�σα ση1ν 
κοινωνία των tιοων. Και γενικώ
τερ�, δλα τά πι�ηκοει�η δεί�νοι"' 
μεγαλο σεδασμο στου; γΕρους. 
Αυτό ιδ�ν !'Ιρέπει να έρ,μηνωθη 
σαν άπόρροια λογικών f'Κέψεων 
γ ά τα προτερήματα των γηρα
τειιον, ηΊν πείρα, ηΊ σίrνεση και 
τ-ιΊν όλοκληρωμένη πνευματική ά
νάπτυξη, άλλα σαν ενστικτώδης 
άντίδραση στα εξωτερικά γνωρί
σματα της προχωρημένης ήλι-

κίαc;. Ό δρ ΚιJuτλαντ παρατήρη
σε σn1 tοί,γκλα τοϋ Κογκό, για 
μεγάλο χρονικό διάστηuα, fναν 
ύτιέργηρο πίΟη,ιο, που δέν ιιπο
ροϋσε νά σ υντηuηΟη itf τί:; 'ίδιf:; 
του δυνάμΗ::;. Οί νΗ;ηΕ ιιοι σίιν
τροφuί του διιω::;, δΕν τόν εγια
ηλΗψαν. Καθημερινά του παρα
χωροϋσαν τi> κuλίrηρο ,μiρο::; άπό 
τ ΙJV τροcrή το1 1::; και τοϋ φι\>νον
τυν uέ β<tΟ ί•τατο σΕ6ασμ(). 

"Υ'πάρχουν :τάντω:, uf(Hι1E: ΠF
ριπτόχ:,-ι::;, πού δλα αιrrά τά προ
τερήματα μ<tοροϋν να έξαφανι
σθοϋν. Τό φα νόμr,ο αυτό τό σιι
ναντοϋuε οταν uια όuc.ιbα tι;)(.ι)V 
11ιι Εί!η , ξαcrνικά σ' ενα περιδάλ
λον ί•<tΕ nΕυηuερία;, πού δέν κο
<tίασΕ να τό δηιιιουργήση. Τότε 
εuφανίζεται 11 «διαcrθορά» και 
σϋήνουν δλοι οί φυσικοί νόμοι πού 
ρ,uθμί':,οιrν τ11ν όιιαλ11 συιιt\ίωση 
μέσα στην κοινωνία τιί>ν tι;>ων. 

Οί ηιψατηρήσrι; τοϋ ΗιFννέ
ζου καθηγητ1Ί 'Όττο Καίνιγκ 
πr�νω σ' αιιτό το θέ•ιια ρίχνουν α
<tλfτΟ ψώ::; σηΊ συνάρτηση ακο
<tη::; Ειιηιιερία::; ΚαL «bιαφί)ορα::;»: 
Σ' ενα βιολογικό σταθμό τοϋ Βι
λελμίνεν,μπεργκ ό Αί•στριακό;; 
ερευνητή::; ,εγκατέστησε ,μια όuά
δα ερωδιών, στ-ιΊν όποία παρείχε 
τά πάντα, άπό τροφή ω:: Χαί ψυ
χαγωγία. Τά πουλιά επαιρναν 
χωρι;:: νά κοπ άζουv καθόλου τρο
φέ::;, νερο καl δ,τι llλλο χρειά
ζονταν. 'Αλλά σί1ντομα δημιούρ
γησαν ,μέσα σ' αυτόν τον παρά
δεισο μια :-ιραγuατικ11 κόλαση. 'Η 
κοινωνική καl 11 οικογενειακ1Ί δο
μή της όμάδας διαλύθψ,ε εντε
λω;. Ή σεξουα1 ικ1Ί δραστηριό
τητα των έρωδ·ιί'JV αύξήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό, ένω ταmόχρονα 
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μειώ'dηκε δ άρ�Ομός των γεννή
σεων, γιατί οί ,μητέρες 'έγκατί
λειπαν τά αυγά τους &του τύχαι
νε. Πολλές φορές μά,λιστα τά 
κατέστρεφαν καί οί ϊδιες. Τά 
πουλιά αυτά άκόμη, πού είναι μο
νογαμικά, δημιούργησαν τρίγω
να η και τετράγωνα μέ ιάποτ{ιvε
σμα νά διαλυΟη έντελώς δ Οε
ιτιμός της :->ίλvy�νειας των έρω
ί'Ιιών. Οί εν( ('Vfιfς ποι.1 παλιότερα 
άναπτύσσονταν γιά την έπtϋ!ω::,-η, 
δ ' ' ξ λ ' " ιοχετευτηκαν στο σε ουα ικ,ο εν-
στικτο. Τά παιδtά των ερωδιών 
εγιναν αϋουλα και άνίκανα νά 
συντηρήr1ουν τον έαυτό τους, για
τί τούς ελειψε ή κατάλληλη πα
rρικη καιθοδήγηση και συνέχισαν 
νά εξαρτώνται άπό τούς γονείς 

:, ' ' �, :, , τους ακομη κι οταν απεκτησαν 
κι' εκείνα απογόνους. 'Έτσι δ κα
Οένας άπό τούς άρχικούς κατοί
κους τοϋ σταθμού επρεπε νά 
φροντίζη για τά παιδιά, τά εγ
γόνια και τά δισέγγονά του. :Μό
λις αυτός πέΟανε, εξαφανίζονταν 
χαί οί ό,πόγονοί του. 

* 

Καί τό συμπέρασμα: Ό κα
θ'ηγητης Καίνι γκ διατύπωσ,ε τό 
φόϋο, &τι κάτι τέτοιο �μπορεί να 
συμυη και στ11ν άν'dρώπινη κοι
νωνία, ,μετά άπό ενα μεγάλο χρο
νικό διάστημα. 'Η διαρκώς εύρύ
τερη χρησ�μοποίηση των μηχα
νών πού άφαιροϋν ,άπό τον αν
Ο>ρωπο κάΟε πρωτοβουλία καί τοϋ 
προσφέρουν ακοπα τα πάντα, θα 
rόν ,μετα1μορφώeιουν σ' ενα αϋου
λο καί μ,αλθακό πλάσuα, άνίκανο 
νά έπιδιιοση. Αυτό θα εlναι τό 
τέλος της άνθρωπότητας. Στα 
ϊδια σ μnεράσματα κ,ατ&ληξε και 
ό 'Α�μερ ικανός καιθηγητ11ς της 
ψυχολογίιας Τζων Κάλχουν, πού 
χρησιμοποίησε σ,αν πειραιμ,ατόζωα 
20 άρσεν κούς και 20 θηλυκούς 
άρουραίους. Και στην πε,ρίπτω
ση αυτη τό φαινόμενο της κοι
νωνική; άποσυνθέσεως ,έπανελή
φθη. 

Vitυs Β. Droescher 

(Περίλrιφις άnο το ΒΗΜΑ 
τiϊς Ι 3nς Ά,πρ. 1969) 

Ί ά ζώα είΨχ: τr,:;? εύχά.ρ:στο: ψίλο: 
οϋτε κά-ιου'Ι σχόλ:χ ... 

δέ-ι θέΌΟU''Ι έρωτήσε:ς, 

ΤΖ. ΕΛΑΙΟΓΓ 

Τά :Χ'ιιθpώrπι 11'1. O'IT'Y, είΨzι ,ά μό-ι,α. ζώα -rοού ψοοοϋιμια•ι εvτ�λώς. 
ΜΠ.ΕΡ Ρ ΣΩ 

'Όλη μχ;; ή γvώ:;ι;; σιΝτελεί άrnλώς 'ΙΙΧ εχουμ.ε π,ψ�οοότ.zρσ 
bδυvηpό θάvα.το, πχpά τά. ζώα. πού δέv ξέρου1v ,ίσtΌ"tlε. 

,Μ ΙΤΕΡΛΙΓΚ 
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ιιyAώGGQ>) ιών ζώων 

Εlναι JλήΟεια ύτι τά (G)α uι
λουν; Καί τί fιδου::; «γλωσrcα» 
χρησιμοποιούν γιά η)ν σ\ΙVf\νό
ησί του-::;; Οί άπορίε; αυτέ:; flναι 
παλαιόταη::; ιιαί άπό καιρό σf 
Και(>ό έπανέρχοΗαι στ11ν έ,:ιιιαι
ρότητα, έξ άφορuη; κάποιου γf
γο, οτο::;. Στά ηλωταία χρ�ια, 
ώστοσο, ή μιλέτη σχιτικα μi η1ν 
γλιίισσα των ζιοων ιγινι :ιτιό συ
στηuατικ1Ί καί ιντονη :προσλαμ-
6άνοντας VEO Υαι απροϋλεπτο 
ένδιαφέuον. Οί έπιστήuονε::; έ
χουν άντιληφΟη δτι για να uπο
ροt'"

, 
, α έ�,

ι ιιοινω, �σουν uέ τ_ού::;
κατοικου::; αλλων κοσuων, ϊ(_)fΠΗ 
προηγουιιi,ω::; ,α uάΟουν ,ά έ:rιι
κοι, ω, OU\ Ut του::; διαC�ΟρΕtιΚΟυς 
από ιuα::; ίιλλου; κατοίκου::; τη:; 
γη;, δηλαδ11 ui. τα ·ζώα, αρχίζον
τα::; άπό τα ε\ τοιια καl φΟάνον
τα:: ιιiχnι ηον ψαρ ιον, καl από 
τα δfλφίνια ιιiχρι των πιθήκων. 

(:)ά ιιποροίirc.f, δηλαbή, να πη 
, �, � , ι β -καΗι::; οτι οι επιστηuονε::; ρηιιαν 

δτι άντα.ϊοκρί, fται στην πραγ
ματικότητα έκt:.ίνο που ε.lχε, γρά
μΗ πρό έτιον ό Γάλλο::; φυσιοδί-

φη::; Ζάκ λικοντ καl ϊοι, ηΊν έ
ποχή έκείνη εfχε θι:.ωρηΟη ιο:: έ
ξωφρε, ιιιότη::. Εtχε ίοχυρισθii, 
δηλαδή, ό \ιιο, τ οτι δέν aα 
μπορiση ό α\'θρω,:ο:: ,α έπ κοι
νωνήση μi. έξωγήίνα ο, τα, αν δi.ν 
κατορθώση ,ά uάθη ,ά συνεν
νοηται με τα ζώα. 

'Η lπιι<οινω, ία μi. τα ζώα, ά
;-οηλεί λοιπον, τον ι<υριώηρο 
αντικε.ιuενι;ιο σ,ιοπύ των έπιστη
uονων στό ίξη::;, έτιειδη ιχει πιά 
ιmοδΗχΟη, χαιιι::; σι uακρΕς καl 
έπίποΗ::; μελiη::; οτι δλα τα ζG)α 
ι�ουν μια γλqσσα η μαλλ?ν r,α
μεσον σuνι:.ννοηrc·εω::; ιιεταξu τους. 
Φυσ·κά, 11 «γλώσσα» αίrτή τοϋ 
κάθΕ ε.ίδου::; ζιί)ου, ε ι..δηλι:1νεται 
κατά διαιrόρου::; τρόπου::;, αναλό
γως τοϋ βαΟuοϋ έξελίξεω::; του 
ιlηιστοίχου ζώου. 'ι\λλά, ακόuη 
,ιαl τα λιγιοηρο έξελιγμένα ζώα, 
τα όποία δi.ν διαaiτουν φωνητι
κά οργανα καl δέν ι:fναι σε Οέσι 
,α εκβάλουν ένάρθρους ηχου::;, δ
πω::; λόγου χάριν, οί ω'λισσες, τα 
uuρuή0ι<ια καl οί :τι:.ταλούδε::;, 
ιι-ττ:οροϋν καl «uιλοϋν» μεταξύ 
τους. 

'Ιδωιτέρω::; διαφωτ·στιιι�::; ώ::; 
προ:: τόν τρόπ,ο έϊικοι, ωνία::; τGJν 
uελισσών, ύπηρξαν οί uελέτε:: 
του διασή,μου Γερuανου φυσιοδί
φου Καρλ Φρίς, ό ό-τοίο::; άνεκά
λυψΕ η1ν λεγομέ,1η γλώσσα των 
ιιελιιτσών, δια τη:: όποία:: ρυθμί
ζονται οί σχέσεις καί ή ζω11 τοϋ 
σιιήνου::;, καl ή ό:τοία χρησιμεύ
ει ίδίω,:; για ηΊν παροχή πληρο
φορ ων ώ::; ,:ρο:; τον τόπο στόν δ
ποίο μπορεί να βρεθη τροφή. 

'Ο δό-κτωρ φον Φρίς, κατα 
η)ν διάρκεια των παρατηρήσεd1ν 
του, άντελήφθη δτι, κάθε φορά, 
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πού μιά μέλισσα - έργάτις ανα
καλύπ,τει κάποιο ανθος, ίbιαιτέ
ρως πλούσιο σέ νέκταρ, άφού πά
ρη δσο περισσότερο νέκταρ μπο
ρεί, έπιστρέφει στην κυψέλη και 
άνακοινώνει τ�1ν ιάνακάλυψί της 
στις αλλες έργάτιδες μέ ώρισμέ
νες κινήσ.εις, τις όποίες ό φόν 
Φρις ώνόμασε «χορό». 

' πό τά πορίσματα έπίσης, 
τών σχετικών μελετών, πρ·οκύ
πτουν ακόμη ,μερικές ένδείξεις, 
οί όποίες ,μας κάνουν νά ύποθέ
σωμε δτι οί μέλισσες δχι μόνο ε
χουν δική τους γλώσσα, άλλά και 
ύ�,ά,ρχουν μεταξύ διαφόρων φυ
λών μελισσών, διάφορες διάλε
κτοι! Αύτό τουλάχιστον, πρέπει 
νά συναχθη άπό τό γεγονός δτι, 
όσάκις rμέιλισσες ά,πό διάφορες 
περιοχές τού κόc1μου, ηριθαν σέ 
έπαφ11, δ «χορός» πού έκτελούσαν 
ατομα μιας φυλής, δεν εγινε πο
τέ δυ·νατόν νά γίνη αντιληπτός α
πό ατομα αλλης φυλής. Λόγου 
χάριν, ό «χορός» των μελισσών 
της rμεσογειακη; ζώνης, δεν γίνε
ται άντιληπτός άπό μέλισσ,ες οί 
όποίες ζούν στην Τ-Ιεριο�χή τού 
Καυκάσου. Και τό γεγονός δεν 
ε1ναι και πολύ περίεργο, δτα,1 

λάδη κανείς ύπ' οψιν του δτι οί 
μέλισσες τού Καυκάσου έκτελούν 
τις κινήσεις τού «χορού» τους με 
ρυΟμό σημαντικά βραδύτερο από 
εκείνον πού ακολουθ,ούν σιτίς κι
νή,σεις τους οί μεσογειακές μέ
λισσrες ! 

Τά ,μυρμήικια, επίσης, εχει ά
παδειχθη δτι χρησιμοποιούν καί 
ενα αλι ο εtδος γλώσσας γιά τις 
μεταξύ τους συνεννοήσεις, γλώσ
σας ή όποία καί είναι, προφα
νώς, το κύριο ,μέσον ,έπικοινωνί-

ας. Πρόκειται γιά την χρησιμο
ποίησι των κεραιών τους, οί ό
ποίες όσάκις δύο ατομα συναντη
θούν, φέρονται σέ έπαφη και 
φαίνονται νά �εγγίζουν κατά δια
φόρους τρόπους και με διάφορο 
ρυΟμό κινήσεων. Σύμφωνα μέ 
uιά θεωοία, ή όποία παοαιuένει 
μέχρι σ;ιγ,μης καθαρ11 ύπόθεσ,ις, 
τά ,μυρμήκια ,μπορεί, κατά τίς έ
παφές έκείνες των κεραιών του;, 
νά χρησιμοπο:ούν ενα ε1δος «αλ
φαβήτου» τού τύ:ιrου Μόρ;, μέ ώ
ρισμένης διαρκεία,ς καί έντάσεω; 
κινήσ,εις των κεραιών τους, οί ό
ποίες εχουν πάντα τό 'ίδιο νόημα 
γιά ατομα πού προέρχονται ώrό 
τ11ν 'ίδια φωλιά. 

Ειναι φανερό δτι, σε ωα κα
τωτέρας έξελικτικης βαJθμίδος, δ
πως τά εντομα, τά μέσα έπικοι
νωνίας θά πρέπει νά είναι πολύ 
περιωρισμένα και «πρωτόγονω> 
άπό έκ,είνα πού ύπάρχουν καί 
χρησ�μοποιούνται άπό ζώα άνω
τέρα,ς βιολογικής βαθμίδος, δεδο
μένου δτι τά τελευταία διαθέτουν 
καί φωνητικ,ά οργανα, ί,χανά να 
έκβάλλουν ηχο�ς, οί όποίοι, κα
θώς φαίνεται, ,δεν είναι πάντα 
αναρΟροι, δπως θά μπορούσε Χα
νείς νά φαντασ·θη. 'Η αμεση 

, ' C. , 

ξ' β σχεσις που υπαρχει ,μετα υ ιο-
λογικης έξελίξε,ως και τελειοποιή
σεως των μέσων έπικοι,1ωνίας, 
καταφαίνεται καί από τό γεγο
νός δτι ό άριθμός των «iiΧων έπι
κοινωνίας», πού έκ6άλλει ενα ωο 
εχει αμεση σ,χέσι ΠΙρος TllV {)έσι 
πού κατέχει στην βιολογικ11 κλί
μακα. Έ,1ω λόγου χάριν, οί ορ
νίaες χρησ�μο:ιwιούν, άπό δ,τι 
ξέρουμε, μόνον έννέα 1iχους για 
να μιλούν, οί χψπαt1ζηδες χρησι-
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μοποιούν περισσοτέρους άπό τρι
ανταδί,ο ! Πρiiγμα πού έδημιούρ
γησε τi1ν άνάγκη συντάξεως ά
ληθινι:ί)ν «λεξικών» τη; γλώσσα; 
των εξυπνων αυrι:ί)ν πιΟήκων. 
ΚιΛ ή σίινταξις τού «λεξικού.>> f
γινε δυνατή, χάρι; στήν τερά
στίu. άνιί.πτυξι καt εξέλιξι τι:ί>ν 
μFσων 1'1χογραφήσεω;, πού εχει 
σημFLωΟη τά τελευταία χρόνια. 

Οί ειδικοί επιστήμονες τού 
γαλλικού ίνστιτούτου άγροτικών 
ερευνών εχοvν καταρτίσει πλου
σιωτάτη ταινιοdήκη ιμέ ηχους δι
αφόρων είδων, τού; όποίους εκ
δάλλουν τά πουλιά, για νά εκ
φράσουν είδικές καταστάσει;, δ
πως ό κίνιδυνος, ή 11ίείνα κλπ. 

Οί εγγραφές αυτές των ηχων, 
πλή9Όυς όλοκλήρου πουλιών, ί.ί; 
σημειωθη, εγιναν κυρίως, οχι χά
ριν τής επιστήμη;, άλλα μέ σκο
πό νά προστατευθη κατά ϊνα 
τρόπο, ή συγκομιδή. 'Όταν, δη
λαδή, τά σ:-ιαρτά βρίσκωνται σέ- , 

'ξ ' ' ' σημειο αναπτυ εω;, κατα το ο-
ποίο ,μπορεί νά γίνουν στόχο; ε
πιθέσεως των πουλιών, ενα μα
γνητόφωνο μέ μεγάφωνο, εγκα
τεστημένο σέ επίκαιρο σημείο 
των αγρών, 1-1πορεί νά μεταδίδη 
κατά διαστήματα τi1ν κραυγ11 ή 
όποία χρησιμοποιείrαι άπό διά
φορα είδη πουλιιίh• ιί>; ενδειξις 
&μέσου κινδύνου. 'Οπότε τά ΠΌυ
λιά σπεύδουν άμέσω; νά απομα
κρυνθούν. 

Τά ζώα, λοιπόν, διαθέτουν τ11 
γλώσσα του, τό καθένα, γλιiίσσα, 
τήν όπιοία οί επιστήμονες εχοιιν 
-i1δη αρχίσει να <<άποκρυπτογρα
φούν». 'Όσο κι' αν προχωρήση 
δμως, ή άποκρυπτογράφησις, δεν 
ύπάρχει άμφιδοΗα δτι θα πα.ρα-

μείνη πάντα τεράστιο κενό μ,;α
ξύ τιί)ν μεΟόδων έ:cικοινωνιας 
των ζώων Και εκείνων τ<Ϊ)ν άν
'ι)ρ<ί)ΠWV. 

Μοναδική εξαίρεσι στόν παρα
πάνω κανόνα φαίνονται νά πα
ροul"ιάζουν τά δελφίνια, ία όποία 
μολονότι εχουν άποτελέσFι άντι
χείμενο μελέτης σχετικά προσφά
τως, άποτελοίίν πηγ11 συνεχών 
εκπλήξεων γιά τού; επιστήμονες 
οί όποίοι τα μελετούν. Κατ' άρ
χήν, rlπό την μελέτη τού δελφι
νιού προκύπτει το συμπέρασμα 
δτι άνατρέπονται τελείως δλες οί 
άντιλήψε.ις πού είχαν επικρατή� 
σει ώ; σήμερα σχετικά με την 
κατάταξι των ζώων σέ κλίμακα 
εuφυιας. Οί πίθηκοι, τα αλογα 
καt τα σκ,υλιά πού κατα καιρού;, 
είχαν άναγνωρισΟη ώς ζώα με 
τi1ν μεγαλύτε.ρη ευφυtα, αποδει
κνύεται δτι δεν παρουσιάζουν ΤJα
ρά πολύ μικρέ; διαφορές άπό τα 
αλλα tώα, δταν συγκριθούν πρός 
τά δελφίνια πού, κατά η1ν γνώ
μη των επιcπημόνων, δεν είναι 
απίιθανο να αποδειχ\(3'ούν τελικώς, 
ώς τα ευφυέστερα μετα τον αν
θρωπο πλάσματα της Γης, αν 
δεν αποδειχθούν ώς εξ ίσου εύ· 
φυα μ' αύτόν ! 

'Ιδιαίτερα στον τομέα πού ά
ναφέρεται στο σημερινό μα; ση
μείωμα, τα δελφίνια δείχνουν 
οχι μόνον άφάνταστα μεγάλη και 
εφάμ:λλη πρό; n1,• άνθρώπινη 
εύχέρεια έ1<ιμα'dήσεω; καt κατα
νοήσεως τη; ά,�θ'ρωπίνης μεθόδου 
επικοινωνία;, δηλαδή τού ενάρ
θρου λόγου, άλλα καt αποδεικνύ
ονται ίκανα να μuμηθούν του; η• 
χους καt σ,υνδυασμους ηχων που 
παράγουν οί ανθρωποι 1 
(�Πάνθεον») Μ. ΚΑΝ Σ Η Σ 
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Παίζουν 

'Ένα. άπόγιομιχ ετυχε νά. συ
ν,.ντηθω με δυό φίλους πχληού; 
μου συγκυνηγούς. Κα.θήσ'Χlμ,ε , λοι
πόν, σε κάποιο κέντρο κι' εκεί, 
τί α.λλο; άρχί1σοομ,ε ν' ά,ψχιπολουμ,ε 
τά. περασμένα.. τΗ-α.ν έπ�\ι,ενο νά. 
φτάσου,μ,ε καί στά. άλλοτε κυ,·ιήγια 
μας. 'Ελέφαντες δέν εϊχωμ φυ
σικά κυνηγ-ήσει. υΟλα. μ,7,ς τά. κυ
νήγια. εΙχα.ν περιοριστεί στήν 'Ελ
λάδα.. Παιpά. -mυτα. δέν θυμουμ,αι 
πώς εwχε yά, ε[πουμε κάτι καί 
γιά. έλέψΧ'Χt'ες, δπότε δ ΕΥα.ς άπ' 
τούς δυh μου θέιrει τό έρώτημα. σ.ν
παίζουν οι έλέ α'/Ιτ'ες. ΔιωτύτπωσΙΞ 
α.ύτή τήν έρώτryσ-η, έπει6ή έδιά-
6ασε κά.ιπ:ου δτι, &uα:� μιά. ά.γέλ η
ά.ναπα.ύιετα.ι, δ καJθένα.ς τους κου
νάει εϊτε τfιν προ6οΟΧίδα. του, εϊ
τ,ε τά α.ύτιά του, εϊτε τήν ουρά 
του, εϊτε κα.ί τό ενα. π6δι του, δ
μως ποrcε κατά. τον ϊδιο τρ6πο μ' " }(λλ , 6 , " .;, , οποιου σ. ου, ακ μ,α κι αν ,, α-
γέλη ά.π7.ιpτί •ε't'Χ.t κι' ά.πό δέκα 
κι' ά.πό εϊκοσι κομ,μά:tια. 

Πρίν προφτοοσει γ,α.λά. - κα.λά. 
� σ"t'αJμωtήιση αυτ6ς, νά οου δ 
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" 

ΤΩ ζώα; 
ΠΑΝ. ΖΕΡΒΑ 

δεύ�ερος ι,.ι.ε τήν ϊδιχ έρώτηση 
yιά �uς λα.γ,ούς. :1 λλ :1 σ .. ; έπα
-ι:Χ.λά6ω τή διήγηση αυτου του 
δευτέρου, έ.π,ειδή μ' αυrcή ξεκι
νάει κχλύrc�φχ τό θέμ,σ, μας. 

Κάιποιο βρά.,δυ πηγε γιά καρτέ
ρι γιά. λαγούς σέ ενα άνοιγμα. ε
νός έλα.τόδα,;σου. τΗταν -έλος υ
γού,:,-του κι' είχε έπιτρ1-.πεί τό κυ
νήγι τους. οι ήμέρες ήσαν ά.κό
μα. μεγάλες, Y,t' ο[ λαγοί, οπως 
εΙνCΥ.ι γνωστ6, δεν ά.ργουν νά. 
βγου·ι οχι μόνον έπει�δή θέλουν 
νά. φα. ν1ε, ά,λλά, κ.υριώτ�φα. έπει-δή 
ετσ: έλευθ,ερώνσντα.ι γρηyορώ-ε
ρα. 6-.πό τά. κουνούτπια. πού τούς τα
p�ουν ,' αυτιά τους, χωρίς αυ

τοί οί α.μοφοι νά. μποpουν νά. τά 
διώχνουν, γιατί τότε θά πpοοί
δουν τήν Π7,pου,σία. τους. uοπως 
μα.ς έτόνισε, δέν έπpόΥ,ειτο, λοι
π6ν, για. νυΥ.rtεpινό καρτέρι, πού 
, ' Δ' Τ λ' αιπα.,γοp_ωε;α.ι. �ν �ιχε y;7, α., -κα.λα. Υ,οοθησει και να., χ,αιτα.φθα

νουν δυο μα.ζί. Κι' ατα.ν μετά. 
άιrοό ε"Ι!χ - δυο )Jεπτά. Π1σύ εμ,εινα.ν 
ά.κίνψοt γtά γά, πεtσ'θοί),γ για. τrιν 
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, ι.., ι δ tι ,, tufι 
') α.σ:pα.Αεια, τους, εγα.ς Ε'JΚvψε κι 

α.ρχισ1a νά τρώγει εΥ'Χ χ6ιp-rο, δ 
άλλος άρχισε νά χοροπηδάει γύ
ρω του. 'Από Π)'Ι δλη κοιλιά. 
τc,υς εδειξα.'Ι Οτι C, πρ<ίΥt-σς ήτα.'Ι 
θηλυχ61ς, δ δεύτ�ερος ά.ρ::rενικός. 
τΗ�α.·ι τέτοι-:ι. τά ΠΥjδήμχτά. του 
κα.ί τά κα.μώμα.τά. του, πι:,ύ βλέ
πι:,ντά.ς τον οχι μό·ιι:,·ι ξέχα.σε δτ: 
ΕΚ'Χ'ΙΙΖ κα.ρτέpι, ά.λλi ά.π6 ά.πρι:,
σεξία. του εκα.μ,ε κα.ί κάιποιο θό
ρυ6ο μέ το πόδ: τι:,υ. 'Ώ; οτr;·; 
δμως θυμ rιθεί δτι κρ-:ι.τά.ει ·ιτου
φέκι, μή τού; εϊδα.τε τούς λε6έν
τες, μή τού; ά.π-:ι.'ιτ-Ιρατε. τΗσα.'ι, 
λο:πό-1, αύτi τi φ,ερ-Jίμ,-:ι.τcι. τοϋ 
ά.p::rεν:κοϋ πα.ιγνίδ:α., η δελε::ι.-Jτι
κΞ; έπ�δεiξει; γ�ά σ,Jζzuξrι; _.\ύ-

, _τ -λ , , , τη η-::α.Ί ,1 ερω-:η-Jη τι:,υ. 
Τό θέμ,α τQυτο κι' ώ; λόγQ; 

χ�
') ώ; ά.ντίλογο; οε,ι είνλ� ξέ,ισ 

γιά τού; κυ·ιηγούς 1δ:α.ίτεp-:ι., έφ' 
eι-JQν α.ύτοί εχουν πολΗ:; εϊικα.:
ρίε; '17.. π-:ι.pα..κολουθουν τi λε
γόμενα. κυ·ιηγετικά τριχωτά κ-:ι.ί 
φτερωτά κυ-ιήγι-:ι., ά.λλά κα.ί γιά 
το'/ κά.θε ενα'Ι μιας, δεδομέ•/QU οτι 
βpιnόμ,:χ;Q'τε κάθ,ε μέρα. σ-,<εδό-ι 
σ' έπαφή μέ τόν γ•Jpω μα.ς κό
σμ.ο τώ·ι ζώων, γ:' α.ύτό θά, δο
κψά"Jω μ:ά εξήγηση, έννοείτα.ι 
χωρίς νά ξεφύγω ά.π' τά δp:α 
τοϋ δια.θε::rίμου χώρου. 

* *:,:
υΟπως εί·ια.ι γγωτ-ό, σ-::όν πλα

νήτη μας, στη γη μα;;, λειτουρ
γεί δ νόμος της δια.ιώ-ιιση;; της 
ζωης τόσο στά. φυτά., οσο κα.ί 
στα. ζώα.. Μοιά..ζει, μάλιστα, μπο
ρούμε νά. ποίίμ,ε, σάν ά.διάκοπο κί
νητρο γιά πα.ρα.γωγή περισσότε
ρων οντων. Για.τί α.ρά. γε τουτο; 
Άιπά.νtηση &πά.ρχει, ά.λλ' έπε;δή 
ξεφεύγει α.π' τό σημερινό θεμα. 

μ,χς, τήν ά.ψήνω γιά κ-:ι.μμ:ά. αλ-
λ η, φορά.. , , . , � Η δια.ιω·ι�'J'Υj, ι.οιιπον, που ο:α.-
τη�είτ-:ι._: μ� �-ι άνα.π7.p-:ι.γω

0

γή,
κ-:ι.ι πι:,υ στη βα.ση της έμ:ρ::ι:ιιζε
τα.: σiν δια.φοpι;ιπ:οίηση, έπ:-τελεί
τα.ι μέ τήν ε-;ωτη δυ6 O'll'rW'/ όp
"('α. Υι κ-i δια.:pοpετικών. Έξ"Χιρέσεις 
μο·ιογο-ιικη; ά.ηπα.ρα.γωγης δέ 
λείιπουν. 

Στούς μονι:,κυττάρ:ου; οργ-:ι.·ι:
,�τ:.ιQύ; τΧ δ1.Jο κ'Ytτ1..p:t π�U έ'iώ
'Ι'..ι'Ι'τ'Χι έμ:ρ,,χνίζου·ι δ:7..ψ,pά μετ"Χ
ς•J το•;ς. Είν,χι τότε, απω; λέγο'Ι
τ--:ι.ι, ά·ιισόγα.μ'Χ. "Αν &μως μοιά.
ζου,'ι πολύ, εί-ια.ι τ6τε, απως λέ
yο·ιτ-:ι.:, ί-JόγΙJ.ιμα. '.\ ντίθιε't"'..ι, στά, 
πολυκύττ-:ι.p-:ι. ζώα. οί 3:7..ψορέ; εί
'ΙΧι ζωηρέ; κ-:ι.ί κΧτ-:ι.λήγου·ι στόν 
φυλΞ-τικό, &πω; λέγετ,::, δι-:ι.μοp
cρι-,μό, πού έκδηλώ·;ετ,,χ: πολυιπο:
κιλα, μέ έμ:p"Χ'Ιή χ,,χρ-:ι.,.τηpιστ:κά 
στο μέγεθο; του σώμα.το;, στόν 
χpωμ,,χτ:σ�ό, �τά. κέρα.-::-:ι., στό τpί
χωμ,χ, στα γενει,:ι. κ.κ.έ. 

Ό φυλετικός α.ύτό;; δ:-:ι.μοpφι
σμό;, γνωQ'τός μέ τ6 yε-ιι-κό ο·ιο
μα δευrtεpεύ.οντε:; φυλετικοί χαp-:ι.
,.τηρε;, ενώ 'Jτι:t. 'JΠΟ'/Ουλωτ,χ 0-

είλ:a.τα: στίς όpμό·�ε; τώ·ι γε-ι
νητιr.ι<,W'Ι άδένω•ι, η τώ·ι ωοθηκών, 
η ακόμ,:ι. κι' α.λλω·ι άδένω'ι, -Jτά. 
ά.7Πόνδυλ-:ι. μένει ά·ιεξήγητο;. λΛ
τi; οί δ:αφοpές εί·ι,χ: κ-εί'ι'ες ΠQU 
κι ΨJΪJ'Ι X/xrtά. πρώτισ-::ο λόγο τά. 
&.ρσενι.rκ.ά. σέ διά.:ροpε; έπ:δείξεις, 
σέ προι:,φορές γα.μηλίων δώρω'Ι, 
οπω;; παρα.τηρ.είτ'Χι Κ"Χί στ.ούς ά.ν
θρώπους, σέ εκπομ,ιπέ;; φωτε:vώγ 
σημά.τω'Ι, σέ iχιπομπές ήχων, ο

σμών κ.λ.π., &; δτου ίκανοιποιη
�εί ή ερωτική πείνα., ·ή σύζευξη. 

Κατά. τα.ϋτα., αύτοί οί δελξα.
σμοί, επομένως καί τά ιδιcιρρu-
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θμα. πrpή,μα,τα, καί φερσίματα του 
λαγου πού συγιεπrjρ1αΥ τογ Ε.'l•ΙΧ'Ι 
τ-ης παφέοο; 'Χιαί του στοί,χισ�v 
τήν ά.ποτυχία του 'ΚΙΙΧψt��ριου, δέν 
πρέπει νά χα.ραικ.τηρίζωνrrαι ώς 
πα,ι γνί1δ ιια. 

"Ας πάlμε τώpχ στό-ι ά.-ιτίλογο. 
ΙΙiαίζουν τά ζώα.; Αύrtή ή έρώ

τη1ση μποpιεί vά χιαpα'Κ-τηρ,ιισrtεί ά,
φελ ής, ά.φου ολοι μα.ς ξέρομε οτι 
τ:ά. οtκια.χά, μας τουλά,χ ιαιον ζώα, 
κι' οχι μόνον τά μικρης ήλι-Υ.ίας, 
iλλά κώποrtε - κάποτε καί τά με
yά.λ ης ήλικία.ς, π,χ,ίζου"Ι. 

"Ας προχωρήσου,μ,ε τήν έρώτη
ση. Γιατί παίζουν; Καί π'Χ.ίζουν 
8λα; 

Στην έρώτηση για.τί παίζουν 
μποp�ί νά δο:θεί πά.λι ή άφελή; 
α.'ΠΙΧΥτηt:Jη, για.τί εΌ'J'ι τού; ά.ρέισει. 
'Όμως μ' αυτή δέ λύετα.ι τό πρό
ολ ημά, μιας, οπως δέ λύθηκιε στην 
έρώτηση πού ε1θε,σε ΚΙΧ'ΠΟ'Uε ΚΙΧ
ιποιος, γιατί τά ψα:rοεζοιμάχα.ιρα, 
ε!ναι μιπρός στρογγυλά κι' οχι μυ
-αερά μέ τήν άιπά·ιrtηση, &τι ετσι 
τά εψτια)�ε δ ΚΙ!ΧJ'tlαiσ'ΧιΕU<ΙΧ!'.1τής wυς. 

"Ας πάιρουιμιε, λοι,πόν, τό πρό
ολημ;α, άιπ' τήν αρχή. 

Τί ε[να,ι παιγνίδι; Πα.ιyνίδι εί-
" ΤΙ:c ,1t:' ' ' γα,ι εv,α, ειιcιος 0aι,οοσκ σης που γι-

',ΙΞΙται η πρέ,πει νά γίν,ε"Όα,ι στο ϋ
πα.ιrθρο, χωρί,ς 8μως v' άπακ.λείον
τ:α,ι κι' οί κλειmοί χώροι. Μέ τη 
σχ,ετυκ:η προισπάθεια, πού άιπιαιραί
τηιτα, ΚΙαW-ΌΙΧλΑJεται 1 εpχετα,ι ώς 
συνέιπευα ή δw,σκΘδ�ση, δηλ. τά 
γέ.λοια,, ή χαρά., ή ψυχιΙΚή καJθό
λου εόφφία. Κι' ένώ α.ύτή ή έξά
σrκ:ηση μσιάζει σάν να έ.-ΥJδηλώνε
ται &ιπλα, κα.ί θελ-ημωtι'Κ.-ά., ομως 
προέρχ,ετα.ι άιπό κάnοοια ένόριμη
ση, &ntό κάποια έσωτ.φι'Κ-η ροπή, 
κά.τι σά,y ξέ.αιt�μα. του όρ'γ1α.νι-

σμου, δείχνονrtαις κατ' α:ύrtόν τον 
τρόπο τή μαλ1θακότηrtά του. 'Ώ
στε έΥ,εί πρέπει ·ι' ά,γα,ζ ητοιυμε καί 
τά γέλο�α. ΥJ'Χ-ί τή χαρά, μέισα δ-ηλ. 
στί; τό:JJες φ6.'.1ει; πού παίρνει αυ
τή ·ή έΥJδήλωση. 

Τά πα,ρwοείγιμα.τα. κάJθε άλλο 
π1.;pά λείwαυν. "Ολοι μσ,ς ξέρο:με 
8τι δέν παύοUΙν νά ,πα.ίζου1ν οί γά
τε; μας, τά σκυλιά μας, τά 'ΥJΙΧ

τ:Jι1κοοΥ.ι1α, 1μα.ς, τά. rπpΟΟΙΧτά.κια, 
μια.ς, ά.λλά yι,σ..τί οχι κσ..ί τά γα.�
δουράκια. μας 'Κ.-ι' ά.Υ,όμα ΚΙαί τά 
y,εροΥιτόιτ�ερα ά.π' 8λα αυτά. Μου 
εχει μ;είv,ει ά.Υιεξίτηλα στή μνήμ,η 
1-1-ου ενα μχ;υλάιρ,ι κι' ενιας γά.ϊδα
ρος, μεγια.λοο�α, μά.λιστ,α, κ.αί τά 
δυό, πού εϊχοομε 01τό 220 Σύντια.y
ιμ,α. της 7 rις Μιειρ�ρχ ίια.ς στ-r; Μ .' Α
σία. Παιρ' δλ,ες τίς δέκ,α�δώδιεκn. 
ώρες η καί ΚΙατά τίς περuσ:τάισ�ις 
καί περuσ::Jόtt1ερες πού περι-πατού
σοομε, α.ύτά. φοοw.ά παραιφορτω
μέ,,1α., &,v,τί νά ξ,ε'Υvου,ροοστουν η
νά φ&,1ε 'Υ.ιεί 'Που φτά.νσ..μ,ε, α.ρχι
ζχν κάτι τpιελλά πσ..ιγ'tuδια κι' 
εγώ 1δέν ξέρω πόση ωρχ. Γιατί; 
Άλήrθειια, γιοοτί άκ6μα. καί σ' αυ

τή τη-v περίιrοτω'J"η, πού γιά μάς 
-οούς άvθρώrπους εΙ-;αι ά.κ.ατα.νόη
Ί?α; 

Άλλα. μήπως κα.ί τα. ένά.λια. 
δειγ -rοαίζοον; 'ΑJyοοφέ1ρ1εrτιοοι μά.λι
στα κ,α,ί τό .�ξης iξαφετυκό πα.ι
y,;ί1δι rπού Ε'ΚΙΧ'ι'Ε ενrχ,ς μ�κρός, Διο
wσι10� fιταv τό ονο:μ.ά, :ου,, μ' ε,�α,
διελφι νι στ'Υf'Ι πα.ρ1ιχλια. επι,σης κα
που κεί στη Μ. '.Αι:Jία. Σιτ+,ν ά.ρ
χή πού πλ-ησίαισε τό δελφίνι, δ 
μ�κ,ρός i(Όαν φυσικό νά φοβηθεί 
καt άρον � άρον βγi)κ,ε άιπ' τή θά.
λαι01σα. Μειτ:ά ομως &πό δυb - τρεϊ,ς 
'ήμέpες πού δέν f,πα;φε τό διελψί
νι νά τό-; πλησιάζει, ιιτηιρ,ε Μ.ρpΟζ 
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κ:' α.ρχ υσα. γ του κσ..λου 'Κ;ι:t.ιρου 
παιy·ιί1δι-:ι. Μά.λιστα; μιά. ήμέρσ. 
τό δελ ί 1ιι τόv πλησίαnz κ.αt μπ-:ιί
Ψητα; σιγά. - σιγά. ά.νάJμ,εσα στά. 
σκέλια του τόv σή-κωσε μέ προοr;
Χ"f/ yιά vά μή πέσει κα.t τόv πij
γ,ε λίγ-χ. μέτρα. στ.ά βαθιειά.. '' αιεί 
ά.ψου τόv γύρισε δυό - τρεί; βόλ
τες τbv ξα.vάιψερε σ�τά ρηχά. δ
που τόγ α.ψησε. ' πό την α.λλη 
-ήμέρα. μsτά τά π-:ιιχνί,δια. του; 
στά ρηχά τόv εσcα.ιρvε κ.α6ά.λα 
του καί τόγ πrryα.ινε πιό βαJ�ιά., 
&που μιετά άιπό λίγους κι' έ.κεί 
γύρους τόv ξα.vά.ψερvε στά ρηχά.. 

Κοοτά τα τιελευιτα.τα. χρcvια. οί 
μελέ.τιες γύρω σttα δ<ελφίvια. μα.; 
1iποκ.σ..λύmουν δτι είγα.ι τόσο εξυ
ιπvα κχί &:χ.ούψ11,τ,α.ι τόσα. κ.α:rορ
θώματά. τους, δείχ\ΙΟντα.ζ ά.vτίλ η
ψη κα.ί σκέψη, πού ποιός ξέρει, 
&πως οί έρειιινηιτές τους λένε, ιιtό
σοι α.-ι&ρωποι θα μπορουν να πα
ρα6γοϋv μαζί -οους. Έιπο,μένως 
καί τά παιγνίδια αυτου του δελ
ψ:νιου με τόv Διονύσιο μ.ιπορουμ.ε 
να ειπουμ,ε δτι ξε εύγουv άιπό τόv 
yε·ιικόv ΥJανόvα. 

Πάντως α.ς μή λησμονοϋμε δτ: 
τα ώα. δέv είναι άνθρωσcοι. Οϋ
,:,ε βλέ-πουv, οϋτε ά;κουνε, ψυσι-κά 
τόv γύρω τους 'Κα.ί μόνον κόσψι, 
με τα μά.τι1α. -καί τα α.υτια ίδια. μέ 
τόν ανftρωπο, χωρίς Vα ψιτοοσΟU',),Ζ 
καί σέ σύγκριιση λογιικης. Άvτ:
μετωrπίζουv κι' α.ύτά τά προ6λή
μα.τα της τραp- , της δια.ιώvιιση; 
του είΊδοι>ς, ά.κόμα. ΥJα.ί της στέγης, 
ά.λλά. τά λύνουv με τόv δικό τους 
τροοο, βάJ ον-cα,ς σε ένέρyεια. τή 
δ�κή τους, τ+,ν περιωρ�μένη λο
yιrκή, αισχετα. rπρος τή μ,εrοαιξύ 
-τους βαJθμίιδα., βαJθμDδα πού δέv

&ιιtολείntει, &πως είvα.ι γνιοοτ6, 
κ.αι στού; &'ιlθρώιιtους, 

'Από παρατηρήσεις πού εγιvα.ι 
σε διάιψορα ,ενυδρεία. πuστοποιή
θrιχιε &τι παίζουν κα.ί τά ένά.λι«, 
διπω; πά.λι ά.πό συστηψι:τιικέ; πα
ρατηρήσεις, άιποοείχτηκε δτι παί
ζουν καί τά πουλιά., ά.λλά κ.αί τά 
έρ-πετά.. 

Έρωτα.ται δμω;. Πα.ίζου,v τά 
σtρειlδια, οί σοι>rπιέ.ς, τά χτωπό
δ• α; Κι' &α.v οί έλέψ,α.νrtες, γιά 
v«ρθουμε κα.ί σ' αύτούς πά.-λι, κι
νουν τtς προοοσοcίδ<ες τους η τtς 
ουρές wυς είναι έχιδη.λώσεις παι
yνuδιωv καί ύιποοο-η.θαιν εwι τή•ι 
με παιγνίδια. ά.νά.ιπτυξη των πα.ι
δu�v ταυς; Πα.ίζοο�ι' οί ριιvόικ.z.ροι 
στα.ν στούς ζωολογιικούς κήrπους 
cmρώχvουν εν« στρογγυλό ξύλο, 
πού wύ; εχουv ρίξει, rΜΌε με τή 
μύτη τους, πότε μέ τό κέρα.τό 
tΌυς; 

" ς κ,αιw,λ ηξοuμε τώρα.. 
Μποροϋμ.ε νά βε6α.ιών<>υμ.ε πρά.

yμα.τι οτι δλα. τά ζώα. παίζουν, 
&τα.ν δε ,μ.α.ς εrναι γνωστός δ τρό
Π'Ος του παιγvιδιου τους, διπδτε 
π�θα.νόγ νά. πέ,cpτουμε σε παρεξη
γήσεις δ-ΌαΝ βλέιποU",.t,ε διάφορες 
έχ1δηλώσiε το,υ,ς πού τίς πα.ίρ
νουμ,ε γιά -rοα.ιγνί1δια.; 

ΙΔέν ά.ιπαχ.λιείε.'t'α.ι νά πα.ίζουν.
Καί ιπaλλωv ά..πό αυτά 0ιί ώρ,ισμέ
νες ε.ΚΙδηλώσε�ς 'ΌΟυς πρέπει ά.ΨJ,ν
τίρ,ρητα. ,yά, ιπροοολέ.πωνΌΙΧ)ι ώς 
πα.V(Υί,δι.ια.. "Άλλωστε, γα μή λη
οη..t;ο�'τ)αι ι<ιε ίvο mύ εt'Τt'α.με π�ό 
πά.vω, ,ατι τό πα.ιyνίδι εί'ι'α.t ψά 
εvόρμψη με σ�καπ:ό, ά.πό τή μηιtέ
ρα. Φύιτη, τήv καγονική ά.νά.πτυ
ξη κα.ί λειτουρ,yία. πρώτιΙΟ'Όα. των 
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μuωv 'Χι' ά.πό κ.ovw. των διάιψορωv 
όργάνων του σώμα.τος, &πως -η; 
wαιρδιάις, των πvωμόvω ι Υ •• cί.. Καί 
τ,ελω-οα..ία.., α.ς μή λησμον.εοχι δτ. 
•ή 'Επιστήμη, πού δ�ι cχ:ι πάψει

1969 

τήv 1ερωvά, της, &πω; κα.ί σ' α.λ
λους τομείς, ε-σι %αί στον ιπρο-
1(,Ξίιμ,εvοv, δέν είmε ά.%όμι:1.. τ-iyv τε
λ,ωτ�ία. τ-ης λέξη.

ΠΑΝ. ΖΕΡΒΑΣ 

Έ,ας Οεφας στεφΕ, ιιε Ιον�οιιδ(1ια γ·ρλάιlτα τη, lJ ουιιιί,ι 

'Αρανταίη1ι, βουλευτίνα της 'Ινδίας, προ·.δρο τη; Θεοσοφ ,;ιης 

Όιιοσπο,δίας Νεω,. Ί-Ι φωτογρύφια ί-δηιιοσιειίθη στο ί,bιιο 

ιιΕριοδι,Υο Kala"-�hetι a ιιc τψ σηιu.είωσι: Ισως ό έΗφας ά, ε

γ,ωριί,ε τού� ύτερ τω, ςωω, άγωνcς στό 'Ινδικό κοινο6ούλιο .• , 
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·uαι
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n uaτayωyn του 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ιt"ΑΘΠΓΗΤΟΥ 

Ή καταγωγη τοϋ σ-κ•;λου είναι 
άρκε.τά σκι:,vεινή. 'Ωστόσο, έξrι
κρι6ώιθηκε &τι εγι νε σύ·�τροφος 
τοϋ άvθριίmου έδώ χ.αί 10.000 
χρό•ιια, στην άρχη τή; •,;εολιθι
κής ε.ποχής, δηλαδη τη-ι έποχη 
πού οί πρόγονοί μας δέν είχαν ά
κόμη κα'ΟΟιρ,θώσει να έξημ,ερώ
σου,y καί ν' ά.να1θρέφουν ζώα. Ό 
σύγχρο·ιο; nύλο; είναι ή κατά.
λ ηξι; τή; διωσ-ταυρώσ-εω; τσ-ακα
λιοϋ καί λύκου. ΥΕκτοτε, οί σ--ι<.ύ
λο: διαφοροποιήθηκαν σi μιά πο
-;ότητα :ρυλών, πού δ α:ιθρωπος 
πολλαπλασίασε μέ κριτήριο κυ
rίω; τη·ι αμορ:ριά καί τr,ν ί καν�
τητα γιά ώp:σμέ·�ε; δου.λzιέ;, δ
πω; τό κυ·rlr(ι χιαί ή :ρύλαξι χ.ο
παδιώ·ι. 

Σήμψχ, ύπά.ρχουν π-,λλέ; έ
κατοντά.δε; &.πό διά.:ρορε; ρά.τσ�; 
μέ χ.αιθωρι�μ.ένα χαpα'%τη,ριr.•κά.. 
'Αλλ' ώ; τώρα κηεί; δέ·ι άσχο
λ ήθηοcz μέ τη·, κλ ηρ'οναμ�κότητα
τοϋ χαραχ.τηρος τοϋ Τι<.1jλου, πρό 
πα,,rό; τη; πι1σ,τότητός τ-,υ, στό·ι 
άνθρωπο. Ό καιιtrr(ητή;; Κό,ιpαντ 
Λόpενtζ, δ διάισημο; διωθυντης 
,οϋ 'Ι 'fΟ"tιrtούτου Μά.ξ Πλά.ν-κ, 

• , �� 1 • • 

γνωστ;ος σ- w.ον τυν κοaμον για 



28{; Ι ΛΙ Σ Ο Σ 19691 

τίς έργαισίες του πάvω στή συμ
περιφορά. τωv ζώωv, έρεύv-ησε τό 
πρό6λ μα. Ί.ποστηρίζει δτι πρέ
πει νά. δημιουρϊ'Υ/θη μιά. νέα ρά.
τσα σκυλ:ων, οχι πιά. μέ: τά. κρι
τήρια, τη;; όμοpφ:α.;; (πολύ ύπο
κειμενι κά. άλλωστε), αλλά. της 
π:στότητος καί της νοη11,οσύνη;. 

Ό καιθηγητής Λόρεντζ --1tού 
, 'θ ψ λλ ' 'λ , ' α.νε ρε ε πο ου;; σκυ ους ο:πο 
διο:φορ,ετιχiς ρά,τσ,ε;- ύποστηρί
ζει δτι ή πιστότης του ζώου στο 
αφεντικό τGυ εχει δύο ξεχωpι-

' ' ' 'Η ' r .;, ' στες α.ιτιες. πρωτη ε ΨJ.ι ·,1 α,-

φοσίωσι κάθε αγρ:ου σκύλου στο'/ 
αιρχηγό του χο,παδιου, ή δεύ-τ,ερη 
είναι ή προσrι..όλλ ηι:,ι του κουτα-
6ιου στή μητέρα -του. ' λλ' ή α.
φοσίω.σ: αύτή α.νrτί vi δ:σ,ρ0ι..έση 
μερικούς μηνα.ς, δι,α.ρκεί σ' δλη τή 
ζωή τού ζώου, &τα.v δ Ο""ι..ύ,λος τή·ι 
στρέφει προς τό ά.ψε·ιτ:κό του. οι

δύο α.ύτέ:ς πηγές π:στότηrtv;; καί 
α.:ρDσιώ,:;εως δέ:ν είναι του ο:ύ>του 
β θ - , 1:, , , Ο' α. μου στις υια.,φορ,ες ρατσες. ι 
ράτσες μέ: μεγάλη α.·ια.λογία. α.ϊ
ματος λύκου εχουν τήv πιm61tη
τα πού είχεν δ ά.γp:ος σκύλος γιά. 
τον αρχηγό του κοιπα.δ:ου του, ε
νώ οί σ,,.ύλοι μέ: α.fμ:χ. mα•,<,α.λιου 
δείχνουν στοργή, δμοια μέ: του 
'ΧΧ)ι>:ται6ιου σιτή μητέ,ρα 'tloυ. Πρέ
πει vά. σΎ)μειωθή δτι τό κοπάδι 
εχ,ει μ,εγαλύτφη σημασία γιά. 
τόγ λύΧο πα.ρά. γιά. τό τσχrι..ιχλι. 

Στον τομέα. των σχέ,σεωv σκύ
λου - α.φεντιιχ.αυ, τά. δύο αύτά. εϊ
δη πuστό-τηrτος εrwχι έντελως δ:ο:
φορετικά. Ό σ-ιt.ύλος πού προέp
χ,εται &,πό λύκο θά. δ•είξη στο &.
φεvτιrκ.ό, του &.πακλειστιική κα.ί α
νεu ορων πιrσ:τότηttα και &ιδια..τά
ρα.χη φιλί-α.. Θά. μείνη σ' δλη του 
τή ζωή, δ σοcύλος του ί,δ,ιου &.-

φεντ:κου, χωρίς ποτέ: νά. κ,α.τα.δε
χ9'η νά. εξοuΚJειιωθη μέ: άλλους &.-ι
θρώποος. Τ,ο:υτόχροn θά. διο:φυ
λάξη μιά. σχετική &.ν,εξαρτη,σίιχ 
ενα.ντ: του κυρίου του y.αί δέ:·1 θά 
γί·ιη ποτέ σκ.λά6ος του. Πρ�φα
νως δ:ότι θεωρεί τό &,φεντι κό του 
σi·ι σ.ρχηyό του κcrπαδ:ου του 
κα.ί εvστικτω·δως του δείχ?ει π:
στ6τητα, φιλία, βο'iiθει'Χ, :Χλλ' 15-
χι πλήρη ύπσιταγή. Ό σκύλος 
πού προέρχεται από τ,:;ακάλι θά. 
ε!ν,:ι έντ;ελως δ:αφορ,ετιrι..ό;;. Θε
ωρεί τό αφ.εντι0ι..ό του σά.•ι μητέρα 
του. 'Επί πλέον, δ:ετήρησε σ.πό 
τή·ι πολύ παλιά. έξημέρω,:;: τού 
πιρ,ογάνου, τιου τσι:1Μαλιιου ------έξη1μ,ε
ρ,ωμέ1vου πpLv, &,πό τό λύκ.ο- πλή
ρη ύπατα.y'Υj πού τον Χάνει νά. 
σπ,εύδη μόλις του σφυρίξουν καl 
νά ύπα.χούη στlς πcφ,:μ�Υ.pότερες 
επιΙΙ}υ,μίες μι:1,ς. Ταυτόχρονα δ:α
τήpφε ενα χσ..pα'Xrtrjpα εξσ,:,ρετι
κά νει:1Νιrι.ό πού τόv κάνει έπιδ.z
Υ.τ:κό γ:ά κάJθ,ε ε'ί1δουις οί:χ,ειότη
τε;;, νά. πηδα. χαρούμενα πά.νω 
στο ά.φεντ:Χό κ'Χl νά. ζηr:ιαν.zύη 
διαρκώς τήν τροφή του, &πως ά.
Υ,pt6ώς κά.vει τό κουτά.6ι με τη 
μφέρα. του. Ή πίστι του, &μιως, 
εΙνα: άμιφί6ολη σχετιιΧά. μέ: τον 
σκύλο πού προέ,pχε�αt άιπό λύικο: 
θά. δ·εχθη καί νέο &ιφεντι¾δ. 

Κοs,11ολογης, δ σκύλος - λύοcος 
θά. εΙ.ναι πά.ντα πιστός, αλλά. δύ
σχολα ενσωματώνεται στον κ6:;μο 
μας. Μόλις ά.πουισιάισει τό αφεν
τικό του, για. καιρό, δεν πει�ο:ρχεί 
σε Κ'ΧΥ.έVα καί κάν,ει του Υ,Ξψαλιου 
tου. 'Εάν τό &.φε'ltικό άιπουσιάση 
χρ-όν�α., θά. πέ.ση σε ήμιά.γρι.α. Κιο:

τά.'Ο'ταισι, πνίγογταις κότvες . καί 
κουνέ-λια του στπ:ιτιου "Υ) της yειτο
Υια.ς καl θά. πεθά.νη τελιrκ,ώς &.πό. 
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κα.τάιθλ:φι. Ό σ-ιιύλος - τσ-χκάλι 
&.ντίθετ-χ, θά. εlvα.: λιγώτερο πι
σ:6ς, ά.λλά, Π�b εύέλ�Υ...tο; Κ'Χι ΚCι�

•;ων:κ6;, ά.λ'Υjθι'Jό Πc.<ιχ•ι(δ: του 
σπ:τι,;,ϋ. 

Τ\ ,.... ' θ' ή ' 
,. ο ιο,χ•;:κο α. τ,χy vrι. εχη κ-χ-

' ι, ') ό ' ' ' νει; εvα. σκυ .ο πιστ κ-χι υπεpη-
ψ'ΧΥο, σά.ν τό·ι ά,πόγο•ιο του λύκου, 
αλλά. και στ,;,ργ:κό κ-χί κοιvω·ιικ6, 
σά.v τόν ά.π6γο·ιο τι;;υ ,σΧ-κα.λιοσ. 
Ό κα.θηγηιτή; Λόρεντζ ύποστη
ρ:ζει οτ: εlνα.: δ•.ηα.τ6ι: τό ά.πέδε:
ξε δια.στ-χυρώvο·ι't'α.ς μιά. 7,ι/ιλα. ά.
πό ράτ�σ-:ι. λ1.>κου, μ' ε:ια. πο:μεν:
κό σκύλο κ-χλι:ισυινα.το :.αί κα.τ,;ι.
γωγη; ά.πό τσ-χ.κάλι. 

".\; σημ,zιωθη οτι οί σκύλι;;ι μi 
αfμα. λύκου δια.κpί·ιοναι, ά.πό τά. 
ύφηλά. μήλα. πχρε:ών, τά. λοξά. 
μάτιχ κχί τό ά.vχσηκαψέvο ρ•jγ
χ{); του; πού τούς δ:·ιει μ:ά. Ζ'Ι'tΞ
λως ξεχωριστη εκψρα.σι. Τέτι;;:οι 
εΙνα.ι οί σκύλοι τη; Λαπωνία.; κ'Χί 

τώ·; Έσκψώω·ι. '.\λλά. ΤJ._Ξί3(η �
ί.οι οί εύpωπ,;ι.ϊ-ι.οί σκ•Jλο: ,' ά.πό τό 
μπουλ Ψteιγκ ίl>; :t; μπα.σε κα.ί τό 
λ•1κ6Τιιυ,λο (πο•j Κ'ΧΚGJ; ό·ι'.ίμά,ζε-

,. ) ,, , .. , .. ' 
τ::.:: ετσι εχου•ι μεγαι.η ,χ-η,ι.ογι,: 
α.ϊμ-:ι.το; τ!JΙ::.:Χα.λ:ου κ::.:ί έλάχισ:α. 
'ίz·ιη ?.ϊμ,:τος )/>κου. Τό ά,ποτέί.ε-
01:.1,:;.: πού έπέτυχε δ κ,χ,θηγη,τ:ης 
.\6ρε·;τζ ξεπτέp'Χσε δi.ε; τίς πρ,;:;
δοκίε; -:o•J. Τά. μικρά. πού γε·ιν"fι
θr1κ,:·ι ά.πό τη διαστ'Χύpωσ: πού ε
Κ'Χ'ΙΞ εχου·ι ολ,;ι. τά. z,;ι.p,:κιτηρ:σ-::
κά. τών Μο κυρίων φυλG>·ι. Ό Υ.ΙJ.

θηγητη; σχεδιάζε: •ιά. tξα.:κολου
θ-1-Jη -:ά. πεφάμ,;ι.,τά. τι;;υ, έλπί:ι;;·ι
:'Χ; νά. δη,μιουργ-Ιρη ενα. ·ιέο τύ
πο Ο"'Λ'j.λσu πού c;�; θCζ zίν�� Π�ά 
Ξ:ιιχ ζG)α πσλυ-τzλz[�;, ,jπ�ι.:χ.ι:ιύ�ν
τα;; σ' δλε;; τί; δι,χ·,ιυμά•ισ,εις της 
μ�Ιδα.;, ά.λλ' ε·η; πρχyμ,ατ:κός 
σ')'r:ροψο;;, ίκ,;ι.•ιό;; ·ιά. δώση στόν 
-iνθρωιιτ-:ι έκεί·ιο πού -:-:ιι] λε:πει 

Jean-Jacques Iarteau 

* 

uO'Jo roεp::;;-J6-:iip-:ι 
ά.γα.πω τού;; σκύλου;. 

γ•ιαιpίζω τού; ά.-ιt)pώπω;, τ6'J':i πzp:σσότ�ρο 

ΚΥΡΙ ΙΤΕ ΣΤ _ Ε:\. 
(ά.ποδ:δ.ετα..: χ,,χί σ-η,·ι Μ:ι·ιτ�..ι. Ρολλά.ν) 

"Αν π9ι&ά.λψης ε·ια. Π'Ξl'Ι'ΧΥJμέ,νο σ-ιι.ύλο κχί τό.ν κά.μη;; εύτυχη, 
δέν θά. σέ δα.γκώ-Jη ποτέ. Αύ-:η εΙνχ: ή κυρία. διχψοpά. μ.ετ�,χ,ξύ ά.v6ρώ
που -κα:ί σκ.ύλου. 

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ 
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ΣΥΖΗΤΗΣ ΕΙΣ 

Ζ ω ο φ

Ποιλλές κ' ΘΥδι.αιφέρουσες άJπόψης 
ύποστ:η(:\ίζονταιι σ' ενα ξένο 11iεριοδι
�χ,ό, JΙJOV διέθ�εσε τίς στήλιε,ς του σε 
δημ,οσία συζήτησι γύρω άJro θέ,οοιτα 
ζωοφιλίας. «Ή ίuτ;ερυαλή στίς έ,χιδη,
λι�σεις ruγάιιιη; π;ρός τά ζωα -γρά
rει ό Ε\ ας-;- δ.ευr, \ΙΕι 'μ,ιά \'Ο,�ηQΙΤ)
υrοε.ρ.ευαισ,θησια, που πρεπιει ν' απα" 
σ,χρλφη ψυ,χLαιτ.ρο» ... «Δεν σινγχω.ρω 
τη,· οοερ6ολιl)(ή άlγάuιη π,ρός τά ζωα 
σ' έΙΥ,εί:,-ους π,οί, δεν εLΥαι φιλά.Υθρω
ποι. Πρι<Υtα ν' ά.γαΙΠ&wε τούς άνιθρώ
ΙΠΙσι•; κ' ϋσ'Uερα τά ζωα» -φω,,,ά.ζει 
δ αλλος. «Δεν άξLζουν ύπέρ1μετρης 
ά.γάlτιης αλογα mλάισματα, πού δε\' 
εα,Ου•\' Κα\'έ\'ΟΙV αλλο it,QOOQΙl(J1/.lό, ωιό 
τό ,,ά μα� έξι,ιτηρmiΟ'iί,<>> - tσχι,ρί
ζεται τρίτος, πού φαί,,εται δτι εχει 
ίδι.αιίrτ�εριες ωtό τόν ηιμ,ιου.ρ,yό πληa 
ρ,οφορ·ίιες γιά τόν άληθι,,,ό προορι,αιι.ό 
ΙΥ,άlθ'ε έ,μ6ίου Ο\ το;. . . «Με συιγχω
ρ1εrτ,ε --;διαι,�αρτύρ,ε-τ.αι ιιία, καιτά τ·ή:Ι· 
άμαλογία της, ήλιrι.;ι<• μένη κuρία, πού 
δηλώ,,ει &τι κάJθιε καλ�καiιρι πάJει στό 
Σ.ά.λλ,ερ1uυτ;αιχ τό σrι.ύλο της, Χατά σύ
στ,α,σι ;,.ιτην,ιά!τ,ρου, γι.ά νά τοιϋ ά.λλά
'ξη κλίιuσ, ;,.αί ,,ά τόν γισ,τρiψη άuιό 
μιιιά έuτ,uuο,,η μιελαγχο,λύα- ά.'λλά νο
μύζω &�ι τά ζωα ε[ναι Υ,αιλύ.ι,ερα άπό 
τ'σuς <1,,θρώJΤΟ'\)ς. Κι' οχι μόνον άuι-ό 
,-ιιερuκούς ά11θρώστ.οvς --συ,,ειχiζ,ει ή 
ΙΥ,υρί.αι- ΠΟΊJ δί;ν άηέ χο11ν καν σ,;ή 
,σύγιΥ.ριισι μέ τά ύΜμΟ\ηγτι;,..ά γαϊδου
.ράrι.ιια, 11 με τά Υ.Jαλοr,rο.γα'(')α, χοι,ρι,ύ. 
:χιαί βώδι.α, ά.λλά καλύτερα, άιιιό δ
λο:υς μας, &οο κσικοvς κι' ά.πό ;,,α
λούς ... !� 

Βέ6αω,, μιε.ριικές χτιιπητά ίmερ6ο-

1969 

1 Α 
, 

1 α 

ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ 

λιrι.ες, ω,δ�λώσεις, ,Μυ Π�C;tTIQO�\'
-Uαι ιδια\Ιtερω,ς στην 'Α γγ.λια, την 
ά.Χρόπολι της ζωοφιλίας, τό καλλι
μάρμαρο π.χ. μνημείο πάνω ά.πό ενα 
μπουλνται-ι., οί στέφανοι όρχεο,εuδων 
ιπ:ανω στό,ν τάφο έ,>άς ά.λσγ(ΥΙJ, ή 
δυά. δ\,rnθή,κης <�εγικατάlστασι ώς ... 
κληρΟ\·όιu,οΙ\)Ι)) έΥός γάιτοu της 'Α γκύ
ρα1; ( δημο,σvεύθτrι.ιε πέρvσ, μιά τέrι;οια 
διαΙθ'ryκη -cιοϋ άλλοϋ ;- στό ΛΟ'Ι'iδί
ν(}), πρw,αλοϋν εϋλογα τ11 θυμ,ηιδία. 
Ή άJγόJΠ,η, δμως, κ' ή ωτέ,w�ετρ.η ά
�όιμσ., πρός τά ζωα, δ-b,, εlvαι 'Υ.α
θσλου ό!διικαιολό\γητη. Κο,μί,;οuμ,ε, ί
σως, γλαιϋιχια στην Άθή,-α, ά.λλά σω
στό νά διαφωιτύζοt'ΙμΙΕ οσους δεν ε

χουν σι�λλά&ι τό νόημα αντης της 
,ά,γά!,-ιης. Τά ζωα. εL,m άξια της 
προσταισίhς ·ι.ιαt της σι,μσταJθΙΕοο.ς μαις, 
οχι τόσο γιατί εlναι άΥΙmεράισπιστα, 
ά.φοϋ στ�εροϋν1:α, τοv ψ(}6ε,ροϋ διπλου 
της λο-γιrι.11;, οχι, άο,.όιμα, γιατί μιε
τέιχρυν τής ίδ,αις με μας μο�ρας κ' 
ειχοιη• ίjδια με μας ε,,,σrι,ιrι.τα κι' οχι, 
τέλας, γ,ατ,ί, τα.χουμ,ε άνοιγr,ι,άισει ,-ά
''<;ι ωλάιδοι μας\ γ� �άς δίv,οιυι�, το�
rι.ιόlιωvς, ,;,�; και ,ολοrι.ληριη' τη �ωη
t(Υ\)ς, αλλά, πρωιτ:uστως και Χυρ,ως, 
γι,αιτί ειγ,α;ι {i δ1 Ο< ,λ Ο. κ,' ό.π' αιύτή; 
τής �ψεως ;,.αλίίτιερα ά.πό μα;, ά.πό 
;,,αrι,ούς κ,ι' άιιrο ;,.αιλαύς. 'Η Φί,σι τ,ού; 
έστέρησε μεν τη λσγι,κή, τά εύνό,ηe 
σιε ί\μως, με κάιτι, ποο, μ,ά τήy άλή
θ,ει α, βροοr/.ίε'tΟ.ι π,ο,λύ πιό ψηλά ά,πό 
τούς ψευτοσrολιτυσμ,οος μας καί τίς 
πονηρι:ιε��,ά\δ.ιες, μιας. �εν τ� έικ1tλί
δω1σιε με το�· δ ο ,λ .ο (σε σπα'",α απ' 
αίιτά ύπά.ρ.χu μιά δόσι π.ο,yηρLαις, δ
:π;ως λ.χ. στην άλιειποϋ)' με τόν δό
λο, πού άστσ,τιeλ,εί εyα βρωιμ,ερό γνώ-
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ρι,σ,μα τοϋ ά,&ρώ.που, τ,οοο σιχWΙ,UΞ 
ρό, ωστ,ε σχ;ειδόν vύ. έξιn,δετ,ερω'\η 
την άξw, της J,ογιιΥJης του φυσεω-ς 
Το ζώο, καrrο. κα-vο,•α, δεν σε π,ει 
ρα/yει, αν δεν τό 71ίειράξης. ' ι'θε 
τα, &τ.σ,ν τού φέρεσαι με κ,σ.λωσυ
vη καί, κώwτε, γw. i,α σου μο,ο 
χά:δι, σοϋ έικδηλωl'ει �ύγwΙJμσσί"�, 
σίιτο τό θειο συνο.ίσθηιw, που ) ει-
71ίει, δυστυχώς, άuιό τασοι•ς ά,θρω 
πmις κι.' ά:-,ι.ρ1,ϋώς ά:πό κείνwς που 
εύε.QΎeιτού\'tω, περ.ι,σσο1ιερο. Κσι τού
το bεί1)'ο1ει πω; εχοι"\< μέσα τους Μι 
τι πο.ραuuαιvω άπ,ο τα αντομ,ωτα. ι.ι
' σίιwε,,σ, ',1ιnιικτα.. 'Λιχοιιη ια.ι μεγσ 

οπρειmεια ξε(}ουν κσuτΜ,ε γα δ,εί 
χ ,•ουν τα ζώα. εν έχετε δια,6ασΗ 
την ιi.ληθιrνη u&ωρία. τοϋ MO,\'tCIJQL 
οϋ, ττ,ού μ' ε.vα. 111ερηφcι,νο ΥίΥΤμα 
'tOίi ποδαριού του έπέστρεψε ίνα 
βρε,φος στ·η ιιά"•α τσυ, ποιύ, γο,α 
η01ιιέ'vη, ί.Υε"ιειιε τόν βrι.σι), έrι τι,η 
ζωων ,-α μη ι.,σιτα6ροχθι,ση το πα: 
&wι της; 

Κι' οτα, μιλαιιιε γιίl τα ζό'Jα, 
σ;κ,ειrοτ,α_ιιασvε, ά), ηθ,ει.α, ιησα σε 

τούτη την Κο) α.σι, πού λέγεται 
'Λ,ttρωστόn:ητα, με τους πολrμο ; 
της, με τι; άδv1-ίες της, με τ,η Θu
σύσ. τό�, ιιwλό�ν στις δολιοrιφες ,ιαι 
στι; ΠΝΘΚΤΟ,\<Ες των ι..σrι,όη' με τις 
αίιωιτηρες συγικ,οοαιειc; τGw σι,ιιφε
ρόνrιuη, �ιοwι εt, αι οι δ'ιΥοί ιια,; τι
τλοι γι,ά να φερώμΟJστε με °"'ληρό
τr,τα στ' αδολσ πλόJσιματα, σ<τούς 
ι'Η) ου; «�ν ζωϋ όι�ε),<(>ο�;» ιαι, σέ
ποιους, σε τει),εuταισ. α\•σJλοοι, ανη-
ιει Πiο δι,ιαιωμσιτw<ι δ τίτλος τού 
θηριο ; ε, ε[vαι ά, όJγ,,ιη να εtσαι 
μωα.-vθ(}ίι�σtος, ά.οα.εί "αχης πά.ρει ά
ιιο τή ζωη μεQι{)Ιες ττικρε,ς l,μgτ,uρίες 
Ι<α.ί ναχης πληγωθη ά.πο τίς δολι.ο
τηπς τό�ν σm'();θρώιιω'\ σου --J.. 
�οqιια ,ιαί ,<φiλω -�, σm�έλφων κα.ί, 
δι1σ>τuιχώ:;, σuιχl'α σ�,γ,εΛώ\'- γ.ά "α 
ι,σ,ιια,ρό}Ο'Τ)ς τον , ώ(.)Ο,ίο ., στίιχο , το,u
Κωσrτα Καρuωτιιr,ι.η: ιι: Οτα. α.Υοu
ση; ά.,Θοωuτους, πίσε χmιιω .71ίριη,,-ής>. 
Γι,α. πάσα, αρα. γε, ιιέ) η τού ζωιικ.οϋ 
βασιλll'LΟΗ Θα. μπορούσε διvαi.ο; vα 
),ε,χθη καrτι πΟJροu.οιο; 
(Άπο τό ιι:ν Ε'6νος») 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1. Ν. Δ Α Μ Π Α Σ Η

Η ΚΡΗΤΙΚΗ Μ ΥΗΣΙΣ 

Ό \Ιινωϊκος; πολη16iJός;, 6ύγχροvος; τοϋ των Αiγυπτίων, των 
�ουμερίων 1 ai ιGw ιπηων. ύπερβαίνει n\γ ήλικίαν των ΛΕ' 
αjι.ίJνωΥ η.Χ. κοi άκμά(ε1 μέχρι τοϋ ΙΕ' η.Χ. αiωνος;, ά1J10 των μέ-
6ων -rοϋ όποίου ορχετοι ή παρακμή, π�θανως; έκ θεομην1ων κοl 
έκ ξενι:κων έπιδρομων, των Μυκηναίων μετα των 'Αχαιων, κατ' 
όρχήν, καί, μετα τον Τρωϊκον πόλεμον, -rων Δωρ1έων ( 1). Καθ' 
'Όμnρον, ή Κρήτη, έν πελάγει κειμένη, εϋφορος; καi περίρρυτος 
ύnάτων εχου16α έννενήκοντα πόλε1ς;, κατήντη6ε να κατοικfίται 
ύπο διdφόρωγ ψuλων, i,δfαν γλW66QV λαλου6ων· έκεί KQl 11 με
γάλη πόλις; Κνω55ός;, δπου ό θεοφιλι\ς; Μίνως; έιβα'6ίλευ6ε· 

Κρήτη ης; γαί έ6,η, μέ6ψ ένi ο'ίνο111ε 111όντψ· 
καλiι καi πίειρα, ηερίρρυτος;' έν δ' ανθρωποι 
ιΠολλοί, άnειρέ5101, καi έννήκοντα πόλειες; 
cί.\λn δ' αλλων γλω65α με.μιγμένη· έν μεν 'Αχαιοί, 
έν δ' Έτεόκρητες; μεγαλήτορες;, έν δε Κύδωνες 
Δωριέες; τε τριχάϊκες;, δϊοι τε Πελα5γοί' 
τfiυι δ' ενι Κνω5'5Ος; μεγά.\n πόλις;, εVJθ:::ι τε }.Ιίνως; 
έννέωρος; βα6ίλευε, Διος; μεγάλου δαρ15τrις; ( 2). 

Ή έν Κρήτη λατρεiα τfiς; Μεγάλης; θεας; η Μεγάλης; 
Μnτρος; της; παλαιολtθικfίς; κοi νεολuθl!Κfίς; έηοχfίς;, προηγουμέ
νης; τοϋ αρρενος; θεοϋ, εiκονι(οιμένης; με προτεταμένα 5τήθη, φc
ρού6ης;, ώς χθονίας θεότητας;, οφεις; εiς; την κεφαλήν, άναγνω-

1) Precope, J.: Medicinc, . l,ιgic and 1yLl1ology, p 47-49. Ed. 1 -leinemann,
London, 1951,. 

2) 'Όμηρος: Όδuσσείας Υ, 1ί2-1ί9, Beraι·d. Ed. Le Belles Leιιres, Paris,
1921,_ 
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ρ1ζο11ένnς, έπίι6nς, ώς θεας - άγελάδος, ώς πνεύματος τι11ν δ6-
δρων κπi των καρπών καί, βραδύτερον, κατα5ιά6ης uφαίας θεό
τητος ιών γεννή6εων, τiίς γονιμότητος, της τύχης καi τοϋ θα
νάτου ( 1), παύε�, 6VV τ� παρακμ� τοϋ Μ1νωϊκοίί πολιmομοίί, να 
κατέχτ:ι ήγεηκην θέδιν καi άντικαθίυταιται ίm.ο της Ρέας, μητρος 
τοϋ Διος - πατρος θεών καi άνθρώπων, ή όποία παραδίδει η\ν 
πρωτοκαθεδρίαν τοϋ θήλεος εiς το αρρεν καί, οϋτως, άπο της: 
μητριαρχίας είδεpχάμεθα είς την πατριαρχίαν. 

Κατά ιι\ν γ,ω6τiιν παράδο61ν, ό Κρόνος:, άδελφος καi σύζυ
γος: τiίς: Ρέας, δια να μη έπαληθεύ5t;ι 11 πρόρρn51ς τuΊν γονέων 
του, Ούρανοίί καl Γαίης:, κατά τι\ν όποίαν ίrπό ηνος: των τέκνων 
του θα έξεθρονίζετο, κατεβρόχθ1ζεν αύτα αμα τ� γεννή6ι.:ι των, 
ώς ωίίτο δuνέβη δια την Έ6τίαν, Δήμητρα καi 'Ήραν, τί.ν Π\οι'ι
τωνα καi Ποδειδωνα. Ί-1 Ρέα, 1111. άνεχομένη την περωιτέρω τε
κνοφαγίαν τοίί Κρόνου, οτε έκuοφόρε1 τον Δία, κατέφυγεν εiς: 

Κρήτην, οπου έγέννη6εν αύτον έν κρυπτψ καi εδω.5εν είς: τον 
Κρόνον έδπαργανωμένον λίθον, άντi τοϋ νεσγνου, τον όπυίον 
κατέηιc, μι\ άντι.\ηφθεiς: η\ν άλλαγήν. Ή Ρέα ένεηιοτεύθη τον 
άρτιγέννητον εον είς: τους Κορύβαντας, οί όηοiΌι διεφύ\αΓ,αν 
αύ1-ογ ι.:i.,; το δπή.\αιον της ίκτης: η της 'Ίδης, δπου, δια του θο
ρυβώδους: ηερi το λίκνον του χοροϋ των, παρημ111όδιδQV τον Κρό
νον ν' άκούω:ι τους κ.\αυrθμηρ�υμοuς τοίί νεογνοίί. 'Εκεί, ώς βρέ
φος, � φροντίδ1 των υμφών 'Λδραυ-rείας καi 'Ίδας: έτράφη διcι 
τοίί γάλακτος της αίγος 'Αμαλθείας, τοίί μέλιτος της μελί66ης 
lfανακρίδος καi του άφεψήματος τοίί εύώδους δικτάμου της ί
κτης καί, βρC1Jδύ rερον, έδιδάχθη τος χρη5ίμους: τέχνας καi έπ1-
τηδεύματα ύnο των Κουρήτων και Ίδαίων ακτύλων. Ό Ζεύς:, 
οτε ήνδρώθη, κατέλαβε τι\ν έξου5ίαν τοϋ κό5μου, ,άνατρέψας το, 
πατέρα του Κρόνον, τον όποϊαν ύπεχρέω6ε να πίJ:ι το μαγικον 
φάρμακον της λ!ήτιος, δια τοίί όποίου έξήμεδε .ζωνm καi έν 
πλήρει άναητύξει τα ύπ' αύττοίί κατn6ροχθ16θέντα τέκνα του ( 2) 
(3)(4)(5). 

'Η Ρέα έξεπροοώπει την αύτiιν βαδικiιν εννοιαν της Μεγά
λης Μητρός, τnι_: �lητρος των Θεων, τiίς κυρ1άρχου θεας: ιnς 
γης, τiίι_: γC'νψότητος καi έταυτίζετο μετα της Φρυγίας Κυβέλης: 
των 'Ανατολικών έθνατήτων. Σύγχρονοι ερευναι έν ΚνωΜψ έγ-

ι) Δάμπασης, Ι " · 'Ιστορι-<αί 'Ια-:-ριχαί :\!ελέται, τόμ _\' ,σ �0-', 1. "ΕΔ1 Έ-:-αι
ρείας Κuχλαοιχών l\Ιελετών, 'λθ'ijναι, ι 966 

2) 'Απολλόοωρος Βιβλιοθήκη, .\', α', 5
3) Καλλίμαχος 'Ύμνοι Et; .λια, !ιb-5',, Cahen Ed L�s Βe!Ιcς Lctlres, Parιs,

1948. 
4) Laνedan, Ρ. · Dictιonnaιre de !• Mytho!ogιe eι deς \nlιquιtes Grecques 

et Romaines, ! c. Ed. Hachetle, Parιs, l 931. 
5) Grιma!, Ρ. : Diclιonnaιre de la Myll1ologie G1eLquc eι Romaine, !.c. Ed.

Pre ses niνersi laires de France, Pans, 1963. 
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δεl!Κ ύοuω rn Κρη ηκn α rα γωyn·Υ τfiς: Ρέας:, ιfiς: άποίας: ή 
οτυεία 1ίτο 5UΥοι5'8nμαπ ή, μεrα προεgαpιχόντων όρyιοστικω·ν 

κοl 1-ιu6rηρ101<ων αρα τήρων. Εiς αύ,π'ιν άποδίδετοι ή κατα
ϋ ευrι φαρμάκων δι' έ'V φι·βαι_:; κατα των Πό\ϊ.ύΥ KOl κοτα τ:,Jν 
ποuδ111<ω ό6ω ( J) Oi Κορύβα1vrες:, Δποτελσυ:VΙτες την ΔκΟιλου
θία rί'ίς Ρέας: και rί'ίς: uβέλης:, έ άμβανσν 1J1έρος: μετα ηψπ6-
νων 1'01 κuμβάλω εις: rας: προς: τll}_ιι\ν των θεαινωv τούτων \α
τρ.εuηκας: τελετός, έ έκτη το ίαματΙJΚJων γνώσεων ύπο υ\ν κα
θαρτικΓΙ\Τ ε οια καl άπεφόκρuνον ιnv νό6Ο'> και :ι:α κακοποια 
nvεύ1ω,uα (2)(3). Ουωι εχουοι υτενι'ιν 6Χέ6ι' n και ταuτί
(ο ται ίικόμη, μεrα ιων Τελ ίνωv τfiς: Ράδου, ;rων Καβείρων 
τfiς Σαμοθράκης, ώς: αl τω,ν Κουρή;ιωv και Ίδαίων Δακτύ ων, 
nερl τω όποίω , τωγ δύο υελ,ευrτ;αίω , αrτωτέρω (4) (5) (6). Οί 
Κούρητες:, δαίμο ες: έv Εύβοίι;ι., :\.iιωλίQ. κηi ' καρναJνίQ., εί6ή\α
yον τι\ν «Jέ, όπ 10v ορχnω » καi «τοίς: 51,ρατιωΌJΚωτέροις r..τέpων 
κοi ro βίον έvόπλιον ε ου151ν» (7), οίπ:οί, ciς: m άκολοuθίαν
τί'ίι:: Ρέας ά ήκ,ο ες:, διεφύ αξαv το Δία, «μετα τυ�ιπά\ ων καi 
ο λω ψόφω καi έvο�rλίου χορείας αi θορύβου περιέποντες» 
(ti), άπο της: πωδοφόγοu ,11α'\ 'ας: του Κρόνσυ, καi αύmυ, του 

ιός:, «τροφείς: έγο οι καi φύ ακες, εiς: Κρήτnν iκ ΦpυΎίας: 
μετακλnθέιντες: ύπο τfiς: Ρέας:». (9) Κατ' αλλη έκδοχή , εί αι 
οί διδάξα, τες: rov ία, ώς: ε'ίδCΥ]Jεv, ιiις: καi τους: καιιόπι· Κρίi.rας: 
μuοταγω ους: αi Θεραπεuτός:, οί iδρυταi των μuΝηριωcων ie
ροuργιGΊ , οί κάτοχοι rou ,μυ:5τι ου τfiς: yεννή6εως: τω θεών, oi 
εuρεται cω . pη5ίμω έ έ,�ει ,άποι nμάrrwν( 10), oi διδά5καλοι 
mς: iΟ Ιματικfiς: τέ:χ:.vης:(11). 01 'Ιδαίοι Δάκιu οι, αιόλουΟοι αl 
αύτοl τfiς: Ρέιας: καi τfiς: Κυ�βέλης, πρωτοι ο.uκι(ηαi τfiς: 'Ίδnς, 
<5ίδnρόν τε έ/;;ευ,ρον καl εip\ά6α[\; ο πρώτοι κοi ,αλ α πο λα τω 
nρος το.ν βίον pη5ίμω » {1-), ύυιfiρξαι 11άγο1 καi τι'ιv θερα-

1) Ja nc \·\ l 11 l!ecιlιng ocl οί ηcιcηι ινιlιzaιιοη, p 45 Ed ηι-
ν r ιιy Bool,,, r ,v Yorl, 1' 62 

2) L,vedan, Ρ lbιd , 1 c.
) Ja ne, ν\! \l)ιd ρ 36 
) Grιιnal, 1 lbιcl , 1 

5) J a η , ν lbιcl ρ 7 
6) Στραβων 1 οσαu η ο' tσ ιν CV το•ς λογοις του οις ποι.<ι ,ια, των ι.ιcν τους τοίς

Κουaησ -rους J ορυβαv-ας vαι Καβ=ιρους χαί '.ΙοαΌυς Δα/-cυλους Υαι Γειχίνας άποφαι
νον ων, -ων oc συγγενεϊς άιλη)ων, και μι.<οάς τινας :χt,των προς άλλη ους οιαφορας οια-
στε).λοι.ιενων (ΓεωγραφιΥά, l', γ', 7, Kr·amer �cl ιcolaι, Bcrolιnι ·t852) 

7) Σ ραβων J:νΘ' άνωτ, 1 , γ, 9
8) ΣτραΒων Ένθ' άνωτ u', 11 
9) Στραβων ΕνΘ' άνω-, 1 , γ , 19

1 Ο) Δαι.ιπασης Ι '.Cπιμενιοης ό Ποιητης, ό 'ρησμοοο ης, ό Θεραπcυτης 
(<Ιlαρνασσος», 5 ·ι, 196 

11) Jayne, 'vV lbιd, p 64
12) Στραβων ".CνΘ' άνω , 1 , γ', 22.
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nευτικnιν τέχvην η6κουv (1). Φαίνεται, δη οί 'Ιδαίοι Δάκτυλοι 
fμύουν τους νεοφύτους εiς τους κατωτέρους βαθιμοuς και oi 
Κούρητες είς τους ανωτέρους ( 2). Ό Ζευς έλατρεύθη το ηρω
τον έν Δωδώνr:ι της 'Ηπείρου, δπου ή λαλου6α δρυς του αρχαιο
τέρuυ ιπωνύμου μαντείου, φυλα66ομένου ύτιο των έχόντωr ό
καθάιηους πόδας Σελλων, των έν έvυπνίψ έρμηνευτωv της \u
λιας του iεfJOU δένδρου ( :3) ( 4). ΊΙ έv Όλυpπίι;ι λατρεία τοϋ 

Jος εΙναι μεταγενε6ιέρα, έφ' 060V οί προς τιμι\ν του αγώνες, αi 
Όλυμπιάδει.;, έθε6Πί6θη6αν όπο του 776 π.Χ. το δε χρυ6ελεφάν
τιvον αγαλμά του έγένετο ύπο του Φε�δίου τψ 430 n.X. ( 5). Έ
λατρεύετο ι'-πίοης, έν Ρόδψ, διu τοϋ έπωνύμου τοu ίατnοϋ των 
θεωv, ώς Παιαν Ζεύς, έν Έρυθραίς ώς όιποτρόιπαιος, τ.f:. άπο
μcικρύνων τι\ν νόυον, καl αλ\αχου (6). Περl τi'ίc; έν Κρήπ;ι 
μυ6τικi'ίς \αιρείας του κατωτέρω. 

Ή Κ[Jήτη, μεταξυ Λίγύπτου καi Έλ\άδος κε1�1ένη, προηγή
θη της τε\ευταίας είς γ,ώ6εις έπl της έ5ωτεpΙίΚfίr (7) παραδό-
6εωr: Κα! απέβη διά6ημος δια των 6ΠΟυδαίων μάντεων, καθcφτων 
1ωl Ε:!εrαnευιωv, ώς οί Κρiίτες θα \ήτας καi 'Επιμενίδης καi ό 
έκc:ί μυηθεiς Σάμιος Πυθαγόρας. Περl τfίς αρχαιότητος των Κρη. 
τικων 11υ6τηρίωv π\ηροφορούμεθα έκ Διοδώρου Σικελιώτου \έ 
ΥΟ\"τος

° 
<<τcις δε τιμας και θυ6ίας καi τας πεpi τα μυ6τήpιcι τε

\ετας έκ Κρήτης είς τους α\\ους ανθρώπους παραδεδό5θαι» Κι]l 

<<των γαρ θ=ωv φα61 τους πλεί5τους έκ Κρήrτ:ης όρμηθέντας έ
πιέναι πολ \α μέρη τiίς οίκουμέvης, εύεργετουντας τα γένη τιί:'ιν 
α\θρώπων καl μεταδιδόντας έκάυτοις τiίς έκ των iδίων εύρημά
των ώφε \είας» ( 8) Τι\ν 6Πουδαιότη-υα τfίς έν τοίς μυυτnρίοις 
τούτο 11, διδcι6κα \ίας έξετίμων είς 15ην μοίραv ]_lετα των Αίγυ. 

Ι Ι .ι ,ι� ιΗ', \\ 1bιd , ρ Jb ι 
21 �:χι.ιr.:χσηc, Ι \. 'Τ:πιμενιδψ 'ΈνΟ' άνω-
!) "Ομ,;ρσc '\) ι,ιοr,c ΤΙ, 2 3!-2 �5, \ldzon J,;d LPb Hcliι', Lct I ι c,, Ι'.111,, 19:iG. 

Ζο :ι.να, �ωδωναίε, Πε)ασyι/.ε, -c-η)οΟ•. ναιων, 
�ωοωνηζ μεδεων ί,;σ,(ειμέρου άμφl δέ �ελ)οί 
σο!. ναιοJσ' ύποιpΤι-;αι άνιπτόποδες χαμ:χ.ινεCιναι 

'•) Σοφο/.λr,: Τpα;ινιαι, t 166-1168, Pe,1r,011 Γ,d Ll,11cndon, Oxloιd, 1961 
,, \ --:ών όcειων /αL ι:χ.μαι/4οιτών έyW 
Σελ). ων έσε) Οών α) σος ::Ξεyρ:χ;.,αμην 
,pόζ τ-ίjς r.α-ρ,:,:χ: ,ιαί πο) ;y) ώσσοu δρυό: 

5\ [)ι,,,ιn1bι'Ζ, Ρ · lJι<tιοnιωιιc d(' la Cηι\ιs,ιtιυn Oιerqιιc, ρ J�Ί-Jl5 I:d 
Η,ιι.111, Ρ,ιι ιs, 19b6 

6) J,ι) ηΡ, \\ . Tbιd , !' !:ίΊ 
71 '�σω--:εpιχό-

ης η :σωτεοισμο::::, κα-i νεο)οyισμόν, σημαrνει -fj
,
ν :.<�/.ησιν π�Ος 

άπο/4iλυ.Jιν .,ιε/.αλυμμ:νης i)ηθεια::::, /.ε/ρJμμένηc έννοίαc είναι μ1;tJ-ι/.fj δο:ασ•α, μυη
σι::, έρμηνεια ...-oij 'Χ:το/.α) J"'t'-rομένου .,ιόσμο ; έν όμηyύρει :/.)ε/.-ι°Ί)ν :ν ά-:ομrJνωσει ir.O τοϋ 
έξω πεpιβαλ)ον-οc: Α.αL τοCι οιλου, συινi/.ις ά:τΟ --:οϋ σ--:όu.α-r):::: ε1:::: -ο oj:: με--:αδιΟομένη 

(Rινιeι·e, J Ηιslοιιe dcs Doct1111es E,oterιques, ρ 7 J.:d P,nol, Ρaιι&, 1%0) 
8) �ιόδωρος �ι,ιε)ι<:,της. 'Ιστορι,ιη Βιβλιοθήκη, Ι:', ;7 O!dfalheι Ed Hάr

νanl Univeι,ιty Ρι ess, 1960. 
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πτιακώ,ν και οί φιλόυοφοι άικόμn, ώς: έ.κ τfiς: έστ15τολfiς: θαλου 
ηρος; Φερεκύδην κατοφαίνετ01, καιθ' iίν αύτος: καi ό Σόλων, μετά 
τά εic; Κρήτnν κοi ίγvπτον ταrξίδ1ά των, θα εσιλεον είς: ΣϋροΥ, 
έαν το έπεθύμει ( 1). Ή άρχn. των καιθορΏΙΚων μu15,τηρ1ακών τε
λετών ·θα ώφείλετο είς: την πεηοfθn6ιν των 50-φώ•ν τfiς: Κρήτης:, 
δτι ό ίίνθρωπος: εΙναι κάυοχος: άθανάτου ψvχiίς:, ούρανίαc; προε
λεύ6ι::ως:, τiίς: όποίας: ή πτώ6ις: έ,ν τ� 50,ρ�ιαα;ί φυλ� έμπνέει 
είς: αύτι'�ν την έnιθuμίαν να έ<Πανεύρ:r:ι την άηολε6θεϊ6αν πατρί
δα της: κοl έ,πανολοκλnρωθϊ:ί. Άλλ' ή (ωη θέτει έμπόδω εναντι 
τiίς: αi,τομάτου λυτρωτικfiς: όρpiίς: τfiς: ψu.xfiς:- όδύνn, ταλαιπω
ρία, 11ίαγως: καl α:ί6χύνη εlν,αι τα λύτρα τiίς: γη'ί'νης: τούτης: 
tξορίr:ς: της:. Ί -1 6Uνεχn.ς: αϋτn πάλη έν τϊ:ί άνα(ητή6ει τfiς: 6ωτn
ρίος: της κοi ή ύποταγή της: είς: τας: όρέiξεις: τfiς: καπ:ωτέρος: φ,1-
Gεώς: της: τύnτου6ι καl ρί,πτοu,51 ταύτnν άηο τοϋ φωτος: εiς: την 
6ιαόν. Μόνον δ' ι\ κοrτ:' έπανάληψ1ν κάθαρ61ς: εlναι δυνατον ν' 
άπελεuθερ,ώ5:r:ι τι\ν ψvxn.,v του φορτίου των έλαrττωμότων της:, ν' 
cιποδιίJ6"Q. είς: αύτι\ν το ,aδολον τfiς: προελεύ6εώς: της: καi να την 
έπαναβαητί5:ι;ι είς: τα θεϊα νάματα. Ύπάρχει, λαι:πό'V, διηλfi κά
ι(-)ορ51ς: ηρυς: πραη_.�οτοποίη61ν τfiς: άπαλλαγfiς: της: ψu:χiίς: άπό των 
-δεσμών τfiι;: uλης:, δια να ηροχωρή61:ι προς: την τελειότητα κοi
VO Πλη6tά-6η τον πνεU]lΟ'τtΚΟV Κό6]1ΟV

0 
ι\ κάθαp61ς: του 6ώμοτος:

·οι' άγν15μώv κοi τελετών κai της: ψυχfiς: δια πpο6εuχωv καl
λεπουργιωv( 2).

Έκ των ηερi Θαλήτα, του έικ Γόρrωνος: της: Κρήτης: ( 3) άρ
χαωτέρου διο6ή'μου μύοτου, ,άκμάJΜΥϊ:Ος: KQ,"(Q τον θ' η.Χ. αίίίινα,
'Γlληροφορ1ων 6uνάγεται, οτι oi εiς: τα Κρηη.κα μυυτήρ1α μ11ούμε
νοι tδι�ά6κοντο την iατρικήν, τ:n.ν καθαρηκήν, την μουωκήv,
την όρχnυτικι'�v κοi τι\ν vομοθειτ1κι\v τέχvην. Ουτος:, ό θα ή
τοι_::, έγένετο εύφήρως: γνωβτος: εξω των όρίωv τfiς: iδιαιτέρας:
πατρίδος του, δ1όη <<Λακεδαuμόν1οι pΟUΙβι!ΚΪίς: αιτείρως: είχον· ε

ρελε γαρ ού�τοίς: γυμναrβίων καi δηλων. Ei rδέ πατε έδεήθη5α ν
-τiίς: έκ \1Ιου5ων έπ1κουρίας: η νοβήβαντες: n παραφρονή6αντεr; il
Όλλο η το1ουτοv δημοβί•Q παrθόντες:, μετεστέμποντο ξένους: ίiνδρας:
οΙον ίατρους: η καθαρτας: καrτ:α πvιθόχρn5τον. Μετεπέμψαγτό yε
,μην Τέρτυανδρον :ιωl θάλnτα καi Τυρταϊον καi τον Κυιδωνιάτην
Νvrμφαί,ον καi Άλκ.μδνα» (4)' «καi θαλfiτα• το Κρfiτα, ον φοω

1) Διογένης αέpτιος : Και ην κελεύης, παρά σl: άφίξομαι ές Σϋpον η yάp αν ού 
φpενήpεες ειημεν έyώ τε καl Σόλων ό 'ΑΟηναίος, εί πλώσαντες μl:ν ές Κpήτην κατά την 
τών κείθι ίστοpίην, πλώσαντες 31: ές λιyυπτον όμιλήσοντες τοίς έκεί ϋσοι ίεpέες τε καl 
άστpολόyοι ... ηξει yάp καl ό Σόλων» (Βίοι καl Γνώμαι των έν Φιλοσοφί� Εύδοκιμη
σάντων, ', 1,3_1,4, Hicks. Ed. Har·vard Universrly Ρι·e s, 1950). 

2) 1allrnger·, J : PyLl1agore cι les Mysleres, p 70. Ed Nrcolaus, Paris, 1 !J4Ι,.
3) Λωpέντης, Ν. : 'Ονομαστικόν, σ. 19!ι.. 'Έκδ. Γκαpπολα καl Ματακίδου, Βιέννη, 

d837. 
ι.) Αlλιανός: Ποικίλη 'Ιστορία, ID', 50. I -Iercl1er. Ed. Teιrbneri, Liipsiae, 1866. 
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κατό τι πΙJ'θόχρ,ηuτον Λακ,εδαιμονίουc;: παραγενόμε, ον διrι μου
ο�κfιc;: iά5α5θαι, άπαλλάξαι τε τοϋ κατα5χόντοc;: λοιμοίί τι\ν 
Σπάρτην» ( 1). 'Ακόμη, ό Λuκοϋργοc;:, νομοθετή5αc;: κατα την 
παρόδο5ιν περi τψ 884 π.Χ., rίλθε παρα «Θάλnτι μελοποιψ άν
-δρl καi νομοθετικψ, ίδτορήοαντα δε παρ' αύτοϋ τον τράπον. ον

l'οο6μα νθύς τε πρότερον καi ϋ5Τεpον Μίνως, ώc;: παρα Διόc:, 
τούc νόμους: έκφέροι είc;: άνθρώηουc;:» ( 2). Ί-Ι iατρική, οθεν, ή
.ι>κι:ίrο δια καθαρτικών τελετών προς: άπο6ολι\ν τοϋ μιάe;ματοι;, 
έπιτ11γ.·ανομένην δια τiίc καθαριότητος: τοίί δώματος: καi των 
έιπψδων, προς: άποτpοπια6μον των κακοποιών πνιευμάJτων, ώc;: έ
πιιπ::ίιειο κατα την μεμακpυ6μένην έκείνην έποχήν, καi ένδτά
λοξιν 6ωψpο6ύνης: είς: αύιι'ιν ( 3). Τiίς; Ρ,ΟU'δlιΚfίc;: <<τψ οντι το 
nρωτυν αύτfίc;: καi κάλλι5τον εργον ή εic;: τους: θεουc;: εύχάριδιόc;: 

έGτιν ίφοιβή' έπόμενον δε τούτψ καi δεύτερον το τfίc;: ψυχfίς ιω
θάρGιον καi έμμελες: και έναρμόν1ον 6V5τrψα» ( 4). ια τ�\ν νο
μοθεδίαν, ας: 6Πμειωθi\ ΟΤΙ Omn :n.το έl)ΙΠε'ΠlδτεΙJ]J.ένn είς: τους: 
ά,vwτέ.ρους: βαθμους: τfίc;: μuή6εως:, τουc;: πραπα1ρα5κευάζοντω;: 
τουc;: μέλλοντας: J\γέταc;: τfίc;: πολιτείας:. Ύnο του αλήm. έ,διδά
χθη ταύ�την ό uκοίίργος: καi ύπο τοίί Έπιιμενίδου ό Σόλων, ώc;: 
θα Υδωμεν (5), καl, άκόμη, ό Πυθαγόρας: καιια την έν Κρήηι 
μύηδίν του, περl ric;: κατωτέρω ( 6) ( 7) ( 8). 

Ό '.0τημενίδηc;:, θρuλικn μορφn έποποιοϋ, χpη6μοδότοu και 
θεραηεuτοϋ, έγεννήrθn έν Κνωδδψ η Φαιοτι'v κατα τον Ζ' π.Χ. 
αiωνα καi εζn5ε τον φανταδτικον άρ�θ)_.ιον των 154 η 299 έτών (9) 
( 10) .Κατα την παράδοδlV, <<ίmο τοϋ πατροc;: καi των άδελφων τοίί
-;rατρος: άποGταλεlc;: εic;: άγρον πρόβατον άγαιγεϊν είc;: την πόλιν,
καταλαβούGηc;: αύτον νυκτόc;:, παραλλάξω τiίc;: τρίβου καl κατ.J
κοιμnθηναι ετη έmα καl πεντήκοντα» ( 11), καi δη «ύn' αντρψ

Ι) Πλούταρχος- 'Ηθικά. Περl λlοuσικη-;, '1Β', 1 ιt,6 c-f, Dϋbncr. Ed. 
Fιrn11n-Dιdol, Ρ.1rιςιιs, 1876 

2) Στραβων. "Εvθ' άνω-:-, Ι', δ', 19.
3) Δάμπασης, 1. � · Θεοl καl "Ηρωες Ίατροl παρ' Άρχαί<Jις «Παρνασσός», 9: 2,

1967. 
4) Πλούταρχο; · "ΕνΟ' άνω-:-
5) Δάμπασης, [ Ν. Ή 'Ιατρική -:-ο� Σόλωνος «Πλάτων», 19: ::17-38, 1967. _ ο) Δάμπασης, 1. .. · Π•,Οαyόρα;, ό 'Ιδρυτής Φιλοσοφι.ι'ij; καl Ίατρικ'ijς Σι:ολη;. 

«'Ελληνική 'Ιατρική», 32 : 9, 1963. 
7) Δάμπασης, Ι. Ν : Ή Πυθαγόρειος Ψυχική 'Υγιεινή. «'Ια-:-ρι,ι:χ Χρονικά», 5: 3-

4, 1955) 
8) λάμ�λιχος ομ')θtται π:ίντων άριστοι γεy6νασιν οί Πυθ7:yόρq: προσ-

ελθόντε;. (Πεpl τοϋ Πυθαγορικοϋ Βίου 172, Westerιnann. Ed Fιrιηιn-Dιdot 
Parisiis, 1829\. 

9) Διογένης Λαέρτιος : "Ενθ' άνω-:-, Α', 109.
10) Σουtδας : 'Εν λέξει 'Επιμενίδης. Ed. Aldus, Venelιis, 1514. . . . . 11) 'Απολλώνιος Δύσκολος: 'Ιστορίαι Θαυμάσιαι, α'. ([deler, Ι.: Pl1ysιcι et Medιcι 

·Graeci Minores, vol. Ι, p. 193. Ed. Hakkert, λnι�Ι�ι·ιldΠΙ, 1963).
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τινi J οτεκωμfιθη έπ:τα KOl πειντήκαντα ετη» ( 1), :η <<ΚΟΙpα6θαΙ 
λέγουων ε16ελθόντα ές: 6JΊήλαιον. Ό δε ϋnνος: ού πρότερον ά
νiίκεν (ίύτον ΠplV η oi τεοοορακο5το,ν ετος; yενέ6θ01 KOίif'ίJOOV
η» (2). Ή Θουμο5τι\ οϋτη του Έπφενi1δου ηεριηέ"τ'ε1α έΘεωρή
θη ιί1ς: θεiκιΊ εϋνοια· κοί, οχι μόνον ω Κρfiτες:, άλλα κοi το Πα
'Ιι::λλήν1ον άπε.κάλουν ούτον θεοφιλέ6τατον, προyνωστικιίηοτυv, 
6Οψο\· περi τα θεία κοi την ένθου6ια6τικην κοi τελε<Ηικnγ 60-
φίο ν, θεϊοιν ανδρο, Κούρητα κοi γέον Κούρητα ( 3). Καi ή έν τψ 
Ίδοίψ αντρω πολυετιΊς: έyκοίμn61ς: του Έπιμεν�δου, οηου καi ό 
Πυθαγόρας: κατfiιθε μετ' αύτου, ώς: 1θα 'ίδωμεν κατωτέρω, εlνοι χα
pακτηp16ηκι\ ιfiς: 6ημο6ίας του υττνου παρ' άροωίοις:, φέροντος: 
10\' ')JUOύ]_lεVO'V ιπλη6ΙΟV τίίJγ άνωτέρωιν δυνάμεων KOl των νεκpων 
προγόνων. Το ονειροιν, ή γλω66α του U'ΠΟ6υνε11δήτου, τό yε νυν, 
έθεωρείτο τότε θείος: έπινεύ6εως: κοi npορρnυκον των 5υιμβη60-
11ένω\1. Έν ϋπνψ η έν έκ6τά6ει oi μάνε1ς: έχpη6μοδότουν καί, ον
τες: κεκοθοpμένοι παντος: ρύπου, άνέΤΙΙΤU660V η\ν ένόpα6ιν, δια 
τfiς: όποίος: 11ρ111'\\rευον τα ονειρα κοi τα 6.nμεϊο των οiωνων καi 
των θυωων. Ai δ' άνωτέρω προι5αγcψεύ5εις:, του νέου Κούρnτος: 
iδίς�, εlνοι χορακτηp1υτιικη εvδε1ξ1ς: τfiς: μα11φο(ω'ίας: του. Ί' ονο-
11α τσυ ι'-π1κρατε5τέρου Κούρητος: έλάμβονον oi έκά6τστε ήγέ
τω τα1ν έν τοϊς: μυ6τηρίως: τελουμένων· δι' αύτο και ό Έπψr
νίδης:, «ου λόγος:, ώς: έξίοι ή ψυχι'ι όπό60ν iίθελε κωρον καi 
πάλιν εί6ήει έν τψ 6ώμοrπ>> ( 4), μtπέβη εiς: 'Λθήν,ας:, μετακλn
θεiς κοτα πυ�θόχρn6τοv ύπο του Σόλωνος:, δια να κοθάρι:ι τι'ιν πό
λιν [WV Άθηνwν του Κυλωνείου αyους:, φθίνοντος: του Ζ' η.Χ., 
01.JJVOς, ΟΤε KOl έ,δίδοξεν αύτον την 1α,τρ1κήν, την τέχνην του
νο110θετεϊν, η\v έκλέπτυν6lν των iερουργιω-ι κοi τι\v πραότnτcι
των έ>θίμων(5), κ:οi βροιδύτερον, ώς: ό Πλάτων μαρτυρεί: «γέ
γονεν 6ν1Ίρ θεϊος:, ος: i'ίν ή1-uv οiκεiος:, έλθων δε προ των Πεpω
κίi)ν δέκα ετε61 πρότερον παρ' ύμας: κατα την του Θεου _ίlαντεί
αν, θιrοίας: τε έθύ6>οτό ηvας:» ( 6). Ύπο τον πέπλον, ομως:, του
μυ6τnplου καi του θρύλου καλύπτεται ή άλήθεια, κατα την όποί
αν, <<ε161 δ' οί 111\ κ01μnθfiν01 αύτον λέγουι61\Τ , άλλα χρόνον τινα
έικ:πa ιτfi501 ά6χολούμενον περi την ριζοτομί,αJV» (7). Ρι(οτομω
6nμαίνε1 κόπτω η κλαδεύω τος: ρί(ος:, η κόπιω άillo την ρι(αν,
έκp1(ψ· iατρ1κως: δέ, τέμνω καi 6υλλέγω ρίζας: βοτανων πρcς:

1) Διογένης λαέρτιος · ''.CνΟ' άνωτ 
2) Παυσανίαc · Περιήγησις -cης ']�λλάοοc, Λ', 14, 3, Sι Ιω l)aι ι Ed. 'Γcubneι·ί, 

Lιpstaί', ·J 875. 

3) Δάμπασης, Ι Ν · Έπιμενίοηc "J;νθ' άνωτ
4) �ουιοας . "ΕνΟ' άνωτ
5) Δάμπασηc, Ι . : 'Η Ίατρικ·η τοϋ Σόλωνος "ΕνΟ' άνωτ. 
6) Πλάτων: 1όμοι, Α', 6Ι,2e, Her1ηann. Ed. '

Γ
eub11eιι Lιp;ιae '1858. 

7) Διογένης Λαέρτιος: "Ενθ' άνωτ., Α', 112. 
' ' 
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μελέιnν των θεραπευτικων iδιοτήτωv αύτων ( 3). Ή ριζοτομία 
'Κατο. τον Ζ' π.Χ. αίωνα ητο κτn,μα των Κουρήτων, έν οlι;; έστιφο
νέδτr ρος ό Έπιμεvίδnι;;, οδης; μάλιδτα δυνίδτα την χpfίδιν ρίζnι;; 
εϊδουι;; τινοι;; δκίλλnι;;, κλnθείδnς; «'ΕΙΤημεvιδείου» καi έπήνει την 
ληότnτα, nεpιοpίζων rnν λfίψlV ποτων και διτίων εiς; ΠΟδότnτα 
KOl"'UVOδpOU τί'ίς δίψης; και τfίς; Πείνnς;, άνητιθέμενος; εiς; τn.γ μέ
θην και τον κόρον ( 2). Το τελετουργικοv τfίι;; καθάpδεωι;; τfίι;; 
Πόλεως; των ' θηνων θα fιδυνάrμεθα ν' άναπαpαδτήδωpεν έγ δU
νόψεΙ, βαδι(όμενοι έπi της; μαρτυρίας; ιογένουι;; του Λαερτί
ου (3), οϋτωι;;, ό 'Επιμενίδης: μετο. των άκολούθωv του, των Ί
δαίων ακτύλων, παραγγέλλει η\ν άπσκομιδrιν και καϋδιv των 
άηορριμμάτων, δυν15τςί λουτpο. καθαριότητος: των πολιτών, έπι
βάλ.\ει τι'ιν ά·ιάλc,γοv δίαιταν, χοrnγεί θrραπΡυτικο. κοι πpο
ληπτικο. φάρμακα, τελεί παρακλnτικαι;; λιτανείας;, έξογνωτικο.ς: 
θυοίος καi ειΊχαpι1οτnρίουι;; χορευτικο.ι;; πανηγύρειι::. 'Αναφέρεται, 
δη λαβών πρόβατα μέλαvα καi λευκά, iίγογεν εir; τον " \pειον 
f άγον καl αφί'\κεν έκείθεν αύτα να ποpευθωδlV C'ΠOU iίθελnν, 
δους; αμα J!f)Ot:ϊOγnν εiς; τους; άκολούθους;, OJ10U Ον �K()δlOV έξα
Πλωθ(ί, νcι bu5ιcι5θ(ί είι;; τον πpοδήκοντα εόν. Έκ των άνωτέρω 
πεμi 'Επφcνίδου έκτε.θέντων δυνάγεται, δτι oi άνωτέr,ου βαθμοu 
pύ6τ01 ίγνιίψ;[ογ την θεpαηευτικήν, την OpXΩδlV, τος; ι'-ξcιyνι6τΙ
ΚCΙ(; τελετάς, την μαντικήν. Προκειμένου περl τfίς: τελευταίοι,:, 
έπροφήτευ5εν ει_ τους: ' θnναίους:, μετακλnθεiι;; ώι;; 3δσμεν, n1v 
εiδβο \ην καl rίτταν των Περδώv δέκα ετn πρm:ερον( 4), προείδε 
την :n.τταν των ακεδαψαΥίων ύnο των, pκά.δωv έv Όpχομεvφ 
( 5) κα ί, έ \έγχων τον μϋθον τfίι;; 6υ\ΙΙQ1vιrήδεωι;; των άε.τω_

ν εiς:
τον «όμφαλcν» των Δελφων άrπο των fuφων τfίι;; γfίι;;, εlπε.v «οϋ
τε γαρ :Ϊ\ν γcιίnι_: pέ6ος; όμψαλος; οϋτε θαλά66Ω(;' εί δε 11(: ε61Ι, 
θεοi'ι;; δηλοι;;, θνnτοίι;; δ' αφαvτοι;;» ( 6). 

Τα περi ](pnτικων μυ6τηj,:ωv πληροφορι,ύ,ψθ() έκ τfi.ι;; ύπο 
τοϋ Ποpφυpίου ( 7) πεpιγpαφfίι;; τfίι;; μυή6εωι;; τοϋ Πυθαγόpου 
εiι;; ταϋτο, τnr; μcιρτυpίοι;; τοϋ ιογέvουι;; αεpτfου ( ) τiίς άνα
παρα6τά6εως: αύτων ύπο του Ma]Ιing!-'r (9) κοi της: κριτικfίι;; τοϋ 

Ι) Δάμπασης, Ι � · Ίστσρ,,,α! 'fα-:-ρικαί "ΊΙελiται, -:-όμ .\', σ 55-56. 
2) Δάμπασης, 1 Ν : 'Επιμενιοης. "Ενθ' άνωτ. 
J) -'1ιογ,ίνης .\α,ίρ-:-ιος · "ΕνΟ' άνω-:-,.\', 110 , 
'•) Πλατων · Καί δή χαί φοβουμ,ίνωv -:-όν Περσιχον '.\θηναίωv σ-:-6),,,1 s:ίπεν, ο-:-ι 

8έιια μέν έτών ούχ Ι)ξουσιν, Οταν 8έ έλΟωσιν, άπαλλαγήσονται r.ραξαντες 9Vόέν ών iJ)πι
ζον, παθόντες τε η δράσαv-:-ες πλείω χαχci. (Νόμοι · 'Έvθ' άvωτ \ 

5) Διογένης .\αερτιος · 'Έvθ' άvωτ , .\', 115. 
6) Πλούταρχος· Άπόσπ 11. 
7) Πορφύριος Βίος Πυθαγόρου, J7, \Vesterιηann. :Ccl Γirmιn-Dίdot

\.
j'd;�, 

1829. 
ι ) Διογένης .\αέρτιος : "Εvθ' άνω-:- , Η', 3. 

9) Mallinger, J. : Ibιd., p. 71-73. ),,. 1 ... - ....ι � 
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Rohde ( 1). Ό Πυ'θα,γόρας;, άφ' ου n�κοUΙσε του Φeρεκί.rδους;, μεrrέβn 
εiς; Νίγυnτον, οπου έξέναθε την γλω66αν, είτα παρα Χαλδαίοιι;: 
μάγο1ς; καί, έν 6υνεχεfςι εiς; Κρήτην(2). Έκεϊ, έπιβας; προ5fίλ
θεν εiς; τούς; μύ5τας:: του Μόργου, ένος; των έnιιφαν,οοτέρων Ί
δαίων ακτύλων, uηο των όποίων ιJΠέ6τη κάθαp6�V δια τfίς; Κε
ραυνίας; λίθου άnο ηΊν αύγι\ν παρα τιΊν θάλασ6αV καi καrα τι\ν 
νύχτα παρα τον ποταμόν, έστεφανωμένος; δι' έρίων μέλανος; προ
βάτου( 3). Ή λίθοc τοϋ κεραυνίσυ Διος; εΙχε, κατά τιrνας; ( 4), 
pαγικας; ίδιότητας δεν είνω, ομως;, άπί!θανον, να 6VViεβόλι(ε την 
ύλι:mοιnμένnν θεϊκnν δύναμιν, την μα,γνήτιδα λ�θον, τήν, κα-rα 
το είς; τον 'Ορφέα άποδ1δόμε,vον επος;, Λ1θ1κά, άνωτερότητα riίς; 
θεουργικης; έπι6τήμnς;, τfίς; διΙδοοiΚΟU6ης; Π\JV γνω:51•ν και τήν 
Xpfi6ΙV των θαυματουργων iδ1στήτων των εύγενων η. αλλων ίδΙΟ
φυων λ�θωv, των προυελκυου6ων την εϋνοιαν των θεωv καi 
προφυλα66Ου5ων άπο δηλητηριά6εωv rκai v65ωv καi θεραnευοu-
6ων τος; παντοειδείς; του βίου άνόγκαg( 5). Ή μελέτη δμως; τfίι;: 
θεϊκfίς; τούτης; λίθου, των ,μυ6ηκωv τfίς; όnοfαι;: κάιτοχοι είναι ol 
Ίδαϊοι Δάκτυλοι, εlναι έ,φιwτή, μόνον κατόπι,v καθάρ6εως; δια 
του άλμυρου ϋδατος; της; θa,λά6υnι;; ύπο ται;: άιcrίvας; τουΦοίβου καi 
τοϋ γλυικέος; του nοτα.μου ύnο το φέγγος; τfίι;: ΈκάιΗης;, άαuαιτού
οης; κατά τιναι;:(6), εiιδl!Κον uελετουργ11Κό'V, «'f'VO, καθΟJρθ:fί το ϋώ
μα οπως; ή άρετ�Ί καθαίρει το rυvεϋμα». Μετα ταύτα «6\JV Έπιμε
νίδη, 1ωτ:fίλθεν εiς; το Ίιδώον αvτροv, άλλα καi έv Αίγύnτψ είι;: 
τα αδυτα, και περi θεωv bv άπορρήτοις; εμrιθiεv» (7) ό Πυθαγό
ρας;. Οϋτως;, ό έπιφανέυτεροι;: των Κουρήιτωv το,v όδnrγεi ,ciι;: το 
αvτραν, φέροντα άκόμη τα μέλαvα ερια· έκεί παρέμε1νεv έπi 
τρείι;: Πεp1όδους; των έννέα ήμερω,v, ύιπέοτη ιται;: κεκα VOV16μέ
VO<;; δοκιl)lα6ίας; καί, εlτα, άποβαλώv τα μέλαvα ερια, έvεδύθη 
την 6τολiιv του άξιώμαrτός; του, προ6έψερε άvαιθιίμαuα εiι;: τον 
Δία, ήτένι6ε τον έυτρωμέvοv θρόvοv τοϋ θεου καi έχάραξεv 
έπίγραιμμα έπi του τάφου του έπτuγράψας «Πυθαγόρας; τψ Δϊί: ου 
ή ,ά,ρχή, ωδε rθανωv κείται Ζδv, ον Δία κ�κλή6'ΚΟU16lf\7» ( 8). Ή έv τφ 

1) Rol1de, Ε : Psycl16, p 107-109. Ed. Payoι, Paris, 1928. 
'2) Διοyivης Λαέρτιος · "Εvθ' άvωτ. 
3) Πορφύριος : 'Έvθ' άvωτ. 
4) Mallιnger, J. : Ibid. 
5) ίιστριώτης, Γ. : 'Ελληνική Ι ραμματολοyία, τόμ. Α', σ. 193. 'Αθηvαι, 1894. 
6) Mallinger, J. : Ibid. 
7) Διογένης Λαέρτιος : "Ev0' άνωτ. 
8) Πορφύριος : "Εvθ' άvωτ. (Τό κείμενον εχει οϋτω : Κρ·ήτης ο' έπιβάς τοίς Μόρyου 

μύσταις προσήει, έvός των Ίοαίωv Δαχτύλων, ύφ' ώv έχαθάρθη ήj χεραιvίq; λίθ'J), εωθεv 
μέv παρά θαλάττη πρηνής έχταθείς, vύχτωρ οέ παρά ποταμ<'i>, άρvειοϋ μέλαvος μαλλοίς 
έστεφαvωμέvος. Είς οέ τό 'Ιδαίον χαλούμενοv όίvτροv χαταβάς, ερια εχωv μέλαvα τάς vενο
μισμέvας τριττάς έvvέα ήμέρας έχεί οιέτριψε και χαθήyισε τφ Διt, τόv τε στορvύμεvοv 
κατ' ετος θpόvον έθεάσατο, έπίγραμμά τ' έχάραξεv έπt τφ τάφ<J), έπιγράψας ... ). 
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cίντρψ παραμονn του Πυθαγόρου, ή όrτοία, ώς: έκ τοϋ Έπιμενίδου 
ε'ίδομεν, άπε6κόπει εiι;; την διrδα(JΚαλίαν της: θεραιτευηκiίς: και 
pαιντικiίς: τέχνης:, pεταδιδομέvης: ύnο του έπι1φατεοτέρου Κού
ρnτος: έκά6τστε, γνώ6του τiίι_; έπιοτήμnς: των θεων, καίτοι, κατα 
τινας: ( 1), δεν άVΙθίοταται είς: ταν i6τορικον ελεγχον, έν τού
τοις διιωιοi}ται VO. γί� Π16Τευτή, 050V ά,ψορζί εiς: το λειτοu,ργι,κον 
και το τελε.τουργικον τiίι;; μυήοεωι;; έν αύτψ, τψ Ίδαίψ αντρψ, 
δπως: και έν τψ Χαρωνίψ τiίς: Άχάραικα(2) καi τψ Τροφωνίψ 
τiίς: Λεβαδείας:. Ή δορά, n το ερισν, τοϋ προβάτου 6υνεβόλιζε 
την ζωώδη φύ6lv, τας: χυδαίας: όρέξεις:, τα ταη:εινα πάθη, τα όποiα 
ό μύοτnς: πρέπει v' άποβά�, ϊνα φθάο_ι:ι έκ τοϋ οκότουι;; εiς: το 
φως:, καi το μέλαν χρώμα τι\v τυφλότητα τοϋ βεβήλου, C11110 της: 

έπιδράοεως: τiίς: όποίας: ό pυούιpενος: πρfutει να έλ.ευθερω{}ϊ:i, ( 3). 
lόvov μετα την πλήρη κάθαρ51ν ήδύνατο ν' άπορρίψ.Q. την δο

ραv ταύτnv καl ν' άτενίο'Q. τον wτριιη�ένον θρόνον του Θεοϋ 
και οχι αύτοv τον θεόv, το άόρατον καi αρρnτον. Στορνύειν η 
οτρωνύειν θρόνον τοϋ ιος: εΙναι ή άρχn τών ιμετέπε�τ.α έν 
'Αiθήvαιι;; και Ρώμ-r,ι, προς: τιμnν των ,Θανόντων καi θεαποιnθέv
των ήρώωv καi ήρω'ιδωv, τελετών της: οτρώοεω<; τiίς: tε�ρας: κλί
νης: των άρρέvωv και τοϋ iεροϋ δίφρου των θnλέων(lectisternia, 
. e11isternia ( 4). Ό τόφος: τοϋ ιος: εΙχ,ε την άλ.λnγορικι\ν 
οnμαιοίαv τiίς: χθονίας: κατοικίας:, τiίς: αiωνίας: παραμονiίς: του 
άεi ζώντος: Θεοϋ η τον ουμβολιομον τοϋ θανάτου της: φύοεως: 
( 5) ,τiίς: τελευταίας: έ1<1δοχiίς: άvrωποκρ�νσμένπς:, νομίζομε.ν, είι;;
τ�\ν άναοτολι\ν τiίς: βλαοτήοεως: κατα το φθινάπωρον και τiίι;;
έπανεμφανί6εως: τούτης: κατα το εαρ. Έvοο.ϋ:θα ή κοfμη6ις: καi
ή έπιφάνεια τοϋ Θεοu κατ' ετοι;; έπi θρόνου δόξης: δεν εχει
μόνον την εννοιαν τiίι;; περιοδικότπmι;; ϋιπνου καi έγρπγόpδεωι;;
τiίι;; φύοεωι;;, άλλα καi τiίι;; καταλύοεωι;; τiίι;; ύλ1Κiίι;; και άνα
τόοεως: τiίι;; πVΙευμα;nκiίι;; ύποοτάοεωι;; τοϋ μυουμέ.νου και, ά
κόμn, τfiς θuοίαι;; του άθανότου χάριν των θvmων, &τωι;; τiίς: τοϋ
Ζαγρέως: ιονύοου των Όρφ11Κωv. Έκτοι;; των θεων, και των
μετα θάνατον θεοποιnθέντων ήρ.ώων iαrrρων καi μόνrrεωv ή λα
τρεία, αi ύn' αύτωv θεραιτεϊαι, ώ προς: npiιv των καθαρrτ:ικαl τε
λεταί, ώ μυήσεις:, ώι;; καi ή έmφάνεια αύτωv έλόμβανον χώραν
έν οπnλαίοιι;; η τοϊς: άδύτοιι;; έστωνύ.μων iερων, &πως τοϋ Ζαλ
μόξιδοι;; έν Θρά!κ:Q., τοϋ Μόψοu tN Κιλικί9, τοϋ 'Αμφιλόχου f'-''

Ι) Rohde, Ε : Ibid. 
2) Ή πόλις αϋτη εχειτο έν Ίωνίq:, μεταξύ Τριiλλεων καί �ύσσης. Περl των έν Χα

pωνί4> ορωμένων περιγράφει ό Σ-:?ιiβων (Ι.λ', 44) χαl -:ων έν Τροφωνί4>, ό Παυσανίας 
(0', 39). 

3) Mallinger, J. : Ibid
4) Rohde, Ε. : lbid.
5) Rohde, Ε. : Ibid.



300 1969' 

Α.tτωλίςι καi 'Ακαρνανiςι, του Άμφιαράου καi Τροφω\ίου έν 
Βωωτίςι, του '.Αlυκλη1110υ iJv Έ:πrδαύρψ ιωn άλλα:χου, του Μα
χάονοc; έν ΛακωνίQ, του Παδα1λεφίου έν '.Α!πουλ1ςι, του 'Α,βάρ1-
δοc; ,bv Σκυθίςι ( 1) καi τω,ν, ηερi JJγ 1έιrτραγμαrι:εύθη'μεν, θα \ή
m Κiαi Έπφενίδου έν Κρήηι. 

Ai μυή5ειc; na.ρ' ,άρχαί01c;, αi bv Κρfω:ι ΚΌ1 εic; α.\λα μέρη τε
λούμεναι, :ί\5α1ν ό.ηότακ;01 riίc; 0πι!θυι11ίαc; καi άγωνίαc; του ά νtJιρώ
που y' άποκαλύψrι τα μυ6ΤΙ:ΚQ της; ψύ6εωc;, ffiC: iδ11κfic; TOU Καl ffiC: 
ιπερ16αλλού5ης aύ,τό , να έξεύρΊ;l τρόηουc; θεραD11είαc; των ό.γαγ
κων του, να εiυδύ6ι:ι εic; το αγνω6τον 11υ6τήρ10ν mc; (ωfic; και 
του θανάτου. Έ:κ των μυ5τnρίων προ:fiλ1θε;γ ή έ5ω:τερmα\ έμπει
ρία, ή έξελ1χΘεiΊ:;α προϊόViίωc; εic; 5ύυrι:nμα έναρμονί6εωc; τfic; 
έπ1,υτημοV1JΚfic; έρεύνnc; .μ.ετα τfic; μ0τ0 Jφυω,κfiς θεωpή5εωc;. 

1) Δαμ-..ασης, J 1 · Ζα)μοξιc, ό Θραξ "Μυσ-αyωyόc ><αί Ία-ρόc «'Ιατρ ι;α ρι:,-·
νικά)), .3 4.-5, 1961

, 
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Τό περιοδιuόv 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΑΣ 

«ΙλΙΣΟΣ» 

διανύει τό 14ον από της εκδόσεώς του ετος. 

'Ετησία συνδρομη Δρχ. 60. - Έξωτερικοϋ Δρ)(. 75. 

Διό: ταχυδρομικης έπιταyης: Κωστην Μελισσαpό'Π'ουλον 

'Οδός Δραyατσανίου 6, Άθηναι (122) 

Ο « 1 Λ I Σ Ο Σ » ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ 

ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
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ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙ ΚΑ 

.ΛΜΕΡΙΚΗΣ· ΑΓΓΛΙΑl - ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Φ. ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Μεγάλοu Διδασκάλοu 

της Μεγάλης Στοίiς της 'Ελλάδος 

•ειΣΑΓΩΓΗ

Οί Τέ·κ:mrιες aπ�Ν:ώ-αιτ-α. π.pοο
φεύγοοιν εί.ς τψ διά. λόγων πpο-
6ολή'ι' τοϋ Τεmονισμοϋ κα.ί τ.οϋ 
lργου τοο. Εtοικώιt1ερον, τά π-.ε
πρα.)1,1,έwχ. -rοϋ Έλλ �ι,,ιοϋ Τεκ.το
νισ,.ι.οϋ, ή π pωrt'αιpχ ι κ ή του συμ-
6ολ ή εις τfι·ι 'Εθν:-κήν μ,ας ' '/!ε

ξαιprτησίαιν, ή προσωιπιr,ι6ιτης πkί
στωv έξόχων- �μελών' τw Παrοριαφ
χών, Βασιλέων', Πρω:θυΙΠοοιργώιν 
χα.ί 'Επιστημόνων, ώς κ,α.ί τό 
κα.θ' ήμέιpιαιν ά.ιν.θpω:1t1tι<Πt'Κr>Υ εp
yo't του, 'θά. ά-rοετέλουν τήν πλέ
οr-ι εϋγλω�πον προοολήν, έ.άy έ
-χρ�ειά.ζιειrο -υοιαύιtη. 

'.Εrοιοά:λλετα.ι, δμως, ώς κ.α.θη
κσιι ενα.νrη της Χώρα,ς α.ύιtης νά. 
οιαικ.οιπη ή σιy-ή, έ.ξ α.ιτί.α.ς άντι
ϊJΞΥ.το'ιlικώ,ν εΥJοηλώσεων προφχο
μέινων εξ άγνοία,ς, οUΙστυιχώς οέ 
κ,α,ί εκ κοοκ.ης πίστεως, σ.ι! &ποία.:, 
ά.πό Υ.ιαιφοϋ ε-�ς κ.α.φόν, έ.μφα.νί αν
τα.ι κ,α.τ' ά.παιιλει1cπ:κόιtη,τα., άτυ
χώς, ε,!.ς τόν Έλλαιοιrιώrι χώρον, 
μ,wα.1δι-m:ί πάινιτως έν τψ μέσψ τών 
vrολ�ικψ,ένω•ι λα.ων, σrιγμα.-cίζου
σα-ι τόν οοίιϊwα. μας καί τή11 (εpάν 
α.ύftήν Χώρα.ν πού όινομ.ά.ζετα.: Έλ
λά.ς. 

Διαισαιφη,νίζeται ¼ατ' ιi�ι.ήν 15-
τι, 6άισει κα.ταJΟ1t'QΠικών οιωtάξ,εωr, 
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του Τ,ε'Χτονι01μ.οϋ, μέλη cwτοϋ δύ
ν�α.ντ�α..ι νά. γί w;u 'Ι τ'Ώ αJtτήσει των 
κ.αί ΥJα-τ:όπι•v ά.ποδΌJΧ.ής τ-α.ύτη,ς διά. 
της ψήφου, των 9) 10 των κα,λου
μένωv ·/ ά,πο 00'/θοίίν έnt' αiιτης, 
ένή,λικ.ε,ς &ρp1εν,ες, πλη,pοϋνrrες τά.; 
κάτωθι 1ψοϋπιdθέ,σεις: 1) Ό,μολο
yοϋγ rπίιστuν είς τον θεον κ.αί τή'Ι 
οοθ'αιναισίαJ'ι της ψυιχης. 2) Είν,α,ι 
έλ,εύθ,ειροι m.l χpη,στω.ν ή1θών. 3)
'Έχων μόρφωσιv ίκαινην ΚΙαl ε
φεσιν 1t1poς α,πpΟ'',(/J,τάληπτο,ν, ε
ρωνα.ιv της Άληθείαις. 4) 'Έχου,v 
οίwνψuκή�ι έιπά,ρy.ιειαιv. 5) " 
γοιw τούλάJχ_ι•στον το 23ον ετο:; 
της ήλιrχ,ία.ς των. 

Έξ &λλου, ,εΙ�ι yν:ωστον δτι 
α.ί σιwιεδρία.ι· των τεΥ.τό.νων yίvον
τα.ι κ α. τ/ ί δ 1 α ν, έ-ΥJtος ώ
ρι1σμένιων έξα.ιφέισεων. Τήν w�α.ύ
τψ μ,ε,θοιδοιλο,yίια.v έπ•ι6άλλει ή πε
ποίrθψ,ις ατ� μόWJν έντος Πιψιοά,λ
λοvτο,ς ά.ποτ;ελουμένου έξ ώvθ·ρώ
π·ων, σιJ')""ι<ιΕ.\Ι't'pούν-τ:ωγ ώριΌμέναις 
ίδιόιtηt,α.ι:; καί μιάς προσφόρου ά.
τμ.οσφσ.ίρα,ς αιπιφ�σπάισ"Όου περι
συλλογής, φυιχιικης ήpιφίαις χιαι 
ΚΙαλης πLσtτ1εως, ά.π-ηλλαr�μένης 
πάισ-ης προrι.ιαrοα.λήψεως χια.ί πων
τός φα.να.τ�u01μ.οϋ, δύ,1α.ι\.!vα.ι να χpη
σψ,αrοοι-ηθουν τα μέισα., τά διτcοία 
οοφίιαι 1ώ,v:ων παρέιδω·σε είς α.ύ
τw, κα.ί αrποιδώισοον ταυ'""α τά έ.Πιι
δι•ωικόμ,ε•να. ά.rπσΌελέσμ,αιτα, της 
π;,ευ:μJαιt�'Χ"ης -κ,αί ήθι-,ι,ης &λτιώ
σε,ως wϋ άιτόμ.ου κ,α,ί της Υ.α.pπο
φόρου έρεύινης έrπί των φ:λοσ�
ψιιΚιωv ζ -ητηιμιάιτωγ, τά διrοοϋα. ά.rπα
σχολοϋν -τ:άς τιεικιτον�κα,ς σvνιε,δρί
α.ς, εις τά.ς διιrοίαι;, έξ &λλου, ά.
σt1α.γοριεύονταιι pψως αιι οολιιtιικ,οϋ 
η θ,pησοοwτιΚΙΟυ wερι,εχQμέιW>υ συ
ζηrtήσεις. 

Τέλος, το αιύτο -κmtϊα.ιστοοτι"ΚιΟΥ δ-

ρ' c,ι τον Τeι<.'t'ΟΜισμον ώς φιλο-· 
σοιψικ.6'\Ι, φι!λιmθpωrπιrι..ον καιί προ· 
oi3'εurtι κ.όν, m.ισιποϋ"Ι"Όα. τη,γ ήθ:rι.ήν 
κ.αί Π'Vlευ'μαιτικήν ά.νόρ:θω1σιν τη,; 
• γ'θρωπότηιtος δι� τη; ε,ίρη·ι:Υ,ης
-κ,,χί 6α.θμι,α,ίαις ά.νυ,ψώσ:εω:; -wσ Ά
τόμ.ου έν1 τψ πγ.εύμα.τι της ΠΙ'Χyκο
σιμίου άιδελιφό,τηwς καί δικ.!Χιο:;ύ
νη,ς.

ίΕίν:α,ι τόιΟΟ'; ω,φετς οί ώς α:ιω 
σχιοιιrοί -κ,α,l τα μέσα., τα δποία ου

wς χpφιμοιποι,εί, ωΟΙ"Όε εχει ηοη 
ΥJοοται01τη πσ.ιy"'ΙJΟΟμί,α συγ.είδ σι,:; 5-
ι δ 'Τ�ε'Χ'ΟΟΥlσ"μός, εξωJΠ'Ολ:τιΥ,ό; 

χα,ί έξω:Θ,ρη,σ-ι.ιευrt:-ι.ος όργανυσμός, 
εΙν!Χι συιvώνυΙ,W:; πρό:; τον Ά·ι
θ·ρω,πι!σ!μιν. 

ll!Χpα -uοοϋτια., δια τούς ώς α:ιω 
λόγους, ά.λλα Κ!Χί Πιρός Κα."tΙα.τό
πι,σιΙΥ των έπιζ ψούγ,τωv τήν δι!Χ
μόρψωσ·t'Ι αrπp0ικ.α.λήιπ-rου -χ,α.ί ορ
θής rπ•pl Τιεtχ.ιτιον�σιμ;σϋ γι'tώμης, 
Χpίγ.zτα.ιι σrι..άπuμω νά δοθrοϋv !Χί 
ά.νά χιείρα,ς σύινw.μ,αι 1t1εpl Τ,ε
κ-uον�σμ.ιοϋ πλη,ριrχρορία.ι. Προς τοϋ
το, δίδο,ντα,ι έν ΙσUΙ'i-εχ,είq. ,οιχ,εία 
ά.φοιpωΥΌα. τον ΊΊε'ΧΌα'/Ιuσμόν είς 
δύο μ.,εγάλαις Χώρα,:; του Έλωθέ
ρου Κό<01μ0'1J, σιχολιάιζοντα.ι δε συ
νοπτι'κ.ώτοοτα κ:α.ί α.ί περί τοο θ·z
σμοϋ 'Χια.τά ΚΙσ.ι,ρούς λεγ6�,.ι,ενα.ι ά.
ναικρί�εια.ι. 

ΗΝΩΜΕΝΑΙ 

ΠΟλΙΤΕΙΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΙ 

Ή Μεγάλη Σ-wά τη; έ.α..; 
Ύόpικης, εκ.υιΥ.λοφόp σε διά του 
,έν ήj π,α.r,<,0σμ.ίψ εΧθέσει wϋ · 
1964----1965 μεγα.λ�ιώδους Πε
ρm-έ,ρου α.ύτης, δ•ελτίον πληpο
φορ,ιGχν ύιπο τον τίτλον: «The 
Masonic Brotherhood center 
at the New York Wo1·ld's fair· 
1964----1965». 
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1Είς τό κ,εφάλα.:c.<V «Τέκ.τσιvες εί; 
ΆνιαtάιtΊι,; Δηι.-1,f)σίσ.ς 'ϊrπ-ηροοίσ.;» 
& 1n.γραιρον,ται τά κ.ά.τωiθι: 1) 
Τούλά.χυσ1τον 15 τέως Πρ6οοροι 
,ων Ήνωμέινων ΠολιτειG)Υ ήσ'JlΙ 
Τέwοονες '71ί?Jρωtιθιεμένων τWΙ'Ι φω
τογριαψιων τω,ν κα.ί τών τεκτr;1·Jι
κων των στο�χ,είω·ι. Μετσ.ξύ αύτων 
καt έπικ,εφα.λης ψέ?ετα.ι δ Ούά
σιyι..τ(l)/\1. Έκ τών Πρr.ιέδρων τω·ι 
τιε λ�ευr-c.αί ωrι χ pόν ων &, 1η.ψέ ρο 'Ι't 1.ι 
οι Τέκτονες Τώpτ, Θεόδωρο; Ρr;,j
σ6ελ τ, Φρr.,ι,γ;κλίl·Κις Ροϋ<J"6ελ τ, 
Τρούι.ιmι κ-ι.ί Τζόνσα'Ι'. 

2) Ή πλειονότης των u.ελG>·ι
τοϋ 'λγωιτά.τr;υ Δ:�ι.α�η;:ι(r;υ -;:ω·ι 
Η.Π.Α. εΙ·η: Τέκτσ,·Λες. 3) Τι;;ύ
λά.χ ι01τω 5 πρόεδρο: τr;ϋ 'λ νωτά
του .λ:κ1::ιJcπη,ρί·ου τω·ι Η.Π.Α. ή
σαν Τέκτο·�ες, zκ τω·ι δπr:ιί(l)/\1 δύο 
ήσα.ν μεγάλο: Διδά.σmλοι. Ώ,�α.ύ
τως ά11αψέpετα: ώ; Τέ:κ.τω·ι κ.α.ί 
δ ΔιευθWtής τη; 'Έψ ΜΊπί "Αϊ, 
� οϋ6εp. 

'Επίσης περιλα.μ6άνει τά δ·ιό
ματχ τιεκτόνων τι·ιών, π α. γ κ ο
σ μ ί ο υ ψ ή μ, η ς, οι δποί:->ι 
κχτέλχοον έξέχουσα.ν θέσuν είς 
δ:α.ψόpους -χ.λά.δο1->ς της ά:)θρωπί
νης δpοοcπη,ριότη,rος &πως οί Γκ.α.ί
τε, Λέ-:,:yι., Βολ't:χ.�ρος, ΜΊπέp·�, 
mότ, Χάοδγ, Μόζα..ρτ, Κίπλιγκ, 
Κίτ,οε,1.φ, Φλέμ:γκ κ.λ.rπ. ΜΊεmξύ 
δ' αύτων άΨ�ψέpο·1ται καί cί κά
'tω'θι διασημοι σ τ p χ τ η γ ο ί 
τ ω ν  Έν ό π λ ω γ  τ η ς  
'Α μ ε p ι κ η ς. Οϋτω οί: 
Σψα.τηγός Τζώpιτζ Μά.�χλ, 'Αρ
χηγός του ΣψαJτοϋ - Ναοο.ρχος 
'Έρνεστ Ζοοειφ Κίν1ι.., Άρχηγος 
του Στόλοο, - Στρατηγός Όμά..ρ 
Μπpά'/'tλ,ευ, Ά,pχη,γό,ς τοϋ Στpα
του των Η.Π. . - Στ.ρια.τηγός 
Ίωνάιθ:α:ν Γοοοοι -η�ρά,ϊτ, δ ήρωςwυ 

Ι (ψρέγκ:ντορ, δ σψα.τrιγό; Λύ
μια..ν Λέψ;Ι/t!ΟξJρ, αιρχιαιpά.τηryος 
τοο Ν '110, δ Ν τάγκ,λα,; Μσ.-ι. -
'Ά,ρθουp, στραιtηryό; τr;ϋ σ'tpα.-τr;ϋ. 

Είς τό σ.ύτό ώς α:ιω δελ τίο-ι 
π1φιέχοντωι σ..ι φωτογpα,φία.ι τG)'Ι 
πρωτεργαπων τοϋ άγωνος της Ί -\
μι�pι-χ,αrι:rκ.ης Άν,zξσ.pτη1':!'ίας: Ού
ά.ι?ιγχτων, Φpαφ<,λίνου Βενι:ψί ·ι
(άμι:ρόrcεpοι έχpηι,.L6,'tισα 11 Μεγάλοι 
.l:δά.σrι<ι?.λοι) κ,-ι.ί Λαφα.γιέτ, μz 
τ� -cεκ.-w-ι:rι..ά τω,-ι δ:άισημ,. κα.ί 
άλλων πα.ρα.γ6 1tt(J}V τr:ιϋ ά.γώ·ιο;. 

'Ειπ:ίσης ά.ν,:ι,ιγράψε't>Χ: ο-τ: ε:κ. 
των 56, οι άποίοι δπέγρ,α.ψ>Χ·ι τr;·ι 
Δ::ι:ι.ήρυξιv της 'Α μιεpι0ι(Ι:Χ-V:κ'1)ς 
'Αν1εξ:ιψτη101ί�α.;

1 
τό 1) 3 έξ -ι.ύτων 

μ,ετα.ξύ τG)V όrπ,οίω·ι κ>Χί δ Τζώ·ι 
. άινκ,;ι,-ι., δ πpω�ος ύ,π,;γράψ>Χς 
α.ύτή�ι, ήσαν άποδ1εδε:γμένω; τέ
Κvv'λος. Πι�θανως ή-Jα:ι περι:,:;ότε
pοι, ά,λλά πολλά ά.πό τά εγγpι:χ.ψ-ι. 
τG.J'1/ Στοών της περ:όδου έ-ι.;ε:νη , 
ε!διrι..ως των Στp?.τ:ωτικω·ι Στο
ω•;, έχά.θηαιιν η κ.α-;:ε.01τρά.:ρησαrι 
,συνειινεί� τοϋ πολέμου, &:.1::λείας 
·ίι iχλλω-ι συvθηΧων.

Τέλο;, είς τό ώς ωιω δελτίον
μνημι.,ν,εύοντα.ι κ,α.ί οί τέΥ.τονες
πρω-οε.pγάιτοοι της Ί τα.λιrι.ης 'Ενώ
σεως κχί '.Α�ν,εξσ.pιτησία.ς : Γα.ρ:-
6άλδης, Μέγα.,ς Δ:ιδάι:,κ.,:ιλο; τοϋ
Ί-τ,χλι0ι..οϋ 'Dε.-χ,-τον�::,μοϋ (περί η
� ά�-δριάς �ϋ _δποίου ϋ1;ά.ρχ�:
ει; Ρωμηv με τα τεΥ::ο·ι:κα δια.
σημ,χ) καί δ Μαr;τσi ν:, ώσ:ιύ'tως
Μέγας Δ 1 δάιΤ1Jα.λο;.

Συ'ιlαlψ,είς προς τάς ώ; &·ιω έ,πι
σήμοος πλ η ροφοpίια.ς ε rν?.ι κ,α.ί χι

διαιπ�στώ>01εις 'Ελλήνων &νωιτέpων
ά.ξιωμ,α,τιrι..ω Ι με"t!Ε-κntι.;ιJιοιωθέ,νιτων
έy ' μιφικ'Ώ, κ,α.θ' &ς, μ,εταιξύ τω·ι
δ�οοφόρων οί-ι:r;μάιτων πλείστω·ι
σψα"ΟΟΙΠέδων, πιε,ριλ«,μ,6ά•1ε'tlαι κ,αί
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το τεκ.τονιrκ,ο,ν Οι%ημα., εις δε το 
'Χι�θ' έ.κ.οοστην 1<.υικλοφορ.οϋν πρ6-
γρ1Jμιμα., Π'φιλαJμΜνεται Υ...αί ή ω

ρ,:, συ,ν,εδ,ρίας τή; Στοάς. 
ΑΓΓλlΑ 

ΕΙ,1χ: γνωστόν δτι εν Άγγλίr+, 
Υ,χτ' εΙθψον, δ έκάστοτε διάδοχο; 
-rοϋ θρόνου, εφ' δσοv ευ'Ι11Jι ένήλ:ξ 
'Υ,:Χί σ,ρpην, α.λλως ΠΙΧ'Ι'τΙΟrt�ε ΕΥ. τη; 
61..σ:λ:'κης οικογεν'εία,ς, έκλέγ1cτα.ι 
δ Μέγχς Δ:Ιδάι:J'ΥJ?.λος τοϋ 'λγγλ:
κοϋ Τ,εκ.-rον�:1:�μ,οϋ. Τήν 27ην 'Ι
νίου 1967, ωχ. πχνηryυ1pιr4ής έορ
τη; εν τ·� σ.ιθ?ύl:ηι wϋ "Αλμπψ: 
Χώλλ, π1.ο::π�.J..έ'1ω·1 7.000 τεκ.
τό·ιω'Ι έξ δλου �οϋ κόσμου, έγκ.cι
τ,ε,:�rr:ΧJθη ε �; .:ό &.ξίωμχ τοϋ Με
γάλου ..l:ιδχσκ.άλου τοϋ 'λ.γγλ:Υ,�ϋ 
Τεκτοv:σμοϋ, δ .lούξ τ,οϋ Κέ.'tτ, 
υίο; τη; πp:γκ:11t::�ση; fxp:•n; 
της Έλλάιδο;;. 

l\'1,εγά,λι;,: ..l:δά71,:χ.λο: τοϋ 'Αγ
λικ.οϋ Τιε'Κ.τον:ισμοϋ ύ,πηpξχ·ι οί 
6ωσιλεί;; Γεώ,pry:ο;; δ 4ος, Γουλιέλ
μι;,ς δ 4�;, Έδουάρ,δο;; δ 7 ος, 
Γεώργιο; δ 60;, κα.ί σε:ιpά. Δ,:;υ•4ώ<ν 
δπως τοϋ Κά.μιmερλα.:ν, τοϋ Σοοσ
σεξ, τι0ϋ τεοα1�σάϊp, -:οϋ Κόνω-, 
τ,οϋ Κέντ, τοϋ Σκ.άρμπρω κ.α.. 

Ό πpίγΥ.ηφ 'ΌΟϋ 'Ειδ:,μ,οούργου, 
6ΧΙσ:λ•κος ,σύζυryος, είσηλθεv είς 
ταν Τιεκτο•ι:,σμον ιπρό τιtιων έτών. 
Ή σ,χετ:κ.ή πληροφορία. ά.νεγράφη 
ειίς το�ι ήμJψησ:ιοv τύπτοv της 'Αγ
γλίας. 

θά ά.γνοη-ο-:,,:, 'ίσως, πχρ± τι
vων, δrη ot οα.ισιλιε�ς της 'Αγγλί
ας ,είvα.: γ,α,τ' άιπόφωσιν λ-ηφΒεϊσωι 
πρό τ�vωv α:ίώιvων όπο ®v6ι3ου 
τη; Άγγλι1κχ'Ι'ι1"4ης 'Εχ.κ.λη.σίως 
�ρχη,γ:->ί κα.1. ,όιπ,φωσ,πιΙQrtΙαί αύτη;, 
της 1,διότητός των τ.Μης ό-rοο
δηλουμέν-η; Υ,α.ί ,διά. τών λέξεων 

«Fid ei Defensor» α.ϊτινες 
ά. ν,α.γρά.ιφονται Υ.Ι'),ί έπί -ών vομι
σμά.τω,v. 

'Εξ α,λλου, εί,vιωι γνω.σ�τον δτι 
ot 'Ιερq,pχαι της ΆγγλιΥ,!ΧΥ1:κης 
Έκ,κ.λη1:,ία.ς, Y.h.rt'ά. μεγίστψ πλ,ειο
vότη α, είνα.ι Τέ·ι:οο,,.,�ς. ΕΙ ια: 
δε Π.7Jσίγvωστοv ε,1,ς τον χp:Ό"τιο:νι
ΚΟ'Ι κ.ό,σ1μο�ι το κϋpος τώv 'Ιερα.ρ
χ ώγ αύ,τών, τόσαν δ:ά. τήv μόp
φωσίv των καί το ήθος -ων δ:,οv 
Υ,χί διά. τήv χ,p:1:,τ:α.'1':1χ:Ι1v τ(J)Ιν π:
στιv Υ.'J.ί τον ζηλοιν -rων. 

Ση,μ,οοϋτα.ι τέλο;, δτι εις τήv 
π?.Jpά της ίερας Συrιό�ου της Έκ
Υ.λ φ:α.ς τής Έλλά,δο; α.ιίτ'Ιίθ1είι<J1Χ'/ 
y·ιωμά.τω:;,:ν της θιεολο�:κ.ης Σχο
λης τοϋ Πα.νΞΠtιστημ.!ου ' θη�νιων 
περί Τε,Υ.-rοvιισμοϋ, πιεpιέχοv-nα.: έ
π:σ,τολχί δύο 'Εm::ι:;-y,όnτω,v της 
Ί -\.yγλ:y,,:,,γιrι.η; Έκ.Υ.λrρίας, 6ε-
6?.J:ού'Ι'τωv ο'Ό: τόσον α.υw(, δ:rov 
κ.:χ.ί οί πλ,εmοι τών Έπuσικ.όιπωγ 
τη; Έrι.χλη1:1ία,; των εΙνοοι Τέκ-'J
ν,ε;, δτ: ,εί"ηι ύπερ-ήrρ,:,,ιοι διά. τήv

, ,ς::: , , , r, -λ το• α.υ�τη,v ιuιοτψα, τω,v ΥJΧι οτ: ,1

ίδι,ό,της των σ.ϋτη τούς δuωΥnλύ1;ει 
είς τήν πληιp,εισιτέ,ρα.ν επ:τέλεσ,:'Ι 
τών χρ:,στιαηι·ι,ώ<V' των -ΥJα.ιθηκ.6·1-
τωr1. 

Αι σχ έ.σε.: ς T,z. κ. τον-ι,σμ,οϋ Υ,χί 
, γγλ:'Κ.7..Ι'Ι'�κης 'ΕΥ,-κλη,σ:,ας ουδέ
πaιτε δι0ταιρά,�{) σ.αΝ, δ�,:,ικηρύσσ,ε-

�, , - , . ,.,, τ�α.ι υ €ις παι01α.ν εUΥJα.:ιpιαν ,1 με-
't'Χξύ των άρμJΟνιΙrι.ή συν1ερyαισίχ. 

ίEv'/17..Jt Ε'i/δ�αιψέpο•ντJΞς ο( έ.ν προ
ΥJεψέ'Ιψ συλλογιισμοί το,ϋ Δη.μ. 
Μ'Πα.λά.νου, ΚιΧΙθΎfΥ'Υ7'ΌΟϋ τη; θιεο
λ Ο"( ( αις -Υ,α. ί ' XiαJO η;μ,α. ίί-;,σ,ϋ , Ο [ Π ε -
p:λ η,ψθέγ-οε� ,ε,ίς αιρθροv του δη
μιοσ1:ιευιθ έlv, ε 1 ς ά;v1&χιpοUΙσι v 'ΚΙCΧΙt' 

αύτοϋ έιπιθέ.σεωv έ.ξ ά.φσ,ρψης της 
ύπέρ 't'ώ,v, Τιεmό1tωγ γινωμ,ωt1εύ
σεως τ-; θιεολογι-κής σ,χ<:ιλης. 
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("Ιδε «Τιε·χ,οον:σμιός χαιί 'Εχ,Χλησ�α» ε'Υ.Οοοι;; Μεγά.λης Στοά.; τη; 
Έλλά.δc.,;). 
Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Ε� ΕλλΑΔΙ 

Τοια:ύτη εΙ 'ιlαι, συΨ.J7t'ϊ:: κώ<t%τα 
6ε6αίως ή τεΧwν:rι.ή κχτά.�:ς 
εί;; δύο μιεγά.λ%;; ώρ,..;; τ'.ίυ Έ
λεuθέ.ροu Κ6σμc,u. 'λλλά. χα.! ·ή 
Πα..τρ:;; 'μχ; [χε: νά. έπ:δείξη λαμ
πρά.ν τεκτο,;ικήν ί-1τοpίχ·ι, -χρpή
κτως συr;δεδεμ,έ'ιηιν προ; δλσ,,>; 
τ-:;ύ;; Έθνι·Μ,ύς μιας ά.γω·ια.;;. 

Οι πρω,τ,εργά.τχι τη; Έλλην:
κη; ΈπανιαιΤtάισεω;, ό ά.p,χΥjγό; 

, \) ,,. .. ·r' ) , α.υτη; " ,εςα.,νοp,;; ψη .αντ·rι; 
καί οι ά.δελ:ροί του, δ ήγ�εμ�>ν 
της Μολδο6λαχ1α; 'λλέξ1.'ιοp'.ί; 
Μ-,υpούζη;, ό Θεόδωρ1:.ς Κ'.ίλ'.ί 
κ.οιτρώνη,;, δ Πχλαιων Π mρω·ι 
Γερμ;αιν6;, δ Ίωά.ννη; Καπ'Jδί
στρ:ας, ώ;; κχί σι πλείστσ: τω 1 
αρχηγών (δ Ξά.,ιθο;; τό 0:1.κη-

, f ,,\"ο, ) ' , 'λ -ρuπει ο ιο:σ; χ,χι α.πc,·ηο ων τη; 
Φιλική; Έτα:ρ:1.; 'λθ. χ,χί Uα.:ι. 
ΣέΧεpη,;, Πατ-:�φάlδης, Κα,τ.α,κά.
ζη;;, Πελοιπίδα;; κ. α. εΙχο? έπ:
σ 'μ.ω; τήν ίδ:ότψα του τέΥ.το
'tο;;. Τέκτονε; ύπηρξαν επίση� οί 
τόσον έ·1:σχύσα..'ι1tες τl-.Ν ά.yω,ι,α. τοϋ 
1 21 έΠ't'JJ'Ιήσ:οι ΦιλιΜί (Δtο'ιύ
σιο;; Ρώμας, .lpα.ιyώνας κ.α.) 

Τό γ•εγο'ιό; τουτο τu,γχά.νε: 
"Όο:αύτη; δ:zθνου; ά.·�α.γνωρίσεως 
ωσ-υε ,ε·ίς τό κλαισ:,ικόν σ,.;γγρω.�,α 
-rou C. \ι .Heckeιhorn «Μυσ-:Υ.αι 
.. Έτα:,ρία: niνer iιy Book , 
New ΎΌrk, 1965) τό κεφά.λ.α:
ον πιε,ρί τη; ΈλλψLκij;; Φ�λ:ικη;; 

Έ-α.:ρuοος, ε.πε"Όαι του κε:ραλα.ίοu 
π-ερί 'nεΧ-rο'i:�μου, ά.λλά προηγεί
ταιι δλων �εδόιν των ε&νιχιών ά.
ιπελ,ωθερωτιχιών έταιρ:ών δλο
-κλήρου του Κόσμου. 

Οι πλεt'J"tοι των πρώτων μετCG 
τήν άιπελωθέ.ρωσ:ν 'Ειπά.ρχων, 

:) , ' \"ο, ό 1,ιιτ;ε-πα.pχω'Ι Χα..ι ο:οικηrtιχ.ων -
πα.Η ήλωv μ;ετά τή'Ι κ I puξ: 'Ι τη; 
"�- . , ( - � , , =wι,οο�αι.;ιεω;; υπηρςα1·,� επ:σης 
τέκιπ.ι'/Ιες. υΕλλ ηνε;; τέκ.τοrιε;; μιε
τέ'Τ'f...ΟV εί;; δλου;; τού; ά.γιί)'Ια..;; 

τfι; ά:rοελευGερώ'Jiεω; δ:α.φόρων 
περιοχω·ι τη; Έλλά.σος (Ίον:ω·ι 
'Ιήσω'Ι, Κρήτη;, Μα..·ι.εδονία;) . 
Ό Πα..uλος Μελα.;; κα.ί δ αιδελ:ρό;; 

τ-:ιυ, ιπpω:-εργi:α: του ΜαΥ.εδο
·J:χι'Jϋ α.γωψ);, ύπηpξ7J'Ι τέκτο'ΙΞ;
Κ?J'Ιt;ι'ί�κοί.

Έξ άλλου, πλείστοι y,ληρ:,κι;ί
•mηpςwι Τέκτονες, ώς έκ τω·ι Πα.
τp:αρχων, :.ιιε-τά. τόν Ίωα..y,είμ τόν
Γ' οί Πα.1ηγιώτα.τοι Βοοσίλιειο;;
δ ά.π' '.\γχιά.λου, ό {ελέττ:ο;; Με
τα..ςiκη;, δ 'Λλεξα..1)δριεiα.ς Θεό
φ:λο; (δ έπ:λεyό;.1,εl'/0; Πα..γχώ
σα;;), ό 'λλεξαι1;δρεία.ς Φώτιος
κ.α.. ώ; -χ,α..ί ούκ ολίγο: Μηιτp'JΠΟ
λτττα: τη; Όρθ�δόςου 'Ε--ι.Υ.λ ησί
α.ς. 

ΤέΥ.των ύπηρξε Υ.αί δ οα:;:λεύ; 
:;ων :Εη,+μων Γ

,
εώριy_:ο;; ό Β',

ο-σττι;; οuετελε'Jiε -χ.α.ι Πp�ιΞΙδp,ο; Στ'J
α.�, α,')α,�α.ΟW'Ι βα.pύ-τιατα 'ΟΖΥ;το,,�:
χα Υ.ιαiθηκα-ιr.ια. Τα ττε·ι.::ονtκα του 
διά.σημα., μέ -χ.ατα· α'lij τά ϊχ'ΙΎ) 
τη; φGt:ιpάς τωγ έκ τ-η;; έ,,,τα,τικ·1j; 
χρ ':,εω;;, δ Βα.J�:λεύ;; Παυλσς πα
pέδω:,εv ,ε,ί,, το ΤατΟ'iικό? υlδρυ
μχ, aπου Υ.αί φυλά.σσο'ΙWJ: έι'1ttό;; 
ε�διrι..η;; σtιp()θfrι..η;;. ' λλά. χα.ί Πp:
yκηιrοες εκ τη; Βα1:;:λ1-χ.- ;; οιι•,ωγε
νε:ας της ΈλλάJδσ; ύπ -ρξα..v Τέ
κτ�ο•�ες, ώς δ Πρίγκηφ 'Ανδρέ
ας. 

Τέλος, δώδεκα Πρωθυπουργοί 
τη ΈλλάJδος ύπηρξα.ν Τέκτονες, 
i-χ. των -re.λrε.ιmxiωv δ Έλ. Βενι
ζέλο;;, ό Άλ,εξ. Πσ.ιm.ιγαιστmίου, 
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δ Ίωά.γ. Μεrtαξας χιαl δ Στ. 
Σrχ.οuλούδης. 

Ό λ,ό,y,λ rpρο,γ γ�ε ;ιιrχ.ως τό "Ε,θγο; 
α,γτιιπροοωΠΙΞUΞrtα,ι εγτός τώιν κόλ
πωγ -υοϋ Τεκ:οογι1:;ιμκ;ϋ. ΤέΥ.το,,� 
f,σαν κα.ί ε!v,α.ι Άχιοοδη1,,ιαϊκ:-.ιί, 
Ε:;�θΎ)ΙΥη,t1χl Παινzιπι1σ.τ'Υ)Ιμίωγ, Ύ
Π'ουpyοί, Δι1y.mστι•,.οί δλων των 6α
θμω�ι, Σrtρα.ιτηryοί, Ναύ,7.,ρχοι, Βιο
μ ήχ,c1.1ΨJι -κ,,:ί πλε.Lστοι έξέχο,γτ�ς 
πολίimι. Ό τοριπ:ιλιληιτής του «Φε
τίχ Μπrουλ 1 ,r», γαύ,'Χ!ρχρς Βότ�ση;, 
ώς 'Χ χί δ ':ffiθγιrκό; ποι ηrtής Σιπ. 
Μα.-r1σού1Υh.ς ύπηpξωι ειπίιση; τέ
'>'v"tΟ'Ιε.ς, ιπά.γτιΞις δε cιριθόδοξ,ο: Χρ:
σιτι1α,γοί, έκ των σπΌίων μάλιστα 
πλιείστοv πpοσέ εpο�ι μεrtά. ζήλου 
τά.ς ύιπηpεσίσ-ς τωγ ,ε{ς τή·ι Έκ
κλ-ησί,ωι. 

ίΕΙνα.ι, έν ιπροικzuμ,έγω, λία.γ χ'Χ
ρ,αJΥ.τηρι1σrrιΥ.ή ή περίπτωσι του 
α.ρτι άιrοοθαιγόγτος Μιλτ. Πωpη, 
εξέχοντος μέλους της ΠειραϊΥ.ης 
Κοινω,νίω; μ,έ ση cΧ.'ΙrtιΥ.ήν φιλα,·ι
ιθ,ρω11tιι1χ:-ην δρwσιν, δστις άινηλθΞ
καl κα,'τιείιχε ειπί σειρωt ετών -ό 
ϋιlιυστο,y έγ τω Τιεrχιοονιφω ά.ξίω
μ,� του Μεγ&.°λοο Διιδ-Ο'Jσ"ι/4.λου. 'Ο 
Σειρουργων κιοcτά την ιγεκρώσιμ,ον 
ά:κολουι&ίαγ Άρχιιμαινιδρίτης, έν 
τψ JcX.ψ της Άγία,ς Τ,ριά.δ')ς, ά.-
•κmt'tύισσων τήν φι,λά.νιθρ·ωιπι0ιν δpa
σιν τοϋ μ,ε.τωστάι,rσος, έξήp,Ξ τήγ
συμ6ολήν του ,ει�ς τ'ήν ά.νέγψ,ιν
του νmϋ της Άyίας Τριά.ιδος, έκ 
wϋ δποίου έγένε'το κ-χί ή ΕΥ.φορά. 
του, ώς κ,α.ί τούς μόχΙθοος, τού; δ
qοο[ου; κ,οοτέοοολ,ε διά τr,rν ά.ποιπε
ρά..τωσι�; του νrwϋ. Ό ι-uετ' α.ύτό·ι 
δ' ά.π.Ξυ.θύ11�αις τ�ι τελ,ωΌα.tογ χα.ι
ρετuφον εκ μέρους wϋ Τ,ε.y,τονι
κ,οϋ 'Ιδρύιμιχτος, ΕΥJθέτων τήν έ.ι•ι 
τ'Ώ κοιvωνίq, ιδρα,σιν -rου, έ
τόγισε τήν πιίbτt'Υ wu ε•tς τήγ 

cψθοοοξίωι "ιW,ί τήν ά.φοσίωσί γ 
του ,etς τήν Έrι.κλ ησί,α.v τη,ς Έλ
λάJδος, Ε μtΠf)ΟΟΥ.'ΟΟς ε"ΥJδήλωσις των 
άΠ'οί�ι ύιπηρξισΝ, μ,ετσ,ξύ α.λλω,ν, 
w-.ι,,ί α.ί ά.γWΙΙι1ιώδεις π;:,ο,σrπά&ι,α,ι 
τιχ:; σποία.ς ε.πl ετη Υ,�:tέ6αλ,εν ώς 
fipόsaδpoς της επί -υούιτφ 'Επ:τρ.ο
πης, διά τήν ώνέ-rε,ρσιν του μ,ε
γ-χλιιε ι,ώiδοuς ΟWΙtΟϋ ν,α;ού. 

Τέλος, ,ε.ίvωι ) ί,α.ν γνωιστή εtς 
τήν έλλ ψw,-ήν "ΚιΟιινωνιίια.ν ή ψιλα.ν
θ'Ρ ωιπ ιr1ν r, δ ραι:,,υς w ϋ Τ10κ,το ν ι.σ,rοϋ , 
&.πό τη; οοι-uπσ,φ,αιστάισε.ως πλ ή,θους 
μιηv.:ινωμέ,ιων ά.vχξιιοnταJθούντων ά,
,ό�ων, μέχρ,ι του κοοτά του ά.v,α),,
φχ6ητιι:,μοϋ ά.γωW>:;, μ,έ τήν εLκο
σά!δα των 1νυrχ.τ,φινων σχολιείων τi 
δποία. σu,vrτ:ηρ,zί. 

Χ-χ,ρα"ΥJt'f)Ιρί ,ε1ι νομίζομJε.ν &.π?:.p
κως τήν •θέ�σι·ι cοϋ Ταταν,ι,σμοϋ έv 
τψ Υ.όσμφ y,,:l ε,ίιδι•ι.ώ�ιρον έv 
Έλλάιδι ή μ,ι,ε.ίσ, δύο ά:πλων yε· 
γοvότων. Ό τέκτω·ι Φλέμμιγκ, είς 
τό·ι 00{) ίiοιν μι= pι κ i Ε'Κ χτcμq.1ύρ ια. 
ά.νιθρώπω,v οψείλοuν την ζωήν 
τω,ν, ενόψισΞ ύ,πυχρέωσίν του δι,zp
χόι-uε.vος εξ ' θη,νω�ι νά εy.φράισ,η 
έγypάιφω; τήv λύιπη,, του διότι 
έπΞιγό,μJεινος δέ:sν ήδύν,mο νά συ
'�ΧΥt'Υjiθή μΞτi του Μιεγάιλ'Οu Δι
δοοσ1-,,ιά..λου. 

Τό α.λλο είνα.ι ή σuνά.ιν�τη,σι:; 
του τέως Πpιοέ,δρω τών Ή'ίuψέ
νω'ι ΙLι:.λ�-σΞ1ιω,γ Χάιρυ Τ'ρούιpν 

1 Ε τον Πρ6ιϊ3ιp 'ί ,ου Έλλ Yj''/li'X,OU 
ΤΞιΧ:ο·πιJ::ϋ ΊδpύifJJ'Y..'cOς, δται? δ 
πριG>ι-ο,; έπ= σκέ,φθη ώ; ΕΧΠpι�ισω
πος τω••ι Η Π.Α., δι' ολίγα.; μό
νον ωρ-χς τήν Χώp,-χ•ι μας, πpο
χειι,.ιέν�u νά παιpαισττη ειlς την κη
�Ξίσ.Ν του Βmιλέως Πια.ύλου. Τό 
ά.ξι,ο,σημ,Ξίωτσν έ1v �ριοrκιει,,.ι,ένφ saί
,,,α� ατ� δ ΤJ

pούμ�ι έκpά.τηισ�Ξ τόν-
Μέyω,, Δtiδά.ισ'ΥΑλον έπl 20 λε-
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πτά m.t έζ ήrt :Jξ vά φωιwγρα:pη
θη μ,ετ' α.ύτοϋ, είς χcιριχ,·ιι.τ-ηp:
στι·χ:qν τεΥ.ιtι:ι'Ιιrιι.ήv στά:J�'i πιχ,ρα.-
6λέιπωv το ύπό της Π?Ει'J'ΟΞί%; 
κ,οοθορι�θa·ι Πρωτό-Μλλο ,v ά:χ.ροά.
σιzωη ΠΞ'Ι1"'λλέπtttου δ:.ιι-.ι..p".ι<ιΞ(,χ,ς, (ή 
φωv.ιyp,cιφία. έΚJΕι�'IΙ'f/ �οrrμι,:,ιz,jθη 
κ�t •ε,ί; τή·� εv Ά,�Υ(Ι?J:ς τότz _έκ
δ�ο(ι,με.·ιηv Ζ:ΡΥι1,(ιΞfΧΟ'Χ «ΜιΞιΠjμ6p:
νή»). 

'Επί ή) εύκcιιp(Ι:f -:�Λτη, μά.λ:
στα, άν,οοφέρετα.ι δτ: -:ό το'Jljϋ,ι:ιv 
εύεΡΎ'ειτ:ικο·ι δ:ά τή'Ι Πατp(δ,α μr.ι..; 
Δόγμ,χ Τρού:.1,ιχ,•1, έξηγγέλθη τό 
πρ<iJτ�'Ι •m' α.ύτοιj τοϋ ίδίc;•J άπό 
εδ?� Τε-κτ(ΙΙ'Ιαης Στοάς, ώς ά
νέγρ1:χ.ψ:χ.,1 α.ι έψr:μερίδες -:ης έπ-:;
χης ΕΥ,Ξί'Ι'Ύjς, 
Η ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΠΙΒΙΩJΊΙ 

At4TITEKTONIKΩN ΑΠΟΨΕΩΝ 

Π?.ρά. Π:Χ'Ι't'?. τά α:ιωτέρω, ά.πό 
"Κιαιροϋ ,είς κα.ι:ιρο·; π�φ:στά.μ,εθ:ι εις 
την fiιχ,τp(δ-:ι. μα.ς, τήv κουtίδ,._ α.ύ
tή'Ι τοϋ κλ7Jσσ:κι:ιϋ πολ:τ�,:,μοσ, 
μ:iρτυpεις μεrμο·ιωμένωv άJ?τιτε-ι,-:ο
νικώ'Ι έΧΙδηλtοο1εω'Ι, μετ�ξύ τιi>·Ι 
δποίω.•1 κ,:χί έξω:pp,zv�κc;ϋ -ιοεριεχο· 

' � • λ' ,J' με'Ι'ΟU Ε'Ιt'Jιπ:χ, <-'Ι π ηp,z: γ,ω:JΞ: 
των συγγp?.ψέω'Ι τω•ι δ,τι -ά ά.πο-
� �, ,� , ,ς:1 , 
u:uoμε·n ουο1Ξ�μ::χν, ουuε πορ,ρω-
θεν, εχου·ι σ--ι..έ.,;:η μέ τό·ι Τ�εrιιτο
'�ι,σ,ι__ιόv. 

Βε6α.ίως, είς τό άπώvφω π:χ
ρ,ελθόν, ή άγνοια. καί ό σ-κο,τ:χδ:· 
σμό; ξ[χ<JΙ'; δημιουργ-ήσιει ε·η ά.,·1-
τιί<.τεwιι·ιι.cΝ ¼λ�μα. προερχό�
'ΙΟ'Ι έν ΠΌιλλο�ς, έκ της α·ι

τι'tlsκm,,.ιrχης στά.σ€ως της Ρωμ:χϊ
κης Έκκλ φίσ.ς ΧΙcιτά τούς -τ�aλιευ
-οο.ίου; οοίωνα.ς, frtις είχ εν ούκ ό
λίγους πρbς; τ:ουιτο λόγους. 'Έκτο
τε, ομως, ή άννφωσις τοϋ μορφω
τιmϋ έπιrπέδου τιi>v λαιωv, ή ούσια.-

στι."'ιι.�ί,'Υί''J
,
:ς -:G)•ι ,π��λ-ημiτ�ν, δ

κο�ν<:ις σ.γω.-ι κ.α-:7. τω•ι Π'.Η¾:λωv 
έy,δηλtοο1εαι·ι τ-:;ϋ •;λ�'J'μ,ϋ κ-:ι.ί σ.ί 
6cιθμ:α.ί:χ: δι,αιπ:αιώ,ε:ς περί τοϋ
α.Α)ρωιπ:σηκοϋ ρόλου τQ,j Τε·,ιτQ
•1:σμnϋ, κ.1Jτέσtηι71J'Ι -:όv άvτι't'Ξ-
κ-:.r:ιvικό·ι <<.'jt),pμό,ν» τελε!ω; άν:�-
ΧΡ?'Ι�ιι:π�κ�'Ι, ά,��μη Κ?..ί ει; τ�; 
Χωp%ς με τυψΛΟ'Ι θρ,η,:J,ΧΙΞ'Jrtι-κο•ι 
-:;;:χrητ:1�,.ι.6,1, πά.·,τω; αιmμ6(6:χ
'Jτ'J.'1 προς τχς πpωτQ:p%Υείς έξε
λ[ξε�;, α.ίτ�ν�; Πp(ιεά.λλσΙJ1'/ ει; τή1i 

rr.Qρ::ιv τη; ά•11θρωιr.:•Ι'Υj; Ύ,Q:·ιω
•,: :zς, ει; τον οοίώV7. -:οϋ Δ:α'J:ή
μ-:ι.τος. 

ΤΞλιευr.7.(α.v δέ άποοε:ξι1•1 περί 
, »� ' � Π ' 'Ε -=:•r.c;:J εο,ω'J1ε κ;:χι Ύ'!, οοπ:κη κ-

ΚΑ rισ: Χ, η διποια., αι.nt(J'/ΟΟς Π')-

�jμ:_ος ;ι:ιϋ Tiεrιι:w','�.t.QJ κα.ί τ�; 
ιQεοΑι:ιγ::ι; του, δε·ι επcιυε, με
χρ: πρό δλίγου, vx έπ:ΧJ'Ιaλα.μ6ά.·ιη 
τό·ι, ύπό τοϋ Πiπιχ, Κλ-/μ,ε•,rος τοϋ 
ΙΒ' ά,ψ>ρι�,.ι.όv τοι1 173 . Ίδού, 
δμ,ως, ερχ,Ξtα.( ή 11 η 'Αrrορ:λίου 
1963 ΧΙΧί είς Πά.-πα.;, Ίω-i·ιτι'Υjς 
ό 23ο,ς, όρ,θω; zy,τ�μή-nς τή·ι rί.-
6υ'J1:JΟΙ'Ι, πρό; τήν δπ,οί?.Ι'Ι τυιφλιi>ς 
χ,cιί δλοτ:χχώ; όλ:,σθισ.ίvε: ή ά;ι
θρω,πόιtη;, εΥJΙtέμπsι δ:ά τή; έy
Κ\Υ'ιι.λίου του Pacem in Te1·
ris ε·ι ύψίστης σ-ημαι:J:α.ς διά.γ
yελlμι:χ. Χρrι,.ιψ.,ιπο:ω'Ι τό κυρο; 
κα1ί π;·ι αύθ�εv:ί?.·Ι τής θέ:Jεώ; 
του, &πως τ-ην κ,α.'θ:ερώ·ιει ή Έκ
κλησί:ι του, είχε τό θi;:;ρος vά 
έγ·ιι,α:Όα.λείφ-η τή·ι α.-:Ξγγ.τοv τα.
κ-:ικήv -:ώ'Ι πρό ιχ,ύ-:οϋ Πmπω-v, οί 
δrοοίο( πΞρ:1ωρ,(ζ1χιτο εί;; τό vi 
κα.λοϋ�; μ;Ξγ:χιθ,jμω; πά.Μτ:χς τούς 
μη m&ολικού; vά πρ-:;,:;έλθου·ι εί; 
τήν κ:�&ολ:κή·ι ΈκΥJ,r; ί,α,ν iΨ.ι..
μέ•ΚΙ•.ιτε; π:ιθr;τικώ; τήν ελωσί•;
των. '_ ·�:ι1·ιωρίζω•ι τήν ϋπ,α.ρξ:ν 
μι(άς κ:χί μ6rιον ά-ιθρωrπί·ιης οί-
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'Υh'(ΕVΙεία.;, ά.πηυθύνθη προ; ο

λαυς τούς ά.νΙθ�pώιrοου;, 01ίχι6rptΌ
τ.ε κια.ί άν ,είν,αιι α.ί θρη,:;r1vωτι')(;αί 
η rrοολιτιy,χί των πιεποιiθ ':,1ει1;. 
Χp'uσ>τια vοί y.,α,ί μή Χρ�,:,1τια.vοί 
εκα.λοίίντο νά συ'Ι'εpγαι:1θου-ν διά 
νά σχ μ;χτίσουιν τή I π:ι.γχόισ�μιω 
Υ..οινότηrrχ τώ•ι ά.νθ·pώπων. Έγκχ
't'α.λιείπΟ!ντα.ι οϋτω ά.pχcιλ α.ί ο
ποίiχι άlπε<τέλου•ι σ,::,6,:ι.pον λόγο,v 
ά.ντιθέσ�εω; του Τεκτον:σμοίί μz. 
τον Κα1θολι-κι1:JΙμόν. 

Πάι·�τω;, 6έοcι.ιιον είνcι,ι δτι οί 
λόγοι οδτ�ο: -οοίί Πά.wχ περί ά.
:ιΙΟχη�, έριεύν�; �η; ά.�η,θ�εία;, cι.1 
εκΧλη,σε.ι; δια. την δμονοιχν, αί 
ένrθα.ιρρύν1:;ιε.ι; αδτ.α.: προ; δλου; 
τού; ά.νθρώm:ους καί ίδ:.α..: τέpω; 
προ; έΥ.ιείνοος 100ύ έργά.ζο�ιται 
δ:ι:χ. γά, όpγcι.νώ:::�:ουν τήιν π,χγκό
σμ,:ιον κ,οιι'Ι'ω1νίαιν κα.ί τήν ε.tpή
νην, τ&.ς δποίcι.; τόσον σφοδρώ; 
ά.Π1ε1δαι..ί1,U�ζεν ή ΚαJθολική 'Εκ
κλησία: εν τψ π�cι,ρελθό,,�ι, ειίναι 
σJ?)' cι. ι 'WΚ.το,ν ιrκια.ί. 

Φωνιcι,ί α.ρ,σεως της ιπρο; τον 
'Τ',z.κτονuσμιόν ��.θέσεως δεν παύ
ουν rι' w,<;ούωντιcι.ι1 έι1,1 τψ Β:χ-τι,.α.
νώ. Είδε τήν δη(JJΟJσ,ι6ιτηιtα. Κ!cι.ί έν 
Έλλά.δι, ή ΚιCIJtrJ. -ο π:αρελθaν ε

τος λη,ψθ.είσ,α, πcι.οά τη.; Συ1νό
δου τώv Β:.ψείων Χωp1ώιν τη; Ευ

ρώπης, &.πόφοοσις εγκpιιιθεuσα. κ:χ.ί 
όαrο τιου Βcι.τ-ιχcι.νου, �p·ω,τ-οφα.·ιή; 
εί.ς τά χpον:ικ..ά. της Κcι.iθιολ1ι'Κryς 
'Ε¾κ.λη.σί,α.,ς, '"αιθ' ην δ Χα..θ:ολι
κο; δύ1,1απαι νά, είγα,ι ΥJΧί τέκ.τω•ι. 
(ΙΛΙΣΟΣ, 1968, σελ. 153). :01ς 

τιαιϋτια δέον νά προιστιεΙθη Υ.cι.ί το 
y,εγονος της πχροχi}ς άιδ,εία.ς πα
ρά της Τ � λ�κn::: Έry..rι..λφίcι.ς 
εiς τα'/ διάισημον Γά.λλον συγγρα..
Φέα. AJec MelJor οσtωζ ύπο6ά.
), η αlτηισιv ε.bσδοχης του είς τον 

Τε.κ-ονιισμ,όν. ί εν Γαλλί� έ
φ-ημ;ΞΙpί,δεις ά.νέγρcι.ψΧΙV την ά,π:ι
δοχ' ν της α.1ιτήισεώς του χ,αί τη·ι
εϊσοδόν -oou, εις τον Τ,εκτοvισμόν. 

Δυ.cnυχως, πα.ρ' ήμί'Ι, ά.κοοοv
τcι.ι ειbσέτι μιφι•ι,:ι.ί ά.νιεύθυνrχ φcι.-
νcι.τικχί άJπcψε:ς ά.ιν-τ�ιτεmιο'/ιΙΚιΟίί 

μJ, ι= ι: ., • πφ:ιεχιq ε1Λου, ω; π.χ. η α.ιπι-
στιευιτ ς γvώ1μ,η -χcι.,θ' ην εχ•θpοί 
't'οίί "Ειθνους είνιχι δ Κομ.μ.ου1 1:· 
μό; ΥJCΙ.ί δ ΤεΥJt'Ο'/ιισsμός ( ic) ... 
Εί-ια.ι νοrpτο"Ι νά ύ:ρίστ:ι.τα.ι σή

μιεpο·ι -τ�ο:�cι.ύτη ,σύγχυσις εν ιοιών 
κ-χί τοuαύτη ελλιειψις σοοιχιειώ
οους γνώ:,εω; τη; πpcι.γματι'Κόrtη
τ;ο;, πιερί η; όλίyιιστα. μ.όναι 7.
,;ε:ρέρθφcι.ν είς τάς πpοηγουμέ
ν7J; παραγράφου;; 

Πpοψυως, μά.λιστ7. εν σχέσει 
μ� τiιν ώ; ωιω τpCΙJ'('ελ17.ψι·ι, ην α.

ποψιιγ, ά.νιτελέχθη &τι, ΥJ'Χτόm::ν 
τη; τ;οι7.ύιτης συ'!Ιτιοορια.κ.τιry.η; δια-
rιστώ,σεω; ιθ'ά ε.πριεπε νά δ:α-
φωτι,σ1&-0ίί•1 1σχιε-:"1vώc; 'Κια.ι αί 
Η.Π.Α. διά νά σωrθη ά-πο τό-ν ... 
κίνΙδυιγ.ον πού τά; ά.ιπει1λιεί, διά 
κ.�α.'Όωληφεως των &.νωτά.ιτωrι εν 
α.ύτα..ίς ιiξιωμά.'t'W'Υ, &mo τ;οίί Προ
έ,δρου, των ά.νωw.των δ:rκιαστι
Υ,ών, ω1'� ήγψόρων, τών έ.vό
πλων τωι δυνώμε·ων, των Κυ-
6ε1ρνητ�ων των δια.φόρων πο,λιτει
ών π�αψά τεΧτόνωιν ')(,α,ί μά.λι:r.α 
&nto της άι·Λε,ξ,οοpιτησία.c; -ων μέ
χρ,ι σήμιφον ! "'Ισως δε vά όφ.εί
λ,α.μιεν εξ 1εύΥ'1ωμ0ισύνης τούλά.χ :
στιον νά συισ-ή,σωμιε•v είς wύ; φί
λους μιαις 'Αιμ,ε,ρ�κcι.vού::; vά ε'Κιδι,ώ
ξοιw έκ του οτρα.τεύμιωrος τωιv 
τήrι" �εγί!QlτψΙ Π'λJε,ι,ονιότηtτια τών 
ήyουμένω·ν τω.ν έγόπλων των δυ
ινά.μεω,;, ά:rοά:νιτων τε-χ.τόνων y.ιαι 
Π1εpιαιιn::έ,ρ·ω νά κ,pη:.�,vίσου�ι � 
Μα.υισωλιείον τοϋ Ούά:σι,γΥJΟΟ.ν mι
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τούς ά.νδρ,:ά:ι�tας του Βενιαι..1,ί·ι 
φ λ' ' δ , ' ' ρα.γ-κ. ινου, τα. ποία. α.Ψ'f'f(ε:,ρ<εν 
? ' μ.ερικα.νικ.ός λαός είς έ.κδ·ή
Λωσιν της εύγνωμnσύrιης τc,υ, α
φου ά.μψότερο� ύπηρξα.·; Μεγά.λο: 
Διδά.σr.ιι?.λοι wυ Ί1•rι<λτο•ιu'J",.ι.ι:ιυ ! ... 

' λλά. (δ:ά. -;ά φύγωμιzν α.πό 
την πιεριοχήν του κωμιr.ιιου} , εί
να.ι πι:ι.γ-κ.οίνως "('Υ<αιτή ή mά.σ:ς 
τr;υ Τ εκ.το1;ιqwυ εVΙχ·ιτι τών όλο
κληρωτικώ•; κ.7.1θΙεστώτων κ.7.ί ί
δί� Κια.τά, του J ομμnUΙ'Ι•ι,aμου, δ:' 
8 ¼'.ιιί εις τάς ανα.-rολιικά,ς ώp,χ.; 
ό Τε%το1;ισιι,.ι.ός Κ.7.'tαJΟtώΥJΞrt'Χι α
πηνώς. (Γψμιαινία. καί Ί τν-JJλίι:ι. 
πρό του πολέμου, Ί011tα.νία., Η.λ. 
.l., 'Ανα.τολ!r.,<,α.ί Χώρα.ι). 

Κα.ί ε�ς την χώρ'J-'Ι μα.;; κχτά 
τήη ε.ίJ160,λήν τώ·ι σψ,ι::ιώ·ι τοϋ 
Χίτλερ κα.ί Μwσολίν: ·ι<ιχτ•εο:ω
χθη δ Τε-κrrονισμ6ς. ...u·�ελ ήφθη 
κι:ι.ί έφυλ?.κί:1θη ό τότε Μέγα.; Δι
δά..σα.α..λος Φιλώτχς Παιπα.yεωpγί
ου, οο·ιrrι1tρόιεδρος του Σuμ6οuλί,;υ 
Έιτc:r,φmιεία.ς, κα.ί έλεηλm-ήθη τό 
Τε-κτονι·.ιιόν Μέγαρον. Πί·η.ξ οέ 
τεκτόνω'Ι, κ.ατ-χιρτισ<f!,ε.ίς ύ-πό τώ·ι 
Γερμ:χηών, α.νωρέθη ύπό τών '.\
μεp:rανώ,·ι εις τό Βzρολί?Ο'/ καί 
απεισ:ά.λ η Ξ ίς τό Τ ε·ι<.τ.ον: κόν υ Ι
δ puμ.ι:.ι. 

Ύπά.ριχιει δμως κχl μία.. α.λλη, 
συ�ιη�θειπέρα. α.•ηκ.ρίGΞ:χ, δημ.,;
σι�υμ.ένη κ.α.τά. κια.φούς είς τι·�α 
εντυ,π,α., κα.Ιθ' ην δ Τεκ.το·ιι,:;�ός 
εί·}χι, δηΒεν, GρΎj1σrι<ιεία. κ.αί (κα
τά. οο•ιέ:rοειαν πι�pα.λογ:,:;μοϋ) , τη
ρεJ' στ�ιν &ντιχριιcπ:1χνική•ι ·+ 
( ic) �έν πρέιτcε: νά. α.ν:χ;ζηrτήι:;η 
τις εις το·ι ί.:;χup:σ,,.ι.ό·ι α.ύτό•ι κά.
ΠΙΟ:αιν λοyι-κήΥ Κ7.ί σwιιχειώδη Ε
στω σοοορότητια. z• ' 0/:JQ'i δι' αύ
του <Χ.Π'ΟΟλΕΙΙtΟU'I εις 't'Y"/'i έκ.μ;ετά.λ-

λzu:;ιν της iμ1,θεί1,ς α.:uχώ•ι iν
Βpώιτcων. 

Δέν εχε.ι κ.χμμίων σr;μ.ασίαν 
C:ιά. τούς τor.<XJϋ,w, λέγQ'ιrr:σ.,ς, έά.ι, 
έκ.τός τώ-ι α.λλω-;, ,.7.ί τό πρώτον 
αρθρον του διέιτc.οντος τό·ι Τεκ.το
ν�'1;.t,όν κ.α.ταιστα.w/41.iυ ρηrτώς δι:-ι.
λ7.μ6ά.·Λει δτι δ Τεκ.τονι-:rμός «δέ·ι 
ευ-,χ: θpησι<ιεία.» κ.-:ι.l αυ,:;τηρώς ±
πι;.κ.λείει πα.αιαrι έ'ί τ7.ίς Στο:ι.ίς 
σ1>:-Ι1τφι,, έπί θprρ,.,ευrt:·,ιών κ:ι.ί 
1t?λιτι•,ιώrι ζrιτη;.ι.άτω•ι κ7.ί δl·, 
μ,ετέχει τώ-ι έπ' -:ι.ύ:ώ'i ιiγώeιω,ν. 
Δι' α.λλης δl δια.rtάξεως iπfJ
κ.ρούει ώς ιi·;τ:r:εκ.τr,,·Λ:rι.:ό11 πά.·rtf7. 
πp>';(:;rηιλυτ: σμόν. 

Πpόr.,<,ε:ιtχ: δυ�υ,χώς, περί 
χι;r�δροειδου; συγχύ.αιεως πρ.οεp-
χcιμέ·,ης ένδεχc,μέ'Ιως εκ της i
·ι ε ξ ι θ ρ η σ κ. ε ί α. ς, τή·ι
cιποί?.'i ιiπό α.ίώ·ιω'i πρεσοεύε: ό
Τεκ.τον:,:;μό,ς η ά.πό τή·ι συχν-η·ι
α'impομ'ή'Ι τώ'i κ.ειμέ-,.ων τ,;cι εις
�? ί:;τ?pία.-ι δι�φόpω_v έθ��·ι ·η ο:οτι δεχε,τα.: εις ϊJΟυς κ:;ιι-ποu; 
ctύτου ω'ι18'pώπι?υς Ζ'Λ7.pέτους, α·

'/ευ έρεύ·ι,η,ς τών, &pησ�χιευτικ.ώ•ι 
πε'Παι&ή�εων. Ή σύγχυσις έπ:
χειρείτα.ι κα.τά. "1./ΥΝGιψJ,, π:χ.ρ' αν
θρώπων έπι,ζ η,τούντω'i δ:ά. του μl
:;ου τούτ;ου νά έξέλθοuν τής α
σημότηrtος, πρcισ.ελ•.,<,ύο 1/1Όε.ς τόν 
�α.υ:μ,α.σμ.όν τών α.μ7.Ιθών θρφκ..ο
λ ήιπτων, η κ.χί νά εξυιτcηρzτήοουν 
i't10!μικ.ά. τ@ι σu,μιφέρονιοο:. 

Σήμιεpον πλέ.ον, ή σύyχυ:1:ς 
α,,jτη ΞU'�Χι απα.pά.δε·ιιr.ος. Εrνα.ι 
γνω,:πόν οτ� οί Τέmοι'ι'Ξς θpη
σ'ι<ιεύοντΦ: εχιαι7'ος έλωθέρως, ή 
δέ βειμιελ:ώδης ά.πα.ίτψις e-ισδοe,<.ης 
«Πίστι ε1.ς τόν Θεόν 'Χιαl τ+,ν &
θχνοοσύα.ν της φuχης», συ,ιισ,;α. έ•ι 
πpσι<λΖιμέ·ιψ τή•; κ,α.λuτέpα'/ &ntά.·ι
τψιιv. 
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Έξ α.λλου, τό π,χ,ρ4δ�ιγμ� των 
δια.σή,μων Έλλή,νω,ν κα'ί ξένων 
Τεκτόνω,ν, τινές τ.ω,ν όπο' ων• κ,;χ
τέλα6ον ϋφισπα. άξι�μ,α.τα. έ_,, '°Ώ
ιοκκλη :,α,ισΌt�ιιr,) ί1εραφχίq, (ιrοψί 
ών είς τά.ς προηγηθεισαι- παιρα.
γρά.φους) , όμιλι ί &ιφ' έα.υrrοϋ. 

Τό ζ ήτη;μ,α, Π'ΟΟ!tως, εχ,ει Υ.!Χί 
μ α,ν άτυχη π,αλοοιιάν πτυχήν: Τό 
1933, ή 'Ιερά Σύνοδος της Έ,κ
Χλφ.α.ς της Έλλά.δο- ,έζήτησε 
γνωμά:οευσιν Π!Ζ1pί Tt,Y.WVtσiμoϋ ά.
πό την ,έγκύρως την 'Επι:στr μη ι 
της 'Εκ:κ.λ -ησί:αις έ-Υ:ιφασω,ποΟσαν 
Θεο,λογ,κην ΣχQλήν τοϋ Πα,νεπι
στημίου ' ,θ· νωv (κι.χ.τά. τήν εΥ.
φρ,m:1ν τι0ϋ μιειιοφ φ 'σ!Χνrt'Οζ Κα
θrιγη,τοϋ α,}τη,ς Π. l\1πρmσ,ιώ
τ;ου) , ϊν·σ:, ώς δ,uελοομ6ανε τό πρός 
αύτ+,ν εyγραψον, cπί τi,) 6ώσε-ι 
τα.ύτης καθορίση, -+ιν στά-σ:ι,, της. 

Πρά.yμ.ατι, ή πα;ντός α,λλου άρ
μ.οδιωτέ.ρα Θωλογική Σχολή καί 
κατ' αύrtήν την &ν10:ξέΧεyκτον 
κ.ρισ: v της 'Ιcρα.; ..:.ιυ ιόιδ·Jυ, ύτ.έ-
6αλε ι eμπφιστα:υωμέν-ην "Εκιθ,εσ:v 
ε.ίς την όποί,αιν, cμ,έ συντ.ριιπτ;ικ.ην 
π,λιειοψ,φ:αν (ένό:; μ6',�ον μιε:(;
φηψοίίντο-) &tπ:οψα·ί νεrη: με ταξ•; 
α,λ,λω,ν ,παψχ.θ;έτοU:J1!Χ �'Ι �πσμνη
ματι τα.; σκεψε,ι-ς κα,ι τα στv:
χεία., τά. δrιrοί<α. ,είχεν ύιπ' οψ:ν 
της δτ-ι: 

1) Ό ,l\1οοσω,νιισμός 6eν -είνα.:
ρrρ'ι.:υτ: κή ορyά.νω•σ:ς, ούαέ 

σωμιmεΟCΙ"ί iπιδι1ώΥJΟV θ'ρrησκ,ειυτ:
Χ-?ύς σκ.στ.;.:;;ύς . 

2) 'Ο l\Ιωσυ)';,ι.σ,,Jιός ΙΟέν εχει αν
τ:1θρη<1r.ι<ιευττιtι.bν χαψα"Υ.τηρ,χ,, τ:;;ύ· 
ψ:;,νrr.ιον ρηιcως wιίζει τήν π:σr.-:ν 
είς τόν Θ .εόν κ,α,ί τη,v &θαιvωσία·; 
τη"" ψυχής κχί α.&ωνί-α.ν ζωfι'ι. 

3) Ό Μα.σων�ισμhς δεν Efi'Z:
&,,,τ�χρuστ�ανιιΥ.σν χ.α.ρ:α.mήρ·α.. Ού 

μό;,ον ούδόλως σUΙV"tlεΝεί αιμέ.σως 
η ·έ,μιμ,έσως 1ει,ς \.JJείω,σ,ιν τής πί
στεω.ς τοϋ χ,ρι·σιτιαινοϋ, άιλλά, σέ-
6εrr.α� αιπολύ�ως τό"Ι χιρισr:ισ.Μι
σμόν. 

4) Αι ήθ�κσλ α-ρχα.t του l\Ια
σω,νu01μιοϋ δέν ,δύνω'/'οαι νά θε•ω
ρηθω:σ�ν άι'Ιrt'ισττρα.-οευό·μενοοι πρός 
τ.ά.ς τοϋ Χιριιστ�α. νι,σμιοϋ, &τι δε δ 
θ,ε-σ:μhς της άyάmης δέ.ν -rοερωρ�
,,Ίετα,� έν τιj> l\lαισωνισ:μιj> ά.λλ' 
έ�ατιεί·νε-vαι έπί ιπ:ά.ντιοο; μ,αιρτυ·ρεί 
ού μόνον ή δ•οορρrηδ ν δήλω•σ.; 
Υ.:σJθ' ην <θ,εωροϋμιειν1 πά.,νicας τους 
άνθρ,ώιπ:ους ά,δ,ι,ΙΧiκ,pίτως τά.ξεως 
ΚJ!Χ'ί ,φυλής ίσου·ς π,ρός ήμ,α.ς &iδ•ελ
φού; ήμω'ι (Τυπr.."ιιά σ. 32) , αιλ
λά χα,[ ή ψιΙ)JοονΙΒρω,πbα., ην εξ.ιχ
σ:'/JΞί δ Μαισωνισμ,ός ού μ�Ι.;ryν π,ρό; 
τά. μέλη οου•, ά λλα π,ρός 11tά.ντια.ς 
ά. ν z.ξΙΟΟpιtή1τως φυλ η ς κια.,ί θ ρ ησικ,ε ι -
ο:ς. Οϋ-ως ό l\1ασωνι·σμιος ού μό
νον συντηρεί συσσίτ:,α., VUiΚvε,;x
,;ά,; σrχ_ο,λσ,ς y.,αί όρψανοτραρείχ, 
αν,ευ ο,ιοοσδήιποιοε -rοραπαιyα.νδ:στι
κης έΥΙΞρψία.ς, ά,,λλά κα.ί έν.φγόν 
έπτι:δείξ,α.το b/δι·α;φέ,ρον y.,α,τά. τιε τ? 
πα.φελ'θόν -y.,α;ί κ.α.τ.ά. τάς ήμέρω; 
ήμων είς πά.ισας τάις εθ,;:r.ι<ιάς i• 
νά.γ'ΚΙΟΟζ Κ!Χί Θ!ς πάισ<Χις τιχ::; σΙΥ,.L
ψοp.σ--, α:ί·ηνες εnt1ληrξ,αΝ τ-ην Πα
τρί1δα. κα,ί τη•; Κο�νωνίωι·. 

5) ΧΙ(Χ(ρα,κτηριιστιιικ,όν σ,τοιχεί-
αν τής Μαισω,νι:κής ηθ·ιrι:ης εΙνα.: 
κιαί ό πό)Jειμος 'Υ.αιr.ά τοϋ ύλισμισϋ. 
Είς τό ,c,-ημ;εϊο,; αύτό ά,,;,α.ιφέρει ή 
γvωιμ,ά."Όευσις αιποσ!π:άιq,ι,α.τα. έκ 
των '1'tJ1tt,Y,ων τοϋ Τ,ε-y.το,,ι·σ1.wϋ. 
«Οι Τέ'ΚW'�ε.; •συιγέρ;χοv,τ;α.ι ϊ,να, έπ:
Υ.ρα.τήηι ειπί της Γη;·, ή 6α.συλ1εί,α, 
wϋ αγσ.Jθοϋ». <<'Ο υtο'θεwόμιενος 
πρέιrοει νά. 'Χα.'Όα.γίνψαι δ�αιp'Κώς 
vά. 'Υ.ιατα.ν:κα. τσ. ιπάJθη τοu,» κ.α.ί να 
ΙΞ r ναι «σr.ά. ντα. 11φό!hψ1ος νσ. θυσιά.ζ 'Υ,/ 
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τό άιτομικάν συμψέρον ύπέρ του 
yενι'ΚΟϋ», «' yάJM. τrpν ερyσnί 'Χ'I,
ητι.ς ,ετ1νq,ι φύλαξ των ήθωl\/» κ.ά.π. 

6) " ι δ Μαισω 1�ι�σμός δέν [
χιει ά.yτιJaρηισ,χιεuτι!Κά,ς, άΝtιχp:
στια.νιικιά.ς ιχ.α.ί ά.νιτtiχn..θ�ω-τ:ιaι<.άς 
-ά.ρχά.ς, δύνα:τια.ι νά συνα..χ!Ή,ί, ού 
μόνον εκ τω,ν, ε'7tίισήιμων 'Υ.ειμ&ιων 
α.ότοϋ, ά.λλ.ά. -χια.ί έικ -οοϋ &ι eν τοίς 
κόΝΙt<ιις αύwiJ. κα.τα.λέγοντα.ι α:ι
δριες •εύσztοέισϊ]ατοι καί συ,1�η-ρητι
κωτά.των ά;ρ,χων, (j)\I m:ολλοι ού 
μόν,Ν κα.τέn1,ον, •ι.ια.ί -χι�ιτέχο�:ν ά.
νώrw.w; ά.ξιώμαιτχ, ά.λλά. κ?.ί προ
σή�Λεyw:;ν κ:αί ιιψα:,φέ,ρουκrι π?λu
τψ.στά.:τια.ς &π-η,ρ,εισία.ις προς τήν 
ε'ΚΙΚλΥjΡ·:�αΝ, ην τι ν,ες m.ι πιστότα
'Όα. ύ.πη,pε.τοϋ�ι. Και κα.ιτ�α.λήrrε�: 

«'Εφ' &σογ λοιιπό,,; δ Μα.ισων:
σμός, ώς τοUJλάχικπον δι1εμορφώθη 
παρ' 'ήμίν Υοαί ώς διαιπιισcτοίhοοι έκ 
τfu,ι ε-π:υσ'ήμων κ.ευμένων wυ 'Κ!αί 
εκ τώι',Ι 1θει't'ιrκών οε1δομέvω1ν, ά.τινα. 
εχομ�εν m;,ρό ήμων, δέν ά.νwμyνw
ται ε.!ς �οyιμ,ωt,ιικά ζ ητήμα.τα κ,α.ί 
δέν ήΜεν ,ε,!ς &ι,,τίθεσιν η σύγκρου
-τ: \/ προς τη� ,cprxnt«ινtκήν δοοα
σχια.λίαιν, οογμαιτι'Κrp'i και ήθ:rκ.ήν, 
ουδ' έκ 'pυgεν ά.;,α pειπιτυκ,ά,ς Βεω
ρίαις, ν,ομί φεν δτι ούδιεί.ς λ6ιγος 
ύπά.ιpχιει ίn "Υ) Ιέrm.ληισία, άΝ-α.λάο� 
ά.γωνω κα.ιτ' α.ιύ<τοϋ κα.ί ψρονοϋμε·ι 
iδιmά.κτω.ς δτι -rοιοϋτος ά.yώl\/ ού 
μό'ιΙΟν δέν 1έιrοιοάλλετα.�, άλλ' ά.-ι
τ�ε.νδ-εί-κνtJΙΌ<ΧΙ� -κια.ί δή είς έιποχήγ 
mΘι' ηι-; ά.yώ'νες ψίοτ σιποοδα.ιό
τ-η-οος έWΧJ'Λ'tίον διε�δηλωμένω·ι ε
χιθρων τού 'ΚIOUVW1',\t!ΚOU και Gρη
σ-,<1ευrτ• κ-οϋ κ,α.J�στω-ιιας δέον ν,ά, 
πpαχ,αλέισωσυν ιψ,έρ:ιστοιγ τη·ι Π-p-J
οοχή"! της. "ΑΝ οέ έ'Όειρόδ.οξοί τι
νzς bκ.κλησίαιι, δρμώμεyα,� εξ αγωι 
σοενωι,1 ώ'Ατιλήφε,ων, &.ντιοοε.φ,ένων 
πρbς τδ ϊΥΨιοy χριχπιισ:ιικόν 

πνεύμα., -ηλθσ,; ε-ίς ριηξιν πρός τόν 
ΜωσωΥΟΟΙμόν κα.ί ιέ:-ι<.ή.ρυξαν τό·ι πό 
λεμον 'Κια.τ' αύτοϋ, τοοτο ξLναι: εύε
ξrrrητον, διότι οοτος ιιtροήσ�π:1:,,;: 
τή11 έλιευθειp(α.y της ιερεύινη; Κ.'Χί 

εrτσολέ,μφ.ε σψοδ.pώς Υ.α.ιταnτι�:πι•ι<.ά,ς 
της ελιευθερ(� rtά.σει ' ώς κ:χ.ι i-
1ια.μί�Θις της ε",<ΙΚλ -φία.ς ιχια.ί tG>V 
έκκλφι.αmιικών ά.ρχό,ΙtΌω.ν εί; :ρ
yα. ξένα. της ά.ιιrοστaλης α.ύτης κα.! 
α.uτων, -κα.ι μά.,λιστα. τά,; κοσψ;
κ,ρ-mαριιχ.ά; τά.ι:,,zις των πα..πώ-ι. 

όγψ της μα;σω'ιlι κ ης αρχής της 
ελιευθερία.ς της έρεύνης ιχ.α.ί τη; 
σrι<.έψεως χιαrοεΙδιώχ

ιθη σ-:ροδρω; δ 
ΜοοσωνΟΟΙμός mί όιπό σ.ύτα.ρχ:·ι<.ών 
ιrοολιιΙ"Οειια.r,<,ωy συστrr,.ι.ά.των των 
μ.α,λλον ά.ντι1θέτων τά.σεων, ητο: 
τόσ()\Ι τdϋ ισοοιιετιισμου δtιον κσλ τ:ιϋ 
φα.σ�σμοϋ. Ή όρθόδ.()ξος ε'Κιχ.λησί� 
εύτυχως, ούδέιιοο-vε δuwορσ.νώσα.σα. 
τοι.α.ύτα.ς "!ίά,σεις, ούδέ,ν,α. εχει λό
γον νά ελθ'Υ,Ι ειις σύ,y-κροοοι \1 προς 
τόν ΜαJσW"ι�σ:μόν, bp' οσον μάλ
στα. τά ιπλιεω�tα. τουλά.χ υστον τιj)ν 
μιελών του ιε!νωι ειν ά.δια.ρ-ρ-ήκ.:ψ 
σwδέσμψ προς τήν μητέιρα. έ-κ.κλη
σίοοΥ., ή; θέλοοοι νά εΙν,α.ιι ιπιστά 
tέΚJ\11(1.)>. 

Μία. 40ειτί,σ, σχ,sδόν διέρpεοοεν 
)1 ' J.i , l εκ.wοε, κα.ι ,1 πφα.yμα.ιτυκοιτης .a-
πηλή&ευσε πλήρως τάς &.πόφειος 
αύιτά.ς της Θεολογιικης Σχολης '.Α
θ Mi,

Τό ,ια.ιτοοπλ ψ.,τιr,ιόν ¾α.ί ά..πίστεu
τον rδμω,ς, έ.ν ·πψοrκ.�ειμένψ m:ρωτοφα.
νές δ' ,ειις τά πcα.γ-κό.σμι-α. χρονικά, 
εf,100� αιι αε έ,τ,�λέξα.νvε,ς κα.τ' ιiπό
λυwν '.ι(Jα.ί άιδέισμ�ευτοιν -κρίσι Υ τω·ι, 
τό ,π,ρός γιvωμά:τιαισιν οpyανον, έν 
πρσχιευμ�νψ τήν Πανεπ�στψιια.κ+,ν 
Σχολη1 και δή θειολογιrι.ήν, δzν 
ευρο•ι τη11 δ,ιά, παv,<pηφί.α,ς σχεδόν 
-rοα.pα.σχε1θείισαJΥ ει!ς α.ύτούς γνωμ,ά.-
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't'ΞUl:J�Y της ά.pεσκία.ς τωrι ιχ α.ι Κ.ΙΧ

τόιπ: y 'tloύ-roυ, τήv μέv γ,vωμ,ά,-ευ
σιl'ι, τηv δπΌίωι εζητφα.ν ϊyα. έπί 
t'Q 6ά.101ει -uα.ύrtη,ς κα.1θορίιοουv τήv 
στοοσι '/ των [ρ,ριφαιγ 1ε11ς τόv χ:χ
λαιθοv τωv &.χρ '01τω1v, t.�κολπώ
θη,σα.v δέ τqv yνώμ-φ του 1..uειοφη
ψή017.,ντος ενός καλ μό,ν'Ον. 

Τό ά.λλο rrοερ1ιφryο•ι >έιν προΥvε:
μέ.vψ, είνα.ι διtι οχι μ,όνον ουδείς 
έκ του συνόλου τω"ί Ίερ,φχωv 
(πsρί rτούς 70) έl't'όλiμ�σε vά ύιπο
δείξ'Ώ τό ά.τcποv της ώς α:vω έvεrρ� 
y,εία.ς, ιiλλ' αntΙΙΧΜ'tΙΞ>ς, ΙΕJ'/ ιiyα.κ:η'Ώ 
δμοιψωvια. 'ΚΙΙΧί οί 70, μ &ενός έξw.
ροομέvου, ήγvόφα.v τ-iγv ζ ηrtη;()εί
σ'7.V ,rοοορ' α;ύτωv yvωμά:τ;ωσιν, τή·ι 
έ'ΚΙΠΙΟρευ()είίΟΟJΥ έικ τω1v μυη,σάvτωv 
ο:ύτού� ιε1ς l't"Y)Y &ολοr

yί,ο: � κ α.θηιyη
tων της θιrολογι·κης κ.α.ί rέτάχ6η
σα,v μέ τ-ηv γvώμηv του έvό;. 

Τό φαινόμιε,νον α.ύrtό &ιπίιθωιc ι 
ΕΥ, πρώrtη,ς οψιεως χα.ρ�τηρίζει 
τήv παιρ' ήμτν ΥJα:τάισttαισιΝ, δtαν 
μιοολuστα., έ11tιrπφοοθέτως, εχ'Ώ τ�ς 
ύπ' οψιv του &tι ούκ όλίγοι εκ 
τούτων έyvώ,ριιζοy τήv α.vrcιJλήθειια.ν 
των δσων π•ερί του Τ0Υ.τονι1σμ,οϋ ά,
πεδέΧ!θησα,γ κ,α.τηγορι•ωrι, ά.λλά. tά.; 
έ. ν πια, ν>τ: ί ά, 1.nτ-:ιθ έ,σ,ε ι ς ΥJ(Χ'ί ,δ ω:-ι,φ ω.-�ί Ιί. ς 
μ,ειτοοξύ τω�; uεrραrρrχ_ων, τά.ς έκδ·η
λουμέν.αις �..ιJΞιt' &.συvfίθους όξύτη
τος κ.λιπ. έιπί πλέον δέ ιχ,α.ί τό r�
γοvός οτι ΙΕ'/Ιεφ,α.νίσθ σ,οον mτά. 
κ.α.φούς κα.ριδιrιιάλισι, ιέι-ΙJδηλώσ�ν-
τ;ες τrrι ά.'ΙΙ'tίθιεισίv τωι έv πpο-
κ.ε�μέvψ, &.φηψή,σχvτες τό ά,λά.-
θητΟ"ι rτοϋ Πάιm., χωρίς, μά.λιστ.;ι., 
νά. εχου,v συvειπίκιουρον καμμί;�.ν 
γνωμοοτ;ωσι ι. 

'Επ:•6ά.λ1λε,:-α.ι, λέyο"ίrtιες τσ.ϋτα. 
vά. μή �ρίΙδωμιεν τό yιεγιονός των 
έπvθέσεω-1, τά.ς διπ:οίαις ,ειδέ,χθη δ 
Δημ. ,Μiπα.λα.ιvος, &μυ,vόμεvος της 

yνωμα.τ�εύ,σ�εως. Εύτυχως δι' cι.υτόv, 
δέv froo, -Υ.ιλ -η.ριιχ,6ς. 

Καί τα.ϋtrα. ,μέv τά. διε,δομέ,ΥΙα. της 
Θεσλc,γι·ι.ης Σχολ ης, ιέξα,γyελ1Ηv
τ:χ, κχτ' αϊτησι-ι τ·η;, Ίεp5..ς Σ:J
-ιόοου, Οtά. τώ1•1 παιp' ,αιύ,της Υ,pt
θέyτωy έv πpαhει,μέvψ ώς τώv 
'ίcλέο·ι άpμοδίω,v. οι κ.α.φοί δfΙ-ως 
έπέρ:χσα.v. Ό ψρι•ι.τός δεύrtιερος 
π:χ.yΥvό.σμuος ,πόλεμος κ.7.ί τά. διε:,ι:z 
της σJΥθ•pω;πότψος ύιπό τά. πλήγμα.
τχ τωv όλοικλ-ηρ'ωιtιrι.ων Κια..θ•εστώ
τωrι, wι,όμη rι.,7.ί σήμJ.φοv, 6tέλυ,σ:ι.ν 
τούς ά,rν,χχ,ρl()l'Ιι7t:rωύς φα,yα,τι
σμούς, άιπιεrχ,ά.Ι(}οορα.ιv τά.ς έννοία.ς, 
έ.δηι,.uιούρryηισισ.v σύγχpοvα π·p,ο6λ ή
μmοο -κ.α,ί ,συ,vέ6αλΟ'ι ,εις τ+rν τοιπο· 
θέτησι-ι ν1έων 1σ�τόχωv π�ιιευμ,7.,τιrι.ης 
ε.λευ1θ10ρία.ς κ.α.ί &vθ·ρωπuσμοϋ, :ivz
YhJθE'i' ιπ:ηριετ·ουμέιvους καί ύιπό τοο 
Τ�εκτ.οvι1σμ,οϋ. 

Σήμ,εροv, π,λέοv, μόvοv ,με,μ,ο,νιω-
, ,, � , , � μεv.α, α.το,μ,χ ,1 οργοονωσ,εις οηr,-Lι-

ου,ρryη&ϊJσα,ι ύιπό έπ,αηyε),.rμcι..ιτ<ιών 
της δι,εγέρ,σ�εω,ς μί1οους ά,ντί ά,γά
πης, σ.ιροοrωvlt'α,ι 1vά ιέιπιιστρέψαυν 
ε1.ς τό ιivύtπα.ριχ,ταγ πλέοv φευοο
πρόολημια, τωv σχέ:,εω�, Τ.ε-κwvι
σμου καί Χρ,ucπuw:κ;v,σϋ, μέ έ
ξωφριεvuΥv0ϋ περι,εχομέινου δηιμ,ο
σιιεύ;:vWΌα., ώς ιά. μή ύπήρχον, δι 
δλους μιοος, ζέovrw., ,τά, προολήμ.α,
τα, τωγ ερryω,y ά,yά.πης, τωv εp
γων παιιδεία.ς 'Κια.ί τ,οϋ ύφίστου εp
γου -ης καλλι ψyιείαις -κ.ρ,:-::1Υ,ωΥ 

1rφιοισω11tι'Κοτψων, έτ.οί,μω•ι νά. &.
μυ,;θοϋv δι' δλων τώv δυvά.μεώ·ι 
των κ,οοτά, του ειπ:wrοειλουμέ�οο ά,
<Πα.vθ1ρωιπιr01μοϋ. 

Άλλά. πέρα.v δλωv wύτωιv, δuε
ρω,τα; οοι '>'..αν,είς εά.v εΙvα.ι δυγια,τόv 
yσ, ύιπά,ρ,χ'Ώ α.vθρωrπ.ος ε1ς τον 
20όιν οοίώ�α, οίου3γpvΟΙtΙε Π'ΥΙεψσ.
,τιrι.οίi κ.α.ί ηθ Ι.ΙΥJοϋ ειπιιπέ,δου, δ δ-
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Πι(ιίος w. ώιtοr,φύ,πηJ τη"Ι θρη
σχ.ε(•αJΙ ε1ς την διιrοία:•ι 1t1ρά.γμα-οι 
ά.νψει κιαι •ιά. έμ,:ρσ..·ιί εrαι.ι φευ
δώς ατι α.ν-ήκιε.� ει; αιλλην θρη
σ"JJείrιΝ. Και οι,.ι;ως οι ζ 11λωrw.ι ου
τοι τη; Χριmιανικη; πίστεως 
ποορcιοοιά.ζοον έα.υιτού; � 'Τt'ι�ύ
Ο"J!τ1α.ς &τι τά. ι.uφ� έ'ΚιΟΟ'ΟΟι'r"μύ,ρια. 
τών Τεκιτόνων, μιετιαξύ τώ·•ι διπο(
ωv άιρ,χrrrοί έ.'ΧΙ'ιιλr.σιών' βα.,:,-:λεί;, 
1t1ρόιε6ροι δημ.ισ"λιρα.τιών κι.χ.ί λοι
ποί κά..τιο,χοι ύψίΠΙ!.)Υ είς τi; iκ
κλ ηισίας κια.ί ποιλι'tlεία.ς ά.ξ:ιωμάτων 
κ. λ. π. απη.ρ,νιrιθηpα,ν τή·ι θριη
σκ.εία.v τών πrι.τέ,ρωv των, ή,rπά
σθησαν αλλην θρ,ησr/4Ιείι.χ.·ι, την 
μαJ:1ωv,ιrκ:·ην δπως τή•; απα-ι<.α.λοϋν' 
χα,ί εψe,ασαΙΥ 1εJ!ς το:Ό�?'I σημεί
ον ά.eλιότηrτος �ε ν' ά.ποrι<.ρύ
Π't'ΟW τήν α.λλαξαπι101τία•ι τω·ι, ι
σχυριζόμιενοι ψ.ευ6ώς &τ: δ μ,-:.ι
σωvι1aψ,ός δεν ,ε!,ιοοι rθprp¾Ξί.:ι. ! 
Δεν πιz,ριωρίσ&ησα.ν δε μό•κ;ν εί; 
την rπιο-ι;οοπότφα. α.ύτήν, ά.λλά. 
προοχωρήσι.χ.'ιΙΌες ,ε1ις τήν... ,ι,iα.ι 
&ριησ"'ι(ξίωv, έν "(ΙΥώσει τzλο�v,τε; 
δτ� δ Τ1εmονισμός ,δεν δέχεται 
γυνιϊίκαις, έγκα-τέ.λιειφοον ,ε1ς τήν 
,θρ-ησκιείοον τη'Ι !nro(α.v ιiπηρ,ιή
θφοο,,, τά. προσψιλέισΤΌφά.. των 
πρόσωrπα., μη,τέ.ρα, σύζυιyο•ι, θc1-
γοοτέραις ! ... 

Καί δμ,ω; οι ζ ηλωτ-:.ιί ουτοι 
της πρός τό'Ι Θεόν τη; ά.γά.π·r,ς 
πίστ.εως, γνωρίζου•ι κ?.λλίvεροv 
πα\οΙΌος άλλου ο-τι Q[ τέκτονες 
δυαrιι-ηρόσοουςν τήν πίσιτιν των είς 
τ-ηv Όρθοiδοξία.•ι (εν·ιοείτ,.ι οσοι 
εξ αύτωy 1εΙναιι ορθ�Ιδcιξοι) . Τή,ι 
δε ά,ψασίωισίγ τωιν είς τήν 'Εκ
κλησίαν δ.ειrι<.νύου,γ δσά.κιις το•1ς 
π1.1ρέχrεw.ιι ή ιεύ0ι<.α.φία δι' εριyω'Ι. 

Το φα.ινόμ,ε�ιον αύτό, των ιΥ.'Χ
στσuε κι!mά τοϋ ΤΞ.κ'tΙΓJ'/:�μοϋ iν 
Έλλάιδι έιπιθέ,σεωγ ουδ,,ι.J.Οϋ τοϋ 
Έλευiθέρου Κόσμου είς ού.δzμiα.ν 
ΧΟt γωγία.γ 0'1.>ΥΓΙ//τ�τα.ι, CΛ;δ' εις 
αύτήγ, tδ:q. γ,,:τά. τούς τελευrtοοί
ους χρόνους, τή ι έκ y.,οοθο,λιγ,,J>•ι 
τό θρ-ή:;rιιΕU'p ά.πα.?τ:ζcψέ.·ιφ, 
ούδ' ε1; ήμι1οονά.πτU"/4ΙταΙ ·η πα.ν-

λ- ' , ' }( ' ' τε ω; μη α'/οοπwΧτον. αι να 
�ψθf,ι κα.�ί; οτι ή α-λθpωπό
τrι,; αν-ηλiθε κα.ι διοονύει τον αλω
',17. τοϋ Διαmήμαποις ! 

Αι Π100pοϋσαι συνοπtτιΙΚχί πλ η
οαρορίαι &mευθύνο•ιται προ; 1w.11-
τα. έ:rοιζη,του"fΌ<Χ. bt γέν..ε: ,νά στα.
θμ(σΎ,J εόσυ'/'ειδήιtως τά της ορ
θότητο; η μή των κmα. wϋ Τε
κτΙJ"ιισμοϋ δια.τιψιrοαvιζομένων με 
τή'Ι ελιπίδα. οτι θά συιr"6ά:λουν είς 
τη·; διαχρώτ�ιν τω-; mλ'ί,) τ'ί,) 
πίστ.ει έν πλάιν11 ε6p:σ·mμνω'Ι. 
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21 ΙΟVΛtΟΥ 1969 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ 

ΤΟ ΚΟΣΜΟ·Ι·ΣΤΟΡΙΚΟ 

ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ 11» 

Ε · Α _  ΜΙΚΡΟ BHl\1A γ:ά. ε.'ιlαιν α.νθ,ρωπο, σ.-λλά. ΕΝΑ ΤΕΡΑ
ΣΤΙΟ Α ΜΑ γ:.ά. τήν α.νθpωπότη-τα. - οούτά. ήσα.ν τά λόrια. ,οϋ 
άιστpcν.::ι.ύwυ ήλ "Α pμ,σπρογκ, ιχ,αιθι()ζ εmpα,"(il�"Uοιποί ηισz το π-pωτο 
πιε,pπά.τημ.α. ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΣiΕΛΠΝRΣ ! 

.Μιτή 1) συγκ.λο-ι:στ:rι.ή σε.λίδα. της ά:νθρώπ�νης tστ:ορία.;; α.πο 
κα.τ::ι.6ολη;; Κό�μου γpά-φψ.ε Π,'Ι 21 ν Ίcυλίου 1969, -1,μέpα. Δευ
τέρ::ι., ω,pα. 04.56', ατ:α.ν Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ε·θzτε :πόδα. (j1ξ 
&ν-::ι.ν cξ,ωγ1/ίνο :πλ,y;νήτη. "Εσtηισιε τήν άιμιφικ:α.νιι'Κή ση;JJα.'ία, κα.ί στά.
θψ.ε ει;; π,ρασοχήν, ύπο τά. εχιθw,ι-6α. βλέ:JJμ.ωtα.. δλη;; της &ι,ιθ·ρωπό
τψος, ή δποία.. πιψα.κ.ολουiθουσ,ε τ' Ι σι.ηνή στίς οθόνες τής τηλ,z{)
ρά.σιεως ! 

'Ο οο:πρ-ο-1α.ύτr;; 'Έvτουϊν 'Ώλ•ιτ,pιν &κολούθφε, ci: λίγο, τόιν 
συνοοο,ελ,φό του κα..ί ά:rοεκά.λυφε ά.,;1α,μrι στ:ική πλάrι.α.. ( στά. πόιδια. της 
σελη1Νι.Ικά.τ{)υ «'Αετός») :ιοού ελεγ;ε:

Ε ΤΆΤΘΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤιΟΝ ilIΛ.ΛJ,TflTH ΓΗ 
ΕΘΕΣΑΝ ΊΌ ΠΡΩ'DΟ Ι

J
1OΔΛ ΕΠΙ ΤlΙΣ ΣΈΛΗΝΗΣ 

ΤΟΝ ΙΟΤΛΙΟ J 1969 1\1.Χ. 
ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΡΠΝΙΚΑ ΔΙ' ΟΛ!ΟΝ Τ.Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ 

'Ακολωθcυσ'Χlν αί ύwηpα..φαιί των δύο &ισ-qροναιυτών· πού -rοάιt σ'JJν στο 
φεyγά.ρι, του τρίτου α.σ-ψα',Ια.ύτου Μά.ικ.λ Κόλλ:νς, δ δπιοϊος Υ.υ6ερ
�ϋσιε το περιψεpόμι•νο γ�pω άιπο τήν Σελήνη δ�αιστpλοιο «'Απόλ
λων 11», ΥJαί του Ρίτ:,α..pντ Νίξον, προέδρου των Ήνωμιέ-ιων Πολι
-οε,ι,ων της Άμιz.ρ:.κ'ής, της Χώιρα;;;, 11 δποία.. έπz.τέλ,εσz τον κ;ασμοι.στο
pι%ό άθλο. 

Αίγα λε.ιππά. μετ� την δ.ποοίοαισι των πρώ'Όωιν ά:;1θ·ρώιπωv Ο'tή 
Σελήνη επ.pα.Ύiμαιοοποuειτο pιiδιοτηλεψωνιχ:r, συν:αμι'λία. Γ-ης y.αί Σε
λήνης, είς επ-ήy.;οον ολης της &.νθpωπάτη-οος. «Οι λαιοί δλοu τσυ κ6-
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HERE ΜΕΝ FROM ΤΗΕ PLANET EARTH 
F!κSf SET FOOT UPON ΤΗΕ ΜΟΟΝ 
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·σ;-υου -είΠΙε δ Πρόειδ,ρος ιξοv-- ε[μιαιι βέοο.�ς O'tit σ:υ�ρίζαντα.ι
με τόι ιiμι�ρ.'Κιαιv:rκό τήv χοορά. κ.α,ί την ιivα.γvιίψvσι τ.οϋ ,μιεγάιλου σα.;
έπι:τεύγμα.το,ς. Μέ όσα έΧάμαιτ,ε οί ιΟύρισΝοί lyuναιv, έπέ'Κlt'Μις της
Γη;. Κα.ί m.θως -μας μ,�τε &.πό την θά.λmσσα. της 'Ηρεμίας, μάς
έμιπ ιέιετε γ:ά. yά, δωτλοοσι•ά.σωμιε τίς ΙJQpοοtΠ"άιθ!ει,ε; γ, α να ψέρωμ,ε εί·
_ρήιιη 'ΚιΙJ.ί ήρε,μια επί της Γής».

«'Ελ1t ω ��δ 'λωσε στr,y ϊδιο τr.Νο δ δuά.ση-μ:ος Γφμοοvό;; έ1οι
στήμ,ω,1 εοιπόλδοις Σάιτσε,1μυλλιερ- οτι, έ.πί τέ·λους, οί άνθpω1t0ι θά.
-άι χtιλ ηψΟοον <hι ή Γη ,ε["ιlα.ι ιτσολύ μιι1κφrή χ;α.ι δτι υπά,pχου•v πολύ
σmου,δαιιότ•pα. πpά.γμ,ατα. ά.1tό τήv 'ΠΙΟλ, ιrι.ή της tσχύος. Θά. σ;,Ι"Cιλη
ψιΟt:ιυν, ι-πι τέλους, &τι δέ ι ,εϊμιει&: 1t1Ολλά. ε'θiνη, άιλλά. μCα. οίrι.,οyέ-

'Η 
'

,.,, � λ ' ' � ' " δ � θ 
υ 

�Ξ-Uα.. , χι�α.":<'τφις ; .,ς "-Ιε yt'rη,; απrουει'ΧιVUιΞ-� σΌι α.ν- ρωπο;;, ο,τι
ε1ΌJοιωξη, το επιιτυγχα.νε: >.

Τ ΕΠΙΤΕ ΥΓΜΑ ΤΑ 

ΤΟΥ <•ΑΠΟ ΛΩΝ» 11 

Τό "Χισ:q\.LΟϊστορι,χ,ο έγχείpη;μια. 
οορχιισε κπί,ς 15.32' της 16ης 
"Ιοολίου, σοα.ν, σ.πό τό Χιασμ.οδρό
ψον τσϋ ' κ,ρωτηρίου ΚέΥ.'ιΙΞ.'Υ'τυ, 
έv1α.ς πύροουλος «Κiρό>Jος» έ�-ό-

ξαιε τον «'.Αmόλλω,νσ, 11» γιά. 
τό φα.γ-αα,.σοιικό τοοξί,δι του. 'Όλα. 
--&ιrοό την έ�α.vά.λειψι τής γηt
ν-ης τροχιά,ς, τή;ν εϊ.σοοο σέ σελη· 
νuα.:κ.ή τροχ ι:ά., τηv άιπόcm.οοσι της 
σε,λ ηwχ.-ι.ά.τοο, την πρ-ασιγ�είω.σί 
της, την έκ. ν,wυ σύνSοοί τ μέ 
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-ο διιοοστη1μόιπλQι-ο, μέχ.ιρ: τήν έπ:
σ-Όpοφή στή Γη- εγι:να�ν με 'Κια;

ταnt'λ η�κJtιt'/4.ή ά.�κ.ρίι6ει,α.. Ύ π-ηρξε 
&.πόιχ.λ,ι ις μό'ι'Dγ έ?ό; λεποοϋ ! 
uΕνα. ά:κ,όμη Οαιϋrμα. τη; tΕ"f:Ι'Ολο
γίαις. 

Ή wt-01:� δ:ήρκε:;,; συιναιλ,•-κi 
195 ώρ,ε:;, 16 πρώτα λεπτά κ.::ιί 
21 δεύιuφ,: ΚJ?:ί το δ:,αι1tτr,,.ιόιπ.λιχ
ον «'Αιπ.όλλω,ι 11» ιέιποpιW)'iμJ?:-tυ
Π(),ίησ,ε τίς ιirχ.όλαιΕίες &ιπ•:.δό,:J1ε1ις: 

1. 'Αιrοεοίοοσε με ώσ:ρά,λ•εu,: ά:ι
ιθρώtποο:; στο εδαψος της Σελ ή
νης Ύ'ιιά. πρώτη φφi καί τούς 
ο:�ε'tήιpψε στήν ζωή έ·κ.εί έιπί δύο 
ώριες 'ΚJαΙί 36 λειπτά., π1.1ρα..λλήλως 
Ο€ -οούς ά.πε,μάικιpUΙ'Ι,ε 'ΚJ?:ί πά.λ: έοc 
του οοσφfllλιοϋς άrπό εΥJΞί. 

2. "Ε)Θ1ε,σε γuά. ιπpώτη φο,ρά α
παιυιπώμιατ.αι ιi'.!θρωιπί,ιωιv ιτtΙΟ6ιώrι 
σ' ΕΥΙ?:- άλλο ού,ράΝιο σώμα εtΥ.τό; 
ΟΟΠΟ το,ι Πλr.ΙJVψ'Υ) μ,,::;, Πι'J.Jpέχον
tα;ς τή•γ δυ,1οοτι6Ιτητ,α τ�εlt'pα,ιίψου 
έξΕ!p,ιεUΙν1yσειως Π'ε η γ�ά τήν συλ
λογή δ,ειιyμά.των ά.ν-υιποιλογί,στΙΟυ 
&.ξίιαις. "ΒΊδη, τά. κ;ομισθέ,1,αι, ά.πό 
την- «θά,λ,α.0101α. τη,ς 'Ε;ρε1μιDα.ς» π1ε
τρώιμα.τα. ύιποι..σyί οντα.: νά εχουν 
ήλuκί,αιν μειτοοξύ 2 - 4 διισz.ΚJ'JΟτο�,.ι,
[-Wpίων �έτων, rroo: ιιτ:ολύ γη:p,οο:ό
't'εpα, ά:rοο δ 1τ: (500 έ-m'ΟΟΙμμύρ•ι,α, 
'έ.τη) όπtέΙΟΞ.τ�ι QΙ[ έ-rοuστήμοινιες 
ΚΙαί σ,χ,ε�οΟ"t <�δμήλικ,,χ» ,μέ το ή
λt�wι.ο σύμ.ιrοχν. 

3. Διήvvσιε ά.πόστι:χισ: 95'2.000
μ�λί'ων (1.533.215 χ•λιόμετρα) 
στο χάος χωρίς νά ση,ι-υειωθη y,α
νέΥ<α. μεγά.Ιλ η; ,σ'Yj\:J.1?:1:J1ίrι.:; σφά.λμα 
η έμιπό•δ:ο, όιΠ'ειρ,;,:.χ,ώι,-τ;οο; θp,:ψ
οεUJ't'ι'Χα. κ,άιθ•ε κίνοvν() σ' ωύτή τή-ι 
ιτ-uο έwuκίνδυ�νη mησ: πού εγuv1ε 
πστέ ,στ-ην tστcψία. τ'ί}ς τzχνολο
yίας της ά.νθρωπότη

τος. 
4. Έy'ΚΙ:χι-:έ.::π 

1
σε στή Σιzλ ή-ιη

συσwευές, mύ άΝ1α,μέv,ει-vχι νά. δώ
οουι,ν ιπο,λύrτ-ψ,ες ΙΠ'λ pοφqρ,ί,ες. 

α.) Ό ισεuσμοιy,ρά,φος: θά. ο,ιη
γηθ!J τίς «ΙJ.Ι,ΟΟrtι'Κιες» χ,ι•ιήσ,εις τ"ί}:; 
Σ.ελήl'lης, τούς <<\Ο'ΞΙΙ.ΙΟΙμJΟύ� τη:; Σιε
λήνης», αν μιπορουμιε νά έ'Κ..qψrι.
σΙθου,� 'έ.τισι, wα.ί θά. μα.ς ιπ.ληρο
φαρή γιά. τήr-ι πrοώΟ\ι μιεγά.λων μιε
uεωρ,:τών. ίΕΕ'ιΙΟΟι έφωΙδι.αισμέιyος 1.tl 
tέ01σαφ,χ α.ι1ωρούμιεv,α βάιρ χιαιί ε

ψι, τ,ελλοορο -rοού α-κουμnτ:ά.ιεJι στο ε
δ,οοψος. "{hι;ι;y θά. "/.:νητα.ι το ε
δοοφος, το τιεJ-λοοpο f)ιχ 'Κι: Ιi'Υj(}η ΥJ'Χί 
α.ύ'tό, ενώ τά οά..ρη θά. πι:ι.ρα,μέ
yΟΙ.JΙΥ ώ-1,,ίνψ'Χ. Μετιρώ'Ι1Όοος τήν 
σχ1ειτι1κή κίvηιση αvοομ,εσα, στο 

λλ' ' ' β' ' t ε. oopo κ.α.ι τα α,ρl'f) -χ,α, ι μιε τ�α. -
φρά.ζσv'tά.ς -η�, σέ ά.ριιθμ,ούς, θά 
εχοομε τά νούι...uερα. α.υτά. στή Γη, 
γιi νά ιμα.ς άιπcrι.α.λύrπιτοV'Υ τίς έ
σωτε1pι�Υ,ές κινήσεις τοϋ φυσ,�κ,οϋ 
μιαις δaρυφόιρσυ . 

''Rδη, δ σει1σμιογράι:ρος έξiπε,μ
φε διά.φο�ς πλη,pΙΟψcρί,ες πιρός έ
πι"tείοος στ�αιθμαύς ά.ιιtο τής 21 ης 
'Ιουλίοο μέχρι της 2,αις υγού
,του δπόt1ε wα.ί εδυ1σε δ ηλ,:ος 
σιτή ,ι, wερ,:οχή της ιιφοισελ -ηνώσεως 
τών οοσυpD'ΛΟΟυτών. Έv 10"JΙΥΞχ,εί({, , 
ο[ έιιtιιαιήμοινες 101ι1έοοοψα ν t'Y'f'I λ,ε :
tουιριγϊα1 της συΟΙΥJευή; οο�με�νDι 
μήΙΠως ΚJαιt�αιστp1?:Ιφη κ,mά τήν σε
ληv,:1'ΥJ'1,,ή νύχ,τια. ή δ:ιοοί,α. δι,:φrχ.εί 
15 γήϊνzς ήμέιρες, δ,ε1δομένου διτ: 
YJ θ�ΞΙp!Ι.ΙιΟΙ"Ι.ιpιοοσί,α, μιΞΙtοο'Ό'Χt ,ε11.ς 155 
07.1θiμιού; ύtπο 'tO μ; Οέ?.

ίf{jα.ιτά τ-rf/ δια,ρy.εια. της πρώ
της rΠΙψ:6600 της δ,ρα.01τηιριό,τητός 

t , 
, ,yι,!1 του ο σεισμοι'(iρα,ψο,ς κ,αιτεγιρι""'i'� 

ε•'/Ιο,είξε:1ς δον I σ-ε,ων έκ των διποί
ωγ Π1!Χipέχο1νrtα.ι σrω:χιz�α, στι YJ σιε
λ ή,νη l;,δέχιε. ::ι..ι 'ΥΧ εχrι f),zρμov 
πυρήνα ώς Κια.ί ή γη. Εα.τιέγp:χ-φ,ε 
ώ,:J1Χύτως, δο-ιή�ε:ς έκ καtτ�λισ1θη-
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σεων ε�ς wύς π6ρ,:ξ χ.ροοτηpα.ς. 
Ή έξα.ικ.ολούΗφις τής λειrtουιρ

yίσ.ς τοϋ σzιaμογρ&.φw ------'t()υ κυ
pιωιt'έρου έrrοιαι μι0νιmυ όργά.vου 
- θά. έ.π:τρέφη νά. έξα.rιφ:6ωιθή
&;γ ή liελήνη ε!,•,α,ι σώψ).. yεωλο� 
yικως r.;ιειχ;ρόγ η ζω;ιτ,οονό, οπως ή 
Γη. Μέχpι πιρό όλίγου ιπ:�σοεύε
rο yε1γικως δτι () φυισ,:ο,<.ός μια.;; δο
pυ:pόρος ήτο γεωλοyικως ·�ε'Χιpός, 
σt1z,ρούμενος i.σω-σεριικης θ•ερ�.ι.ης 
μισ.ζης, &πως fj Γη. Έν rtoύrto·:ς, 
tάν 'tlελεαια.ιο Κι'ΧΙ'Jpό έ1t1εισημάν<θη
,nι,ι δ�' εiδικων όριγά.γωοι ώρ,ι�σμέ
ψι., άέρ,�α, τά. bπν:Jϊα. ά·Ι'�δύοντα.: 
εκ τη; έπ::ρα:;,εία:.ς της Σ�λή·ιη;. 
Του�ο Ύ'ιμιrrορεί νά. σημ'Χίιιη δτι ό
rtά.ρχει έπ' α.ύτής δρα.σι;; ήφα,ι
�ειο,γιειγής, bπ-l,Ιtε β76ια.ίω; θχ ύ
ttαιρχουν 'Κια.ί σε�ι,σμοι. 

Τό θέιμα. τιοϋτο τώρα θά. δ:ευ
χρι�'i:σ'θή χά.ρtς ε�ς τάγ έγχ,χτα.
στ,οοθέ•,tα; ύπό τών αιστροι·�α.υrtων 
εύα.ίσιθη-υαν σε1ι1σ1μογρά.φον. "Αν •;
τtά.ρχη δρα.σuς 'ήcpαιι1(1t'ε�ενή; έπί 
tή; Σ.ελryν't(, τό-υε τό έισωτψκ&-ι 
'Χυτή; θά. εLVΙα.: π:υρwκιτω,μέ�•ιοrι 
κ,α.ί έξ α.ύτου δύνοοντωι νά. έξα.
χ θουν ποιλυάφι:ιθμια. ιιrολύrt:,,�;α. έπ:
στ-ημονι�Κιά. σι.ψΙΠ'εpάιq.υmκχ,. Με>tα.· 
ξύ α.ότών οί Ύ'εωλόyοι της ΣΑ 
συyκιοο-υα.λέγ,οtη, Πf'Ι &:�ίισrt'ωσ: 
της ήλυκία.ς τσϋ ούρα.νίιου α.ύτοϋ 
σώμ,α.,οις, τήν π·pοέλευσίν του, 
tά,ς πιι!Βοονά.ς δμοι:ότη�τ-α,ς μέ τήν 
ΓηΙΥ χ.α.ί την ψύσ: τω,-ι γιεωλογι
κων mρωμά.των όπό τήν έΠ':φά,
\Ιειια. του έδάχρους. 

Γιά. δλοος αm.ούς τούς λόγους 
ot έπ:mήμο.� τής ΝΑΣ φρο· 
νσϋν αιι δ έγοοοοtι00λ�eιιφθ.εί.ς ε 1.ς τή,ν 
έ.πtφά.'.!ειtt rτης 'Σ,;;λ ή-ιης σ>ειιο�� 
γράιφος έΥέΧ!ει ιμιειγίστηv έ.π.ιιστη
j101Υι-κή\ν άξίιοο'ι'. Δέν δuστά.ζουv μά.· 

λισrtα. οι έπιστήμον-zς ,;ruτ()ί -ιχ εί
πουν δrtι, έ ν τ�λευτ;αίq. ά. να.λύσιz ι, 
.$, 'ξ' , ' " , � θ ,1 α �α αυιτη ιcrως αntQΟε:χ η μ,ε-
γα.λύτ1ερη άιπό τή-ι άξία. των yεω· 
λοyι!Κιών π,ετ;ρW1-J,ά.των, τχ όποί% 
εφεριων στή Γη c.1 α:,δρ,ες του 
«• πόλλω,; 11», διότι δ:,ά wϋ 
σε�σμ1ογ1pά.ψου θά. δοθοίί-ι απω,τή
ΟΙΞις μιέ οοοσιικ,ώτα..,α. εpωrtήμα..τα, 
γ:ά. τό ΙΠ'l,ρελθόiν Κι'Χί τή-ι ύ:pή τη; 
Σελήνης. 

β) '�κτί,;ε; �έϊζεp,: Ηράκ.ε:·
ταJι γ:α. σtJΙ:JΙΙΚJευη, 1tου ,π,σ.ιρά.γει 
φωτεινά. κύμmα, δ•α..ψέ.ρει ά.ιτcό 
μ:ά "/./ΧΝή λ'Ρ/.,;Ιί'l., γ:α'tί τχ Υ.ύ
ματα. 100ύ Π'Χpά.γει εχwν Ολ'Χ τό 
ϊδ:ο μηγ.ος Κι'Χί μmοpου-ι -ιά. συγ· 
��;,τρωθου,ν , σέ μ,:ά π,�λύ, );zπ:,ήοεcrμη, πολυ λεπτότερη σ..πο τι; 
δ{σιμ,ε; του κ.αι-ιοοιιΙΚΙ?ίί ψωτός. 

Ό άJ,�αικ.λοοστ' ρ των α-κ.τί νω·ι 
Λέίι'ζερ ά.π0rtελιείw.: άιπό 100 κ.ά. 
τmc:τ,ρια. χαιλ�ίου, γω-ι�ακά, τά. 
δποrα. λέ'(ΙΟ'ΙταJι ετσ>:, γ:ιmί μοιά.· 
ζουν μk τίς ΥJQρυ,φέ; έ•;ός Υ.ύ6ου, 
κο:'tα.γμ.έ•ιιε�ς άιπ.ό τό έ.crωτφ:ικ.ό 
rους, η γιά. δσιους δέ-ν θυμουν-υΧΙt 
τή11 γιεωμεrορία., μέ rtίς γω111:ές πού 
β ρ6σrι()QψΌαιι ή μι:�ά. ά.ιπέ 'Ι'(Χι'Υτι ort'Y}'I 
σ.λλη, έκ,εί &τοαυ συrι7,,ντιοιί·Ι't'α: οί 
τοίχοι ένός δωμιmίου σrtό ϋφο; 
ταυ 1Όαrtώμιωrος η του τα.<Θα,;:�:>υ. 

ύτός δ οο•Λοοκλοοστηρ εδω,σιε η
δ-η, γυά. π,ρώτη φcψά, στον αι•ιθρω
πιο εn 1ψά.Ύ1μια.τι ιiκριοέ μέτρο. 
Ι αrοε,μ,έτρησε τήν άπόιΤΌm: &.πό 
τή Γη στό εγγοορι, μέ την χ.α.· 

ταμέ:τφ,ησι τοϋ χ,ρ,6,;ου πιού χpΘιά.
σθ-φοα,ν ο[ αtιUtίο'ΛΞΙς (πού/ 'Όα.ξι,
δεύου•�, ι&πως δλες οι ιiκ.τ��ες φω· 
τός m:ί ολα τά. ήλ•εκ.-pο;ι,�;α.yι-Ιη!tϊι
κά. κύμιαιτα μ,έ ταχύτφα. 300.000 
χιλυομέτρω-ι στό δεt.rτ'ερόλ1ειιtr00) 
νά δι'lννύοοw την ά.πάσ-οα.σι. Κα.(, 
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σπως &ινιεικ.ιοίνωσα.ν οι έιπtιστήμ,ο
�ς τοϋ αισrαεφοσκιαrοείου Μάικ. Ντό
να,λντ, ή \J,Ιεγίlσ't'Ύ) &ιπόστΙΧΙΟ'tς Γης 
ΥJαιί Σ,ελήν � είινιοοι 373.787.265 
μίλuα, - \J,ΙΕγ,α.λύrοερη \.W'IΌV' Υ,οιτά. 
40 μίλι1οι αιrοό δσc1 ύπ'ελ,ογίζετο 
εωις τώιρα. 

Ή γν�ώ,σι,ς της ά:ΥJρι6ους ά.ΠΙΟ
στοοΟΙΞ•ως, ,ε[νοοι πιc;λύ έ,νiδιιοο:pέpου
σα,, γυοιτί οτ>οιν την γνωψί ουι,ι.ιε 
ε[ν.αιι δuΜα.Ιτο�ι νά. μ,ετρήοοψε τίς 
1οοοροιλ,λ,α;γές της. " Υ εΙ'Αα.ι &.λή
θειιια., γιά. παιράJ&ε,ιγ\J,Ιοι, .πως ή σιε
λ ·φuαικη -σροχι,ά. πού κά.Jθιε χιρόv-ο 
yίνιεrt'αιι 'Κ.α,ί μεγ,α.λύτιερη1, θά. μ,π.ο
ρη νά. ιέπι1σεαοο:1ω:θη Ύj ύrιtό1θεισις 
σύμ,φWΜοι μέ την δrrοοίιοον ή γήϊr.ιη 
βcχφύιτ-ητα, έλαmtώνετοοι αιδιώκ,απα,, 
�στω 'ΧJα.ί αν Ύj ιέλάτrοω,01ις ,ε[ναιι 
βr(Χ)ΟUΙτά.τη. �ά. μ,πορο,ϋμε ε.π�ς,
να. &ιξuο,λοιγηιοοtιΙ\J,Ιε τις κ:ινησιει.ς 
της Γης wερί τον α.ξcηά. της ΥJα.ί 
νά τίς ά..Υ't'Ι.\ΠΙ7.pιαιθέ01ου-μιε. στούς 
σε·ι�ός. 

Θά. ϊ1ί;1οοι δυΜα.τον εΠΙίισr;ς, νά. 
μάJθουμ)ε, ων αιί η1σε:ρrχ τη; Γης 
\JιΕΙ'tΙαΙΚιιινιοu'Ι'ΌΟΟι 10ριχ rι.Ι)ω-οοtπο: ών-σα ς 
αύ'Όο πού δνq.ι,άJζοUΙμιε : Φμιε-σα.τδ� 
πιισι των ήπεί,ρων». Θά. εΙιναι &ιρ
ΚJετο νά, Κιά.νοομιε. ενια; τρίγωνιο ά.
VιΧι\J,ΙΕ•ΟΙDι στό εγγάιρ1 κ�οιί σέ δύο 
σ-σαJθφά. ισημιεϊα ιπήν • Αlφρ,ιrι.:η 
κα.ί τ-ην Νότιο Άμιε,ρ:ική, νά. βροο
μιε την ά.rιtόισraοοση ά.νάμεσ,α. στά. 
σημείίοι αύτά. -χ χί ,vά, δουι-υz ?J.,•ι 
-rοαροομέ,νΙΥ) σταιθψή ή ά.π6:πα.σι;; 
αύτή, ών ά.λλάJζη κα.ί μιέ ποιά εv
νοιια &ιλλάιζιει. 

γ) :Μετρητής ήλι1αχιοϋ ά.'Ιέμοu: 
"Ilrooι ,μ,ε ρητής της ,ρ:οής μορίων 
όφ-ηλης ένιφyεία.ς, τά. δπσ-ίία, προ
έ.ρχοrψt�οοι άmο τον ήλιο. 

Ό μ,εψητης τοϋ ήλι,αtιι:οϋ σ.Νέ
(..ΙJου εΙ�ι ενα. λε'Πτο φύ,λλο ?ι.ntό 

ά.λι0uμ,ίνuο, 1Όού συι,.ι.ιrοειριλιοομ16άΜΞ: 
τά. μό,ρια. τωι'Ι ιQΙΠWtίω,ν &ιε1piωrι,
σπως είν(Ι.)ι το &;ρryόν, το κιροοtιtόν,

, ξ' , , t,λ Α' , ι, το ε'Ισ-ι, κα.ι το η ι'ΟV. uτο, ο-
μ,ως, το ψύλλο δέr-ι το οοφηισ,1.1·1, τό 
πi)pι7,V μ,α,ζί μέ τά. δείγμ,α.τ�α. τrγJ 
σιεληινωαιχ,οϋ έδά.ψους, τά. δrιt.οίία. θά. 
ΠΙpέπει ιγά, μα,ς σοοϋν ΟCΠΟ τί εί1•ισ,: 
ψτιwrμένη ή Σελr,Ιfη κ,α,ί εσ..v έ-
1t1ιψυιλάι01ση γιά. τ,ούς α.V:θρώπους 
πού αmό τόιοο μια.'Κlρυά. πηγα.v γά, 
την έgφευ•ιιήσοοv, το pιοc6είίcιγ 
-οοϋ όλιοοοϋ πλούτου. 

ΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΑΣΊΤΡΟΝΑ ΥΤΩΝ 

Τά. ά.σaΟΙτuιπώ\J,Ιοοτσ, τGΥ'Ι &.σψσ
ναm:ων rcoo «' π;όλλωγ 11» cπό 
χfu\J,lα, της Σελ 'νηις εχοUΙΥ βάιθο.ς 
4 έYJootioστώlv περίπ,οu, σύμφωινια. 
μ,έ &.ναικ.οίνωσι τοϋ γεω,λόγου της 
ΝΑΣΑ δρος 'Έλi\J,Ι'/tiεψιτ Κίνγκ, 
Κια.ί π.ρόκ:ε ιlτ1αJι wx δ uωτηφrηθοϋ•ι ά.
•;αιλλιοί ω-οα. έπί αιίωνιχς. Τοϋτο (tά. 
δ είλιειτ,αι: στό γεγ,α'Ιός δτ: στ:-ην
έrιtuφάνιε�α. της Σελ ήνrις δέι,ι ύπά-p
χουν ου-σε 001�εμιοt ουτ�ε ά,λk μιε
τεωρ�σγιικά. αινν161μενα., τά. δrrοοίοι 
νά. έξ •λr.:ίφοιη τά. ά.'ΤC'ατυΙΠώμιοιτια.. 
Ό εl'lt'ιαιήμ,ωv l<ξηιyεί δτι τό μ,6-
νοv σ.τοιχείίοιγ το αrοοίίΟΙ'Ι 01.Jl'�οιτα: 
yά, έπ:ιφέ,ρη &.λλσιώισ,ε·uς ιπήrι έπ:
φά.νιευοι τ-ης Σϊλ+,v·rις �τwι δ σu
ΥΙεχή;; βομJΟ1Χ1pδt1σιμιος όπ-ό μ:'Κ!pομ,ε
τεωρι:ιτων, οι μιεγα.λύτε,ροt των ό
ΤC'οίων δυ,νιοοτόν 'Ιά εχσ.η διι�στά-
01ε:ς μ�κpt>ϋ βατισά.λοu. Qι 1-"U'ΥJ?Ο
μει-σεtι)pί"'Dα.ιι αvτ,οί, λέγ<Θι δ ο,ρ. 
Κίy,γκ, θ>ά. ΥJοολύφ:ουιv έ·'Ι τέλε: τά. 
&ιιtαrοπώμJοιτσ; εκ των ύ11ΟΟ1δγ;μ,ά.
τωιν των αιστpοινια.υτων' &,λλά. τοϋ
ιι;;ο αΙΙΟΟΙκιλείιετα.ι νά. γ' ιrη ιτc;ρο της 
π,cφελιεύ:,εω;; δύο τοu1λά-χι1στο·ι α.ίώ
νων. 
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�_,.}, · ι · δ "�,,1ν ONtlJX:I) νωισι του · ορ. 
Κί,vιyκ δι1ευ·�ρ�·ιίζ,ει πά·11tως, &η, 
οι μιr,φομιετ1ειιψίτα.ι δέιν &ιτcοτε· 
λοϋν το μόΥΌ,γ �οιχείοrι, το άπ�ί
αν πρό•,υε,ιWJι V(J, συμ;6ά.λλ η οπήν 
έξά.λειφι των ωrοοτυnτωμά:tω•ι. uΕ
τερον στοιχείον, λέ1ει δ έπ:7tή· 
μ,ων, θ(/, ε!;,οοι α.ι έξαφετιr,<,ως μ,ε
yά.λαιι διιακυμάvσεις τ·ης 1&εψμ.ο 
-χ.ρ.αισία.ς στήι'Ι σελ ηΜι,:ι.κήΙΥ έπιφά.· 
'\.\ειιιαJν. Ό κ. Κίνγκ wλη,ροφο1ρεί 
έν Π:ρα'ΙJεψ,ένq3 οrτ,ι κ.α.τα. τήrι διά.ρ
κειΙαJ της έ-χθέ.σεως τοϋ σε.λrμι1.
'Κ/Jϋ χώψ.nrος στο ήλυακοv φως, 
ή {ιφμα,φοοσία. άνέρχ,ε'Όα.Ιι είς τούς 
• 120 βαlθμ.ούς Κελσίοu, έrιω κ1.τα.
τήv σ�εληνιαJκή yύ,,ιw αϋτη κ,χ,
τέρχεταιι είς wύς -172 6α.1θμ.ούς
Κελσίου. Αι απt6'τομ.,οι α.&uαί αύ
ξο,μιειώ01εις δδηrγιου�; έγ τέλ�ι εις
βpοοσεία.v ά,λλοίωσιr; τοϋ σχήμ,J,
,:,ος τώv δ ιιαιφ�ρων μ,ι�κ.ρών λίtθωv
στην ειπιυφάJ1Λειχ:χ. της Σελή,vης κ,αί
βε&ίως της lνα.'ΙΙ't'ι άλλ 'λωv θέ
σεως των κ6',<,χ,ωιν τοϋ σελ �·Ν7.κι:,υ
χώμωrο,ς . 
Η ιιΤΑΥΤΟΤΗΣ)) 

ΤΗ- ΣΕΛΗΝΗΣ 

Τά. σ,:,οιχεtα. «τ1α.υιτόιtηιtορ> της 
Σελήfnjς, τά. εως τώροο "(ΥW,:rτά, 
εfnι: 

Μέση διά.μιεrqρος: 3.476 χιλιό
μ.ετpα., ήτοι τό ε,;α. τέτα.ρτον πε
ρίπου της γηtν , πού εΙ'ι'Ιαiι 12. 
744 χιλιόμιετρα.. 

'Όγκος: 22.010.000.000 χ,υ· 
6ικά. χιλιόμεψα., ήτοι 50 φ-�ιρες 
μι-κ.ρόrοερος τοϋ γήϊ•νου ογκ,ου. 

Έπ1φάι,1.Jυα: : 3 έΚJmα.μμύΓι. 
τετρα.ιyωνι'Κ.ά. χι.λιό-μιε,qρα., π,εφί
που, 13 φορές μι'.ι<ιpόιtε�ρη της έ· 
πιφα.Υεία.ς της Γης. 

UΕλξ�ς: ΕΙ1•;α,ι το ειvχ εκιτ:ο wε
ρίπου της ελξεως τής Γης. Συιy
χιεrψι't,Lέwι., εΨJ. ,ωλο ζυγίζει σtή 
Σελήνη 166 γρ,αιμ,μ.ά,ρuα. 

Θφμα-ψαJσία: Τήν ·ημέρα. κυ· 
μ,α.ίνεw.ιι άιπο 130 βα:θμούς Κελ
σίου, πάνω ά,πο το μrιδέv σ.tά. έκ
τεθεψ-έΥΙα. στόv fτλιο σηι,.uετα, εως 
50 χ,ά,τω του μηιδεrιός, στή-ι σ,<,ιά.. 
Τήν νύκτα., ·η θερμ.οικιραJσία. 'Κ/J.· 

τέρχε-αι: σιtούς 156 βα.θμ.,ούς όπό 
το μ'Υ/δέν. 

ΣiΞ�ηrιιαικ.+, ήμέρα.: Πφίιπου 14 
γήϊιιιzς ·ημέρες. 

Σελψ:αική vύ-,ι-υα: Περίιπου 14 
γήϊ"ΑΞς VtJmες. 

�ε.ληιv�α.ικιος μrιν: 29 γήί�ς ·η
μέρες, 12 ιίψες, 44 λε'Π"tά κα.ί 2, 
8". 

Μέ'J'η άπ6'στα.ισ�ς &.πο την Γη: 
384.400 χιλιόμ,εψ:Χ.. (Ιkρίyε:ο: 
356.430 χιλιό�μιετρα.. Άιπόγιε,ιο : 
406.720 χιλιόμ.ιεrcρα.). 

'Ορα.τόv τμημ,α. ειπ�ψα.ι'i'Ξίας &.πό 
τήv Γη: 59% πε,ρί1tου. 

Πολλά., δμ.ως, πά.ρα. πολλά., μέ
·ιουν vά. γrιω,σt1ουν yια. τή'Ι Σiελή
vη -:- .και. δεν ύ�ρχε , α.λλ� μέ·
�οι: �ο την �Ξιτα,6α.ισ: �')t:ιρω-;πων
επι τοιπου. Τα. βα.σικα. ερωιτημ,J,
τα., σύψρωyα, με <Χ'ι'WΙJΟί'ΙWΟΙι ΕΚ· 
πρασώπωγ -rου Δ:rοοστrpμ.ιUiWυ Κέv
τ:pου ΧιΏϋσt'(.Ν, Τέξας, εfrηι: 

-lliιά. εί;1α.ι τά. β1.1σιχ,α. συ
στ,α,τ�κά., τα. δπο�α. συνθέτ,:,υy το 
σ�ελ ην�α.χ,οy εδα.ιφος; 

-Άπο ποϋ προηιJθον ή Σελ ή
νη, ή Γη κα.ί δ uΗλι.ος; 

- Ποιά. ήλικί-α. εχ0ι ·η Σελ·ή
νη; 

- Τί πρακάλεσε τα.ς γεωλογι
κά.; ο�αιμκψφώσεις αιη'ι' έιπ:φά.
;ιεικχ. της Σι.ελ-ήνης, e!δUΚιώ�ερα. τί 
Π)pG'Εf',<,ά.λοοε τav σχημ,οοτιισμο των 
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έπ:λεγιαμέ,vωγ <<Ιθα.λα:οοώ,ν» wαl 
τώv πολυ,ψίθμωv χιpχτ'ήρωv; Τά. 
yεω,λοyι1m α.ύτά. χοοpαrι<.τηριιστιm 
εί,1α.ι τό άπt•οτέλε,σμ .. χ -rορ,ο,:;,-ι,ρού
σ�zω; μιετ:zιιψιτώv, έκ.ρ'ήςεω; η
ψχJι01t1είω�γ η μ'ήπω; •Ο'U'Vδυα.1:;;ιuου 

α•,.u:ρο; 
έ ρ

��γ, ; - Ιrπαιρχ1zι οb'Χδήποτε μ;οριφή 
ζωη; επί της Σzλή--ιr,;;; K7.l έά.v 
δχι, μή,rοω; ύπ-pξε π,:;,τέ έχιzϊ Υν'Χ
τά. τό �ρ1ελrθόv κά.mοι•!Χ μαpψή 
ζωης; 

Οί έιrοuσ.τή,μι011�ε; της ΝΑΣΑ 
φp�'ιl®V ατι, πpός εξ!Χι:JΙψά.λ:1:;,�,; [
Κl'XV!Qπt'<X η1";Ιιrκώ'ί ά.πχvτή:11zων σ�τά. 
ά.vωτέρω έpωτήlμι'Χτ!Χ, οοπ'Χp'Χ:τη
τος ήτα'\/ ή εξ>Ε,ρzύνr.:;;:; τη; Σz
λ ή•'Ιytς &πό άJ-ιΙθpώΠ'ων. Ο[ επ:1στή
μt.Νzς εί"Λ!Χι π,ΞJΠΙzuσμέι1ΙΙΟι δτι οί 
&!Χmάηz; τη; πρσσrπ:χιθ,zί,χ; α;ύ,της 
είvαιι &ιπολύιτω,ς διy,,α:ιυ,λο,yηι,.ι,έ-ι,zς, 
διόιτι χά.ρ,:; είς τή·ι δ:,zυ,κφίν:,:;: 
τώ'ί 7.ι'Ιωτέρω β:χι:,:wών θφά.των, 
ή ά, �apωrπότrις ,&ά, δδηl'('Υjlθη σέ 
μι,ά. vέΧ δλως έιπ-Jχή. ί ά:πα.rιτή-
01�ις είς τ:χ., ανωτέρω �α.ΟΙ:ΙΚ.:χ. έρω: 
"t"Υr,.ι.α.rοχ, λε γιοtJΙV ο[ ΑJμιε,pα.ι'Χ V'O ι 
επ�ιιστή,μια' zς, θ(;Ι. Πf)QΚι!ΧΙΑέ.ΟΟtJΙV έ
ιτα.νάιατ,7,1σι σ1τήv φιλι:λ:;;ο:pική Υ.ιαί 
θρη,σrχ:zmuΥJή σrι.,έψ: της άν9ρωπό
τηοος, έγώ πια.ρχλλήλ,ως (:)ά, δu'Χ
λευκά.γQυV την προέλω:;;ι Υ,'Χl ί
στορί�α; του πλtJJνfιτου μ;χς. 

ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΣΊΟ ΣΥΜΠΑΝ 

Άλλά., δ αι11βρωrrοο; τη; δυ!Χιστη
μιιικ. - ;; brοχης δ�ν ξ,εδιψάιε: μόναv 
με πλη,pο:pορί,ε; άπtό τ-ην Σελήνη. 
«'Ο 001/Qρωιrοος ��δήλωCJΙε Χ'ψ'Χ-

κτηρucmy.,ά, δ π1ρό�ε,δρο; τη;; Έλ
λψιιιχ.ης 'Ασ1JpοWl!Uτ:1κης Έw..ιρί
ως κ. Ήλί1α.ς Ιk-υρόσοουιλος- με 
τήν χι'Χτά. τόν ψι•λδοοφ,ο ι Ά,ρuαιο
τέ.λη δίψα:v t'η;; γ�vώσ,εως του &.
yvώ7roυ, ώ'θαύμJενο;; άπtό τryv yι
γm.,.,uα.ία.v δύιvιαjμuv της συιyχ,ράν<>υ 
t�νοiλ:ο

r;r
ίως, &.λ� οιJαJθ-έτ�ν συ

'ι'αιμJχ πι,στι ν &Jδ ια.σε ι σrov, 0(1, 1ψο
χ ω;ρή σtJΙVΙεχώς 'X)IJ,t ιθά. ε�σ�δύη β'Χ
θ-ύ,τερω πpό;; τά.ς άού1:>1οους του 
άιστρώοιυ ,σύμ,π,α.ντος Κ!!Χί ,θ� ά.ξ:ο
πο:η, εί;; y,,λί1μιχΥ,α. ιπ,pωτ,οψ�ιή, 
τήν yνώισuν ε11,ς -rορόγ"tωσνν 'Χια.ι 
ε1ς δύνιω,.uιν». 

«Πρόyρ17,μμ!Χ 1ϊώV Ήvωμέvων 
Πο�λι:1τει1ώ1ν ---.έ,δή,λωΙΟΙz,γ δ συ�ιδ:
ευΙθυ-�τή; �της ΝΑΣΑ δό"ΙJtωρ 
'Dζων Νά.y·ι<.λ- εl1v1α•ι ή εξφzύ
ν-φ:ς δλω1ν των πλ,!ΧΨqtών τοϋ 
ήλι,�ΥJΟU συι:rτ-ήμ,α.rοος 'l'cpό του τέ
λους wυ αιlώvο� μιχ;; είς άy,1J:, ή
τη1�:ς έξωyηι\,\Υjς ζωης». 

'Η 1δήλω1"Jις του δρ. Νάιyκλ ά.
ποιτελ•εί σιηέχε:α.ν, ιδηλώσ;εω-ι του 
ρ�ευθυιν,τaϋ της ΝΑΣ δριος Τό
μ,,χς Πχίηιν Ύ;�θ' ην δ έ:πόμ,zνο; 
στόχας των Ί\.ιt,.ι,φιΥJα.νώ�γ είς τό 
δ:άιστη,μ,χ 1θ� εr ,1,χ•ι ή έκ-τόξωσ,ις 
διαm:ηιμ:χπλοίου 3.000 τδννωv μ.έ 
12ι..υελες πιλήρω1μια. δ,ιά. τσv 'Ά•ρrμ. 

Άμ,φόιτ,εφ.ι α.ί δηλώσzις εyε-
ν,ονιτc -rοα.ρ,ά, τό γ�<f(ονός &τι α.ί ψω
-οοy,ρ�φί,α,ι τ� διποίας άιrοέ.στ:zιλε 
στή Γη δ «ΜώριΜΕρ 6» ούδφία.v 
έ�ν1θάψρυΜΟΙι v -rοα,ρέχουν πφl ύπά.ρ
ξεtι}; ζωής είς τόv «Έpυlθρό Πλ,α.
vήτη». 

************** 
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�σ Σεληνάνθρωπος 

"Ωλν-rριν είναι Τέκ-rων 

Ό �Εντουίν �Ωληοιν 
ποζάρει στόν Ν Αρμστρογκ 

ΕΝαΌΤΤΝ ΩΛΝΤΡΙΝ 

ΖΩΗΡΟΣ θΡΗΣΚΕfΤΙΚΟΣ 

:όrιος Θδόθη στο έyχείρημα. τη; 
1ψDσο1δ,οοφί�σ:εως τών 1t1pώτων άν
θρώπων στη Σελήνη. 

Ιllρώ-w'ι': Πρισrου 1έκwξ�uβοϋ'1 
μέ τό δuαιστημό-πλοιον «'Α-rοόλ-
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λω,ν 11», �στους &Jσ'Όpο'/Ιοουttrες έδό
θη μίια. μι�τά.λλινη rθήκη rrοφι,έ
χοUΙσα. \):ηνύμ,αmχ, ήγ�ειτων -rοϋ κό
σμ,ου σέ ψΚΙραψίλμ, γιά ν:ά. τ+,ν 
άψήσου� στον χλωμχ; δοpυcρόpο 
της Γης, δταJ\! Ιθά, εφθοογια,γ έοοεί. 
Στο μήνυμια. -οοϋ Πά.πα. Παυλ,υ 
Στ' εμwιμ,οJ\!εύειτο m.ί ή έξης 
-roεp�mtπη τοϋ 8ου ψωλμιοϋ τοϋ 
Δα.υιδ, διά τοϋ διποίου έξυ;.tι'/Ιείτο 
,ό μ,ειy�αιλείοιν 'tΙΟϋ Δημιιουpγσϋ: 

«Κtι,pιιrε, δ Κύ�ριυς fιμών, ώ; 
,θαuμιοοQ!'Όογ τό όνομά. Σοο εν πά.-
� τ� Γ�. 

» 'Ότι έιπήpιθη ·η μιεγα.λοrπρi-
πιεtιά. Σου όπφά.νω τω,γ ουp,ΙΧΙ'iώ�ι. 

» 'Ότι οφοιμ;οοι τούς ισυιρα.Υοο·;,
ε ριyια. τω γ δ οοκτύ λ ω,γ, Σου,, Σz λ ή
νψ Χια.ί ά.στέιρ,α.ς, α. Συ rέιθεμι�λίω
σοος. 

,�Τί εοτι ν ά:'110,ρωrrοος δτι μ,υμινή
Ο:ΥJει α,υ,τού; η υίός ά.·ιθ-ρώποu δτt 
επ uσκέιτcτ α.ότ6ιν ; 

»' Ηλάττωσας α.ύτόν βρα.χύ τι
�ρ' ά.γγέλοuς δίξϊ) ΥJ'Χί τψ,� έ
σ-οε�cρά. νωσαις αι;τδν, Χια'ί 'ΧJΧΙτωτη
σαΙς ια.ύτόν επί τά. ε,ργ α. τωιγ χ ειι -
ρων Σου. 

»Πά.ντα; ,όπέτα.ξοος όποy,σ:τω
τωιν ποδών αότοϋ ... » 

Δεύruερσν: σΟt1α.ν οί &:πψ�1ν,οοϋ
τ�ες ς,ύ11t'Υ σα.ν στο ε•δαΥ,fΙΟζ της 
"Σ;ΞJλήv,ης -κια.ί ήλιθα.γ ειίς ειιtl'Υ,ψΥ)Υ 
μέ τό Διι,οοστημιιr>vόιν Κέντ,pοtί' στο
Χιο\).σοοi'i (Τέξοος) , τΙΟυς έπλ η
ρσcρόρησα.ν Ό'ΌL 8.λια.ι α.ί Έ0/4-κ.λησί
αι τοϋ κόισμου προσεύ,χοντ-χ: γ:' 
α.ότούς. Ό ά.οτ�ρο'Ι!αυιτη,ς Φρα.:ι>t 
Μπόρ:μ,οον lέlδι,ά.,σαJΟΙε τό χω,ρίον ά.
πό την Γέy1οουν, rιrού •ε�χιε δ·α.6ά.
σει πέρυσι � �ρ1ι1σιτού,γ,ε"Ιν-χ, 8-
τοον, σ:τψ π,ρώιtη έιπφιδ1ρ·ωμέ�ιη 
-rοτησι προς την Σε.λήνη, π1ετοti}σε

εLς ά.πύσw.ι01ιν 110 χ�λ,ιφέ"Όρω,ν 
&, π-ό aόrtήν. 

Τ;ριrοον: Ευδι"ι.ιά. ή Έrn/4λψία. 
:η; Έλλά.ιδ� t�έλε.σε ε,rδι%'Υf'Ι 
π1.:ιηγυιpιι"λ.ή"Ι λrst'OO'Ulpry-ίooν ιμιέ είδι
y,ους ποιηιτιrκ,ώrτοοτους ϋμνους, 
συντεΙθέ �ς ά.ιπό tO'i' ΣΊz�μιώ
-οαιrον Μηrυριοnrολίτψ Κοζάινης κ. 
Δ�ονύ01ιισν,. 'Ο αυτός Μη,ψοιrοολί
της ιέiδήλω·01ε,γ &τι «Ο.'ΌΟΟΥ οί Άιμ;�
ριrι(Ια,γοί �ριοι-,,αιϋlτlεις έ-οοιrοοiθέτη
σ'JΝ σrτήν έ.πι�ψά.'ι'ΙΞJια. της Σ�λήνrις 
τrr,; π:��'ΥJ'ι..ί1δ'ΥJ r,.ι,έ τό ά.ιπό�σιμια. 
τ1Ίς Άγί'(J;ς Γιρ1wψης, εί,ι,ωι σ?ι.,ν vσ. 
ε6οολα•, στσ,·ι δορυι:ρόρο της Γης 
τα. θ,εμέλ,�'?', του πρώτου Χρvστιια.
νι Υνσϋ Ν-χ,οϋ». 

Τί θχ ελιεryε α.ράι �ε δ Σ,ει6α101μι
ώt1α:τΌς, εα,γ εγνώιpΙl ΙΕ1'/ σtlι () ά..
σψσνα.ύτης 'Ένwυϊν 'ΏΜιΙψ�·ι, δ 
-ι.υ.�φνήτης της Σεληνα.ικά.του
«'Αετός», αότός, ά..'Κ!pt6ως, δ δποί
ος «έθψ,ελίωι:��ε τό·ι πρω,,:ο Χρι
,στ�:ιωνικό '/Ι'ΥJΟ επί τής Σελήινης»
eli'Λ?',, ε'/'ΥJς ά,γωτά.wυ β-χθμtJϋ Μ α.
σ ων ο ς; 

Πρά.γμα.τι, δ "Qλ,γψι ν ε1Ινιοοι 
Έλ1εύθ1ερ ο; Τέκτων από τοϋ 1956 
μέλος τη; Στοα.ς της πόλεως 
Μaντκλ1:lρ (πολιτιΞ>ία. Ν έως Ύιειρ
σέης) ύrπ' ά.ριιθ. 144, α'Κ,Ολοuιθή
σ-χς τό πα.ρ,άJδειyμια. τοϋ πχτέρα. 
του, δ δποwς ε<Ιναι, ,μέλος της 
Σvοα,ς <illρ,ω·�νός 'A,01tη,p,, τού 
Οό6y;1:;,zι:1τ1�ρ (Μ:ασ-1.χοuισ-έτ ς) . Ό 
'ΈντΙJυϊν "Qλν-ψ•ι υ,ίός ά.νuψώ·θη 
,είς τό? βαιθ'μόν τοϋ Διιδα.σrι/2,λου 
τή? 21 rμ Φz.6ιρ,pυ,α.ρίου 1956 Χια.ί 
ΕΚτ()l'tlε, χά.pις ιΕΙlς τrrι ά.ψασίωισίγ 
'OOU ιεlίς τιόν Τεi',</ΟΟ.','ΙUΟΙμδν, &ινιηλ
θιεν ΕΙίς τον Πρ'�ιΞJUΙτα.ίο!'t βαιΘ,μάν 
του Τά.γμια.'ϊ)σ.ς, τον 32Ι()!ν (Ύrπέρ
"1)::tJτΙος πρίγκηφ wϋ Βοοσι.λιtΧ.()ϋ 
Μυ:1τι%οϋ). 
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Δέν ,εί',Ι!J.ι δ μόνος ά.ισ,ψ�αύ,τη:; 
Μ7Jσωνο:;. 'AN1rq;υry ,έπί,σ,ης ε1ς 
τόν 1.1z.ΚΙτον:1σ�μόν 'Χια.ί ο•ι έξη:;: 

1) Λε,ρσuά. Γκ.όpΨ,Q\'t Ι αυ.π,ψ
"Εκα.1μ.ιz 22 πφ:,στροφάις πεοpί την 
Γ-ην, διά. wυ «Φ:χ-ίηiθ 7», τήν 
17 , Μοα.tοο 1956. 'Επίσ·η:; εt/..1:Χ-
μ.ιε {μιχζί μ.έ τό-ι Ι 6°11p17,.νιτ) , δ:ά. 
-οου «'Γζέ.μ:"it 5», τ'ήν 24ην ύ
γ�ούστου 1965, 120 Π'Ξ!ΡUΟ1'Όpο
φά.:;. Εί,η.: ά.11tό του 1956 μέλο:;
τ-η:; Στοάς της ιπόλεως Κιiρμπον
w.1 ηλ ύπ' ά.ρ,:ιθ. 2 {πολ:'t'είοος
Κολορά13ο) . 'Ήw κ,:ί ό π,:τέp'ΧΙ:;
του Τέκτω-ι.

2) Ντcη "Αϊζ,Ξ.λε. 'Έκαμ,ε {μα,
ζί 1μιέ τόν Σί,ρρ,α ΥJα.ί τόν Κιiνιγ
'/47.Jμ) 163 Π1ΞJpιuστ>p?φά.:; περί τήν 
Γην, την ll ην Ό-κτω6,pίου 196' 
δ:ά. -rου «'Απόrλλων 7». ΕΙ·ιw. ά.
πό του 1952 μέλο:; τη; Στ.ι.;a.; 
«Λούθηρο:; Τσ,ρ'�ΞJp» ύπ' ά.p:Ιθ. 
732, της 11tόλεως Κοιλό•μποιυ:; (Ό
χά,·�ο). ΕΙχε την τύχη νi ταν μυ,· 
ή,:;η ό π�mέpας του XέpμJ7.V 'Άϊ
ζ1ελε, ΙΠΟύ �το Σεοώ:-μ.ι:?:; της 
ΣιτΙΟά,:; τό ε. 

3) Βί,ργκ:λ Γκ,ρίσοψ. "Εκα
μιε τηl\l 21 η.ν Ίοuλίιου 1961 «ύ· 
ΙΠ'σqpοχι,οοχ.ην ιπτfισιν» 16 λ•ειrοτώ'Ι 
δ:ιά, του «Λίμπιz:ρτυ Μπέλλ 7». 
Μαζί μέ ταν- ηιiνγκ, εr,<,α.,μιε τήl\l 
2'3ψ Μοοp-ίrου 1965, ,δι.ά. του 
«Τ1ζέ,μι:1;1ι 3», --ρείiς περ�στροψά,ς 
ιrοειpί την ,Γην. τΗ τ ο μέ.λο:; της 
Σιτοο.ς Μί'tlσε�λ ύπ' ά.puθ. 228, της 
π�όλ,εωις Μί"Ό:JΙελ (Ί νδιιάJ1�α,) , άπό 
του 1949. Εδρε τόν θάνατον, τήν 
27ψ Ίaνιου�ρίου 1967, μέn εις 
τό δι1m,τη;μ611tλοιιον «'Απόλλωrν 6» 
σuα.ν wvro ά.;1Θψλέγη "!.αιτ.ά, την 
Ο'Όι"fμηιν τής ε:κrrοςεύσεως στό Ά
wpωτ-ήpw Κέν;1s',Ιτu. 

4) Ούωλ-οερ Σί,ρ,pα.. 'Έκα.μιz εξ
πεψαιροψά-:; wφί τή-ι Γην, τή11 
3ην Όχ,τω6ρίου 1962, δ:ά. -:ου 
«Σίη,uα 7». Μ?:ζί �,.ι,έ τό,ι, Στά.ψ 
φrψ'ιτ, τ-ην 15ην Διε"ΚJΞμ,6ρίου 
1965, εικ1οομιε 17 περιιστροι:ρά.ς πε
ρί τήν Γην, ,διά του «Τζέμι•ιι 6». 
Καί έιπ.pα.γμιοοτQΠΟί :;�ε συ•ιά.ντηα 
σ,ό Διιά.ιστηι,Jια μέ τό «Τζέψν1ι 7». 
Με τό «' ιπόλλων 7» εκ7�.1JΞ 163 
π�φ:στιροιψά.,:;, τήν 11 η,ν 'Qy,τω-
6pί?υ 1968, μι7Jζί με τού,; 'Άϊζ,ε
λ,ε ,J:ι.ιί Κά.ν:γκ:χιμ. 'Έγ: ,,,ε Τέ-
Υ.ιτW'i τηι 4ψ cεη,.υ6ιpίου 1967, 
σcό Τζά..)()-J>Ο'/Ό:λ {Φλωρίδα) δ:' 
α.'�7fι<.Ύ)Ρ,!J9ΞWς Πp,?ΟΙWΙΠ•:•κω:; ωπό 
τόν Μεγά,λι:ιν Δuδσ;σ)()7.λΟΙν Τζώ'Ι 
Ράι?υ;. Ό Π''-τέραι; του ητο, έ.πί
ση:;, Τέ<Υ.των άπό --ου 1965. 

5) ΤόμJ:χι:; Σ'tlά,ψρcψ·�τ. 'Έκηι,Ξ
17 rοzρ�σψοψά.:;, την 15η-ι ΔΞ
'ΧιΞ,μορίοu 1965, μwζί μέ τόν Σίp
ρχ, 44 -roεp :•σrt:ipoψιi:;, την 3ηιν Ί
ουινίου 1966 μα ί ι,.ι,έ τόν Σέ1pιν�αν 
κα•ί Π'ι"' 18ην Μα.tου 1968 έπ,ρα
γμιατοιπι?ίησ�ε, μα ί ,μέ τό; Σέ.ριναν 
·ι.,.ί τόν ...,:iφ:poιpι1,t, πτησ:γ πpό;
την Σε1λ ήνη, άπό τό εδ1α.ψc;,ς της 
όποί,:ς ό Σέ,p1νιχν ε:pθοοσε με (jΙΞ
λ Υ/'Ιά. ί'J7.W eiς ά11tό1:;τ,:r.;:,; 15 μ6-
γι:,ιν ,χιλι.ομέτpω't, πρά.γ1;1'α πού �
π�ετελ,εισ�ε τηι? «γ,εν:ικη δο%ψ,η» 
γ:ιi τήν πριο,σιε'Οά.φι•σιι τωιy άιστpο
,.,_'Ulτων τrου «Άπόλλων 11». Εί
ΨχJι ,μέλος, άπό του 1952, της 
Σwα,ς «Δυ"':rι.ός Άστή�ρ» όπ-' &..p. 
138, τής πόλ,ε.ωις Γουέδφ:pcιpδ 
(ΊΟ κλlοοχ ,cιμια..) . 

Έξ α.λλου. ά..σιτριονα.υτξς μή Τέ
κw-ιες, ά.λλά. τωγ όιrοοίω,; οι :πα.-
τέ.ρες ,ετ;1α.ι Τέ·ι."'tΙΟ',1ΞJς, ων.α,φέpο,'Ι
τ�ι οι "ΑJ.,α..ν Σέ.πα:p,Υτ, Τζων 
Γκλέν, ffi',Ις Μπυρά.1ιτ, Ούίλλ,ια.μ, 
.Πόyκ 'Χια.ί "Αντοw 'Ήγ"Χιλα•wτ:. 
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':&,<, τώ·ι αιιωτέpω Μ a σ ώ
ν ων του Δι ασ τ ήμ α τ ο ς, 
οι Ούώλτιειρ ΣίRpα. καλ Τόμι:ι,; 
Στάr.pψορvτ εΙ�α·ι τη·; εμπ�ω:η, 
κατά. π,·; πτrρ: τοα 1965, vά. 
μιεrw.φέρουν στο Δι:ά:J>τημα. τό Τ1ε
κτcr1ικb·ι ση,μ.:χ. τής «Φλbγω;» κα.ι 
νά. το έ1t1α.ν-χψέρο'JΥ στη Γη. Τό 
σ'ημχ α&το έξ,ετέ1θη κ:χ.τ&π:·1 στό
πεpίπτψ'J, πού ή Μεγά.λη Στοο. 
τη; έα.; Ί6pκη; ιοργά:ιωσε 
στή·; Μεγά.λ η ΙL�γκ6-J:1ιο 'Έκθε-
σι έα.ς Ίόρ�Υι; τοα 1965. Πολ-
)' ' , � , J;. ' , ,α Χ/Χι ενοιαφε,ρ,:,•ιτα. ,(J'YN τα εκ-
θέμ:χ.-:�χ y:ά. τήν ιπ�ρί:χ. κα.t τά. 
έπ:τεύγ:JJ:χ.τα. του Τεκτο·ι,:mυ Τά.
yμα.'Όος ύπέp τG)·; μειyά.λω·ι [δicGn 
της Ά•11θρωπότητο;, αλλά τά. 

... ' ., ' ,}, , " ,. πΛεον εντ-JΙΠωσια.κα ·,1σ'JΝ, αφ ε-
vός η ά•ηn:ψα.yωγη -;;ου ποιή,μ,-χ
το; «Ρέτζι,ους» του 13ου α.ιω'Ιος, 
πού, ίΤtορεί wύς _χ,.χ·16,Αε5 -;ώ·ι
πpωτων Τεκ:t1ονικιΜ (εργ:χ.τι
κώ·ι) �Y"JΞIX'}tti)Y κα.ί iφ' έ-τέρου 
ή γαλά.ζ�α. φλόγα. -:ών ΚΟΟ'!-'JΟ'ΙΧ'J

τώv. 
Ώ; πρό; το-ι "Ε-ιτοuιν 'Ώ.λν

ψ:ν, τά στιο:,χ,εVα. της β:�ρ,α.ι:ρία.ς 
τιου κ,α.ί της διωστημιιr,<,ης του 
δρά.ι:,εως είνα.ιι τα. α..κ6λουΒα: 

Έ-y,ε·ι·,ήθη στό Μό•ιtκ.λα.φ 
(Νέα,ις Ί,ερσέη1;) την 20ή-ι 'Ια

νουαρίου 1930. Τό 1951 α:π,εφοί
τ-φε τιρίτος (μιε1-οαξύ 475 aπ,:;υ
δmτω-,-) από την 3-cψα.�:,ωτικ:η 
'λ:κmδημία Ούeστ Πόϊvτ ώς πτυ
χιο•)χο; :ρυσικ,ώγ έπιστr;μ,ώv. Έ
'Ιt'sιδr; δ π.α..τέpα.ς του είvα,ιι 01:.1.ή
·�ψχ_ος της ά.μιφιχ,α.·1:κr1ς ά.,ερ-:J
ποpία..;, α.κ.ιολού:θ-ηισz τό πα.,ρ:mει
yμά. -.:ου χ,α.ί μ,ετετά.yη στήν αz

ραιτσ,?ία. 3το,ι πόλ,εμο τη; Κο
ρέ-α·; μ,ε-τέΤ,<.ε σέ 66 &..ποστολέ;. 
'Έχ,ε: -rοετάιξει επί 2 .992 ωρz; ! 

'Από τό 1963 '1.ΙΥ(ι,ε: σ-:ό δ.α.
στη-μι'Κό επιτελείο τιiη 'Η"Ιωμέ
νωv Πο�υτιειGι·ι. Ή πρώτη του 
δ:α.rnη�..u:0,<,η π-:1ι:,:; έ.πρα.y,μα.το
π0ιιri θη τή·ι 11 ψ Ν()εμ6ρίl)υ 
1966 (ψΔ:ί μl τcη Τζα.ίημ.,; Λό-
6ε.λ) διά του «Τζέμινι 12». τΗτο 
ο:-χp•ιιείαι; τ�ε�ά.ρων ·ήν,εpώ•ι. Ό 
"Ωλνψ:'i εΥ.α.μ,ε ψείς έ.ξ,�1δους 
από τό δ�α.Ι7'η;_ι..όπλοιο 'ΚΧL κ,ατέρ
ρ1:ψ,z pεκ.οp μέ'ΙQ'ttα.ς πλέαι τώ'Ι 
πέ•ιτε ώpιί)Υ. Έπf)ρ,ε τί; πρώτε; 
φωτ,,:;γρια.φί,ε; μ:α.; έ.κ)Jzίψεως ,Ι)υ 
'Ηλίου ά.πό τό Δ:άιστφ,.. Τό 
1963 εΙ-χιε ανα.κηpυχθη δ�δά:,<,'tlωp 
του Τεχ·/1(,ίλογικ.ου Ί,ιστιwύ-rου 
Μα.!,;:.ιχ?ιηέτr;ς yοά μ:ά ipy1(ι.:.,ί:x. 
τιου σχ ετ':'Κ:χ μέ τ:χ «δ ι α..στημι,χ,ά. 
pα.!·ιτε6συ». Αυτή τή ψορα wυ ε
δόιθη ή ,zύκ,α..:,ρία ·/ άπ�δ,είςη 
στή·ι πp&ξι i;;:,α, ύπεστ-iριζ,ε. Έ
πpιχγμ,αvΑtο:γρ,ε μέ εξα.ιρετι•,<,η έ
π,τυχία. τ·ην ,σ".J'ιΙG1ε1σι μέ -;r;ν «Αίη
τζί'}α.». 

Στή•ι ίσ'rορικη πτηισ: του «'Α
πόλλων 11», δ 'Ώλ·.ιτρt"Ι, νια.ί ,μιέν 
έ.πά.ιτφε δεύτ�ε.ρος στό εδακρο; της 
Σελ 1μr,ς, αφήWJΙ•ιται; την έ-;rruπω
σ:αχη έπ�wχία. στον σιηά.δελφσ 
του Νήλ "Αρ-μ,στ;ροyκ, ά.λλά. ήτο 
δ , κυ�ε(ινήτης τ�; σz.λr;·�:x.';!ntoo
κια.ι αυτος χ,α&δηγ-ησ�ε τον Αρμ
σrτ:pογκ στά. πρώτα τw βήμα.tια., 
στην κλίμ;α..�α. χ,α.ιθόδου. Άrπό τιού; 
Μο ,ο-:rελψα.νθιpιίmους» δ 'Ώλ�ριv 
εδωσ.ε τή•ι έ0ιτύπωισ�ι !$τι f(t.0 ό 
π:ό Π!jθα.ιpιχuκος εκτελεm,ς του 
rοpογρ4μμι7,.:-οος ε�zpzu,·rήσzως τή; 
Σε λ -ήy,-ης. 

Είν.α,ιι ξανθός, μέ γ'Jtλα·ιά. μά.
τιια, άναστήμ-χ::ο; 1, Ο μ. καί β!i
pου; 75 Υ.:λώ-ι. 'Αθλη-;:ιy.�; τύ-

"Ε , , 
"φ rro;. 'χει tYfY «mετριvη» ο ι 

tνός v:ιε--:έχτι6. Ή ψωv-ή τιου εί-
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Y,:XJ: χ:ι.μηλή, ή δμ,:λία. 't'!'JU )α.rι.,ω-
1�:,Υ.ή. Το ϋφος του εν γέ.1�ει τα
π,ει•νό. Δεν μποιρεuς γά, φα.VΌα.σΙθη; 
&τι ε,rν,α.ιι αJ ύ 1J ό ς, ?..Υ δέy τον ξέ
pzι: -. Πολύ λ•επτός στού; "tlpόπ,:-;u;. 
Στο ά.p:Ι:JΙτΙεpό 1:0U χέp: :ρcιράιε: 
πά.ντα. -τ:ό ά.1�:ι.μνη,στικό δ::ι.κτυλίδ: 
της Σχ0ιλη- Ουέστ Πόίίψt Y,xl στο 
δεξί του, στο μ:•ΙJpο δά.Υ.1:υλο, ε'/7. 
Μα.�σω,·��-ι.ό δι�.,υολίδι. EI�i 
υπερή,ψχ.ι·ιΌς γιά. τήv Τιεκwν:;κ,ή 
του �δ•ιό-τητιχ, διπω;, α.λλω; τ,ε, ο[ 
περισσ6 ε:ιρl()I: α.νιθ,ρω,π,οι 1στlς χώ
ρες δσrου οχι ,μόνοι'/ δέ·ι διώ'ΥJΞtΌα.ι:, 
ου,τ,z σuα,01· α.'Υltιzί'ι1οο: η ύοpίιζ,z-τ:α.ι: 
δ ΤεΧτονι1:,μ.ό;, ά.λλά. ιθεωρεί,τ,:ι..ι 
τίτλος τ:μή;. 

Ό 'Ώλνrφι.v δια'ΥJpίΜΞ'ΌΙΧι επ:
σηι;; γ:ά. -τήν βαJθε,:ά. -τ:οu Ι,pηισy-ευ
τ:ι-..ιότηιw.. ,Δέ;ιγ ,z�11Ιοοι μόνον ε1,>ας 
έ 1�ε,ριyά. 1θρη;σκιωό-μ,εΨ>;, άλλα. καl 
επί ραιοος τής Έχ.κληισίιχς σιτήν 
δπιοί,οον ά.,γήικει (τήy llpιΞΙσOUtΙEΙp:α
V'YJ). 

IlpΙYtoυ ξεχ:ιv 'σ,η γιά. τό κο
Οiμ;ο··σwρι,y.ο -οαιξίlδι, εr χ1ε ,συ1yα,y
τΥ)ΙσΙι ιμέ τόv πά.στοpια. Γούνrορα.φ 
της Πρεισουιτι0 pι:1::ι.vή; έΥJΚ.λ -η,σίαις 
τ�ου Γουέμσt1εp, χ.οντά. στο ΧιΙΟυ
στΟιΥ ,y:α.l. . . ' λλά., άς α.Χούισωμιε 
τήv ά.ιφήγφ: του !ιδίου wυ 'Ώλ v
τρ: ν1: 

,�ύ,α έ6δοιμάιδ1ε,ς πplv ά.πό την 
εκιτό9εuισί rμιοο; ,δ ιπά.ιστο,ρα.ς Γούν
τραφ εΙ'Χ!ε ιευλοιγ 'σειι ιμία. •θ,εία. 
Κοι�ιωvία, s!ιδιaιJά. για. τ+ιv δ:ια.ισ,τη
μί,'Χ.ή μ,οος m-σ,ι. ΜΊεοτά. την ευλο
γία., μιου εδωσε Ε''/ΙIΧ. μι,φοισΥJΟιrtΙ:-κό 
δ�σχιοιπότηρο πού 'tO εΌοrπσθέτησα, 
:μοοα. ιστήν ισελ Υ)Υά.Κ:α.'tΟ ιμε λίγον 
α.pτΙΟν ΚJα.ί oivov. 

»Τ-ήv ,στιιyμή πιού δ Μά.ϊχ
(Κόλλ�Υ;) ΠΕ\Ρ"Ι.Οί.ίσε ιπά.vω α.πο 

-τα, ΚJΞΙψά.λωχ ,ι..uας 1r,IJE tO Olα.ortY)iμh· 

πλο,�ο «'Απόλλωγ, 11», λίγο μετά. 
, �,n ξ' , ,.., ) , ,,-ηv ""'t': ι μ.1α.; ,στην ..,ε ,η,νη, ε

βγαλα. τή•γ Θ,εί,α, Μετά).ηψι 'Y,xl 
εκΟΙ:1γώy σ,α,. ]:1ιά, τη'Ι α.Y.pίfJz• ¼ ε
τιcuωθέτηισα. τά 18,zuα. 1δω,ρχ ιπά.νω
σ' εyια, μ:rχ,pά, δίσκιο, μπ,ρασοτά. στό·ι 
ηλιεrιJΌροννΙΚιό έγκέψα.λο της ,σΘ.η
'�ΧΥ/4Όοu. Έζήτησ;::ι; ά.πό -τό Κέv
ψοv ελέγχου 1Jαί.ί Χuοϋ:1το1'1 νά. 
\.l)OU πα1ρ,αιχωρή:;ιοΙJΙ'Ι ,μ,εp:"Ι.ά. λεπτ:i 
ή . Δ, , , συχιιας. : οοοσι::ι; τοτιε μ.ιερ:κα. 
ά.1Dο,σrπώσι.1,::ι,-τια. α.πό -ή Β:βλο :ι.αί 
�χ::;ι:vώΥΥ)ΙΟΙα. 

»ιΔέ,, ,μπαρω vά. οος πω πως
κυλα. δ οrνος m:ά.ινω ,σ�τήv Σzλήνη. 
Ε�λ�κφ:ινά. δέ,ν πρόσεξα.. 'Ή μιοuν 
ΙΥU"('Υ.ι:ιyγ; μ.έ,,,ιος π,ού 't'O '/ ε6)Jεπ,α, μ{
σ,α, στο σ:y,ι'Ο δι,σtχ.απότ-ηρ:ο. 'Έγ.,α
νχ μ.,ερ�Υlς προοευ,χές. Δέv ημιοuv 
τό:;ιο έγωϊσ-τ:-ής, ωσ>tξ '/:Χ πφ:ορ:
σθω Q\tO'/ ιέχυιτι�1 1.!JOU Y.%l cπήν οιί-

' ' 
'λ)' .;11:ι κ,ογε"ΙΙειια. μιοu, α. ,α. ΠΙpο1:,εuχ, 1,v η-

κ:α. γιά. τό πtΞΙπpωιμέvο •ι.,α.l τb 
μέλλο�ι δλα-1.ιλή,ρω -rοϋ rιιό�μοο ... » 

'Ώ:m,ε, δέv «έlθιε,μ.,ε1λ:ώlθη», &.
τcλω;, «δ πρώτος pι· σ�τ:,αι·ιΦ(.ος 
',\::tJbς στη ΣελήΥψ, άλλά. 3/Jα.ί έ
λε:wύpγη,σε ! 'k,1εΎvώ1:JΙθφαιν ά
π,οσrπ�σ,μ,οοτα. άιπό την Βίολιο 'YJα.l 
έ-τ�ελέ•σθη, γ:ά 1tιpώοτη Ο'pά., τό 
Μuισ�τ 'pιov ..,.ή; Θ,z:αr,; Με1-αλ·ή
ψεως ! Ά ΙΠ ό ε '/1 α. Μ 'ΧΙ σ ω γ ο! 

Αυτή, ομιως, δέν fιτα.ν ή μόηη 
εκιδ 'λωσιις της 1εur,ε,6,ε,ί,α.; του 
'Ώλ�'ΙΙ'Όριιv. Μέισα. ά.πό τό σεληι'ίό
πλοι:,ο «'Α,sτός», ι&που ά. ειπα.ύεrι;ο 
πpΟΙσεδοοφ ι,σμιέ 'ΙΙΟΙς ,σ,τ-φ Σιz.λ ή•ιη, 
οοπέιστιε,ιιλιε τό α.Ύ.bλοu�.()ΙΥ μήvu,-w, 
Τtρός τήv Ά νΙθ,ρω,πότηrοα: 

<<Σ&;; δμ�λεί δ 'Υ..Ub>ΘpΥήοτηις 't'OU 
σελ ηr;οιπλιοίιοu. Δpά.'t"t10μm: της είι
κιαψία.ς vά. ζ ryτ-ήσω ά.ιπό κά.θιε α.Υ
θιpιαιvΟΙΥ, m:ού ιμe: άt1.ιαύΘι, δποuιδή
Π'Ο'Όε της Γης ΚJα.ί άv ,ευρ&σοοzrυα.ι. 
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Υιά. στχμ,.ι.τήση κάι9ε &λλη σκ.έψ:, 
νά. ά.w..λr,.γ:1σ1θη τχ γεγ(Υlιότχ, π'Jύ 
ι,,:ηέ6rρ.'J.'Ι πpό δλiγων ώpώγ, m,ι

-ιά ειύχο.ιpυ-πήση τον Θε6v, δ κ.χ
\Jένα.ς μέ τό·ι 1δ:·ιhv 't'Qυ τpbπο·ι,,. 

'Επίσr,ις, σr-:ι,v έπωτ;ρεψε στή r- ι. -� . , η Ύ,α εeιωσε τ-η·ι πρωτη π.zρ:-
'ι'Ρ'7.Χpή τQυ, εtπε: 

«Ό a•ιθpωιw..ις θά φθάιση κ.:zί 
θά έyκmι?Jπq,Jθη ϊσω; κάπ-:Jrt1ε σtη
Σελήνη, &πω; ί':,,ω; ά.pyότ�ψχ κ:zί 
σ' αλλα. ά.στέρ,:,χ .• Τήv tψχ &μως 
τrού βpισκόμr.;,tΝ μόνος έγώ εκεί 
έπά.v,ω μαζί μέ τόιν ήλ, οί π.pώ-

• θ • ' • t<>ι α:ν. pωιπο: που -rοχτφη,..ε το 
τcόδι �,.ι,χς cπ' ά.στέρια, δέν μπο
ρουοο. νά μή ,αt1ρέψω το,•,� λογισμ? 
μου πρός τόγ Θεό κα.ί νά μή ά
π,ευθυιyω μ:ά προσωχή πpός τον 
Δημ,:ουpγό•ι α.ύ't'Ου του Σύμπwιι
t'οι� πού δ α-ιθρωrrοος τιίψχ μbλι; 
tολ;.wυσιε γσ, ο:mη το Ύ.'J.τώφλι 
του. Ή άvθιpω-ιtότrι; καί οί α:ι� 
Gρωπο: χρω�ϋν πολλά σ' α.ύ-

Μ' ' , 
f:'<, ' :Ζ. , η τό't. ε τη·ι πpeι'JCιo, την ,zyα.π , 

τήν κσ.τχγ(κ 1σ:•; της δυστυχίας 
-χ.ια,ί τή•ι Χ,.τ-άικτ-η:;: -ιέωv κόισμων 
θά του τά ξεπληρώσουν». 

Τόση Ορησκ.ωτιικότηι;, τόσ,η 
θεα,έ6ε:,χ άι�μέ1•Λετο ---&. ,ι,, ρ ι -
6 ω ς!- ά.πό ε�α.Υ Μ:χισώ�. Δι-

' α. - ' , ότ: δ Τιε1κτιο.ν-σμος uεωρει την πι-
Ο!Όt\'ι' ,ει� Θε'ΟV ώ; βmι1Ύ.ήν 11tροϋ
ιπ&θιεσ�: ηΟ:rι.η; ζωη;. 'Αφήv�:, 
βέ.οοια., στάν 'Χια.θέ·η:, σοοv ά.'ιl'J.ψ�ί-

� , , , , 
,t,tr,v'" �ιpε"t'O ιu,tικ'J.ιωμα,, η-:χ, α•ιηκ"'\ v,� 

Έκ:κ.λ-ησία. η τήν Θρφκ.ειχ της 

πpσσι1μήσεώς τ.ου Ύv'J.ί ά.w.ι.γοιpεύ�ει 
ΎvσJθε θρψι.κ.υrt:rι.ή·ι συζ ψηp:r,ι. 
" ς χιοιινωνη ό Κιαιθέvχς μέ τόv 
Θεό, m'τά. τόν τpόrπr.; τ,;υ ... Τά 
δόγμιχτ,7. ε!'ι17Jι τ6ι:,ο ά.νΒpώπ:,η, 
τ6:,ο μ�κιpά.. . . Κάnt?ι'1. μ,ελλοΨtι
κή έ-πΟΙ'ι_ή ίσως θά πρ'Jσθέση -
«κ7.ί τ:,πι θλι6ειρά,» ... 

Τό πά.τψ7. τών -rορώτω'Ι ά'Ι
θpώrπω•ν στη .Σελήνη ίσως ,/ ά
ΠΟΙtΙΞ.λέση δρόσημ,ο τη; νέας -έπο
χης, &ποο ή μι,σ�λλοδοξία. δέν θά 
εχη θέ.σ• 'Ι. 

'Ο Πρό��ρος τώ-ι H.JI.A. Ρί
'Ο'J\1.Ιρντ ίξο,1 είπ.ε: «'Η έ-ιtιιτυχία 
α.ύwυ ιrοϋ έyχε�ρήμαwς θά εχη 
α.μιειση εό'Ι'ο�ή ά.π-frι_φι σ' δλό· 
κλ ρο τον Κόσμο ·ι.α.ί �θά Ύvάμ1

1 

-rού:; ά1ιθψώπιοuς; τη; Γης n πλη
σιάn()υη rπε,ρισσόιtερο -rού.:; συ•ια.v
θρώπ--:Jυς τω�,,,. 

Κ!αί δ ίερ,εύ:; τ�υ άιε�ριοπλαΨJφό· ' ,� ΤΥ' ' Π' ρο,υ « ορι·)ετ» σ.ιοεσ. .,,ω·ι :ε-
�- , ,,� � , ' ' τpιο, ω�ειrο,ψψε, α.μεσω:; ι,.ι.,ΞΠα. την 

π.ροοθ:χ.ιλά.:rο-ωσι των ά,:,τροιvαυ-
' �' ' "λ "Ας tών, μ:α. cιεησι που ε •εγε: « 

μά,ς εμΙΠΙ'/Ις.ύιση 
οό -rοαJράιοειγμι� των

&.στρ,ο·i/α.U"t'ώΥ νά. 'οημιιοορ,y σωμιε 
μiχ Κο•vωι'Ιίχ περι,:,σότlε�pο ά.δελ
φωμένη, ε'/α. Κόσμο, &που θά κυ
ρ•αιρχη ή &.γώπη, ε•ια Κόσ�, o
rwυ Gά -rοpυl'Όα!�ύ.ουν ή λο,yιrι.r; Κι'J.ι

δ ΙΧΙμο:οα.ϊο; σ:εοα.•σμός». 
Θά f1θιελα � προσθέσω μ�α λέ

ξ: μόνον: Εί'1f)ε ! 
ΧΡΙΣ'DΟΣ PIZOILOY ΛΟΣ 
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Ούχ έωράι<αμεν τόν Κύριον 

«'Έχοντες συν 'Αρχιερέα μέyαν 
διελη,λυθότα τούς ούρανούς ... » 
βαδίσαμε άπό τ' άχνάρια 
τοϋ Κυρίου καί Θεοϋ μας 
καί δοξάσαμε τ' δνομά Του 
«έπί ένιαυτούς ένιαυτων». 
'Εξουθένωση καί ίλασμός 
μέσα στίς αyιες έκ,κλησίες Του, 
ριπή δεινων έξοντωτικων έπιθέσεων 
τοϋ «ύπέρ έyώ» προς τό «έyώ» μας. 
Κι' εϊπαμε δλοι, μ' ενα στόμα, 
μέ μιά καρδιά: 
,<'Ο Θεός των Δυνάμεων, 
δ Θεός των Πατέρων ήμων». 
Κι' δμως 

196!Ρ 

- Δεινή έξευτέλιση των κυρτωμένων άyνων επιδιώξεών μας -
Δέν εϊδαμε καμμιά ψαρά
οίκτίρμονα τό χέρι Του
- 'Έτσι καθώς είχα δια�άσει
σέ κάτι χονδρά βι�λία τοϋ παπποϋ μου -
ν' άπλώνεται μέ ίλαρότητα άyαθή
έπάνω άπό την 'άνελέητη τομή
των κεψαλων μας.
Μάταια χρόνους άyναντέψαμε
νά στείλη προμηνύματα
των περι�όητων «ύετων» Του
σέ μας, τούς άδικους καί άνομους κριτές Του.
Μά τώρα πιά
άνάμεσα στούς κόσμους Του
κι' άνάμεσα στην άπειρη σοφία Του
την ταπεινή ύψώνουμε - έπίδοξη ϋπαρξή μας
καί βιάζουμε όρθόδοξα
τά δ ρ ό σ η  μα
της π α ν τοδ υ ν α,μία ς Του.
:ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ ΚΑΡΦΩΝΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΤΟΥ
ΤΗΝ ΕΜΠΑΘΗ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΔΙ ΣΤΑΓΜΩΝ ΜΑΣ.
Πως μπορεί: νά τραγουδήσουμε πιά
τό τριμμένο παληό τραyοϋδι,
«Ώς έμεyαλύνθη τά ερyα Σου, Κύριε» ...

Γ. ΤΣ ΙΛΙΓΚΡΑΣ 
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ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ 

Πάρις Χατζηπέτρος 
Γεννήθηκε τό 1892. 'Έφuγε άπό τόν 

φuσικό κόσμο στlς 4 Αίιγοόστοu 1969 

Ή ειδηση της μιΞταισ!i:άσ.εωι;; 
wϋ Πά.ρι Χωrζ η11tέτροο μα,ς γέ
μιι,ε μ' ά.νεί11tωτη θλίψη, Μους 
έμα.ς πού ά.!Πό χρόνια. ειχιψιε τή 
σπtά.νια. τύχη νά τον εχωμε ά.νά
μιωά. μ,α.ς, πολύιtι,μο κniJdδηγηιτή, 
πολίmμ,ο φίλο κια.ί συμιrοαιρ,α.JΟ1tά
tη orcό δύσκ.οιλο ε.ργο τή;:; μιΞλέ
tης -οοϋ οουmυ, ποο ά.!Πσοzλlεί τον 
Ιttψήγα. τής Κρ�σ,�μ,οοprτ,ική;:; δ:
δαmιαιλί,α,ς. 

Νσιώσφε μέ συψφ:16ή, πώς -� 
σrcέιριηp της ΠΙ�υ-:rία,;:; τ�υ, 0· 
άnrοτ,ελεί, στό έξης, ε-n. GOU'i'Y)pό 
'ΚJΕ'νό, μιιά πuκ.ρι&wιτη δσκ.:1,.ιαισία. 
'Ι'Χ>ύ ϊ σως, α.ν 't'ό 1(,ε.):ήσωμιε μέ ε ί
λιrκιρ ί \ιε.ιια. -χ.α.ί ζέση, μπορεί ά.πό 
άγονη Βλίψη ,ια,ί άγονη ά.γ�όλη
ση, νά. μιεταιπραχρεί σi ενεργό 
δύιναιμη γιά. μιά. ζω-,rο:νότερη 
προσέγγι.ση της ά.-πελευθοε,ρωτ:,ιης 
Άλήt!.εια.ς 

fl'ί σήμι!Χιu'Λε yιά. μά;:; ή π!Χιpου
σία. -οοϋ Πάιρ: � α:tζ η-πέτιpου; Τό 
1t1α.ρά.οειι"(Ιμια; �ια.ς θέλ-ητης σrοJθ-ε
ρά. -rοροοα.: ,1α.τολ ι101μέ γη , όλΟΙ'ι.,λ η
ρ ωτ:Χά πρ,σσψωμένης σtόν εινα. 
κ.αλ μοναe:κ.ό σκ.ο<Π'ό της ϋπαιρξrις 
κ.α.ί στήΥ ΠΙ?!Χiϊμιαιrοποί ψή του. 
Μ:ά.ν επίπονη πορ,εία. χωρίς 7fΙ'Ι 
τσα.pοομιrκ.ρ�ν Πι(χψέ·κι'/4.λuση,, μιά εν
θερμη ά.φσσίωση όλό-κ.λw,ηι; ζωής. 

Ό Ποορις � αrσζr(Ιtέ"Qρ,σς, ύ11tηρ
ξ,ε ά.'Πό τούς πρώ-οους mύ α.κ.ου
οο.ν •,<ιαί οέχ� τό μήνυμα. τοϋ 

Κρισνα.μιουρ,tι, γιατί κ.mά;),α.6α.ν 
τήrι rt'ΕΙp�ια. σημαι-:rία. του yιά 
tOi'I Κόσμιο μιας - τή δύνα.μή του 
νά. το•ι μετιαιμιορ:pώσει ρuζ�κά.. 

τΗ-υα.rν τήrι έ11tοχή π,ού ό Ερ:σ
νοομιοϋρτι -'ΠΙpίν ά.'Πό 42 χρόνι.α. 
- εyκια.ινία.ζrε τήν δ�Ιδα.σκια.λία.
rου ατά -κ.οομιπu,Ι"('Κ τοϋ 'Όμμιεν
tf/ς Όλλαι;ιδίαις, συf'("Κιs'Ι"t'ρώνΟΙΥ
Όα.ς χ ιλιάιδ-ες ά.rκ.ροο.ιτές, δλων των
έJΟ;αιήttων : τή διοοο'J'Κια.λία. -πού
�eν [-rοα.ψε, ε:κ:τοrt�ε, ν' ά.'ΚΙ..ίύγ�εrοαιι
χια.ί στά ουh ήμ,ι1σ:pα.ίρ,:α. τού κ.ό
�μιου.

lliό ξε:κ.ί1νηι,.ι,ά του, τότε, m.ί ό 
ΠάJρις αιτζ ψέψος εΙ'Χ!<- τή,ν ά.
yαιθή τύχη νά ζήσε: &.πό y.,wτά 
τό μ,εγάιλο αbtό γεγονός -πού 
σ ρά.γ:σΙΞ 'λό--/4λ-ηρη τή ζωή wυ. 
'kr:ό τότιε, wε.ρtώρ,:σ>ε τά. Π'ΙΘt.JΙΙ,J,α.
τικ.ά. έν6ιακpέροντά. του Χια.ί διω
χέτιω� όλόΧληρη τή δριwτwυό
t"Υ)ttά. του, στόιι ε !ΙΙα. 'ΚJα.L μονα.ι:i ((',<,() 
σκαπό, κά:,<Ι?ντα.,, εργο της ζωης 
'ΌΟ'.J τή δ�lά,δοοη της δ�δα.σ-ΙJu.ία.ς 
-rου �ρ�σι'ιΙΙΧ\μ.σU!prr: , ;mί , σrcόν τ�
μ,α,ς. Η δρ.οοΠ'Υ/'pι:ατηιtα. του α.υ
tή κάιλυψε τό χρσv:κό διοοστημια. 
42 χρό-,ωγ με όμ:.λίε.ς, με μ,ετ;α.
φpά.,:,ε,:ς 'Κ.: έκ,0�1:J1z.:ς εργων τ<:Jϋ 
Κρ:1σνα,',-)JΟfψτ�ι, με την -πα.ρουσί�
ση, 'Κ.α.ιtά. -κ,α.φούς, τ,οϋ ί'ο:ου τοϋ 
Κρuσ,-,α.μοϋρτι στό Άθηνα."i,χ,ό κ.οι
'ίό (-:ήν τε,λευτα.(α, φορά. ήτα.'Υ τό 
1956 ά.-π' την c.ϊθουσα. τοϋ Παψ-
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�αι�σου) Υvα.ί τή ι όργά,νωση τη; 
1aδω wcψ:Χ{.IJOΙVrijς τοιυ. 

[Lpιοιrι<ι:Ι�μέινος μ,έ μιά,η ε'ΙtτΟ'ιη 
προσ,ωrπι ,χοτη,τα. 'ΚJα.ί \J.έ τό aπά.
ν:ο χάιρ,:ι:;�μ;α. του δμιλ ητη δ Πά.-
ρι V ,- ' ' 

ς ΔJOOt\, ηιπετpα; Υv:ΧΙτο1prθ•ων1z γά, 
δι.οχε:υεύzt στί; δμtλίε; του τ·ί�
ζ' \ \ ., 0ση που τον ΥJα.τ1είχz, μιετα.δi-
�c,ν-σα.ς καί 1σ1τού;; α:,φ1οαrtέ; του 
δλη τή ,δόνηση τη; ψυχής καί 
συyΥJΞΙΥτ;pώνr;yτ,ας ιδ:1:ΧΙρκώ;; γύ1ρω " ' λ ' 'ΌOtr ενα, κυκ. ο νεωv μ1ελ,ετηrtών 
'OOU Διι•δαισr,<,ά.λου. 

'Γά 'Όελω'tlα.ί1α. χ1p6'ιl:α, ή ύγ:οία.
-υου τόν ά:ιά.γΥJοοσε •ιά π,;,Jραιτηιθzί, 
λ' λ' , , "λ ιγο - ιγο, απ Ο ,0; του αυτές 
τίς δ,ρωσ1τ-ηρ:ότηrυες. Τόν εΥ.'ΧΙΥΞ, 
μέ τον κ.οο:ιρό, y' ώrοπραι6ηιχτ1εί 
σάΝ σέ ιρηιμητήιρι•ο, στό σιπLτι τ�ου 
της Ν. Σιμύρ••ιη�;, δπου δέχον-οr»Ι 
τούς -rο�ό Ο"Qε1νιούς του φίλους ΥJΙΧί 
ισυνφγά.τε; κ,οοθώ,ς 0,<,αί τού� νέου,� 

\ ' 

':) ':> 

�υ -σον έιrοuσκέιιtτο'Λ'tlαν ΥJα.ί ζ η-
τουι:JΙ:ΧΙΥ τ-rrι Υ,:Χiθ�δήγ σή του. 

,, Λ ' c: � , �ν κα.ι οι υυνα.μει,ς του λ:γό-
�ε't.ηιγ άπό χρόγο σέ χρδν/) δεν 
El11JN'''" ω ' 'λ ' " ' ""ψ'�, ; το τε ος, να. ει.εγχει
ΥJάJθιε 11έιχ μιεJτώφρ·οο::ηι δμιλ�ώγ 
το�υ κ;?ιισ�νιcq,uοϋ1prη, γρι:ΧΙ'ιΜ:JfΥJ προς
γριοομμη, ΥJα.ί νά π,ροωiθ1zί τήν εκ
δΟΙσή -σου;. Κι οι ά.σχο1λί1ε; αύτες 
ε9οοκολ1ουΙθ:οϋσοοy να. 'tlOU δί'ΥΟUΙΥ 
'tΎ)"' π1:ό μεγάλη χ�οορά.. 

�, , , \ νεχuσε, wι<-0ιμια, ,γα, ΙΠιψeυρί-
σ-ΙJε'Όοοι σ�τ ί ς CJ1υy'YJE Yτip ώισΙε :,ς του 
κύκλου 1μ!Χ!ς, rrοψχκ,ολου1θών'tlα.ς 

' 
ΙΥ ' λ' τις συ-,,η�τ-η,01ε�ις ιμαις, σtωπη α. y,α,ί 

με σm ' 'Η ' ./!! λ' , , · ργη. �πιιυο: η YJα.t μο-
νrης της -rοcφουσί1αις του, έξα.κ,ολου
θουισ1ε νά. εiί Υοοι μιεγά.λ η. Ξυrπ ;ου
σε έΥJεί•νη τήν bσωτ,ε1ρι0,<,ή rπιpοι:rο-
χ� \ 

, 
\ , , , / 'ΠΙΟU Κ:ΧΙ'/ΙΞΙι ν'(J, 'ΚO'Jtl:ΧlroXUE ι μέ-

σα. μια.ς ή έ.σωιτιφιική φλυαιρί1α., δ 

μά.'Όα:uος έ.σωτιειριιικόις !tόρυ6ος πού 
πά.v,-οα. μα,ς έ1μιπο•δίζ1ει γ' ά.wοοοω
με τή Φω",ή τής Σι1WΙΠ'ης. Γι' α.ύ
τό, πφ:101σότ,φο κι ά.π' τά πολύ
τ:,_.u7., λ�ΙγitΙ:Χ του Y,t σJΠ' τίς :rοοv..ύ
ηJ.1Ξς κ,αJθr;ΙοηγήΙ:;εις του, εχqtε 
δι,αψυ,λά,9ε1ι έwείi1�ες τίς άιrο�ρί
γp1:ΧΙΠτες σ�τιγμες '100ΙJ ,ΟΙιωmήσφε 
μιαζί του ... 

Στίς ήμέ.ρε,ς -υαυ πένθους μα.ς 
Υ,'7Jί της θλίψεως, δ Ποορις Χα.
τζ ηmέτρος μα,ς ώφ σε τό δίδα.γμα. 
της ζωης κ,α.ί του θιοον�ου του, 
σοον εν1α. ιμήl'lυμα. 1οο�c;ι6δοξο y,α,ί 
φωrυεuΥiό. Για.τί, δ τpό'700ιζ πού δ 
Πά,ρ,ις Χιοοτ,ζ ηιπέ-φο; εφυyε ΙΧΙΠ' τό 
φυσι ΧΙΟ %6:JΙμ.,ο ιμσ.ς, χωρίς 'Κιαιμ
μL<Χ 'Ι ά.ντί1σαισ-η (wαί γι' α.ύτό . , , 

χ ωρις εΠΙt!Βοονά-υιο άγω1γία.) -δ-
π ω; ά. ν,οί γ αμιε άιrc)JJ. μιυά. πόρτα. 
γιά νά. πρΙΟχωιρ�σωμε σ' εΜ:ΧΙΥ &λ
ΑΙ� χαψΟ'- είν1α.ι μ:ά. μα�ριrUΙρί,α. 
πω;; ή Υvοcτοο'ιlόφη τής ζωης ση-

,...1, ' \ , μ,.,,ι ,ν,ει και την y,α.τα.vοψη του 
θα:νά.wυ, η πώς δ φόβος 'tlοίί θα.-

, Τ δ 'f.!. vα:rου ,εινια.ι φουο; της ζωή;;. 
Κα.ί ή 'ΚιΟ'Jtά.ιrο7,υση του φόβου α.ύ
•τχ;υ, ή_ έλ1αιθέρωση άπ' τά δ•εισϊμ,ά. 
rου, εu'ι\οοt δ ΥJαιρπ•ό; τη; γ�νώ,σ.οως 
:ου e,ωmυ (ώρχή κ.άlθε οο:ρίιχ.;;) ,
οπω; ,δλόαληφ,η ή διδαΙΤ,<ια:λία. τοϋ 
Κjρυσ:νια.μ,οϋρτι πρaσιπιωθ,ε ί νά. μα,ς 
κά..νιει n eνΙ',Ιοrήσω•μ;ε. 

"Α - , ς ισrrοχαι�υμιε, λοι'ΠΟΙV, α,ύ-
τό τό ,:Χι�σcάδdξ,ο μ'ήνιυιμα mύ δ 
Πά..ρι,, Χαr.1ζ-φtέ.τρος θέ.λφε νά. 
μάς σ.,ψήσει ψευγοΨΌαις -σάν εwι. 
μήνυ,μα ά.yά.π-ης- κι &ς α.πσ•,φι
θοϋμ;ε σ' αιύτό, &πως ιθά τό εΙχe 
ΚΙι ,δ ίδιος ευχΎJθιεί, με πλ-ήρη ε

γρηyορση, με ωγ-σοονή 'Κlα.ί ειν
θφμη άyά.!Π-η. 

ΜΕΛΙΣ1ΣΑΝΘΗ 
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ΕΠΙΣΤΉΜΗ 

Κωνστ. Ν. Μπάλλα: Τό προ

φητικον παραλήρημα της 

Πυθίας. 

JLρόm,ιιtαι rοε,ρί ?}υοοτρι6ης έπί 
δuδα.κ.τορί�, έyκ.ριrθείσης ά.πδ την 
'Ιαιψιr-<.ή Σ�ολή του Παι;,zιπιmη
μιου ' θ-η;,ώ,ν. Ή έ,ργ,οοσία. του 
νέου ε.Π'ιrστήμο�,ΙC\Ις διΙΙJJΚJρίνrεw.ι οχι 
μόνον γuά. την 10ρωτιοτυrπία. του 
θέιμαιτος, ά.λλά. m.ί την α.ύ�ηρή 
μ.ιεθά.iιrχ.bτητ�α. m.ί την πλούσια. 
τεκ.μ ρίωσι. 

Πολλά. εχου,ν, βέ6ωuα., γραφή 
γιά. τό μαιντιείίαν των Δ,ελψων, ά.λ
λά. τό θέ,μα. παιραJμέ11;1ει ά.νrεξά.ν
τλ ηrο 'ΚJαί «δλοζώντ,α.WJ», mθώς 
λέγeι -κ.α.t δ συγγριαιpεύς. Τό �ρο
σόν τη; νέια.ς αύτης έ,ριyα.rσί«ς συ
ν:01tα.ταιι ά.φ' έ.'Ιός μέιν σrt+,'I συ-'/0-
λιrχ.ή ΕΡ,ΞUΙ\,\α: τώ'Ι οοnα.ίω,'Ι κιειμέ
yω,ν κια.ί των ά.ριχ�α.ι�ολοιyι,χ,ώΙΥ δε
δομέ•;ων, άιψ' έτέρ()υ δε σ,;;ή,ι ι

διότητα τοϋ συιyγραχρέως ώς ία.-
1'pου, ώσ-t1ε νσ. εχη πραιωιπική 
ά.;1τίλ ηψι κ.αι κ.ρι(t'ι-χ.ή ΟU'Ιαιtότηrtα 
τω1ν δ�:χκρόρων εως τώρα. θ•ωριώ'Ι, 
πρα,γμ.ια. πού δέ,γ τό μ:πt:ψου:JΙ:Χ'i 
άιrολοί φ:λόλοιy�οι, �οιλ ηθέντες 
·με τό θέ[WJ.

Πολύ ΚΙmαιτοιrο• ΤtΙ�'κ.ά -εί•ι1α-: τά. 
ΠΙpοοοαrοα.pκιτιrκά 'ΚJΘψά.λαιιια. ΠΙΞ p ί 

yε'Ιέσεως Υ-ιαί έgελίgεως της μια.ν
tικ.rις, mJθώς ')()(Χι τά. sLδιr.ώ. κ.ε
ψάλα.uα) '7υcψί τ.ου μοοννείοu τώ'Ι 
Δελpωγ 'Κlα.ί της Πυιθίια,ς. 

"Ero�ιrw. ώιrο 'V(J'I ιrοαιρά&σι δ
λω'Ι τω,ν οοοομένων, δ συγγρα,
rpεύς έ-.ρευΨqτης (έ-ργάισθψιε έπί 
τέισ�ρα. ειτη 1-'JΘΑΙειtώ'Ι'Όας 81 ερ
yα. «πrrrών» ')()(Χι 154 εργα. yενι
κης β�6λι.οιyρ,οοψία.ς) δuαιτυmώνε,ι 
την -rοροσω.πιιχ:ή wυ άιrοσψι, δτ� τό 
,cραpηrtιrι.ό'Ι mχιρα.λήρημ.ια. της Πυ
θία.ς (ιrοού wυ εουWtJν μοpψή χρη
σμώ'Ι οί «ιΤΟροψηταιιι») '7υροΕ χισ.ιλε ί
το ά.ψ' έ 'Ιός μεν δ uά. της ιJ,Π(.)60-
λ ής eίς ύποκαnt'iuσμούς διά. σολιJ,·

'Ιωδών (ύποοκύα.μος δ λευ,χ,6;, 
μ«',,Ιοραγόιρα.ς, εύθά.λ,ειια. η ά.τρο-

,, ) 
, , � , �' ' πας κ.α. α ετεροu uε ρισ. μ:ι-

σήσε1ως cρύλλ(Ι)i'; τωγ �οίων cpuιtώv. 
"Ισω;; ,,ά εχρησιιμ,σrποιείτ.ο κ:ιί ο
�τιον, τό bποkι'Ι, λόγψ τοο ά.·r.:ι
yω\.'uσμJΟυ μορcρί,Υης - ά.:οραπiνης, 
θά. ;,.,αJθιαιοϋιο,ε ήπ:ιωτέριαι'Ι τήv 1-
'Ιέργευα. των σαλοογωδων. Την u
ποψ( α.ύτ-ή, mύ ε.χ(}Ι,J',<i διια.τυrrοώ
σει 'Χ!α.ί οί κ.αιθηγηrcα.ί Ε. Έμμι:ι
ΨJυήλ Υ.ιαί Ποον. Κρητι"Υ.ός, βα.
σι ,eι δ συγγρ:ιφεύς κuρίως στή i 
ταvτότη-οα: τώ'Ι συμπτωμά.τωγ τη;; 
1t1αιραιλ-ηρούση ς Πu1θίοος 17t1pός έχιεί
Υα. τής ά..ψατσ•ν�-<.'ης δηλητη•ρ:ά.
σεως. Τή-ι αιποφι δτι ή Πυf!ία. �!-
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�ε ύστ,ε,ριχ:ές κ,ρίσε.ις, δ συyγρ,σ.
φειύς &ιπιοικ.ρούιειι, πλψ των α.λλω,ι 
κιοοί δ,ιόrσι ά.να.ψέ1ρσ,Λταιι δύο 1t1Ξ1ρ: -
mώσεις ΙΠΙραρ-φ;ιrχιου παφ,λ�ρή
ι,uαrοος ιrοού κια.τέλ 'Υ)Ιξα.ν σ.i θά.να.το 
τωιv ΠυΙθ1ιωΙ,', έ,,'ω έά,, έ·π,pDΚΙΞ'ιitΟ 
π�ερί ύ,στερ,ι"Κης κιρίισεως, δσονδή
ποrοε όξ,εία.ς, δέ:,ι θά έπή,ρrχ1c-rο θά· 
yισ.ιrος. 

Ό συγγ,ροοφzύς κιοοτοολήγει ώς 
έξης: «Είσελi(-):ου1σ'J. ά.ιπό 'ΙΙΞ7Jρωτά.
της ήλαιίια.ς ή Πυιθία. εί,ς τη'Ι ύ
πηρεσίω� wίί ,μα..ν1:1είιου, με ψυιχη,ι 
οιιεψ.>ρφωμέJ'ιψ ιιτλιοsι κα.mοολλ ή·
λω,ς όπό wυ ίιειρ1c1.-οΞίοο, έrπ-ηρ1c1:χ· 
σμέ•νη ε'Κ των πιpοιε'τΟ�μJοοσιω,ν της 
χρη�,.uοοοοί,α.ς, έπίιστωειν, όπό πμ 
έ.-ιtί1αρα.ισι1γ τώ,' ψαφι--uα.οοευrοιιχ,ων 
φυτώlν, τά bποία.. π,ριοα.rιεψ�ρωμν, 
οτι κιοοτ�ειίχιzιw όιπό τ,αίί θιεου κ-:χί 
παιρελ ήpει σtιριοψέpοUΙ01α. φρά.σΗς 
&,σ,υ,yιαφτήτοος. Fιίς τούς οοσυι'/1:Χιp
τήτοος τούιοους λόγw; της Πυ,
θrί,α.ς, οί ι,φzίς 'ΌWV Διειλ ωrι, Π,Ξ

π,οοιιδι'ϊ"υμέΙνιοι Ό'Y'tlziς ·χιrχ•ί γνwστια,ι 
-:ωοι ε.λλφιιχιων ΠΙρα.γ,μώrων, εο:
οαν νόη

μιαι σχ1ετιrχhν rropός τό τε
θrεν όπό τοϋ πιι�οίί έρώ,τημι(Χ.)>. 

Ντίvοu Ρούκη - Μπαλάvοu: 
Κοιvωvικαl έπιπτώσεις τώv 
σuγγενών άνωμαλιών τοϋ 
ψuχικου κόσμοu. 

ΙLpό¾ε :ιταιι ΠtΙΞ!p ι ά. V.:Χ'Κι?Ι: ιώ�z1ω; 
<Π'Υ"βV Ί οοτ;ρ,>χιε,:,ροο pγ: Χ ή Έrτ: α.φ1Ξ ία. 
Ά1θrινω1ν, Ό συγγρια.φεύ; ά.Υf]Ι�
χ εί γιά. τίς όλέιθρ:1ε; έπ:διρmz:ς 
σ�UΥ,Ο1:�ιων1:�hώV ' ,στο:χι�ίωιν (�ε
,ον κ,:rι'Υίι�:ΧJτο0γ,ρ1:χψ:), το μυθ:ιστ:ο
ρη-�α. κια.ί την έγχλ'Υ)μα.τι:)λ,ογ:κη 
άψήγησ:) ιδίως πάινω σi ά.τ-οι,�ι7, 
έ.π:ψ,pιειπη σε έχθ·ρότψα. πιρό; τό 
κιοινωγι:\Υ,ΟΥ σύνολον. Γι' α.υτό y.,α,ί 
εb::�η1)'1εί-τ>α.rι, rπλ-ην άλλων γs'Ι':κη; 

φύιΟΙΞως μέ'tι[)'ωV, την !tέJσπτι�ι της 
κυ,τw,ιριιrχ.ης χρuη.υοοτοσωμα.rrοσιΚD -

' ΕΤ " 1-' θ' πryσ:εως. u,1αι εν-α. t:m.�'Κια.tpo ε-
μα., ειιτ:z:1Jα. ά.πό τήν τzλ,ωτα.ί,α &.
γισ,"Χιά,λvψι·, της &ιμιέΙσου σχέσεως 
της εγχλ ψα�:'Κης pΟ'Πη; !•ιός 
συ1yκεχp:1μir.ιοv ά.τόμου με, την &.
γωμ:χλί α. στά χ1pω1,.ιια.τ!.Jσώ�r1α.τά. 
του. 

Έξ άλλου, δ συ,yγ,p�α,yεύ,;, ση
μιαι:ιοφbρος 'Χια.rί 'Κ'Υjψt.�ξ π()),λων 
π·ροοιδιευιτιχ.ών tδ-εώ'; στσν το:μέα.

iλ ' ' ' της κr.χΙVΙων.οο οyι,α.ς, τοροrt'ειν,zι να. 
χρφ�μοιποιη1θοiϋ<γ, μ,ε.pιΙΚΙ!Χ α.πιό τσ.
φ'θίνοντα.ι κιχί α.χ,ρ'Υ)Ι�α. πιά., y:ά 
τό1'1' ά.ρχ,ιrχ.ό σ,'ΧJαΠό wυς }ΟΟ"/1ΟΟσrtή
ρι�α., στή,γ, αιέγιαJ::�ι σrι..οiλων έrπ1:
στη1,.uοrιιιικιωιν &,ρευινιϊνν. 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Sri Aurobindo. 'Ηράκλειτος 
Μετάφρ. Κ. Β. Στεφαvίδη. 

Ό χάσ.μος α..ίωνίω; εχ,z.: ά.νά.y
κ η της ά.λ η'θε�,α,ς κα.ί γιά τούτο 
--<είχε πη δ Νί'ΌΟΙΞ'- θά- εχη 
π.ά.νταιιε &,vά.γχη του Ήp(Χ.Ι'ι..λrΞί
του. 

Αυτόν τόη ι,uε,γά.λον κιαί Π>ά.ντ1Χ 
tπί'Κια.ι1p101γ οοφοο τη; Έλλ ην1:1χης 
οοp,χ,7.J:ότηrοος, δ ,σύ,yχρ�rιος μιzγά
λος σ.οψος κ,α.ί &γ�ος της Ί νδ1α,ς
μ ε λ ε τ α., ιέ ρ μ η ν ε ύ ε ι κια.ί 
π α. ρ α. λ λ η λ ί ζ ,ε ι· με τη-ι 
Ί•-Αδιική φιλοοο,:ρί,α,. Τά Π:7Jσίγγω
σοα κια.ί πολυ1σήμ,α'l"tlα. ά.ποφθέ
γμιοοτα. τιοίί Ή�p,:χχλείτου «έχ π±·ι-

(\ , ιξ � ' , , των εΝ Υ.ια..ι ι:. EVo; τα, παrιtτα.», 
«πυρ τό οοε:.ζω•ο,ν», «τα πάJ'Λ'Όα. ο,ία.
χ[ζιz: ΚΙψ,α.υ,γός», «πόλιε,μιος παιtή?' " β , , 2. . ποοΊΙτωΊ>> κ.α.. ,ρισy,συ,ν τις σ..ντι-
στοι: χ:ες εχλά.μψεις της Ί νιδιιχ. η; 
σοιφί:χ1

; "/J:Χί Π7ψ•7.Οάσεως. ΕΙν,αι 
μ:&. εξ7,• fk-1't•'>'"α έ-Αδ�οο:ρέι,ρουσα ε.ρ
yαι:Jί,χ, τήν δτvοίαι-ι έν�σχύειι δ m.-
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ταrσαπ:ιmιικιός π;ρbλοyος του yνω· 
στοϋ Γά.λιλοο φιλολ6Ιyοu Mario 
Meunier -χια.ί ή στ;ρωιτή -χια.ί γλn.
φυpή μιειw.ιφορά wυ �ργου σ,τήν 
έλλψιικ.ή ά.πό τόιν κ. Κωγσw.ντί
νο Στεφα.ινίδη, eιbδικεψέΜοv <rnj'Ι 
'J�ιrκ:η φ�λοοοφία:. θαιυψ*-ζ,�ι m· 
νείς πrι Lοωι.ή yέψυρα, ένώσεως 
δύο ά.ριχαίων π0ιλιrtισμ,ών καλ Υ.ιι
νfp�ων σrκ.έφεως. 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Γεωργ. Καββαδ(α: Γερ. Δό
ριζας, άρχιεπ[σκοπος Κεφαλ
ληνίας. 

Σ-χι:α.γpwφία. -rου γνωιστου έrι..
κλ ηισιιmτιοοαϋ ποιμέ,vος, σrrοχα.στι · 
mϋ ά.ινθρ.ώιτrου, YO"flΌEU'njΚOO ρfrtο
ρος, ιλα.νQρώπου καί ά.νθρ@η
σrοϋ. 

Με ά:ιτλ&τ-ητ,α. ----κ,α.ί γι' α.ύτό 
μk ά.ιrοοιτ�ελ1�ι κότητ�α.- δ ί δαν
τωι σοοιιχιευα- βιbιγ!ραr.ρ�κά., κιείμιε:Λα. 
της &ιτοοιχης κα.ί άλλα., mύ ζων
τ,α,ι'/Ιεύαυν την φωτ.εwή μιοιpφή τη;; 
ΊΟρfJΌιδόξου 'Ε-χnι.λ ψίιαι;,. 

Ό ά.ρ,χ UΕΙΠΙί�σκ.αιrος Δόpιιζα.ς ητο 
έκιε,υνος πού εζ ήtφε 'Κια.ί τελιικ.ώς 
έπtέ.τυχ1ε την άρσι του άιφcψιισμού 
wυ ' νδρέα. Λια.σικα:pά:rου. Γι' α.ύ
τόν εγρια.φ� δ Δ ηιμ.. Τ,αιyκ,άw.ιυmς: 
«'Επ�aτ1εu:,α. στό ρά.οο ... Δεν τό 
,είδα. ι,uυριο,, ά.ιrοακφουστ�χό ... τΗ· 
το οορα.χινου�VΌΟς πέπλος, ρά;ό
λ,αικιας, ,με έλιαιφρά χ:pucrά σ:τίγμι:χ
'tlα., δ bιrοίο,ς ήπλουw πά.ριι πά.,γω 
ά.πό τά. ψηλά. κωδωνοστά.σuα. Υ.ι.χ.ί 
άιπό τούς βαιpεί; τών έ'Κιχλψιών 
'θόλου >. 

0.Γ.Πυρουνάκη: Κηρύγματα
ιλπ(δας.

'Έν-α ά.κόμ,α: εύχά.ρ,ιστο ξά.· 
φν�α.ισμα. ά.πό τον κmιναtόμο θρη-

. σκιεtχΌιικ.όΥ λwοουpγό. Σέ λίγες 

σ>ελίδες (-:ιύκ έν τιj, π�ΑΑψ τό 
ευ) μιά. σει,ρά κ-ηρύγμιοοw.. στή 
δηιμmrm; γλώσσα.. Μιά. ζεαιή 
π,pοοέnιισ•ς ΠΙpός ταν ά1,1θρωιιrο. 
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
Σοφοκλη Λαζάρου: Όδος Έ
λευθερ(ας, Στάση Θανάτου. 

Τό ά.φήyη,μια. a.ύτό, έιμιπνεοομέ
νο ά.πό τσr-, α.γώr�α. των Κυπρίω,ν 
yιά. τήη ά.πό•ι<ιτησι έλω�ρία.ς, 
ά.ρχίζeιι με τηΥ σύλλ ηφι ένός νε· 
ου ωτι6\π'του γι ά α. VtΙuοrοοοσια.'Κ, ήδρ.§,ι κ.α.ι τελ.ειώνιε,ι μέ τbν θά.
'Αα)-τ;ό '001) κοοτά. τήν διά-ρι'Νεια. τG>ν
ο'ΥJσw.ιmι�χ,ών άι'�α.-κρίσ1ε@1. ύ
τό;;, ΠΙΟύ ""()Ι'/ ΕΠt",ιpΟΟόλ·φε «εμιει·
νε μυσή σ-ο�μή οι'Ιtλωμέι-;ος ετσ:
μk τό π-ιιστόλt στό χέpι, ϋ:πψΧ
-σψ,ώθηtι<ιε, τίν.α..ξ,ε τίς σκόνες τpά,-
6Υ)Ιξ.ε γι&. τήν -κα,'Ι't'ίνα., π1ψiγy,ε:
λiε μιιά. μπαιυκ.άιλα. μπύρ,α, με δυό
'7t11Jτήρι.σ. 'ΜJ'(ω,μέ,,ιη κ,:χλά,, γ�οοτι
εΚJΟΟνε ζέστη ... ».

Τό ά.ι:ρήγημια. εrνα:ι μ�ά. μmρ,τυ·
,pία: κ�α.ί συι'(Χ!ρόνως μ(Ι(Χ δ:�μ,α.ρ
τ ρ,ία.. , λλά. κ�α.ί εvα αiτημα. εύ
γιενι-κό, δοο δ-ipοο,τ.ε ούτοιπ-ιικ.ό κα.ί
ρομια.Υτιχό : Έλω:Gερία, ε[pήνη,
ά.γά.πη, πού θά. φέρουγ οι ,,έο:, ο
-τια.ν συνωμοτ-ir-το-υν κ.mά. των πι:χ.

λ,y;:6?Υ, τών ύιπευ�ύν�ν γι� τού�wολεμγ,υς κα.ί για. ολα. τα. κα.ικα.
--<',c;α,ί κυ60ρη'ήοου1ν α.&οοί, οί
,,οοι! 

Ί 11ο�pχε.ι μιιά. ζ ωντά. νιια. crιτή,•ι 
ά.φήγψι, πού είvα.ι κ,::.ι.ί γλιοοσ�·
'Χά. έ>�δ·:ιαψέ.ροοω,.
Σταύρου Βασαρδάνη: Στή
χώρα των · Αργοναυτών χαί
των Κενταύρων.

:Ξ1ε.¾Οι.ψά,ζ,sιι π-'ι\Ξυμ,α.τιικ.ά. τόy
α.Υσ.γνώστη κα.ί τbν π-λοuτίζ.ει μέ
τή,y ίσr...cρ,ίαι, τήrι μ,,jG()λσγ[α κια.i
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bνlδια.ψέιρουσιες 1tλ ηιραpο:ρί,ες γιά 
την wυιpιισrtιιχ.ή πψαιγμJCmuκότητ�ΙΧ 
της ΘεισσαλίιΙΧς, α.ότή ή έργοοσία,, 
σtού ιεf ν,α,ι γροομμέγη έλκυστ:ικ,:χ. 
κα.ί συινοlδ,εύ,ετοο� &.πό χια.Ιλλιrτιεχνι
κες ε,[κό�,,ες. 

Κώστα Σαρδελη: Αύτος ό 
κύριος Φίλιππας. 

Ό συ,yγροοcρεύς δύ,ο ερyων γιά. 
τ&·ι «&γιο των σκλάοωιν» Κοσμά 
τοy Ι[τωλό, του α,,ψι1εφώΥ.Θι 'Χι:J,ί 
σ' α.υτή τη συιλλογή δύ,ο διηγή
μΟΟΌαι, Π>ΟU εχοοιy χι' αυτά. ήρωι
"/40 τόr-ιο. Τά. &λλlα. διηrγήμαιαι εί
','ΟΟι Εμπt)V,εv!ΟΙμέ,;,ΙΧ &,πιο το έλλ ψιrκ.ο 
χωφό, 1t1ού δμ,ως ά.ποιδίιδ,ετ�αιι πί
σω &.πό &ολά. κια.ί ρaμαντιοοά. πέ
πλ1α., χω,ρίς 1t1εuστuΧ6τψα.. Ίδuαί
-σε,ρχ «ή ζωή του δοοσκ,χλου Τάκη 
Δu(ψ,Ι(ΧΝτη», 11ΌΟU brοΙΧνοοσrw;τ�εί για
τί το χω,p,ιο ,δε,y εχε: yυοοψο Χ�ί 
πι:J.πα., yιά. νά. τιιr11ω,pηθη με εξο-
ρία, χωρίς ν'ά ά.ψίστΙΧτΙΧι της 
πιρχγμιχτιοcότηrrος μεγά.λων πε-
ρuοχών τη; ύιπ,nιίffΧJ:.J, έξzλί,σ1:1ε
τοοι ΥJα.τά. τρ,6\rοον πολύ έπ·ιφα.yιε:ια.· 
κόν κιαί �εδόιy δοyμ,α.τ:rκ.όν·. " λ
)να. διηγήμαιτα. ει.νια.� μάλλο�ι ύ
δct.τογρα.φίε; η πινελιέ; τη; ύ
π:αί!θιρου, σπγμιότυιrοα., δίχως μυ
θα κα,ί 6α.Ούιt1ε1ρη έπ.εξε,ργιασία.. 

Κλεοπάτρας Πρίφτη: • Αντί
θετα στον 'Ήλιο. 

Το άιφήrrηι,.ΙJΙΧ α.υτό θέλει νά. 
ζωντwνέψη τό•ι ά.γωνα. ένός π:Jι:-
6ιου, π,ού &.1t1ό ε-ψ ξ: νάρκη; 
χάν,ει τά. χέp:ια, του, τυψλώ·ιί,aτ:Χ: 
στο ενιa μά.τι, &.λιλά, πιερνώιντχς 
&ιπ-ό wύς ,σδ,ρόμους της έλπίδα,ς», 
ψθάmι νά. qοον>mιφδί,ση t'YjY ζωή, 
μιέ τεχ·vηrtά. μέλη κιαιί νσ. γίνη ζω
γιροοφος. Ή ιστορί(Χ, ,εr νχ: συιμπα.-

θηrtιrχ:ή, ώαιόσο το παι6ί σurx_·ΚJ. 
δέv \Μιλά.ει σά.ν π::Jιιιδί. 'ϊm.ρχει 
μισ. εΧΙψ ραJσ:ς συινα.ιισθ1ψ,mω1yι πιε -
wοιημέ·ιη. Ποονrtιως, το οιολίο αύ· 
το θέλ�ι νά. ψέ,ριειι ενtχ. μ.ήνυμ,α.: 
ιπώς δ ώ,ιθ1ρω11tος δφιείλειι νσ. 
π�pοσ�::φμό 1Εrοαιι στ ί.ς δυ•ιά.μιε ις τη.; 
ζωης 'ΧJα.ί ,yά, έ,ν:οορμο-ν( ετα.ι μ.έ 
το θεwν, γιά νά 6ρή τήν λ&ψω· 
σι. 'Αλλά κ,α:ί ια.ύτό δί,δ1ετα.ι χω-
1ρίς δι•οο1J1=σι 6οο0εια.ς ψιιλaοοφί,α,ς η
"λιαί δποιοοσ�δryπαοε διiδοοσ"'ιυχλί χ;. 
'Ένια παιράιδ,ειγμα.: Στήν π,ε,ρί· 
?tτωσι wυ &.τυrχ_ήι,uct.το; wυ πα.:
ιδιοο, τίΙΒεται το έ.ρώτημ,α.: «Πο· 
λύ σΧληpή τι·μ,ωρί•α, μ:χ. πο:ό; τό·ι 
τ�μώpησε κα.ί γιοuτί»; Το έρώτη
μχ 1t1:J.p:χιμέ-ιει ·,ωιί &λλχ «γιχτ:» 
γ.,χτόπι·ι πωραμ,έ?ουν έ.πίση; χω
,ρίς Χα.μφά. &.πά•ντφι, σ�:ι μ:ά. 
ά.πλη ά:πορία. 

ΠΟΙΗΣΙΣ 

Βασ.Λιά.σκα: Ζωοφόρος. 

Ό πο:ryτής χρrη:1�μοrοο�εί ώ; 
σύ'ι\'θημ,α της συv..λοιγης του τό 
ρητόν wO ΣJα.ίξrπηρ, ο,τι ή ψύσ.:ς 
1
μ,

οοθlα.ί1;,ε1ι στά. ζώ.α. νά γν�ψίζοιυιν 
α.υ,τ,ούς πού τά ά.γαπrουν. Θέλ,ε,ι 
•νά πη, δrtι τά. ζώα. α.'/ιtα.!Ποοίδουι-ι
την &.yάmη κ,α.ί κάJθ�ε άλλο α..ίσ:θη
μα. Μέ α.λλ,α. λόγια., δέν ύ11tάιp·
χωv ζωια. '"IJαl'dx, ά.φ' έαιυrtών, &.λ
λά. δ χαρπι..τηιp1:1μό; &.ποτελ1�ί συ�
ιvά.ρτφι της ά.ν(:)ρωπί·νηις συ,μπtί,a· 
1ριψ:ψα..ς &.πένwιτι στά. ζώα.. Ύ
π:άρ,χ,ε�ι, πά.νω &.πό δλα, το φα.ι ιό
μ,ε�ιον της ζωης, με τά. πι:χ.pιε11t6μ�-
yια. οαJσιικιά. ενστι:κτα, πού τό 

\� ι Τ .$, , ι σtro0U'tlια1ι,O'tJερo ιειr�α: ,1 α.υτσσυΙΥ'tη-
ρηισις. Μrπcψξί, 6έ6αιια., ώpιφέ
να. ζω,α. νά. διιΟΟΥΟΟU<Υ εν.α. στάιδ�ο·ι 
ά.ιναιπ:τύξεως mλύ κ,αJθt1σvειρημέ· 
·νη,ς, bJ σχsσιε1ι με α.λλα., ώσ.τόσο 
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ολα εr'ία.ιι ύιποχρεωμέwι. νά ά.VΙ'tι
μιει.ωιπίσοtJιΙ; το φα.ιινόι,uε•ΙΟ'ί της 
ζωης, νά. ζήσοον. Το φα,ι,νόμενο•ι 
χωρίς τήrι �μ&,τική κωtά.ιτα.ξι 
σέ «•mλά ζώα.)> κr.ιλ σέ «:χιw,ά. η
&σχημια.» η m.ι σέ θη,ρία, μά.λι
συα; μ,έ μιά yε•1:rι.ή συμιπά.θιz:α., 
πρ.οαιεuμένου 1νερι μο,ρψων τη; 
Μια.ς Ζωης. 

"Ειοσ�ι, τά. θέμα..τά. του δεν πε
fΗοιρίζοναι.ι στά. πουλιά (χε�ιδ6° 
νι, ά.Υ1δό1v1ι, wpιJΙδ1α,λλό, περιιστέ-
1ρι, τσα.yω1vι) η στά. ζώα. (πρό6α.
το, 6όιδι, σ�κύλος, 'Κια.μήλα., διzλ
φίν�ι) ', 1ν0ύ γa.ς είwιι, �μιrοα.ιθ�, 
άλλα; εrαεχιτειν,,.ντα.: σ�το :ρ:δι, τοι 
σκι.,ριπιό, το κοράκι, τον λύWJ, τήrι 
mυr/41Ου6ά.γ•α., τό 6α.τράχι κα.ί ά.
κόμ,η το 01χι0υληοοι ... Κοrιιτ:ι στό·ι 

σrr;00ιργίτη, τόt_ γλ�ρο, mί .... :όν
κυκ·ιο, τpα.yου,οα, yια. το τζιr:1.:,:-κ:, 
το μ,ερμήγκι, τή μέλιοοα., αλλά. 
κα.ί -υό σα.λιγκάψι, Χα.ί τή·ι ά.ρά.
χνη. .:Ην πα.ιρ(tλεiπ•ετα.ι ή πετχ
λοϊ.�δα. Χα.ί ή πυγο,λα.μπiδα.. 

�ρια,κ,τηιριστιm;; εί•ιαι δ τρό
ιπος της πα,ρουΟ'ιά�Ο'zω; τίί>'Ι ά.
Π'Ο"ι<ιpουστ�κιων σ�τή•ι κιοι νή α.ϊσθη
σι πλια.ι01μά.ιτω'1 τη:; Φύσεως. Τό 

Γιάννη· Ανδρικόπουλου:Ώδή 

στη Σελήνη. 

Ό νέοις ποιηrτ:ής, που εχιει δώ
σει έ.m συλλογές ά.m:ό την -rορώ
τη tμφά.νισί του, τό 1954, εδη
μιοοίευσε τ,;,γ έπίmψη ώδή -:ου, 
ένώ αί άJστρο�α.uτες ξιεικ,ιΜοϋοο.ν 
yιά. νά. θέισουν πόδα. στή,y, Σε-
λ, .......J... � , , η,νη, .. 1ν «ωχιρη, φυ,μ,α.τ:rκ.η, πz-

φίδι «ι-uεθά ά.ιπό το πιο ά.θωο yά.
m». c:O σ--ιnριπιΌ; γεύε¾� τήν 
,<<1'lttr�pή WJ 1,VΡΝ)ζ�ά,»• Κια.ί 'Χι:ιΝέ•ιαν 

δεν πειρά.ζ,ει, i·ι «δε•ι τό-ι πzφά.
ξουν αιο πέτρινο Χ�'1τpο του)). 
Ή σα.ϋρα. «χιρυ1ώ·Αε: στον 'X/J.1'/..0-'/ 
αιώγα. μα.;». Ή άιρά.χνη «κ�·Αε!τα.ι 
μέcJΙα. στη σ�ωιπή». Το m,pά.Χι 
«φά.χνu δλο,μάΥσ.χο στο μα.ϋρο 
ι-uzισ-ημέρ:». Το Ο'Κι".Λ.Jιλ ή'κ,ι «χορ-
τ7Jί 'Λει μέ σwτοοδ�». Ό λύm; ύ
ποφ,έρει ά.πο ,,-rοzίνα. χ,α.ί μο�ιια
��&.». 

Άλλά., δ ποιητής δέJγ ά.pιχιΞί
τχι στο μοiρα,σμ,α., έδώ τη; σ.γά.
πης, έκιεί τής συμπόν:α.ς, yιά. τίς 
:w.ρφz:; τη; MCk.ι,; Ζωης. Σrτ:ο ποί
ημά. τcυς. ,Τά. ζώχ γύQω α-πο τό·ι 
'Ήλιο» δίνει μ.ιά. ει-ι..ό•η της κο-
011w,yvrιία:; 6.cΙJθειά φ:λοο'>φ:rι..ή. 
Κά:rοαuα. λά.μψ� μά:; ε.χ,α.νε '/'Χ 
χωρικποσ:-,uε, «μιc,.κρΔvο,ντα.;; ολο 
χα,ί πιό rπο1λύ ά.π' τήv α:�ά.ισα. του 
ά,δερ οϋ, τοϋ &yκwθιοο ά.ν')ί
γοy-σα.ς το δρόμο». 'Έτσι, «έμιεί;;

' �' , ' , , π_συ �εν "(ΙΥΙ�pι?ψε τη; αριχη μα.;;, 
το τελος δε,·ι υ-πQ;ΠτευομιwcJΙτε, π,α.
τώ•ιτα.ς το διώJ>τrιμια., τό χρόνο 
κλώιθc,ν,τ,α.ς - ψά.'ι'τωσμ,χ των 
ά, νθ<p ώπωι'Ι), ... 

ρι'Ιtλω;ώ� 'ff/ αλ ψ'.ΙΟΟα.�>' τήν 
«ι:-,uε,έωρη νν�ψη», τήν «α.φυχ-η, 
άνέχ,φρα1σ�τη, ώοοΥα.ί,σθητη», τήν 
«μά.ρrrοιρα των μυστι'Χ.ων έρω-υuκωv 
&ρ,κωv», «ού,pάν�α. αιιώρα.» χ,λ..π. 
κλιπ. 

Ό ποι-ητής μw,φα.ίyιzι πολύ 
τούς εγχιρωιμ:rος χα.ρα.κτηιρισ,μούς 
του yιά. •ιά. φθά.ση, προς το τέλος 
της ώδης, σέ σ,χ,έψεις: 

Κυνnγnμένο nουλi ή άνθρώnινn ΣuvεLδnσn 
όπό τόν καυτό ανε,μο 
που καuει τiς αγονες φυχικές έρnμοuς, 
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i'ίρθε κοvταvασαίνοντας v' όnαγιγι,ά.σn στ,όν κόρφο σου. 

'Εφτοϋ πέρα, στήν άκροτοnιά τοϋ Σύμπαντος, 

πού τώρα έ1πιβοuιλ.εύεται τή μοναξιά τοϋ 'άστερισμοϋ σου, 

nοϋ θδβρn τρ!στρατα 

νά έμιπιστευθfι -rό nερί,σσεuμα τfις θλίφnς της, 

φωλιά νά στενόσn τrΊ μετέωρη γνώση της, 

λύχνο νά ψάξn γιά τήν ψευδαίσθηση τfις 'Αγάπης; 

196,9 

Θεω1ριzί μά.-οα.ιη την ά.να.ζήτ.η- θη πιαιέ τέτ01ι0 ζήτημ1α.. Και κ,α,-
σι <4Υέων cpωνώ1ν» ·στ·ήν έρη1t,11ιά. της 'tlα.λήyει: •

Σελή•νης (,ένώ, 6έ6α.ιια., δέv έτέ-
Πουθενά οϋτε φιλέρnιμο φως, 

οϋτε ψίθυρος στα γυμνά κλαδιά σου, 

οϋτε κελάδημα νεροϋ στά φριγ�μένα σου ,χείλη. 

Μόνο έ:νας nχος θ' άναταράζn τrΊ Σεληνιακή Σινή: 

- Μόνο ό άνθρώιπινος Στεναγμός

στrΊ μονcξιά τοϋ άκαταμέτρnτοu Σύμπαντος

πολύφωνη μετάνοια

για τ' άμάρτnμα τfις λαιμαργίας τοϋ Νοϋ !

Ή α.,ρ1'Ι"ψ,u; τοιϋ πο:ηιτου είινα.ι 
,μιά. εμ;μιεση διι:χ.1,.u:χ.ρτ1.ψία. γιά. τ+,ν 

Ρένας Γρuπαίοu: Ίάμβης ά

vαβρuσμα.1.α. Ποιήματα. 

ίΜυΙ(}ι-χ,ό πρ6ισωιπο ή Ίά,μβη. 
Θ�ερώrο:χ.ι,η, τη; Με11:χrΑείρα.; κ.:χ.ί 
-οου Κελιε.wυ στΎJ"Ι Έλευσ1Ψι... Θυ
γά.τηρ -οαυ Παινός κ.οcί της Ήχους. 
Μέ τχ άισ,Όεί.α. της λέyετα.: δτι 
οοαιτ�ριθω01ε νά. ψχ.:δρύνηι τή�ι, Δή
μηrοpα., πού θ�ρψοοοε yιά την Υvά.
θοοο της Περσεφάνης στbν 'Άδη. 

Τά. ά.νι:χ.6,ρύiΟ'jJJα.τα., λοιιπ,6ιν, της 
Ίφβης πρέrπει γά, εΙν:χ.: -01..ι'ιύ· 
σμ,α.τα. φιΑΙΟΙΟΙrχpιικ.ά., μυψιm yιά. 

σJΠΌ ξ έ ν ωσ�ι τοϋ 'Α�-Αθiρ ώιιt00 
τά. οονGρώrιτιvα. ... 

ά.πό 

τ οχ;οσμ�κό μuστήpιο. Κα.ί πρ,;;.
"(iμα.τ• κ.ά.. Να.ί μ.έ:ν ύπάρχου'ιε στή 
συλλοιγη ϋl-'J'ΙOt rπιρός τ,ον Πλά.ιτω
ν-χ, τούς Δελφούς ΚΙα.ί μ,φ:;<.ά, άλ· 
λα., &rοεροολι'Χ.ης brοuφοονιε�ωκJατη
τος. ένω άλλα εχοtJΙν πνευ\)mtt'Κήν 
έμβάθυ•ισι, ά..λλά. χ1pε1ιά.ζ()f'ttια.t ά.
κ,6μ η πιφα.ιπέ,ρω έπt<εξριy�οοσία; ά.λ
λά., ό-π,ά,ρχοονιε 'Κια.ί \J)φικά 100ι ή
μα.τα. έξ�α,φε-τι'Χ.ης πιν,οης ΚΙα.ί μορ
φη;. Ξεχωρίζιει τό «Μ6νη», δπου 
τρ,ηουδιέ.τωι 1J α.ιί,ωγ�ότψ"('Ι, τη; 
ψυχης, πού στ1ροοuλί ε,τ;α.ι σε κ.α.ι
(ΧίUζ "ΚΙα.ί τσrοους "ΚΙα.ί μοpφέ;: 

Νδναι ή ίδια πού άννάντεψε, πάνω οτίς τρ,α0<ειες 

τοϋ Καύκασου τίς ράχες, τόν Σταυρωμένο 

Μάρτυρα Θεό; Νδχα τάχα αύ:rrΊ πού ε.συρε 

τόν πέπλο τflς Θεδς άn' τfις 'Ελευσίνας 

ως τfις · Αθήνας τά ίερά ; 

Καιί, κ,αJθώς λέγ�ει ή π:ο:ψρ:α., 
<�έ01α. στο άιπάθεο τούτο ά.,ν,τ-φω
μα., δλα. ά.λλά,ζοον, δλα. cpωιτίζον-

τοοι, κ.ια.ι•νιοόργια.». 
'Επίσης άξιο ίιδια,ι'Οέιρα.ς -rοροοο

χης εΙvα.ι το «Κι' αν)>, π,οu δονεί-
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w,ι ώπό τήν &γωνί�α. των -κοομο
γσ-ιuκ&ν έpωτημ.ά.τιιw. Ή π:οιή
ψια &.ρι'�είrοοοι τό «Τίιτσοrοα.ι», έ
"λιεl νων π:οό ώιc.ζ ητrοΟΙν, εξω ώπότ� Λόγο τάχα. μιιά λιευrΌε,ρι.ά., έ
�ω ε!wι.ιι μιά. «κ,,χλ,α,6ιά &λλόμοφ--

Ξάνθοu Λuσιώτη: 'Αναδρομή 

Ό rrc.οιψής - "t'ιμ ημιέ,ιος μέ 
οολλά. 6ριαι6εtα; ώπό τήrι 1t1ρώτη 
-οου έμιφά;νυσι, τό 1937- κινzίwι 
μέισα. στο υσυκο πιz,pι6άιλλο·ι οχ ι 
φ5ινοιν μ,έ την άνεσι της π,zί,ρ.α,ς 
τοο, &ιλλά. κια.ι μέ μιά. 6οοfu,ιά. αί
σιθwιrοιΙΥ.ιάτη-σα. 'Α νά.μωα. σέ που-
λ ιά, δέντ.ρα., μουσιιχ.ούς ήχους, έ
ΠΙΟΧ,ές wυ ε.-rου-ς -m.ί, Χυιρίως, 
στις έ'Κlδηλώσεις τής θά.λα.ιοοα.ς, 
άιν,αntιtύοοει τούς συμ6ολιnμού;; 
-οου. 

:ffiεχωρίζουν τό «'Ονει,ροσcό•λο 
ποuλί», πού κελαtδ-i εψJ. μελωδι
'Κ:Ο σκαπό, α.�ωpούμιε,w; α.ΙJώ

,.ι,z
σΧ 

<qπού α,ν,αJf)ρώσα.ει τό θυμία.μια. -ων 

φψ, σ.ιπΌ'Κ!pουστuκή, yιά. νά τονί
ση τήν &.πόλυτη και α.!ώr-ι-ια, &.λ
λά. m.ι ύπέ,ροχη σχέσι του &.ν
Qρώιπwου σrtοχαισμ.ου μέ τον θrzίο 
Λόγο, ταν mσμικό. 

,στή Υ'Υ/ κια.ι στον ούριαηό, τή γη 
y λuιχ;ων άΜασtά.λισε.ωv» κα.ί τ?η 
ούρα.vό «ποο άπιλών,ει μιά 1..1ιεyα.
λάιφειπη άι

ρμιονίια. στήν φυ,χή».
'Ετcίσηι;, ή «Φλόγα. τοί} πόνου»,
r7W1J 1εfνα.ι φλόγα δ"ημιοορyιική χια.ι 
δ οοιητης διε�ρωrτ&οα.ι ώι «θά. οού
σειι μ,έ Ο>VΘι6ος σωι ενα. έφ�ρο 
ιπάJθο;; η θά. ,μ,είνrι ζιιwοοινή», Ο't'αΝ 
θά. ριχ τη ,qμέJαχ. σιτ.α. κύ,μJα.τα. του 
&yrν,ώσrοι.»>. Σέ δύο άλλες πε,ρι
πτοοεις, το ««"('�Ο'τ0)> ιιtpοοάλ
λε"tα.ι σά.ν rνωστό, σά.ν «γοηrrευ
τι•ι<ή αΝυιιt>:ΧΙpξία.», δ.zίyμ,α. των 
φιλοοιαpιοοών δQ¾ψn..σιωrι. 'Lδια.ι-

' , ξ , 'Τ ' , 
,ερως α ιοιπροσzκrτο ειγα,ι το ποι-
ημ,α. γιά. τά. «Συρμι-.ι.τοιτcλέγμmtα»: 

Αύτό τό συρμα,τοnλέγ,ματα 

πού κυκλώνουν τίς ψυχές μας, 

ιμαϋρα κι' δσπλαγχνα κι· όlγiκαθερά, 

δεν είναι καμωμένα γιό μδς: 

Δεν μnοροϋν ποτέ: vό συλλάβουν 

τούς ταραιγιμένους μας συλλογισμούς, 

δεν ,μnοροϋν ποτέ: νό αίχμαλωτtσουv 

τ· δσnpa, άγριοnερΓaτερα 

πού nετοϋν μαζί ιμέ: τούς δνεμους 

nρός τούς ηλιοφώτιστους όρ1ζοvτες. 

Αύτό τό ουpματοπλέγματα 

είναι nροωριομέvα νό σκοuριόσουv 

μέσα στlς ώδέ:ς των στεvα;γ�μωv ,μας, 

είναι nροωρισμένα vό λυώσουν 

μέJοα σmv καφτεpή λαύρα μιδς άγάπnς πaντοτεινfις 

�μιδς θεiας όγάnnς, 

πού ζfι μέσα στόν κάλυκα τοϋ όνvότατου ρόδου, 

πού άνασαίνει ,μέ;σ' τό ρεμβαστικό κύματα 

;τfις ίερfις Μεσογείου ... 
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Στήv Εiόρειο 'Ιρλανδία 

'Επέστρεψε ά.πο τά. βά,θη -ης 
ίστορία.ς στήν βόρειο ΊρλαΝδία. δ 
θpΥJ,Ο"λ.ευτικ.ος έιμιψύλιος πόλεμος, 
μέ τίς συγκρούσεις του Αύγού
στοο, μέ δεκάιδ1ες ΥΞ¼pών καί έ
κα.wνιτώδες 'Όpα.υμ,ατιων... Έπi
στριεψαν φ α: ν τ ά, σ μ α. τ α, 
πού θά. έπίστευε καJ'/ιείς &τι ά.
Υ'Υ'(λ.ΟUΥ δpιιστι κά, στο πα.pελθόν. 

Μίε.ρι-κές ξένες έψημ,ερίδες ε-
γροοψων δ,ι έ.πέστρεψα.ν «φα.ντrί,
σμα.τ« προ 50 έτων�>, όιπα.ινιισσό
μ,ε1,Ιες &τι ά.νεζωιπυρώ1θη δ ά.γώv 
των Ίρλα1Λδων, πού κ,ατέληξε, το·ι 
.lε-κέμβριο του 1921, στήν ϊδρυσι 
ά.νε,ξαptτήrrου κ,ρά,τους ά.ιπό τήν 
ΥJεντριrχ.ή m.ί νό"'ιο Ίρλα.νδία, ένω 
ή 6ό1ρειος πα.ρέμεινε στο βρεw..ν
vικ.ο «Ήνωμέvοιν Βοοσίλ,ειΌ'Ι», μ� 

' ..), , � ' π . μ;ι�α. μορφ,1 α.υrrοι;ιιο,ικ. σεως. ρα.-
γμα.τι, δ χωριισ1μιός πού εγιν-ε τότ,ε, 
κ,απόπιν μα..κ,ρων αγώνων γιά. -::ήν 
ά.νεξα.ρτησία. της Ίρλανδία.ς, δi., 
ή-...ο μόνιο,ν γεωγρα,φικός, ά.λλά. Μλ

θρησκιευιtικ.ός. Διότι, ένω ή 'Ιρ
λαινΙδία. ά.ιπε't'ελεττο καπά. τά. 3) 4 
ά.-πό Κοi!ο�λιrι.ούς, α.ιί βόρειαι 'Χ/)

μΥ}!Όεται ,τ,ΟΙϋ τΩλσrc,ερ κmrοι-κοϋvτο 
'Χ.ατά. μεγά.λ ην πλω;vόrτηπα, iπό 
δυοομ,οορτυ,pομένους, πού ιπροτίμη· 
σοοv νά. μείνουιν μέσiΧ. στο βρετα·ι
vικό κρά;το,ς, ¼αί γιά. ο,ίκοvομι.-

κούς λόγους, οέβαισ,, έπειδή ύ
πηpχε ούσιαιστι'Κή διαιψορά. βιω
-:-ι Υ.ων συνθψων. Πρά.γ.μα.τι, :ι

πηρ,ξε στά. γεγον&τ.α: της Ίρλαν ιδ:
α.ς ,κ,α.ί μία ά.ιπόχρωσις δλοΙΚ,λ ηρω
τ: χης &.ntοοχίσεως. 

'Αλλά., ή &.τένισις της πpωyμ:ι.
τι,χό,'Υ)'tος μας δδΥJΎεl πολύ βα
θύτερα. σ,το οοrrαιpιΙΚ,Ο πα.ρ,ελθόγ. 
Διό,τ,ι ή εναιρξις των έ.ψε'Όεινών, 
τουλά.χuστο, οοίμ:ι.τΥ}'pών -τ,α.pα,χων· 
σχ_=τ'ί ε.-rσ,ι μ,έ -::ήν προ 2 Ο έτων 
pηξι μιετα.ξύ Κ1:1,θολιχ·ω ι κα,ί Δια
μα.-ρτυρ,ομέ.1Λων. Καί τά. «φαινrtά.
σμ1..τα, πού έ.πέιστρεψα.ν», ήσαν 
ψχΥΙτάJσμα:-rα. του 17ου α.ίωνος ! 

'Επρόκ.ει-rο vά. γίνη ¼Χί έφέ-;;-ος 
ή «πιχ,τροιπαιράJδοtτψ> ΠΙΟΟpέ.λα.σ:ς 
των «:Μ:αJθηrrευομένων Νέων» τοϋ 
λ > 

..$, δ ' 1 1 

.1..c ντοντιερρυ, ,1 ποια, πα.ρα. το·ι 
γ,p:χιφιχό της χοφοοκτηρα., δπως χα,t 
κοοθιετι στήν , γγλία, εχει ¼αθιε
ρωrθη ε�ς άνά.μνφιν της νί0λ.η; 
τω·ι Προτεσται•ιιτων, α! δποίοι, 
το ε-ο; 16 9, Υ,α,-ώριθωσαν νάνι
·ι.:ipcυν τά. 6ιπο.λείμμ,α.τα, του σrψχ
τοϋ του Κα.eοv,:ι"ΧΙΟϋ 6ωσιλέως της
'ι\γγλίως •Ιαiκώβοο τοϋ 2ου, ¼α.ί
νά. κρα.τήσου-v τήv πόλι &πό τό
σ,,<,ηιπτρ.οv wϋ Γοοιλιέλψ;υ της Ό
ρά,γγης, Δuαιμαιρttυpομέvου. Ή π:χ.
ρέλα.σις αιύτή εΙχ,ε εvα. χα.ραικ.τηρ.α.
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π λ, (("\ , � ' fJO"N ησεως. �στοσο, η wπικη 
κυ6έρνη,σ�ς της 'Ιρλα.νδία.ς δέ·ι 
α.Ι.σθ-αινόταιγ ά.ρrι<ιετά. δυ•ιαιtή ·ιά.
άιrοα..γοpεύιση τήν πα.ρέλr.1.1.1ι. ΙCσ.ί 
αιφηp,ε τά. πρά.γμα.τα. νά. πά.ροuν 
,ον δρόμο wυς. 

&tή ή γιοpιtή, �ού ζωvτάιvευε 
στις σημερ:•ιές συιvειιδ 'σιεις τή·ι 
προ -υριών α.!ώνων σύρρα.,ξι μιετ'Χ
ξύ τών 6οοσιλιικ,ώy οϊ•,ιω'Ι τώv Στού· 
ι:ιψt κα.ί της Όρά.γγης, εΙχε στον 
πυρήνα. της σλτήμαιτα. έ·ιτελώ; 
τpέχον-υα.. Ή έργαιτική τιiξις τοϋ 
Ντέιρρυ άntαt1ελείτα.ι, κα.ιt?ι. το 
πλειlστον ά11tο Ι ?JθολLmύς, πι:ιύ 
εφu,yα.ν άιιοο τα νότια. γιά. νά. γ λυ
τώ:,?tΝ άιπο τήν ά.γροτική έξ1.
θλίωσι. Οι ΙLροrοε-:πά.ν'Όες, τώρ'Χ, 
με:ο·ιεr,<,τοϋ·ι ά.ρι1θμψικά.. Γιά ·ιά. 
εξα..κολουθ-ή,σου,ν, λοι'7tόΥ, vά. ' 
λέγχ_wr-ι το Ντέ,ρρυ, εχουη ά.vά.γ
κη πολι-οιικων, κοιvωνιιχ.ωv κα.ί ι:ι1-
κ�·,ιι;·.ιι'Υ.ώ·ι πρσ,ομιω11, πού είν7.ι 
τώρ:χ. ά.:;,6pr;:,:;. γιi τι:ιύ; l{r,,JfJλι
κούς;, of όιπfJίοι ζητι:ιύ·ι ίσότητ-:.ι. 
Ή π-χpέλ-:.ι1σ:ς θά. πφ11οίίGΈ lπά 
τά. π"Χλψ τziχr; του Ντέρpυ, r:ού 
«6λέπ:ιυ·'/' π;:�()ς; τίς τρώγλε; τιjJ•/ 
Ι α.θfJλικώ'Ι έργωτώ'/. Ή μ.,ειο�ιήτr,:; 
τώ·ι Πpιοτεπ-χντών εΙχ1ε σα.φω; το 
συνοΧ:σθημα. τ'ίj; πρ�κλ 'σ,εω;, ά.κό
μη κ,α,ί της ϋ6pεως; έ1�α.ντίον τών 
Ι ?Jθολιικώ·ι, ά.λλά, ά.Υ.pι6ώς, tJ 
"(ΞΎΟ'ΙΟ; δτι θα. μποpοϋσ!ΧΙΥ Υα Χ:7.
μο-υν τήιν έιιtίδε:,ξί τους α.ποτελι:ιϋ
σε τε·.φήριο τη; ίκαι?ότη-ός τw·Ι 
να έπ: ήσουν ώς; πολι-τική δύ·η
μις- κα.ί το ήθελαν α..ύτό ! 

Ή παιpέλαισ,ις, πού θά. δια.ρκοϋ
σε κα.τά. το 1φ6rypωμ,μια. εξη περί
Π'ΟU ώρες, α-ριχι�ε στtς 10 πρό ;.ι.,ε
σημ6ρία..ς της Τρίτης, 12ης ύ
γούστου. οι μιπά,m,ε,ς επα.ιιζχι-ι ενα. 
σ.,ίμοδιψές έμ6mήριο ύιπkρ τ?;j 

6α.σιλικοϋ οΖmυ της 'Οράγγης. 
Όμάιοες γυια.:•,<,ω•ι έχόρ1ευα.ν. οι

«μοοθ-ηυευόμιε·ιοι vέοι», πού ά.πο
τελο-ϋ-ι ώργα.νωμέ';α. τμήμ:χ.τα. 
συ·Ι'Όεχνιών, έ"ρα.γουδοϋσα.v ά.ν,:
κοοθολιl'..ι.ά. έ.μ6α.τ'ρ:1:1. τ'Jϋ lίου 
αJtώνος... UΟτ:1.ν εψ"J/jl(.(.'/ πά:ιω 
ά.πο τις "('ΕtτfJ'/:ες τ&ι Ι αJθολιΥ.ώ'Ι 
ερ,yα.τών, απου ή ά.νερ,yία. τού; 
· :ι.�ίζει, μιφυχ.οι ά.Υα.ιχpοrιιστα'Jί
όπ'l.ιδοί τη; Όp-iγγη; τού; έπέτα.
ξrι.ν περιψρο•ιη,τικά. δεΥ.ιipες ... 'Ή
δη, ομως, οί Ι(7.1θολικές γειrrσ·ιιές
είχ :ι·ι πρ:,σΑά6ει οψ: πολlεμ:-,<,·ή.
' πο τή ,νύχ-οα. εΙχcι.ν στ-fρει ό
διχ�ρά:yμ:1.τ:1,., .iπο τσι ψό6ο- i5-,
ι:ιι Uροτεστά.ντες θά. τού; έπετ:
θεντο.

Κ:ι.τό-. τί; δύο -κ,α,ί μιισή το ;,ι.ε· 
σημέρ: ρίχτηr,<,ε ή πρώτη rπέψ:ι.. 
Κα.τά. τούς Κα.tθολtΥ.ι:ιύς, ή πέτρ:1,. 
ήτα.ν 1uροτ-•στάι·ιr.�κη. Ι mά. τούς; 
Πρι:ισεστάντιες, ή πέτρα. ήm·ι ρω
μ:1.ιιmαJθολική . .. Το ούσιώδιε; εΙ
γα.ι &τιι τή,·ι πρώτη πέτρα. ά.Υ.r.J,λού
θφ-χν πολλές άλλες. Κ01.ί τί; πέ
ψες; ά.wλούθ-rρα.1'/ μπο-u,κ.ιiλια. με 
πετpέλα.tQ, έμπ1ρ'Υjlσμοί κτιρίων, 
δ:,φrοα.γή κα.'Όαι�η�.ι.ά.τιΜ, ψόι·ιο-ι 
'XJet.ί τρ-χuμ:1.τι01μοί έ.πί ήμέρ·ες ... Ή 
τοπική ά.στUΙ'/'Οι'Ι,J,ία. κmηγοpή•θηκ.:: 
οτt οχι μόνο'/ ά.vέχθψ/4Ξ τίς ο:α.:ό
τη'Οες τώ•ι ΠροrrιΞJσ,τα.·ιτώ·ι, ά.λJ..ά. 
tt , .$, !ιο'� "Ι!! ... , , οτι κ,α.ι ,1 ιοια. ευα.Α� ψωτια. �ό. 

μη�ζιά Κ:ΙJθ,,λ::-ι:ών ! Όπ�.1δήπ,.τιz, ο 6ρετ�α.•;•,:r,<,ο; στ?-χτο;, w;;υ

π::ι.pενε6λήθη μιε-τα.ξύ των δύο π::ι.
ραιτά.ξεων I εγι1·�ε δα-τος μέ έ.κδη
λώ01εtις; ένθοu�:cι.σμ.οϋ άπο τιού; Κ:ι.
θολιrκούς. Γ:ά. τή•ι διιiλοοι ,ώ·ι 
δ:α.δηλωτώ·ι, τlς έπόμιε�ες ήμέ-
ρες, χpε:ά.:�qψ::ι.·1 δ:χ.κρu,y6,νσ. ά.έ
ρι\ΙΧ.... Τ!Χ ύ.πόλοιπα., ά.•tάγοvτα.� 

, ,ο}\ 
, , 

στον ,1μερ σιο τU'ΠΟ.
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Ί 1τηρξε m.ί ή cpω.νή της λο
γι"Κ.ης. λtιά. &.γγ λια.ή σημα,ία. πά.
yω &.πό έπιγρια,ψή, ιιrού zλεγε: 
,,Ε[ς γάφ θεάς, ,ε[ς ΥΑί με,σίτ% 
Θεου "Κι'J!ί άνΙθ·ριίmω ι, ά.ν:θρ-ωπ:;; 
Χρuστός Ίrρους», ά.πό τή•ι 
Α' πρό� Τι.μ.61θων έrπιuσrολr,ν 
·του α.πΌστό,λου .Πα-ύλου (2 .5) . 
·Άλλά, έ:κιεu�-ς τίς στιγμές φα.ινeι
τω,1 οτι οί Θειοί f,τα,ν δοο κα.ί μιε
•σολοοοrτtής άνώμεσα. σwύς θε
·ούς κ,α.ί τούς iι'Λθρώπ.ους ενα. &.πό
σπα!:J'\.Ιια. 6ρεw:Ι'νιmϋ στρΙJ.Ιtοϋ ...
Ο ΒΟΥ .ΑΑΑΣ

Σε πό-λι της κ,εντ-ρι1χ,ης Ίαπω
νία.ς 'έγLWJJ'I ά.m"Υοα.:λυΙΠΙtήpια. ένός 
&.γά.λ,μαι-rος του Βοuδδα.· ,σ,κ,α,λισμέ
νου έιπί βρά.χοο, τό άπ,οίον 'έχει 
·ϋψος 32 -rοε,ρ{rπ·ου μέ.τ:ρων. Μέ τ+μ 
1a-ύrκια.ι,ρ-ί·α. α.υrt1J, συv,ε ρyώtης της 
,,Βρ-α,δυ,vη-ς,, ύπ•ό τό ονο,..ιια. ,<'Αττ:
--κ-ός ,, εy.ρσ.φε (24.6) ,μεταξύ α.λ
λωΥ: «'Ο Βού.δ.δα:ς ύπiΊpξε ά.νθpω
·πόστής ε-ίς μία,ν έιποχήv κα.-τά. τrι ι
διrοοί,7.JΥ δ ά.vθρωπ,:•σμός ήτο α.γvω
σrος. Κα·ί ά.ιπ•εΥ,:ήρtησε τήν δια.ίp::.
σ:1v τώv ά.·/)'�ύπωι ε�; τώξει , ή
δποίlα: α.π'Ο'Όελ�ί σύ01τημα., πού μέ
χρι σήμιφον άικό-μη, 6α.σαη:ί ,ε,ι τά,ς
Ίνδία.ς. ,! Η δι:δα.σκια.λία. μιου, λέ
γε•ι, δεν κά.μvε� δ.ά:κρικηv μ,ε-τα.ξύ
ύψηλώv κα.ί χ�η,λώ,ν, μιΞ-τοοξύ
·πλουσ-:ω-ν καί π-τωχώrι. Ό.ψ,ι.άζει
με τον oυp'JJYOY δ δποί'J; είΙΥΙΧ: στέ
γη δι' 8-λου; τούς &.�Ι\θρώιπου,;,,.
Πολλα.ί από τά; έντο,λά; του μ,ε-
γάιλου, έ."ΥJείνου Δι,δ,0001'!..ά.λου εv-
θtψίζουv τον -δεικά.λογσγ του
Μωύσέως, την δι:δαισ1χιαλία.·1 τοϋ
:Σω-χιρά.��υς κ.α·ί :ό τ κή,ρυγ�α του
θΕ α.-νιθρω-rοου. Και ειvα.t τουτο π,ο
λύ -cρυσ:.κόv διό-τ:ι πα.Υ'tοϋ κα.ί πά.v
τοτ,ε ή Άλήθε,ι·α; είναι μία. δι' 8-
λους τούς α.·γθρώιπους».

ΚΟΙΝΟΗ ΠΑΣΧΑ 

'Π Ίε,ρά. Σύνdδος της 'Εκ:κ.λη
σία.ς της Έλλάιδος διηυ.κρίvησ�ε με 
ά.ινα,y;οwωiθεν δrtι δε:v είχ,ε λάιβιει 
μέ,pΙΟς, ου-τ,ε ά.μιέσως ου1'ε έ.μμέσως 
ίς -τό ,οΟ.υχιου,μ,ενιικό,ν συ·μπ6σιοv»

' Ηη,ιων �)ιπέρ κq,ι1νοϋ έορτοοσμου 
του Πάισχα ά.ιπό δλους τούς Χρ:
σ-τιαγούς. Τό ζητημα, ,eά. με,λrεrtη
,θ,η ά.ρμι0δί,ω-ς. 

Έξ αιλ:λου, δ ίεριzύς v.ιϋ Ncwϋ 
Άγίοο •Πmtοελε1rμοvος Άχα.ρνωv 
ιαι�ο. Ίω. Δ�ώτης, .με έ'Πlι,cπ,ολή 
του στί,ς έκρψεφ:�&ε;, &.,1,rετά,χ,θη 
σrd1y t!δέα. του κοιvοο οοp-τα.σμου 
του Πά;σχ-α. Τί ,μ,aς έrι:δ�οοφέρε:; 
'έγραψε. Τί θά. ώψελqθωμ,εν; Τι
ΠΙQΙΌε. Του,νια.vt1ίον, ,έιrοαπt ε �λΌυ '/i'Ό!Χ,ι 
ζrιμία.ι: τά, Πpο;ιληθη fέ,α, οια,[,pΙΞ
σι , ώς συνέβη με τό θέμα. του 
ήμιε,ρολ�ογίου. Νά κλσνισθ-αϋν, αιί 
συνε:δή01ει,ς τω,ν Χ.pιΙσ:τι,αrιώγ, 8-αv 
ίδουιv οτ:. Ί,φοl Κα.11-6νες τροπο
π,οι,ου1ι,τ.α;ι η χια,-τ,οοργοϋvτ.::ι.:ι. Π ί
<(τ;ρώγοvτα.ς εpχε.Όαι: "f) οp,εξ:,;ς,> 
τιίΝ ΟrΎ.;ΟU).LΕ"/:ι,QΙtϊί>'Ι , ο[ διιτ:οίοι J.
ποολέιπ,ου,y ,,.είς όΠΙοτια,yήv τη; 
'Ορθο·δσξία.;,, (ύιπό τήv αι1γίδα. του 
Οιt'ΚΟΟμιεΝι"Ι,ΟU Πα,τρι,οορ,χ,είου τη; 
'Ορ·θαδ6ιξου 'Εκrι..λησία;ς! !) 

'·Ο γνωσιτός λ6γ:ος κ. Βασ. 
Σιπα1116ιπου.λ�ος ύιπεσιτ-ήριξε ( < Βρα
δυνή,, 30 ΊουΙΥίου-) 'Κ!α.ί μία.,y τε
λε 'ως δι•αφορεrτ:rι..ήν ά.ποιψιν, .με 
-χ.ρι,τήρ�α, τόv τουρισμ,ό,v! «Εί'Ι'ΙΧ'ι 
θειά.ρε�σrrοv ---<εypσ.φε- vά. εχω:JJεΥ 
Υ .. οιvάν Π'4σχα, δλο·ι ο[ Χφστιαι'ΙΌί 
ά.λλά. δυνωt'δv χιαλ θεά.ρ=στ,ο,ν "Υ .. αλ 
συyχρόr;ως •σtJΙΙ.J;ψφώrtα.τογ διά. τήν 
,,οορι•cnικ,-ήγ αt•κιGΙ'ΙΌμίαJΙΙ της χώ
ρας εrνα.ι vά. μή εχωμ,w. υοταν 
οί δυrοιικ.οί λαιοί, α[ κ,α;θολιικ.οί m.ι

δι,οομοορmρ6μ,εW)ι, εχου�; έορτά.ς 
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τcιϋ Πάιηα, κά.μ%υν w.ς Πω,-,,<_α
λ�·ιά,ς των έ"ΚΙδρομά.ς προς ,�·ι
Έλλοοδχ χ.χι εύρίσικοο,γ είίmΑα. 
ξενcιδi()Ι'�είχ vά. κmtαιλύοου,v, είς 
μίω; έιτwχήv κχ,:ά. τήν διπι:ιί-1.ν, 
δ έσωrτ1ερι-κός Τουιριq.ι.ο,ς μχς, εό
ρί'J!ΚΞΙt'Χ-ι 'J",(EPOV είς 'tO γε,χpοrι 
σηιr1ΑΕί.ον. 'Όταν ομω:; ήμείς οί 
όριθ6δοξcιι έορrtάζωμε-ι το Πιmχα, 
ολα. τά. έλληγυκά. ξ,ενοοο-χεία. κrl-τα
λωμ;ά. WΥ'/ΙΌΟΟ� α.πό τι:ιύς υΕλ ψ•α.ς 
Ποοηα;λuνcιύ:; έκδρ�ιι-1λΕίς, πολλοί 
άιπο τιJύς αιt?ίeιυ; δεν κ.α-wριθώνοοrι 
·ιά ε•�ρ?UΙ'/ ε•ι..χ ,φε66ά.τι νά κα
μr}θοϋν. Εr-,αι ΙΠΞΙριττο•, νά. ύιπεν
θυμίσω τί yίw:τα.-ι με τήη δμοοδι
κή·; εξαδαν -οου πλ ηθυσ-μοϋ τω'Ι 
'Αθηνωv, ιπρό;; τήν •παιθρον και 
( κΧΙτά. μ:r,φότ�ε ροιι r.ρυσιικά μέ-τρr.11) 
"M'i έιπ:ψχι,:χ.κων π6ιλεων προ:; τά.;; 
'Α'θ1/•ια.ς έν ήμέραι,ς έορrι-ών. Εr
;1αι δλοφοονεροrι δτι δεγ μ.ά; σ��μ
r.ρέριε: νά ταλ-:χ,ιιπωρου.μ�εν τ()ύ;; 
ξένου;; Πα·Τ,<α.-λι,vού;; έπι,�κέmτ:χ.ς 
μα,ς με το 'l<J. κά.ιμηωμιε'Ι μιχ,ζί με 
αύτούς, wν έ,σωτερικ.ο·ι Το'.>p:σμό·ι 
μα.;». 

ΟΙ ιι ΔΙΣΚΟΙ)) 

Στή Νέα 'rόρκη, μ.ιετά δύο ε
τωο έρεύ·η,;; έκ μέρους τριάrι.οrιw. 
έπτά εtδ�ων 'Αμεριχ.αι•ιώι-, έπ:-
0"':'Υrμόνω'Ι, ό-πο τήν δπύθυ,γσ:ν του 
Φυσικου 'Έ?τ.ου:ψιτ Κόrιτσ·ι, ά
νεκο:•νώθηιnν τά κάτωθι έ-πί :οϋ 
προολ 'μοοwς τών ίπτψέ·1ω·1 δ:
σκω·ι; «'Εκ

, 
τη; μελέ;'Υi;, των_ ί

Π":χμενω'Ι δισκ.ων κατα :ΎJ'i τεΛεcι
τ'J.ίαrι εtκ.οσ'J.Ιε-tί'J.•Ι δl·ι προέκcιψz 
τfποτ! ίκχ·ιΟ'Ι 'i� πλσυτ{ση τt; 
έ.π:::JΙτημον:κl;; μα; γνώσεις. Πz
ρα:τέp,ω μελέτη των φαιναμέ·ιων 
αύτων δεν δικ:χ.ιιολογείτα:». 

Ή δμάς Κό·r.ω θεωρεί οτι «6±-

σει τω•ι Κ,Υjθ�z:σώ·ι πλ 'Υj;χ,:ρορ.ώ•;
κα.ι των γιενeιμένων έρ,ευινών, -iι 
πλέον ξέrιη 1υρ-ός τήrι άλ ήθεια. &
ΠΌφtς εΙνα�: δτι 'Χ δίσκ')ι εr•ιαι έ
ξωγή'ίγ,α, &ι·ιrtι•..ιείμε•η πw κα.τευ
θ,jνωτοοι ά.πο π-1Νέξυιπνα. 5ν-tα». 

ΤΑ tOO XPO)IIIA 

ΤΗΣ ΘΕΟΣ. ΕΤ ΑIΡΙ ΑΣ 

Στίς 17 Νοε,μjρ(ου 1875 ίδρύ
θη στή Νέα. 'Τ6ρ-κη ή Θεοοar.ρι,κή 
'Ε-οα,�ρία., πού εχει τώρα. τήν πα,γ
κόισ�μuα. ε10ρα. της στο 'Άντυ'1Jρ τ-η;; 
'Ι•ι1δία.ς. Κα.ιθώς είναι γνωσrτ:όν, ·ή 
Θω,-αρ�κή 'Ετ,α.�ρία. ίδρύθη ά.πό 
μιά δμοοδα ά.δογ,μάτι,σ,ω,v· έριευνη
τών της Άλή.θειας, με έπί χιεψα
λης τήν uΕλε•;α. Πετρό6να Μrπλα.-
6ά:υσr..ιυ 'ΧΙ7.ί τό·ι Χwψ.> Στήλ 'Όλ
Υh't'τ. Βοοσικ6 τη; πρόyρ,w..�ιμα ή
ταΝ καί έξw..οολwθεί •;ά ε,ί;1χι: 1) 
Ό σιχη',]Jmι..σμό;; πυ,ρή1;ος πα.γκο
σ1/ου άδ.ελ:ρόrtψfJς στήrv ά,νf!ρωιπό
τητ:χ. α.νω δι:χ.-κρίσεως r.ρυλη;;, πί
στιεως, τάξεως, γένους, χρώμ,α
το;;. 2) Ή &,.θάρρυ;1σ:ς της σ,y,Γ 
κpιτ�κη; μελέrtης των Βpψκειων, 
της φιλασο:ρί:χ.ς κα.ί ,η;; έπ:,:πή
μης. 3) Ή μελέτη τω·ι ά·ι1ΖΙpμη
'iεύτων 11όμω-J τη; ψύ::JΙεω; κ,αί
των λοοvθ,αν?1ηων δυνά.μεω,ι wϋ 
ά•;θρώ�ου. 

Με την πp�σέyγισ: -:rι;; &κα.τοΨ 
ταιετ'Υjpίδο;; τη;; Θεασ�:ρ�κη; Έ
τα

,
ιρί

α;
ς,

, 
άΠ1εψ:χι:1}σ!θη , ·ιά. yί,νη 'J't'Yj

Νεχ Τορr..ιη ο:zθ,•ιη;; διcισrι<.εψ:ς 
τώ,v θ1εοσ6:ρω·ι. Ή διάιιnεψις θ' 
άρχ6ση :;τί;; 1-i Νο,εμ6ρίου τοϋ 
1975 χ.αί θά. λήξη στί:; 20 του 
ίδίου μφ6;. '.Επελέγη ήδη yιά 
τήν σύyκλφ: τη; δ�ασκέψεω;; το 
ξε·ιοδοχεί? Στά.τλερ - Χίλτ-:J'/ 
τη; Νέα.; 'Υόρκης. 
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l1\1ΕΤΑΞΥ MAEI 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΛ ΜΑΣ 
Τά Γραφεία :ι;οϋ «'Ιλισού», Δραγα

τσανίου 6, οροφος 60;, (Πλ. Κλαυ
-θ.μώνο;) ε[ναι άνοικτά �μόνον :χά,θε 
Δευτέρα καί Παρασχ.ευή 11 - 1. 

Ε 1.ΒΛΣΜΑ'DΑ 
Παρα--ι._αλο,ϋuεν �ποσ;τέ,λ�ετε u� τα

χυδρομικην επιταγΤj"\' εις την διευθυν
σιν: «ΚωστΤ)""Ι' Μελισσαρόποuλον, Δρα
γατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». 'Απο
-στολαί μέ τρ=εζυτιrι.ά; έπιταγί.ις η 
έ,·τολάς, μας δυσrι.(}λεύουν. Νά άνα
ΥQάφεται καθαρά τό ό·νοματεσιι,>, υμον 
-κσ;ί ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως.

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΤΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ
Τιμή τόμων παρελθόντων έτών

δρα)()μαί 60. Τuμή τεύχους δρχ. 10.
Δεν ύπάρχουν μιΘμοΥω,ιιένα τεύχη

ύπ' άριθ. 2, 3, 5, 8, 11 -18, 23,
25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40, 44,
49 - 50, 5r5 - 60, οίίτε τόμοι 19:i6 -
1959, 1r962, 196' .

ΑΛΛΑΓΑΙ ΙΕΤΘΤΝ ΣίΕΩΝ 
Τεύχη άποσταλέντα στού; κατω

τέρω συ,νδροιιητάς μας, έπεστράφη
σαν άπό τό Ταχυδρομείον uέ τήν ση
ιιείωσιν: «ιιετώ,κησε» η «άγνωστος». 
Παρακαλούνται δσοι τούς γνωρίζουν 
νά τούς είδο:το:ήσουν η νά μα; δώ
ιτουν τάς διευθύνσεις των. 
ΑΘΗΝQΝ: 

' 1θ. 'Α ,.-τωνίου, ίατρός, Λομ,δάρ
δου 17. Γ. Δάμης, μηχανιΥ,ός, ''Ακα
δημίας 83. Τάικης ελuδCΙΙΧης, 'Ηρα
Υλείου 4, Πειραιεύς. Ί. Καλλιγέρης, 
'Έλλησπόντου 11, Πα.πά!γου. ηu. 
Λεδαντης, Πλατ. Καρύτση 10. Σ:ι. 
Μαικρή;, ίατρός, Ραϋι,,έ 22. Δαμ. 
ΤτινGδη;, Άλκαμέ,·ους 85. 'Όλυα 

ΠαράJσχου, Πατησίων 133. Ντίνα 
Ρ&κου, Σποράδων 31. Σπ. Σταιια
τeλiiτος, ΈΘν. Τράπε.ζα, Πλ. Συ,ν
τάlγματος. Κ. Τσόrι.ω.-ας, Φ. Νέγρη 
612. 'Έλδ. Τσίκνα, Ίεροσ(}λuμων 19.

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Ά,-τ. Άνrτωνιάιδη;, Τσιμέντα 'Ό

λυμπος, Β&λο;. Στέφαν. Ζιά.ννη;, 
Άντ. Νάτσου 1, Θεσσαλο,1rι.η. Ριχ. 
Κοτζαιμά,νογλου, Άλ. ιάικου 44, 
Ρόδος. ικ. Λιδανός, 'Αμερικη; !il, 
Ρόδος. Ήλ. Μικρούτσικου, Κορίν
θου 174, Πάιτραι. Βασ. Μπω,τέ�ας, 
'ΊΕδρου 3, 'Αλεξανιδρού:τολις. 

Κ ΤΠΡ Ο Σ
Τεύχη «Ίλuσού», τόμοι και βι

βλία, στό Βιδλιοπωλείον 'Α ντωνί(Jυ 
Σ τυλια νοϋ, Λεμεσός. 

ΣΕ ΚΟΣΜΟΤΣ 
ΦΩΤ'Ε]ΝΟΤΕ Ρ ΟΤ Σ 

Έγκατέ,λειψαν τόν γήϊνον βίον: 
[Ιό,ρις Χατζηπέτρος, 'Αθηναι 
Σ. Ρϋζος, . Σ ινασό;, Ίστιαίας 

ΕΊΣ Μ Η,ΜΗ 
Π. XiATZH IΓJ

1

E'TPOT 

�ο Χ. Ίω. Χαρίτος κατέθεσε δρχ. 
300 ύπέρ τη; Θεοσοφικης Έταιρί-ας 
έν Έλλά!δι. 

'"Επί,σης ό κ. Κω1στής Μ1ολισσα
ρόπο λος κατέθοοε δρχ. 300 ύ.ιτέρ 
τη; Θεοσοφικη; Έταιρίας έν 'Ελ
λά!δι. 

ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΕΙΨΙΣ 
ίΕί; τό προηγούμενον τείiχος (σελ. 

252) rέ.δημοσιείJσαμ,εν χαιρετισμόν ά
πό τόν Α ΩΝΙ Λεw.ωσία; τοϋ κ. 
'Αχιλ. Ζα6αλλή πρός «έκδρομείς
ά.πό την Έλλάιδα». Παρελιείψαuεν δ
μως .-ό. άναφέρωμεν δτι τ1Ίν ώραίαν
αuτ-i1ιν έκιδροu1iν, ή όποία αφησεν
ά ,·εξιτήλους έ,-τυπώσεις είς τούς με
τασχm,τας, διωργά!νωσεν ό «' Αρ
χ:αιόιφιλος υΟμιλος 'Ε/ΥJδροιιών», ό
όποίος γνωρί,ζει τόσο\' καλά νά δι
ωργανώνη ΙbΥοδρομάς αί όποίαι cυν
δυά,ζουν πά,•τοτε τό τερπνόν μετά
τ?ϋ ώφελίμου, ;Υfν ψυχα,:ωrγί�"' �ός
την π,•ευματw,ο>τητα. Τον ακουρα
στον Πρόεδρόν του και άγατι:ητόν 
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·φιλον κ. ικ. Λε6ίδην όλοψύχως
σνγχαLQομ,εν διά τό πολύτιμον ερ-γον
τού 'Αρχαιοφvλου.

ΒΙΙΒΛΙΑ 
ΠΟΤ ΕιΛΑΒΕ Ο dΛJΣ Ο Σ) 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 
Κύπρος Χρυσό.,.,θης : 'Αέτιος 'Αμι

δηνός, Λευκωσία 1969. 
Κύπρος Χρυσό.•νθης: ελφικές 'Αμ-

φικτιονίr; (μονόπραχτο), Λευχω-
1<1ία 19G!J. 

'Εr�ατο,"tαετηρίς Σ τσα; «Μέλης,,, 
Άθη-ναι 19G9. 

Γεώργιος Δεστοννη; : Κεφαλί.ην α
ιχό., Άθη,αι 19G8. 

Γιάννη; 'Α ,,δρικόπουλος : u'Υ'μνοι 
στη Θάλασσα, (Ποίημα), Λίγων 

ΓιάΎΥης 'Α ,•δριχόποuλο;: 'Ωδή στη 
Σελήνη, (Ποίημα), Αίγιον 1969. 

Χρ. Βουνά;;: Οί περίφημες Κεφα
λονΟτιχε:; θαλασσινέ; Ρίμ,•ες, 'Α
θήνα 1969. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
νΕΥJδοσι� Παιδαγωγικών 'Ακαδηιιι

ω\': «Ό Παιιδαγωγό�», Λευκωσία 
1969. 

Κρίr.ιο:; (222 'Ιού,·. G9), Λονδίνο\', 
Πνεuιιατuκή Κύπρο; (105 'Ιούνιος, 

106 - 7 'Ίούλ. - Αuγ. 69). 
Ήπειρωτvκή Έστία (203 - 4 Μάρτ. 

- 'Απρ., 205 - 6 Μάϊο:; - Ίούv.
1969).

Κρητική 'Εστία (187 Όκτ., 18 
1οέμ. 68). 

Σμύρνα (12 'Ιοί,).. - Αϋγ. 69). 
Ό Κόσμος τη:; Ψυχης (220 Ίούλ. 

- Αίίγ. 69).
Σάλπισμα (Αϋγοι-σ. G9), Θεσ),ί"Ι.η. 
'Η Χαραι,γ1'J τη:; Άληθεία; (20

'Ιού,•., 21 Ίουλ, 22 Αύγ. 69). 
Ό Φυσιολάτρη:; (249 'Iot'i .. , 250

,Αϋγ., 251 Σεπτ. 69). 
Περιοδιικό 'Ελληνίδων Βορ. 'Ελλά

δος (103 Ίουλ. - Αίίγ. 69). 
Φιλολογικ1'ι Φωνή (1 � Ανοιξ. - Κα

.λοχ. 69), Αtγιον. 
Τό 'Ελ.λτyγιικόν Φως (29 - 30 Μάϊος 

- Ίούν. 69).

ΑΛΛΗΛΟΓΡ ΑΦΙΑ 
Γ. Σ 11 α μ., Θεσ/νiι-.ιην: Μας συ

νιστάτε νά έκδώσωμεν καί αλλον τό
μον Έπιιλοιγής, τη; Β' τριετίας 
1959 -1961, «άφοϋ μάλιστα ό τόμος 
19;;9 εχει έξαντληΟή», προσθFτομεν 
δέ χαl ήμείς δτι καl ά.πιό τούς τό
μους 1960 καί 196ι1 έ.ί.ά,χιστα άντί
τυπα ά,πο�ν?υν .Τό εχ�με� μελετή
σει και cλπιζομεν κατα το προσε
χές ετος νά τό πραγμ.ο.τοποιήσωμε,,. 
'Ορθότατα γράφετε δτι καί δσοι ε

χουν τούς τόμους 1956, 1957, 1958 
μέ πολλή χαρά άποοι,τοϋν την «Έ.πι
λογην Τριιετία;;», διότι ετσι εχουν 
σι,γκεντρωμένα είς ενα κομψόν καί 
εuχρηστον τόμm• τά σημω"tικώτερα 
αρi}ρα των τριών πρώτων έτων. Τοϋ
το αύτό έλπffi;ομ,εν ,-ά γίνη καί διά τήν 
Β' τριετίαν, 

. Κ. υ ρ ιι α κ., 'Ενταύθα: 'Έ,χο
μεν χαί αλλοτε γράψει (δρα ά.λλη
λογραφίαν τεuχους 'Ιανουαρίου) δτι 
τά βι6Ηα «Μϊyτις» καί «Ίησοϋς» ε

χοι•, έξαντληθη, ικαθώς καi ή α' 
σειρά τιίJν « Σ τοχασμ,ων» τού Κρισ
ναμούρτι. 

Ν. ,ΜJΌι τ,ζ., :Εντ,αύθα: 
1

Τό ί;διον
συμβαι,•ει και με τα βιβλοο. « Αρ
χαία Μυστήρια καί Τεκτονισμός» καί 
«Ή κεκρυμμένη ζωή έν τφ Τεκτονι
σμιΤJ>>, καθώ� και μέ τό βιβλίον «' Α
ιιά-.ιρυφος έξέλιξις της Άνθρωπότη
τος». 'Έχουν πρό μακροϋ έξαvτληθη 
κ�l δέν εtν<;ι εϋκ�λη ή έπαν_ατύπω
σις των, διmι προκειται περι άκρι
βωv βιβλίων. Λό-γφ θαΥόιτοu τοϋ 
συγγραφέως δέν έξsδόθη Β' τόμος 
«Τό �ηιιειωματό.ριο ένός Μύστου». 

Β. Γ ι α"·, Καιλαμό.τα: Ot έξην
τλημέΥοι τόuοι καί τεύχη «Ίλισοϋ» 
άναγράφονται έκάστοτε είς τήν στή
λψ «Με-:;αξύ μα9> 'Ορθώς, παρετη
ρησατε οτι «ποι.κιλοm'>>, διοτι συμ
βαί,,ει Υύ. άΥειιρίσ-ι.ωμεν έξηΥτληιιέΥα 
τεύ,χry. 

Κ. Π α  π., Πειραια : Τό βιόλίο 
« Σ τά πόδια τοϋ υδασκώλου» κιr.tλο
φορεί σέ Β' εΥ,δοση (1966) καl τι
μ,σ.ται δρχ. 15, δπως άνα,γράk:ρεται 
στη β' σε) ίδα τοϋ έξι,Jφύλλου τού 
«Ίλuσοϋ». Δέv εχει έπι6άρυνση γιά 
ταχνδροuικά, δπως καi τά αλλα δλα 
βιβλία μας δέν εχουν. 
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Ή σuνδρομη τοu « 1 Λ I Σ Ο Υ » 

διά τό 1969 

εΙναι δρχ. 60 ( lξωτερικοu 75) 

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

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

'Όλοι ol σuνδρομηταl itχouν δικα(ωμα νά 

άγοράζοuν τόν Είδικό Τόμο χρυσόδετο 

Έπιλογηι; tτών 1956 - 1.957 - 1958 

μέ δρχ. 70 άντl δρχ. 90 . 

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

ΒΙΒΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 

'Αποκρuφισμόι; καl Μuστικισμόι; 

Μ ε λ ετήμ ατ α 

Είσαγωγη στη Θεοσοφία 

Τά Βήματα τηι; Φιλοσοφίαι; . 

αδ. 25 δεμ. 40 

αδ. 40 δεμ. 60 

αδ. 50 δεμ. 70 

αδ. 50 δεμ. 70 

Τύποις: ΕΠΤΑ.ΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε. � 631.675-926.963 
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