Τό γνώθι σαύτό ν
έν λόγοις ούδέν μέγα·
fργφ δέ:μόνος τοϋτ'
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Γιόγκα τής Δράσεως
(ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚ,L\)
Τοϋ

Ν.

ΣΡ1

ΡΑΜ

Παγκοσμίου Προέδρου της Θεοσοφικης
'Εταιρίας, Ά ντυαρ Ί νδίας
,. Ας έξετάσωμε τί σημαίνει
και τί συνε-rτάyεται ή δ ρ α σ ι ς. υΕνας άνθρωπος, στήν
έπιδίωξι ένος σκοποϋ, στον ό
πο'ϊον εtναι αφιερωμένος, μπο
ρει νό: ε1ναι υπερr!>ολικό: δρα
στήριος, κι δμως με το πέρα
σμα των έτων νό: νιώθη δτι δεν
έπετέλεσε τίποτε σημαντικό,
δτι ερριξε ,μονάχα μιά σταγόνα
στον ώκεανό. Μέσα του μπο
ρει νά νιώθη κάποια δυσαp1έ
σκεια και διάψευσι. 'Εάν, δ
μως, ή δρασις του εtναι της
όρθης ποιότητος, δεν θό: προ
καλέση τέτοια αίσθήματα, η:ού

άνακύmουν μόνον δταν ή δρα
σις εtvαι κατό: το η:λειστον τε
χνητή, τυπική � μηχανική.
Αυτό μπορει νό: συμr!>η καl
με την Γιόγκα της Δράσεως,
δταν δεν τήν άντιλcφeαιεται
κωεlς σωστά, έη:αναλαμeάνον
τας, πάλι καl η:άλι, τό: 'ίδια, 'ί
σως οχι καλύτερα άη:ό την
πρώτη ψορά· διότι, καθώς έξ
ακολουθΕ.ι, κουράζεται, πιέζει
τον έαυτό του μόνον καl μό
νον yιό: νό: έκτελέση κάτι, χω
ρίς την αρχική ζέσι καt εντα
σι. "Qιrαv ή δρασις άποeαίνη
μηχανική, χάνει την χάρι της,
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γίνεται άψυχη και η αποτελε
σματικότης περιορίζεται. Τέ
τοια δρασις, καίτοι φαίνεται
ά:λτρουϊστuκή η ρυθμισμένη yιά
εναν ανώτερο σκαrτό, μπορεί:
vά είναι σιγανά η καί θορυ<5ω
δως έyωϊστική.
υοσο ενας αίσθάνεται αξιό
λογος στό ερyοv του, τόν συ
νεπαίρνει ό ενθουσιασμός καί
γίνεται ένερΎητικός. Λέ.ε οί
γύρω του: «Τί καλός έρyάτης,
δεν φείδεται κόπων». Πίσω, δ
μως, ιά:πό την δρασι του μπο
ρεί νά κρΜεται ενα α'ίσθημα
αύτοσημασίας, τό α'ίσθr� 1μα «τί
καλά πού τό: 'καταφέρνω, δεν
είναι σό:ν κι aμένα άλλος». 'Έ
να τέτοιο α'ίσθη,μα μπορεί νά
έvεδρεύη στό <5άβος του νου
καί νά: τόv προωβη, αλλά δταν
τό πρόσωπο δεν εχη πλέον την
θέσι πού κατεϊ)(;ε, ό ένθο1Uσια01μός του θό: καιμφθη, 'ίσως καί
νά χαθη μαζί 1με τήν θέσι. Ό
ενθουσιασμός του έξηρτατο
προψανως από την κατοχή της
θέσεως, ή όποία επέτρεπε τό
α'ίσθη,μα δτι είναι ό 'ίδιος ση
μαντικώτερος παντός άλλου.
Πρέπει νά ά:ντιληφθοϋμε τό:
λάθη αύτό: της νοοτροπίας καί
νά: τό: έξουδετερώνωμε, ωστε
νά: ε'ίμεθα πράγματι καλοί έρ
yάται, αποδοτικοί έξ απόψεως
αποτελεσμάτων, άρατων καί
μή, πού απορρέουν ά:πό την
δρασι μας.
Ή διδασκαλία της Γ κ ι τ ό:
είναι Δρασις δίχως έπιθυμια
των 'καρπωv της. Έό:ν δεν έπι
θυμητε τούς καρπούς της δρά
σεώς σας, οϋτε καί την επιτυ
χία της ά:κόμη, τότε προς τί ή
δρασις •και ποιό εtναι το κίvη-
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τρο; Αύτό είναι ενα ερώτημα
φυσικό. Ή απάντησις είναι δτι
ή δρασις πρέπει νά έπιτεληται
χάριν έαυrrης, διότι θεωρεί:
τε δτι είναι ορθόν νά την επιτελέσετε. Ή έκτέλεσις μιας
πράξΙεως εχει τή\ν 'Gδια της
την αξία, ,ά:διαφόρως αν στε
φθη μ' επιτυχία άμεση η οχι.
Είναι έξαιρεηκά: σπάνιο τό
τοιμον, πού θό: ένερyοϋσε με
μεγάλη εντασι, δύνcψι καί έν
θουσια01μό, δίχως νά έπιθυμη
yιό: τόν έαυτό του τίποτε, είτε
χρημα, θέσι, επαινο, ε'ίτε άκό
μη την μυστική ίκανοποίησι
yιά την ίκανότητά του. Καί δ
μως, ή έκτ'έλεσις μιας έvερyεί
ας μόνον διότι εtναι όρθή 'και
έπιθυμητή, ,μαρτυρεί: την πα
ρουσία μιας έσωτερικης αίσθή
σεως πού όδηyεί τό άτομον.
1
·Η Σοφία πρέπει νό: μας δδη
yη. uΕνα ατο,μσν μπορεί νά: πη
«πράττω τοϋτο ώς καθη
, κον

α:
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μου». Άλλά τό νιώθει άληθινά
ώς καθηκον του η εχει μιά συμ
�ατική περl τ>ούτου άντίληψι;
"1 σως αίσθάνεται οτι αν δέν ε
κανε κάτι, θα ξέτrεψτε στήν έκ
τίμησι των αλλων. Έξ αλλου,
έάν τό λεγόμενον καθηκον τό
έκτελη κανεlς συρόμενος, μέ
σ:'ίσθημα
έξαναyκα01μου, ή
πραξις του χάνει τήν χάρι της.
υΕνα ατομον μτrορεϊ νά τrαρ�
στέκεται σ' fvαv άσθενη καl νά
μένη αyρυτrνο ολη τή νύχτα,
yια να τον περιτrοιηται if ολες
τlς άνάyκες του· μά αν τό κά
νη με σ:'ίσθημα πικρης άνάy
κης, που ίσως κρύ�ει καί έ
χθρότητα, δεν μποροuμε νά
τrουμε οτι τέτοια δρασις είναι
της όρβης ποιότητος.
Πραyμαηκά ώραία είναι ή
δρασις, τrου γίνεται έλεύθερα
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καl έyκάρδια. Καθένας δρα μ'
αυτόν τόν τρόπο δταν ύπάρχη
άyάτrη , και τότε είναι δ,ρα
σις με δλόκληρο το είναι τοu
και οχι με ενα μέρος του.
Δρασις δεν σημαίνει μόνον έ
κτέλεσις ώρισμένων
είδικων
πράξεων ψανερων, δπως ή έ
κτέλεσις μιας •άποστολης, η
μιας θρησκευτικης τελετουργί
ας, ή παρουσία σε κάποιο μέ
ρος. υολες οί έκψράσεις της
ζωης, σε δτrοιοδήποτε πεδίο,
είναι δρασις· καl είναι άνάyκη
νά κατανοηθη αυτή ή άλ"'Jθεια.
Καί ή σκέψις είναι δρασις.
Ό διαλσyισμός είναι δρασις.
Κα(, ,καθώς λlέyει 'δ Κρισνα
μουρτι, ή μετά πλήρους τrρο
σοχης άιφόασις είναι κι αυτή
δρασις.

..........................................................................
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Τί είναι ό πόλεμος;
Ό Άϊνστάϊν έρωτα
Ό Φρόϋντ άπαντα
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚ'Η ΕΥΡΩΠΗ κυκλοψορει ενας τόμος μέ τόν
γενικό τίτλο «Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στόν δΊΙοι
ον, έκτός ά'Πό διάψ,ορα δοκίμια, εχουν Ίτεpιληψθη έΊτιστολαl παγ
κοσμίων Ίτpοσωπικαrήτων ,πού άντηλλάyησαν μεταξύ των κα
τοπιν παρακινήσεως του Τμήματος Γραμμάτων της Κοινωνίας
των Έ1θ'\.ων καί του Διεθνοϋς Ί νστιτούτου Μορq,ωτιικης Συ'\.�ερyα
σίας, στην διάρκεια του μεσο'Πολέμου.
Μεταξύ των ΊΙpοσωπικ,οτήτων, δ διάσημος μαθηματικός 'Αλ
�έρτος 'Αίνστάϊ διάλεξε νό: άλληλιοyραψήση μέ τόν «πατέρα
της Ψυχαναλύσεως» Σίyκ.μουντ Φρόϋδ. Τα γράμματα Ίτού 'άν-
τήλλαξαν πάνω στό θέμα του πολέμου ετvαι και πάλι -δυστυ
χώς- έπίκαιρα. Τα γράμματα αύτό: έδημοσιεύθηκαν στην 'Ελλά
δα στό:ς 17 Μαίου άπό την έφημερίδα «θεσσαλονLκη» της Μα
κεδονικης ΊΙpωτευούσης καl στας 28 Μαίου άΊτό το άθηνατκό πε
ριοδικό «Ταχιιδρόμος». Χάριν των άναyνωστων του, δ «ΙΛΙΣΟΣ»
'Παραθέτει τό: 'Πλέον χαρακτηριστικά 'άποΟ'Πάσματα, κατά την
μετάιψρασι της «Θεσσαλονίκης», ή δ'Ποία πρώτη τα προσέφερε
στό έλληνικό άναyνωστικό κοινόν.

lΙΟ,ΤΣΔΑΜ, 30 'Ιουλίου 1932.
Άγα.πη,:,z Υ,ύριε Φρόϊ)',Ι't,
Τό ερώτημα. εΙvα.ι: Ίπά.ρχ,ει
ενας τρόπος γιά yά, έ.λωθερω'θοϋν
οί α.vΟρω,πο: ά,πό τό κα..κό π,επ�ω
μέvο τοϋ πολέμ.ου; Τώρα. π:ά. εΙ
vα.ι γνωστό δτι μ,έ τήν πρόοδο
-η:;; σύγχρονης επιστήμης, ·ή ά.
ποοΥτηση στην ερώτηση αυτή εΙ
vα..ι ζήτημα. ζωης κα.ί Οα--ιά.του
yιά. τόy πολιτυσμό πού ξέρουμε,
κ-α.ί δμως, -rοσ.ρ' ολη τήν -χ,α..λή Οέ-

λ φη πού ύπχρχει, κα.μμιά. προσ
π�()ε;α. λ�σεω; δεν ε�ε: δδηγήσε�
σε κα..τι το συyκ.ε.κριμενο. Μια. κ,α.ι
olzy εχω εθνικ:στικές προκαταλή
ψεις βλέπω προισωr1tικ.ά. εvα. ά.πλό
τρόπο vά. ά.vτιμετωπισθη Ύ) εξω
τερικ-ή, δ-ηλα;δη ή οργ�α.vωτ;κ'Υ},
ποψη τοϋ προ6λ ήματος: τά. κρά.
τη θά. δηψ ουpy'ήσ{)υ\/ μιά v0rμο
θετ�'Κ.ή Κια.ί δ:χιοοστική �ξΟ'Jσία.,
ά.ρμοδ:ότη,τα της δποία.ς θά είvαι
vά. ά.vτιμετωιπίζη δλες τίς συγ
γ,ρούσεις πού Ο.ά, δηψουργοϋvτα:

α.
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L ΙΓΚΜΟVΝΤ ΦΡΟ'Υ'Ν Γ

:�ετα.ξύ τους. Σή,μερα. δ μ,ω; άπέ
zου1με πά.ρα.. πολύ ά.πο τό yά, δ:c.ι
θiέτουμ,ε :..1,ιά,! ό�εp'Χιp,α. ":ιχ.ή δ ρyά:
'ιωση, ,μ,:α.ιν οpyα:ιωι'Jη υπεpε1(}1:κη
πού θά. μιποpη ,�χ έκ.δiδη α,πο;:,ά1οα1 η με τηΊ
'J'ε:ς Χα.ι, Ία' επ:
' ' β':α.
'
ιe 'λlλ
-;;ή'Ι εκτέ\λεσ-r, τώy α.trοαρ ά.:rεω'Ι αu
τιί>ν. 'Έτσι λο:πο-ι φτά.ιyω στο
πρώτο μου &ξίω1μα: ·l1 sπ:δiωξη
της δ::θ�ου; �σφα.λ�ί,ας σ�νεπ�
γετα..: το οτι καθε κ.ρα:tος θα. πρε
πε: vά. απα.pνηθη, μέσα ισε ώρ:σμέ'
Q
lc) 01
.,...;.
"
γα, ορ:α,
..1Ί "'.ευΙ
ερ:α.
τω'Ι
z, 1Ξpγε:,ώ·ι του, δηλχδή τή-ι κ.υp αp
χίια. του. Είνα.: ψχ·ι,εpό, πέp% ά.rπό
δπο:ωδήπσrε οο:..ι.φ:οο:λ!ία., δτ: δέ·ι
'Jπά.ρz ει α.λλο; δρόμο; νά πετύ
zου,με μιάν τέτο:α.ν α;:;ψά,λε:χ.
Χωρίς οϋτε σκ.:ά. ά.μψι6ολία;,
εiδώ έy,εργοϋν ίσχι.ψοί ψυχολσy:
κ.οί πα.pά..γανrτ:ε.ς, οί δποίο: Π(ψα
λ'ύουr; τίς πρασrrοάχ:Jει,ες. Μερικ.οί
ά.πό τούς παρά.γιον'tlες α.u't'ού; �τ-

όφθα.λμοφανιείς. Ή δίψα της
εξουισία.ς της κυρία.ρχη; τά.ξη;
'J1Ξ' χα.,
σε' αι, Ίβρ:σχιετα.ι
'
'θιε κpα.το;
'
τίΙθεση μ;ε το·ι όπο:οδήπcι:,ε περ:
?pισμο _ τη; ,έο:ιι:<,η; Υ.,�•ρ:α.ρ_χία.;.
Η μεγ�αλι η α.υτη ε.π:θυ,μ,:α. για πολ:τ:'Χή έξουι'J:α. συμφωrιεί μέ τί;
φιλοδοξίες εκεί-11ων πού ά.-ια.ζη
τουν ι�όνον" χpηιμα.;ικrά. κ.αί οι ο
:ι·ιοιμ: κα. δφαιη. ΣΥ,ε.ψrτ:οιι1-α:. γ,,υρ:,ω;
τήΊ μ:,κ.pή ά.λλά καλ άntοφα.σ:στι
-ι..ή έκεί·ιη δμ,6..δ'α., πού με δpα.στrι' ιτα. σε' κ�'θ·ε, ΧΡ/\' ω; κα,'ι α.'δια.p:οτ;ι
,
:ρορωγας y:α. ο,τ:οη,πσ:ε βλε.πε:
στά·ι πόλεμο, δηλαδή ,στή·ι ;,.,α.,τα
σκιευr; Κια,ί στή πώλ"ηση τών
πλων, μό-ιο μία εuκ.α.ιρία. έξυπ-η
pΞτrρεω; τώ·ι πpοσωmικών σ�μ
φε.ρόιν-t1ω,ν κα.ί της προοωfltικη;
δύιναιμrις. ΕΙ,ν:χιι οiυι'ι'α.'τΟ'/ ή μειο,.
ψψρία. α.ύτή να. όπατά.σση στίς έ
π�rθυ,μί,ες της τήν λαϊκή μα.ζrα., ή
όmι:>ία. ώπο τον πόιλεtμ.0 θά. εχη μό·1·1.:

ο
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Μια., ευ�
νο β,OO/J''J,,Voι χ�ι. ζ ημ
ι ιες,
,
κολη ώιυά.ντηση θα ή-α,γ δ-ι ή
,
θε ομε:οψ ιοι
, ειχιει
� , v, ωv που' κ.α.
,
,,
ρα., βρuσΧΟιΥr.α.:
στην
,
' ,ε't:..,,ου:, ηα. εχ€ι
1
ι:πά. χέρια. της -τιά. σ',(Ολεία.
κα.ί
ταν τύιπο κοιί έ:rοί σr.λέοv τίς θp, ηr
:J1χ1εαι:rιl:ς όργα:vώ01εις. Λύτο της
έιπιτρέ:π-ει γά, cψyα.νώνη κοιί νά
χw,ευιθύνη τά αJ�σ.θ'ήμ;,χιτ,α, τώ·ι μcr.
ζών ,μιετοιrcρέπtοvr.ά.ς τα. σέ οργοι
vα. της ,rοολι-τιrι.ης -;:η,ς.
Ουτε qμ,ω; ή ώπά.v-τηση α.ύτή
δ':'-,ει μιά. δλοyJ,ηρωτι;ι.ή λύιση ;ι,α.ί
τοουτόχρονα. προrι.α-λεί τήν έπό\μ,ε
vη έριίντφ'Υj: Ηώς εrΨ1..ι δυ, vα.τοv
ή μ
, α,ζ,α γά, έγy.,mσ,),είm:γ τον εοιυ
τ6 της στά. μέσ:α. πού ά.vα,φέρα.μ,ε
π·ιο' ποιιvω,
γα\ yι,νετα.ι ε..,,α1
,
''t: 1... -λη κ,αι'
i

Η
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νά όο ηγ -ητcr.ι στο δλΟΥ.α.ύr.,ωμα;
Είναι δυvοιτοv νά δώσσJμε '\.JJ:ά.
&ποοντηση: Έιπειδ+, δ χν8ρωf7νος
εχει μέi σcr, :CiU τήγ τοοση yιά. 1-,t}
,
σο; χα.ι, για, κcrJtJασ. ,φοφη. Σε, 01.ι.οο?,ούς Μ,ιpού; τό πά.θος του οιύ
το μέν,ε,ι χρv,μ,μένο 'XJ'J,,ί ξειπpοοωλ
λε, ι μ6νο <J'ε :έ·ξ,αιρετικ
· ές wεριστά.
σεις. Είναι δ μ,ως &.ρr,wτά ευχοιλο
νά το ερεθ:σουιμε χαί νά. το ά•ιε6ά.σουμε στο ί.ίψο; μια.ς ·συλιλογ:
Χης ψύχωσης.
Φτά.νcψε ετσι στην vελευτ,σ.,ία
:,ρώτηση. Είγαι ου .ια.τογ να 'Κ.α.
τε,ι,.θύνουμ.ε τήν ψυχολογ:ιχή ivάι
π-υξη. τώγ ά.νθρώ,π.(J)Ιγ ε-:σι πού νά
γίνουν ίΥJα..•ιοί γιά. άvτ'στΜη, σΠJΥ
ψύχωση του μίσους Υ.α.ί της YJJ.-

ΤΩ

ΟΠΛΩΝ

\

\•

h'/1',i''
#,

,f ' 1

ι/ i

/

!i
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1

Πολιορκητικον οττλον τοu 1400 αiωνοc.

1971
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τ�στροψης; Σ-ό σφzίο σ.ύ-ό δέι
σκ.έ φτο;μ,α.� ι.ιιόνο τις σJ'1,;"J.ιλλ�1έιργηl
'tiες μάζες. 'll πϊί:ρα. μσ.,ς διδά:,σκε:
οτι ευκολώτερα ή λεyόιιενη ,δια.
νό·ηση» υποχωρεί στίς ΥJα.τοοστpε' ε:δή
7tτι'Χ.Ες α.ύιτές προτροπές, έπ>
δ δια.νοούμ,ενος δέν εχει α..μ,ωη έ
π,;φή με τήι χ�ντr:-0φτι_α.y,:.ι,έ ν'1
,
πρημα.-.κοτη-α., α.::λ.λα την ζW'η
στην Ε\Υ'ι<.ολώ--:,ερη κα.ί σuνοιιtτι-χ,ή
μι.ψψή τ.η;, σtΥ/ μοpψΎ"/ τη; τuπ,ω
μένης σc λίιδ·ας.
Κ α.w.λ-ήγονταις: Μ:ίΙλησχ ιιέχρ:
'
...
Α. για.' πciλι'εψJ'Uς α.ναιμεσα.
, '
τωρα.
Fνο
σέ κρ, ώτη, δ r; λα.ιδη γιά. δ:eθΝείς
συγrχ,ρού,σε:ς. 'Έχω, δμ.ιω;, ά.πό
λυτη συν:χ�σΟrι'σ"Υ) του yεγοιότος
δτ: τό ε, πιθετιrι,ό ενιστικτ, ο έvεpγεί
κ,χί μέ αιΗες μapψές κα.ί σέ α.λ
λιες π,ερ,mτώσεις. Σκ.έψταμ,α.ι τούς
ειμιψυiλrσυς 7ΌΟλ-έ\μου;, πού Υ,άπταtε
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ώψίΊλοντα.ν :πόν θρησι<ιε.υ,τικ,ό ψα.
ι:χτισμ,ό καί σ1j\l)ερσ. σε κο:νωvι
κούς παράγοντες η ά.rι<ιόμη στην
ΥJα't'αιrοίeση τω·;
υλε.τιyνών μειο
ι• στήιτωv.
Μέ ιπ:Jλλήν1 έγ·ιια.ρδι6rτητα.
Δικό; σ«ς
\.ΛΒΕΡΊΟΣ Α·Ι·� ΣΤ.Α:Ι·
ΒΙΕΝΝΗ, Σεπ�έ-μ.;6ριο; 1932
',\.γα-π έ -χ. Ι\ϊνστά-ϊv,
ιΟί συy'Χ!ρούσεις :σ\J\:.ι.ψερόντων
με�α.ξύ των α·ιθρι.ίΥrοω,v σέ γενικές
yροομιμiς ρΙJΙθμι Ο'Ι"tα.ι μέ την βία...
Αύ-ό συμοα.ίνει σέ δλόκληρο τό
ζ ωϊκό βΜ&1ειο, τού δ1Όο:ου δ αιν
, εί μέρος. Για. το&ς
θρω:πος άιποtt-ελ
ανθρώπους, βέ6α.ι.α., πpέ7Όει yά,
πρασιfJιJσου,με Υ..αλ τις σuryκρούσης
γνώμης, πού ψθά:νουν σέ πολύ ύ1

Πuροl!>ολον τοϋ ετοος 1895, ,τρόδρομος τοϋ σuγχρονοο ,τupoGoλou.
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ψηλά. έιπίιrοεδα. κ.α.ί πού φα.ί νοyτα.ι
νά. ά.π.α.ιτοί}ν, y:ά, τό ξε,<αθάιpιΟ'μ,ά,
τους, μιάν iλλη τεχνι'>',ή. Πρόκ,eιτα.ι, eιμ,ως, για. μια κχ-:οιr.ιν,1
έ.π�πλοκή. 'Αρχικά., σέ μιά, μ•.κρή
.
νη όμάιδα., ή μεyα.λύτερη
άνθρώπι
μυϊκή δύνα.μη α.ποψα.σιζει σέ
ποιόν ά.νήικει ΚΙάιτι η πο.ά, θέλη
ση wρέιπει να πρα.γμα.τοποιηθη.
Σύ1ντομα ή μυϊκή δύ,ισ,1ιη 1Χύ�,α. ετα.ι
,,
'
,
0 - .,,
., vγ1 την σ,v�ιχ,:χ·ιστ α.
,1
χρησψοπο: ηση των έρy:χιλείων
κσ,ί ετσι VtΥ.ά.ει οποως εχει τα.
ΧΙ'Χλιύτεpα. σπλα. 'Υ) σποιος τά. χρη
σιμοποιεί περ:1:,,σ'ότερο επιδέξια.
Μέ την δημιcυρy!α. των σπλων ή
δια.νοητι-κr; ά.·ιω,ερότηrtα. ά.ρχί ει
η&η γά, π:χ:ρνη την θέ>ση της μυϊ
κης δύν:χ11ιης, εστω καί α.ν ό τελι
κ,ός σκοπός τcυ άγώνα. πΙJ,�α.:J.έ'Ιη
δ ϊδιος. Ή όπαχώρφη ,ου ά.ντι'i
,
,
'
ζ '
πα.Λ<Jυ
επιτυ
γ,χα.νετα.ι ,:ιε pι ι,κωτερο τρόπο, rr.α.·ι ή βια το'/ εξσ,
φα.νίζ-η τελείως, δr;,λοοδή τό'Ι σκο
τώνει. Τό σύστημα. α.ύτό εχει δύο
rολ�εαΥεκτήιματ:ι,, δτι δη,λα.δή ό
ά.Υ'Ό!ιπα..λος δεν :.1ιΠοpεί νά, ξαι,ιαρ,
' �.JΛ
��r, η π ριπτωση
'
'
2.
τις
t:σt:::
χιση
�
_
-ου
χθροπραξι1ες Υ.χι, οτι ή μ.οιρcι.
συμ,6ουλιεύει τούς α,υ,ους •ισ. μ'Υ)'I
άικολουθrήσοt.J"/ τό πα.ράιδειyμά, του.
llολλές φορές, στήν θέση της έ
πιθυμ,ία.ς yιά φόνο, ε.ρχεται ή
σκεψη, στι ό έ.χθρός μπορεί νά
χρφιμ.οποιrι'θi) σά,ν δουλος, δ.ν τό,ν
τpομΟΥ,p:χ>τήσουν ά.ρχ,ετά. κ.α.ί τό'Ι
αφήισουνε ζωvτανό.
Τά. πράιγ:_ια.τα. είνα.ι ά.π,λa, δοο
ή 'Χ.Οt'\Ιότψα. αποτελιείτ'7.-ι μόνον
&.πό ενσ..Ν ώpισμ,έ"Ιο άιριθμό &.τό
μων μέ ϊση δύνα.μη. οι νόμοι 'ΧΙΟ',
θορίζσJ•/ μέχρι σε ποιό OIΊfitJ.είo
πpέ1Όε: νά. rοεριορίζεται ή έ.λιευ�
θερίια, του m,θε. άτ61μου, οτα.ν (}έλη
χρησιιμαιοσιη τήν δύ·ιαιμή
('

'

'

J,

n

1971

του κ,α.ι ετσι είνα.ι &JΙ'ια.τόv νά. ύ
πά.ρχη α.σφά.λεια. στήν συλλ ογική
ζωή. Μιά. τέτοιcι. δμ ,ως κχτά.στα.�
ση ειρήνης, μπορουμε νσ. την
σΥ,εψθουιμε \W'IOY θε, ,ωρη�τ:rκά, στην
πp1,γι_ι1.τιΧJόrcητσ. τά. πρά.γμ,α.τχ γί
·ιονw.ι ποιλύrΠλΙΟχα. έπειδή ή ¼Οt
νό'τητα. ά.πό τη'Ι σ,pχή ·ηδη πεpι
λψ66,νει στοιχείχ μ,� rlνιση 1δυ
νοομη, 17,V'δpΞς χσ,ί yυ"tα.τχες, γονείς
καί πα.ι1διά. κα.ί σάν συνέ.rοεια. τού
π ολέμ,�υ κ,χί �ης ύποτ�yης νιχ,η
, Χια.ι νιχ,η,μενους, που μετατρέ
τες
ΠΟ"Ι"tαι σi δούλους y.,α,ί σέ ώφέν
τες.
Τό δί•ΙJα.ιο τη; ΥJ(Χ νότητα.ς yί
νετα.ι τότε ϊικψρα.ση των σχέσεων
ά.νίiσων δυ1νάι�zω·ι στό έ.σωτερι'..οο
τη;, οί νόιμο: yίνον-7.,ι &mό ε. Χεί
νοος yJ:ι,ί yιά, 'Χείγου:; ποϊ, χ,ι/4Ξp
νουν Χα.ί πα.ρα.χωρουν Ηά..χιστα.
δ· Υ,1.ιώμα.τα. σέ χ,zίνους πο� εχουιν
ύπαισ,χ θη. 'Λ πό τότε κια.ί σtό έ
ξης ύπ6,pχουν σ:ήν κ,ο:νότητα. δύο
π-ηγες ά.νη1συrχιων, ά.λλά τχl)Ι'tό
χρονα. κα.ί τzλ1ειοπο:iσεως του δι
χσ.:ου. ΙΙρωτα. - πρώτα. ·ή προσ
πάθzια σ.ύτου ·η έΥ.εί�νου του ΧU
ρίου νά. ξεψύγη άιπό τούς περιο
ρισμούς, πού tσχύουν yιά. δλους,
νά ε.πι1σtτρέψη δηλα.δή &πό τό Βα
σίιλειο του διy,α.ίου στό n,.σίλειο
-ης β(α,ς Χ!Χί σε Οεύ't1ψΎ) θέlση οί
ιπ.ρο:,π:χJθzι,ε:; τώγ ύπΎ)ΙΧιόω,ν νά, έ
ξα.σψσ,λί1σουν περισσότερη δύνα.μη
γιά. 'ι?ι. ά ιcι..γνωρ:1σθοϋv &ιπό τόν
νόiμο. Οί &,λι;,αyέ :; ,α.ύτές, νά. ξε
φύγουν δηλσJΟ'Υ) από τό -7..Vt ο οί
κ.α.:ο Υ.α.ί 'ιχ πzτύοcουν εν:χ δίικ,α.ιο
ϊσο γιχ οι.ους.
"Οσαν ά.φορi τ+,,ι έrπ�ι.:ή μα.ς,
σίγο•ψη ι&.πο--:pΟΙΠή ταυ ποΗμου
εί ηι οiυ"tατή μ.6,νr>ν αν ο: α.ν{)pω
ΠΌι συμ-φων'ήσουν στήν δw,ιοuιρ
γίlα μισ,ς κενrφικης έξσυ,�ία.ς, στίς

τι

1971

ΕΙΝΑΙ

ο
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'���
�1

'Αμερικανικός 1τύραυλα; τύ1του «'Ορτίικι»

άποφ,iι:,,z�ς :η:; δπ'J�Ι?:; θΧ 1Jπ6κ.ει1vrαι δλες ο: συyκ,ρούπις τών
7Jμψερόντων.
'Όλα. δοο. βοηθΌυ'ι 'Jτή δryμι
ουργι[α. χt�θημα.τικών δε'JΙ:ιω ι,
-ι�,.ι.εσα. :πού:; ά.'Ιθρώιrccυ;, πpi1tΞ:
'li �νΞpγου·ι ένχ·ιιτ:σ·ι τοσ π?λέ
μου. ΊΙ φυχα.'Ιάιλυση δ1i·ι 01:στά
ζει ,ιά, α.ιιτλ+pη κχί 'έρω:ιχ. γιi
χr1�ιπ�, ιc.πειοη, στο σ;ιιμ,ε:ο xυri:�
κα.ι η θlρφκ,ε:α. μ:v..αει yια., το
χ όι
ο πρ
χ
η
ί�ι
α.ψ : «'Αγάlπ ; · -;t� 
σιο·ι σου ως ΟΙΞΧυτο'Ι». Ει·ιχ: Χ7,ltι
πού εϋκσiλα. τό άιπα.ιτουμΞ. δύ
nαλα. δμω:; με:α.:ρέ-rοΞται σi πp:i
ξη.
Είνα.:, έξ αλλου, γ·ιω,::rτό, δτι
Ι)ί πα.ρeμ,6ολέ:ς της κpα.τιy,ης �ξου
σi1α,ς κ.α.ί οί α.π!Χ.γορεοοεις τη:; έκ
κλησLας, πού 'έχουν γ:ά. στόιχο τή
σκιέψη, ΟΕ'Ι βοηιθουν στή δηψσυρ-

α.

..

,

l.

(",ο'

'

-

,

'

yi1. ίχχ·ιω'Ι πολιτω·ι. Ή ιο1�:ι:1κή
προϋπ6ιθε:;η Oi ήτχ�ι ψυ;1ικ.ά: μι�
i·)θρώ,πι·ιη χο:·,ω'Ι>χ, που θα. ειΖ,Ξ 'J�οτά.ξει �ί:; π?pορμ'ή'J'Ξ..::; της
'J':r;. Ο.Υ.t1:τa;:,ι1, τη:; λ οyικης.
'.\rπό :i ψυχολ ογικά. χ:χ.ρ:χκτη
pι::π:κ,i του πολιτ• :;�:ιού δuσ qχ;,i
-ιrητΧ: τi χα.ρ1.κτηριστ:rι,ώr:φχ.
Τό δυ'Ιάιμω:.1/χ της νο 'σεως, χα.ί
ή πρό:; τά. JJ.ιZ:JΧ σ-τρσφή τη:; έπι1,ΞτιΥvότητος μi τά. πλεο·�εχ.τήμχ
τα. Υ,Χί τούς Υ,ι ·ιδύνους ποϊ.1 :J'U'lεπά
"(Ι�α.:. Ό πόλε,μος ερχετ:χι σέ
:pομεpη, επΧyη
,
\ με' ο�'λη τψ
' ψυχιΥ,ή κ.1:ά.σαση πού μrlς έπι6ά,λ
λε: δ πdλ:τισμό.:;, •,w,ί 'έτσι ΟΕ'Ι
α.1·ιεχόμ'Χlσ-τε r;ιά. -όν πόλφο. Βέ6α.:α. yιά. μιi� τούς ιρη��:;,·&ς οέν
7
πρcικειτα: μο'Ιο'Ι yι.α. ,μια. δ:ανοη
τ-:κή &p•ι-η�
, η, πρόrχ.::,:τα.: yιά. κά.
τ: πού εί\!α.ι αιοuvισ.τοv γά. τό ά.'.!ε-

1 Λ I L ΟΣ.
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χθοϊψε κα,ί &.πό ιδ,.ο:Jυγ,χ.ρασίσ,
καί νομ.ι�ζω &τι οί α1σθητι-κοί
ξε1tΞισμ,οί του πολιμου δcν cχου•;
στήν αιρ-νηιτη μας μ:,κ.ρό,ερο πο
σοστό &πό 8.τι εχο:η οί ώ μιcιτη
τές του.
Πόσο, θά, πρέιπει νά -rοΞ:p:μένοUΙν
γ�. ά νά γ&νουν κ.αί οί α.λλ:,ι ειρη
νι,στές; Δέν μπορουμΞ 'ΙΧ τό ,-cυ
μz, ϊσως δμως δέν π.ρ6Ικ.z:τα,ι γ:ά.
μ:ά ούτοπ�στι·,::ή c.λπ�ο'Χ. Ποωύς

1971

δρόμους θά. iΥ,ολο υf3'ήση ό ανθρω
πα; γ:ά , ά. θ έσ,η τέρμα στόν πό, 
λ εμο, ορόι!.ΙιΟ'Jς εμ.ιμεσους 'Υ) ΙΧ1JΙΞ
σους, ·&εν 1μποροϋμε ιά τό κιpί:ισυ
;.ιΞ σ.ntό τώpα. �τό μετ;αξύ μπο
ροίψz νά. πουμε: ο),rι, on ροη
θουν τήν, πο,λιτι,αμένηι έιξέλιξη ερ
yάlζο·ιται έΨJ..'Ιtί.Ο'; ταυ πΟΙλψου,.
1

1

0

Δικ.ός σα,ς
ΣΙΤ'ΚΜΟΙΝΤ ΦΡΟ·ϊ·ΝΤ

Το τελευτα:ϊον Ο"tλον τcu τpομου
ή

Aτouc,Gc:ψ&α.
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ΑΠΟ ΕΝΔ ΙΤΡΔΤΟΠΕΛΟ ΙΥΓΚΕΝ1ΡDΙΕΟΙ
,

Ε ο μ ο Υ κ υ
Ή απανθρωπία του πολέμου
καi των φυλετικών διακρίσεων

Ο ΣΥΓΡ ΑΦ ΕΥ Σ του διηyή1ματος, πού ά:κολουθε'ί, Π ρίιμο Μ.
�ι, ήλuκί1 ας τώρα 52 έτων, yεννή'6ηκιε στό Τουρϊνο καί σπούδασε
Χημεία. Κατά την διάρκεια του πολέμου, ώς Έ�ραϊος, συνελή
φθη 'αιτο τούς Γερμανούς καl μετεψέρΒη στό στρατότιεδο του "Α
ουσ�ιτς. Τήν φρίκη του στρατο'Ιtέδοu έκείνου, τήν ά:τιανθρωτιία των
ψυλιετικων διακρίσεων ,κal γενικώτερα την άτιανθ�ρωπία τοϋ τιο
λέμοu τιεριyράcpει στό ερyον 1:IOU «"Αν αύτός είναι ενας ανθρω
πος». Τό κομμάτι, τιού τιαραθέτομε, άναψέρεται στόν θάνατο ένός
συντρόφου στό στρατόπεδο του Σόμοyκu. Αύτό, καθώς καl τό
ποίημα, 'εχουν άποδοθη στην έλληνική •αιτό τον συνεργάτη της
4-Θεσσαλονίκης» κ. θωδ. Ί ωαννίδη.
25 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ

.,.Ηταν ή σειρά του Σόμσy ..•J .,.Η
.
τα:ν ενας Ouyypα; χημικός, γύρω
ατά ,τενηντα, άδύνατος, ψηλός καί
λιγομίλητος. Σάν τόν 'Ολλανδό, βρί
σκοντα:ν σέ άναρρωση άπό τύφο καί
σκαρλατίνα. .,.Ηρθε ομως 1,ό:τι τό
καινούργιο.
Τόν
ε,τιασε δυνατός
,τυρετός. 'Εδώ καί πέντε μέρες
1τeρί1τοο δέν ετπε λέξη : άνοιξε τό
στόμα του τήν ήμέρα έκεινη καί εί
η:ε μέ σταθερή φωνή.
-'Έχω μιά μeριδα ψc:,ψί ,(ά�� άπ'
τό σακκούλι. Ν ά τήν μοιράσΞ.τε έ<'εϊς
οί τρείς, 'Εγώ δέν πρόκειταt νά ξα
ναφάω.
Δέν βρήκαμε τίποτα νά πouμtc, τό
τε δμως, δέν άκουμπήσcφε rό ψωμί,
ΕΊχε ,τρηστεί τό μισό του η:ρόσω,το
'Όσο διατηραJσε τήν συνείδη:τή του,
εμεινε κλεισμένος σέ μιά τραχειά
σιωπή.
Τό βράδυ ομr..χ;, κι δλόκληρη την
νύχτα, καί yιά δυό μέρες χωρ1.ς δια
κοπή, ή σιωιn:ή λύθηκε άπ:' ιό παρα-

μιλητό. 'Ακολουθώντας !ίνα τελευταίο
ά:τέλειωτο ονειρο ύποταyης '(αί σκλα
Gιο:ς άρχισε νά μοορμοορίζε, «ΓιαΜλ»
κάθε φορά πού εGyαζε άνάσα, κανονι
κά καί έπίμσνα σάν μηχαvή, «Για
Gόλ» κάθε φορά πού χαμήλωνε τό
φτωχό χτένι των πλευρών, χιλιάδες
φοοές, τόσο πού νcc: σου εp)(Ξ.ται οpε·
[,η νά τόν τρανrαξης, νά ·,όν πνί
Ε.ης, ij τουλάχιστσν ν' άλλάξη λέξη
Ποτέ δέν κατάλαGα, όπως τότε,
πόσο πολύπλοκο 1τρο:νμα ε1ναι δ θά
νατος του άνθρώπου.
'Έξω συνέχιζε άκόμη 1) μεγάλη
σιωπή. Ό άr:,ιθμός των κο::>ά'(ων η
ταν πολύ με'ιαλύτερα; κι ύλοι ξέ
ραμε τό 'ιιατί, Μόνον σέ ·τολύ ά
ραιά διαστήματα ξαναξιmνοuσε δ
διόlλσyος τοίι πυροGολικοG,
'Όλοι ελεyαν μέ τήν σειρα πώς oi
Ρωσοι γρήγορα, άμεσως, θά: <ίq,ιrα
ναν. 'Όλοι τό διακήρυσσαν, όλοι η
ταν σίyα.ιροι, κανενας όμως δέν κα
τώρθωνG νά τό τιαραδεχτη ηρεμα.
'Επειδή ατό στρατό,τεδο χά�.�αι ή
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συνήΟεια τηc; tλ-πlδαc, και άκάυη Ι\αί
ή έμπιστοσύνη ατό ίδιο σου rό λοyι
κο. L ιό στρατό-τι:δο ή σκi.ψη ε!ναι
άχρηστη tπε,δη rα γεγονότα fξελlσ
σονται τίς Ήεpισσοπρες ΦΟΡ · ς ιμε
φοπο χvαπο.v, ε;ο. Ι<αι ,ανFι κα\\Ο,
ι'·•τειοη 11 "'c'i'I κραιο.υ L(.)V'):JI\ μια
ευαισΟησιn: που ι1ναι πηyη nο·,συ 1,αι
Ίου καπι ωc, nrx vι ητι κο" νομ,,c, τη<,
φυσης rην uμGλύνtι οιαν rα βσσα
να ξε,rι:ρνα�ε lνα ώρισμι νο οριο.
'Όπως μι,_ τι1ν χαρά, μι τόν φΜο,
μι,_ τόν Ίδω πονο, i rσι Ι\αl μέ τήν
άνα;μονή κουρυ.ζεσαι 'Τχονιας ψ'Ι:ά
σε1 στίς 25 Γενάρη, με κοιψ·νους
άπο οχτώ μιρες τούς δεονους μέ
ιυν αyριο tκι:ινον κοσμο ,ιού ηταν
ομως ί:νας 1,όσμος, οί ΠLpισσοτεροι
άπο μας 11ταν ύπι 1)6οΛ.ικά κουρα01μι
ναι άκομη καί για νά περ,μίνουν
1 ο ['ράδυ, γύρω άιτ' ι 1Ίν Οερμά
οτρα άκόμη μιά φορά δ l σί.φλς, ό
ΑρΟ�.ψ κι· ιyώ νοιώσι.φr νά yινώ
μασrε καl παι,ι άνΟρωποι. Μπ:::,ρού
σαμε νά μιλαμι,_ yιά τα ,ιαντα Μι
1rα0oc, ακουyα τόν "Αρθσuρ Jά μι
\αη yιά τόν τρόπο πού πεpνανε τlς
Ι<υριακfς σιο Πpο6ενσLp ,<αl 6
Τσάρλc; σχεδον ί:Ι\λαιyι: οταν τοϋ
bιηyήΟηκα γιά την άνακωχή rηc; Ί
ταλιας, yιά τό σκΟ'Ι:εινό καl άπελπι
σμένο ξι:κlνημα της άντάρτικης άντι
στασης, yιά ιον ο.νθρωπο πο,1 μας
1rρ6δωσε καl για την σύλ/ο ηψr'l μαc,
οτά βουνά.
L τό σκυτάο,, 11ιοω καί ,ωνω μας,
οι οχιω αρρωσωι bιν sχαναν μ1iτε
συλλα6η, άκομη καl κεϊνοι πο•1 διν
καταλα6αιναν )αΛ.λικά. Μονcν δ Σό
μοyκυ σκύλιαι,r Lπιι?,ε6αιωνcν'Ι:ας την
ωρα τοϋ Οανατου, τήν υπυιαyη ιw.
26 ΙΑΝΟΥΑ Ρ ΙΟΥ
Μr,,να;με ί,απλωμί.νοι σ· ί ναν κό
σμο φτιαyμινο άπο νι:κμου<, 1,αί οκιLι,
φαν'Ι:ασμάτων I ο τελFυταιο ίχνο<, nο
λ,rισμοϋ είχε χαΘη γύρω μαc, και μ�
σα μαc;. 1 ο ψyο τηc, ά,τοχτήνωση<,
-τού τό αρχισαν οί θριαμ6ευτές Γερ
μανοί, τό ώλοκλήρωσαν οί Γι:ρ,.ιανοl
ιrού νικήθηκαν.
Εlναι 6:νΟf)(,mος αύιός ηου σκο
τώνει, ε!ναι ανθρω,ιος αύτος πού κά
νιι 11 ύφlσταιαι μιά άδικlα. Δέν ε!
ναι 6:νθρω,ιος οποιος, fχοντας χάσει
τόν κάθε συγκρατημό, μοιράζεται τό
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κρει?,άτι μέ !ίνα mωμα. 'Όποιος ,rε
ρLμενε τόν γείτονά του νά τελειώνη
μέ τόν θάνατο, y1ά νά τοίι άφαιρέση
[να κομμάτι ψωμί, ε!ναι, χωρlς δικό
rου φταlξ1μο, πιό μακρυά άπ' τό
πρότυπο τοίί οκεφιόμενου άνθρώπου,
άπ' ο, τι ι:[ναι ύ πιο άκαλλιέρyηrrος
τυyμαιοc, η 6 πιο αyριος σαδιστής,
· Cνα κqμματι ιης ίιπαρξής μας
Lχει τήν tδρα του στ:ς ψυχές αύιων
πού μας πλησιάζουν. Νά γιατl δέν
ι_!ναι άνΟρώπινη ή ιμ,τ ειρ[α έκ.fίνου
που tζησε μέρες στlς όποιες δ αν
Ορωπος ηταν πραyμα στά μάτια τοϋ
άνΟρώπου. 'Εμtις ο! τρεις μείνcφε
κατά !ίνα μεροc, 1άνε.παφοι καl της
χρωσταμι: αίώνια εύyνωμοσύνη. Γι'
αί;ιό ή φιλία μου μι τόν Τσάρλι; θ'
άντέξη στόν χρόνο.
'Αλλά χιλιαδrς μLτρα 11άνωθέ μας,
άναμωα στ· άνοίyματα των γκρίζων
σύννεφων, ξετυλίγονταν τά πολύ
πλοκα Οαύμαια των άερομαχιων. Πά
νω ά:πο μας, τούς γυμνούς, τούς ά
νημπορους, τούς άοπλους, ανθρω,ιοι
rc,ίί καιροί) μας άναζητοίισαν τόν ά
μυι6αιο Οάνατο μέ τά πιό έκλε.πτυ
σμένα όργανα. Μιά κίνηση τοίι δα
χτύλου τους, μποροϋσε νά 1rροκαλέ
ση τήν καταστροφή δλόκληρου τοίι
στρατόπεδου, νά έξαφανίση χιλιάδε.ς
άνΟρώπους, 'Ενω τό σύνολο ολων
των δικων μας ένεργε.ιων καl Θcλή
σεων δrν ητο.ν άρ\\ετό νά παρατείνη
εστω καί yιά �να μονάχα λε.mό τη
ζωη ένός μόνον άπό μας,
· ι ι φασαρία σταμάτησε. τή νύχτα
καί τό δωμάτιο ξαναγέ,μισε άπό τό
μcνολογ ο τοίί Σόμογ κυ.
Μεσα στο πυκνό σκmάδι ξ&πνη
σα μ' !:να τίναγμα. '0 φτωχός «γέ
ρος» ηταν σιωπηλός. Εtχε τε.λειώσε.ι.
Μ' !ίνα τελεmαϊο άνσ:π:ήδημα ζωης
ειχε πεταχτει άπ' τό ξυλοκρέ<3ατο
στο πατωιμα. "ΑΙ\ουοα ιο χτύπη,μα
των yc,ναιων, των yοφων, των ώ
μων καί τοϋ κιcφαλιοίι.
--Ό θάνατος τόν κυνήγησε. άπ' τό
κρε<3άτι του, εtπε χαρακτηριστικά δ
"Λρθουρ.
Δέν μπορέσαμε., βέι?,αια, μέσα στή
νύχτα νά τόν κουι?,αλήσουμε ι:ξω. Δέν
μας Ι!μενε. παρά ν' άποκο�μηθ�με
καl πάλι ...
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"Αν αύτός εfνα1 ένας άνθρωπος:
Έσεϊς που ζητε σίγουροι
Στά ομορψα σπίτια σας,
Έσεις που γυρίζοντας το �ράδυ
Βρίσκετε ζεστο τό ψαyητο καί ψιλικά πρόσωπα:
Σ κεψτητε αν αύτος είναι ενας α:vθρωπος
Που δουλεύει στή λάσπη
Που δεν γνωρίζει άνάπαυλα
Πού άyωνίζεται yιά μισο ψωμl
Που πεθαίνει yιά ενα ν α l η ενα ο χ ι.
Σκεψτε, ιτε αν αύτή είναι ,μιά γυναίκα
Χωρlς μαλλιά 'καl χωρlς ονομα
Χωρlς τή δύναμη της θέλησης
'Άδεια τά ,μάτια καl κρύα ή άyκαλιά
Σάv τό �ατράχι τον χειμω α.
Στοχαστ,εϊτε πώς έτουτα υπηρξαν:
Σας προστάζω αύτ-ές τlς λέξεις
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Νά τίς χαράζετε στην καρδιά σας
ι
'Όταν εtστε στο σπίτι, οταν περπατατε στο δρόμο
'Όταν ξαπλώνεστε νά κ,οιμηθητε
Κι οταν σηκώνεστε
Νά τίς έπαναλά(;ετε στά παιδιά σας
'Αλλοιως, νό: yκρεμιστη τό σπίτι σας.
Ή άρρώστια νά σας t;ασανίζη
Καί τά μικρά σας
rψ άποστρέψουν το πρόσωπό τους άπ' το δικό σας.

ΠΡΙΜΟ ΛιΟΒΙ

Τό αϊt-πμα -ιfiς ψυχής
Του ΓΕΡ. ΒΛΑΧΟΥ
'Όταν δ νους ύπερκορεσθη
άπο συyκριτικάς ,μελέτας δια
φόρων φιλοσοφικων, θρησκευτι
'κων καί θεοσοψικων θεωριων,
τάς δπο(ας άναyνωρίζει καί ά
ποδέχεται, ώς στάδιον πνευμα·
τικης άναπτύξεως, το μόνον έκ
των μελετων αύτων έπιτευχθέν
άποτέλεσμα εtναι ή άμφιt;ολία.
Διά τοΟτο ή συνείδησις μ
, έ·
νει άvικανοποίητος, θλ(t;εται,
ύποψέρει, θέλει νά έξουδετερώ·
ση την άμψιt;ολίαν, πού δη·
,μιουρyεί: έσωτερικον διχασμόν,
άyωνα, σύyκρουσιν των άντι
θέσεων. 'Επιζητεί: έσωτερικήν
tvότητα, άρμονίαν, την (;εt;αιό
τητα έπιτεύξεως του ύπερ(;ατι-

κοΟ t;ιώματος, θέλει ο νους
vά μην μψιt;άλλη πλέον διά
την ϋπαρξιν της πέραν τοΟ θα
νάτου ζωης. Νά ζη συνειδητά
την 'Αθανασ(αν, έκτος χρόνου,
έμπειρικως, έν σώματι η καί έ
κτος αύτοG καί νά δρα είς τούς
άοράτους κόσμους. Ό ϋπνος
νά είναι άπρόσκοπτος, συνέ
χεια της ένσυνειδήτου πνευμα·
τικης ζωης. 'Η πεί:ρα νά άντι
καταστήση την άμψιt;άλλου
σαν πίστιν. Ή διαδοχική άμφι
t;ολ(α νά μην έξουδετερώνεται
με την έπιt;ολην της θελήσεως,
άλλα με την t;ίωσιv τοΟ ύπερ
αισθητοΟ.
Είς την κατάστασιν αύτην
1ά
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της συνειδήσεως ύnάρχει συy
χρόνως άyαλλίασις καl θλιψις,
χαρά καl nόνος. Ή χαρα nρο
ιέρχεται έκ της ένορατικης έnι
κοινωνίας με τας άnοκρύψους
θείας Δυνάμεις καl 'άnό τόν
ταυτισμόν κατα ενα t5αθμόν
με το nνευματικον στοιχειον
της, το μυστηριωδες Άνώπ
ρον «Έyώ», τό όnοιον nρό
nολλου
ά εκάλυψε και άνε
yνώρισεν ώς τον κυρίαρχοrν 'όδηyόν της, ύπετάyη έκουσίως,
μετα χαρας είς αύτό, άψοΟ έ
t5εt5αιώθη δια της nείρας, nερι
των άρμονικων ,και λυτρωτι
κων ίδιοτήτων του θιείου κάλ
λους καl της δόξης αύτοΟ, και
ηδη nροσδοκα άnό αύτό τό α1τροσ11:έλαστον.
,Η θλιψις nροέρχεται έκ της
μη έnιτευχθείσης είσέτι ένσυ
νειδήτου, ζώσης διορατuκης έ
παφης και έnικοινωνίας μέ ύ
nερφυσ�κ,ό: Άνώτερα 'Όντα.
Δέν ίκανοnοιοϋν πλέον τόν
άκαταnόνητον έρευνητην τοίi
άnοκρύψου αί διάφοροι ψαιαl
καl πολύχρωμοι διορατικαι
μορφαι -σκέψειc, πύρινα φαι
νόμενα, τοnία καl συμt5ολικα
γεωμετρικό: σχήματα, τα
ό
nοια παρατηρεί: ουτος διαρκως,
ώς άψώνους, κινητας τηλεορα
τικό:ς είκόνας, ώς καl αί ασυν
τόνιστοι, ανευ είκόνων όμιλίαι
καl ψαλιμωδίαι καl μουσική.
Καl προ 'Π'αντός, αί nονηρίαι,
αί τρομο,κρατικαl nροσnάθ,ειαι
,καl τό: nαίyνια μαζί του του
πλήθους των στοιχειακων.
'Εν τέλει, είναι αύτο που λέ
γει ό μεyά�λος σο,φός Κ,ρισνα
μ,οϋρτι, 'δ' ζων είς τον φυσικόν
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κόσμον αναμορψωτης Διδάσκα
λος: «Ή θιεία δυσαρέσκεια».
Έξ αύτης nροέρχεται ή αλη·
θης ταπεινοφροσύνη, αnαραίτη
τος δια την όρθην ανέλιξιν της
ψυχης. Ή τεχνητη ταnΕινοφρο
σύνη «θό: είμαι ταnεινός δια
νά...» είναι κίνητροrν, nλάνη,
αύταnάτη, κτητικός nόθος, άρ
παyή, έyωκεντρισμός, καl ύ
nοκρισία, εστω και μη συνειδη
τή, έντός κλοιοί} της -ττροσωnι
κότητος, είς τό: nλαίσια του
χρόνου, χώρου καl άnοκρυ
σrαλλωμένης μορψης, είναι ή
Μάyια.
Αί συyκριτικαl μελέται δεν
άναyνωρίζανται ύnο του αλη
ΘοC:ς α1τοχ1ρυφιστου ώς ίδική
του σοφία, αλλά ,μόνον ώς νο
ητικη άσκησις και άνάmυξις
της nροσωπικότηvrος - του κα 
τωτέρου «έyώ»- της διανοίας,
μέ τόν έμπλουτισμόνtτης μέ πλη
ροφιορίες, χρονολοyικα yεyο
νότα και ξένας ίδέας. Δεν ίκα
νοnοιει nλέον ή ξένη σοφία τόν
διψωντα την Άλήθ'ειαv Μαθη
την - ιμεμυη,μένον.
«Ή θεία δυσαρέσκεια» είναι
τό κέντρισμα - το μαστίγωμα
της μετριότητας, προς αφύΠ'Vι
σιν της θείας συνειδήσεως του
•ατόμου, δπως ανυψ ωθη τό
πνευμα του, έλεύθερον, είς τό
πν�ευματικον διάστημα των αο
ράίων κόσμων.
Οϋτω, την αόριστον έλπίlδα πίστιν ύποκαθιστα, δια της δι
καίας προσδοκίας της λυτρω
,:ικης έλευθερίας, δ «ζητων καί
κρούων)) καταλλήλως ενθερ
μος καl θαρραλέος άyωνιστής.

1971J

272

'Ανάλαφρη αυρα
91

Πάρε με άγέρι, πάρε με μcοκρυό:
&ς νό: μ' άyyίξουν οί όμορψιες
-π:ού δλο -π:ροσμένω ...
Ήλιοί9ασιλιέμματα κι άνατολες
πού δεν σκεπάζουν σύννεφα θαμ-π:ά...
Πάρε με, τί κι αν λεν
-π:ώς rμε τ' όνείρου ψεύyω τα φτερά...
'Ανάλαφρη αϋρα
μην με -π:ροσ-π:ερνας μ' ενα σου χαδι ...
Στάσου!
Ι<αl τό τραγούδι της ψυχης μου
όψου�Ικράσου αύτό τό ί9pάδυ ...
Σ ερyιάνισέ με, σύρε με μακρυά
σε ξέφωτες -π:λαyιες yαληνεμένες
κι έ-π:άνω ά-π:ό κορφες -π:άρε με άyέρι
στρωμένες με των τέλειων τlς ψυχές.
Σ' ενα λιθάρι άπόθεσiέ: με ό:παλό:
κι &ς με χαϊδέψουν
ήλιοί9ασιλέμματα κι άνατολες
πού δέν σκεπάζουν σύννεφα θαμ-π:ό:
ερχεσαι νό: με ί9pεϊς.
Καl τότε, άyέρι, κάνε δπως θές:
Πfσω με φέρνεις η ψηλό: μ' άφίνεις,
τό ίδιο θε ναναι.
1 ότε, οϋτε θάνατο καl οϋτε ζωή
-π:�ά θό: φοί9αμαι.
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ-ΜΑΡΑΒΕ'ΝΙΔΟΥ
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[ Κ 4 ΤΟ!TU Ο fΝ ΤU Κ Ο! ΤU [UfJ[IO!
ΤUΣ [8N[ffPIIAI ΤΩΝ fΛΛUΝΩΝ
ΘεόκληtΌς Φαρμακίδης
Ύ π ό Δ Η Μ. ΧΑ Τ Ζ Η ΓΙΑ Ι\ Ν Η
Τέως Ύπουργου καi Δημάρχου Λαρίσης
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ των 150 έτων άnό
τήν 'Εθνεγερσία -καί μέ πρωτοβουλία της Ίερδς Μητροπό
λεως Λαρίσης καί της Κοινότητος της Νικαίας- έτελέσθη
στή Νίκαια Λαρίσης φιλολογικό μνημόσυνο τοϋ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ, μέ όμιλητή τόν τέως Δήμαρχο Λαρίσης καί τέ
ως 'Υπουργό κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.
Ό «ΙΛΙΣΟΣ» θεωρείται εύτυχής προσφέρων στούς άνα
γνώστας του όλόκληρη τήν όμιλία τοϋ διακεκριμένου 'Έλλη
νος nνευματικοϋ καί κοινωνικοϋ παράγοντος.

'Εκπλήσσει πρωτα ή προέ
λευσις τοϋ θεοκλήτου Φαρμα
κίδου. Ή Τσαριτσάvη, ίδιαιτέ
ρα πατρlς τοϋ έψαμίλλου του
Κωνσταντίνου Οuκονόμου του
έξ Οίκονόμων, καl αί Μηλέαι
του Πηλίου, 1διαιτ:έ'ρα πατρlς
του 'ΑνθLμου Γαζη καl του
Γρηγορίου Κωνσταvτα, έyνώρι·
σαν την τουρκικην
δουλείαv

11ων πέντε αίώνων. 'Αλλά τό
«χωρίδιον Νεμπεyλέρ», ή ίδι
αιτέρα πατρlς του θεακλήτου
Φαρμακίδου, μέ τον αλλον θεσ_
σαλικον κάμπον πέραν της
τουρκικης δουλείας των πέντε
αίώνων, είχαν γνωρίσει καl την
κοινωνικήν των δουλείαν τριών
χιλιάδων έτων. Άπο του ετους
1050 προ ΧριστοG, μέ την είσ-
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C9ολή ν έξ Ή πείρου των
Θε
σπρωτων η Θεσσαλων είς τό
τότε καλούμενοv Πελασyικόν
"Αρyος, οί έλεύ&εροι καλλιερ
yηταί της yης του, είχαν χάσει
1'αί τάς ίδιοκτησίας των καί
τήν προσωπικήν των έλευθερί
αν. Έδουλώθησαν έν κυριολε
ξί� είς μίαν όλιyαρχίαν κυρί
ων, οί όποϊοι εδωκαν είς τήν
χώραν καί τό ονομα Θεσσα
λία.
Οί καλλιερyηταί της Θεσσα
λικης yης καί οί αλλοι yεωρ
yικοί της προλετάριοι είτε ώς
πενέσται της έλληνικης καί
της Ρωμαϊκης άρχαιότητος, εί
τε ώς δουλοπάροικοι κατά τόν
Μεσαίωνα, είτε ώς κολληyοι
καί παρακεvτιέδες κατά τήν
Τουρκοκραtτίαν, άκόμη καί κα
τά τά πρωτα ετη της ά-π:ελευ
θερώσεως της Θεσσαλίας μέ
χρι των ίδικων μας χρόνων καί
άyώνων, ε1χαν περιέλθει είς
την τάξιν των σκλάC9ωv της yης.
Καί μέσα είς την έθνικηv καί
κοινωνικήv δουλείαν των τριων
χιλιάδων έτων, ε\ια άπέραντον
πνευματικό σκοτάδι έσκέπαζε
τήv θεσσαλικηv πεδιάδα.
Άyνοοϋμεν τό ονομα των
yονέων του Θεοκλήτου Φαρμα
κίδου. Γνωρίζομεν μόνον οτι
τό C9απτιστικόν 11ου δνομα ητο
Θεοχάρης. Καί κατά προψορι
κην παράδοισιν είς τήν yενέ
τειράν του, φαίνεται οτι τό οi
κοyενειακόν του έπώνυμον ητο
Χατζάρας. ΆyνοοGμεν έπίσης
αν οί yοvεϊς του έyνώpιζrο
yραψην καί άνάyνωσιν. Ή μη
τέρα του ά:σψαλως εlχε αyνοι
αν γραμμάτων. Ό πατήρ του
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ίσως vά είχε μάθη ά:πό τόv πα
πα τοϋ χωριοϋ νά συλλαC9ίζη
τήν Όκτώηχον. •Από τό οτι ό
Φαρμακίδης άvαψέρει, οτι οί
ycιvεϊς του ύπηρξαv yεωρyοί
καί άπό τό yεyονός, οτι ή οί
κοyέvειά του ητο είς θέσιν νά
στείλη τόν Θεοχάρη ε\ια η δύο
ετη είς τήν Λάρισαν ϊνα έκεϊ
μαθητεύση, δέχομαι δτι οί yο
vεϊς του ησαν κολληyοι του
τσιψλικιοϋ ΝεμπεyλJέρ.
Τά παιδικά του χρόνια ίστο
ρεϊ καί ό 'ίδιος είς την «' Απο
λοyίαν, του, 'ίσως καί μέ κά
ποιο διαψαινόμενον
παράπο
νον καί λέyει:
«'Εκ χριστιο:νων yονέων, τήν 25
Ία:vουαρίοu 1784, yε.ννηθείς έν Νεμ
,τε.yλέρ, χωριδί� τοϋ κάiμ,τοu της Λα
ρίσης, κα:τε.τάχθην καί έyώ διά τοϋ
μυστηρίου τοϋ θείου βα:mίσμα:τος είς
τήν θρησκείο:ν καί έκκλησίαν των γο
νέων μου, κα:ι ε.ίς αύτήν ό:ν!οτpάψην
έκ νεα:ρας μου ήλικία:ς. 'Αλλά κα
θώς άνετρέψοντο τότε οί χρ1 στιο:νοί
της όρθοδοξου Άνατολικης 'Εκκλη
σίας, δηλαδ'ή χωρίς κατηχήσεις, χω
ρίς τινος άλλης χριστιο:νικης διδα:
σκα:λίας. Διδαχθείς δ' ε,τειτα: έκ ,τε
ριστάσεως όλίyα: έ.λληνικά yράμμα:
τα:, ό:νέyνωσα τινά συyyράiμμα:τα των
θείων της 'Εκκλησίας Πατέρων καί
κι:mετάχθην κατόπιν καί είς τόν κλη
ρον, νέcς ετι ων τήν ήλικίο:ν, 'Εν
[τει 1802, τήν ήμέρο:ν της γεννή
σεως του Κυρίου ήμων Ίησοu Χρι
στοϋ έχειροτονήθην διάκσνος έν Λα:
ρίσn καί πρεσΜτερος τήν 30 Αύyού
στου 1811, έν Β ουκουρε.στίοις, όλί
yον τι πολυμαθέστερος. . . Ποτέ δεν
έκα:υχήθην έπί σοψίc;ι. Της σοψlας μου
τά ψωτα δεν ε!vαι θαυμάσια:. Ή χά
ρις α:ϋτη έδόθη είς τούς ί.ξ Οίκονό
μων yενεα:λσy οuμένους Οίκοvόμους
κα:ί οχι είς τούς έξ ά,τλων yεωρyων
κα:τα:yομένους, δποϊος εl ι-ι αι έyώ. 'Έ
μα:θον δε κι έyώ έκ περιστάσεως
όλίyα: yράμι,.α:τα:».
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Κα.ί &:πα.vτωv ψα.ίνzτα.: είς ά.ν
ο�ποολους τοιυ, προσίΜ'tει:
«Κάπηλcχ; της παιδείας bέν εyινα πο
τέ, οϋτε ... ήθέλησα ποτέ νά θησαυ
ρίσω χρήματα».

Τό κείμ�ενο'\Ι του θεοκλήτου
Φαρμακίιδου δεν φανερώνει μό
νον την μετριοcpροσύvην καl τό
ηθος του άνδρός. 'Αλλα καl
εκπλήσσει.
Ό ίσάξιός τc.υ καθολικός ίε
ροκήρυξ της Μεγάλης του
Χριστοί3 'Εκκλησίας καί πασών
των όρθοδόξων του Γένους
Έκκλησιων Κωνσταντϊνος Οί·
κονόμος δ εξ Οίκονόμων είχε
μακραν οίκοyενειακήν εκκλη·
σιαστικήν
παράδοσιν. Ό δε
πατήρ του, Κυριακός Οίκονό
μος της Τσαριτσάvη ς, εyνώριζε
καί την άρχαίαν Έλληνικήν
yλωσσαν καί την λατινικήν.
Καί τό:ς εδίδαξε είς τον υίόν
του ά-τrό της παιδικης αύτοG ή
λικίας. Καί άκόμη δ Κωνστω
τϊνος οικονόμος είς νεανικήν ή
λικίαν εμαβε είς τα Άμπελά·
κια άπό τον ίατρόν Ζήσην Κά
�ουραν την yαλλικήν yλωσσαν
και προς συμπλήρωσιν των
σπουδων του είχε είς την Τσα
ριτσάνην επί τρία ετη (17991802) διδάσκαλόν του τον έκ
Λαρίσης μεyάλον διιδάσκαλον
του Γένους Κωνσταντϊνον Κού
μαν.
Ή εν συyκρίσει προς τον θε
όκληταν Φαρμακίδην καλυτέ
ρα τύχη του Κωνσταντίνου Οί·
κονόμου ούδ' επ' ελάχιστον
μειώνει την αίyλην καl άκτινο
�ολίαν του μεγάλου τέκνου της
Τσαριτσάvης, πού ύπηρξε τό
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Άηδόvι του 6:μ�ωνος καl δ με
γάλος διδάσκαλος του Γένους
καl συyyραcpεύς πολυyραψώτα·
τος. 'Αλλα τόv δμιλοGντα, πού
εyνώρισε τας στερήσεις των
μαθητικων του χρόνων, είναι
ψυσικόν να συyκινη ίδιαιτέρως
ή «εκ περιστάσεως» μάθησις
εξόχου τέκνου του σκλα�ωμέ·
νου θεσσαλικοG κάμπου καί ή
εκπληκτική του σταδιοδρομία
είς την 'Εκκλησίαν, είς 'ΊΟ 'Έ
θνQς, είς την παιδείαν.
'Αλλ' δ θεόκλητος Φαρμακ[
δης δεν ηύτύχησε νά άκο,ύση
τον '1 ωάνvην Πέζαρον της σχο
λης του Τιρνά�ου καί διδάσκα
λον του Κωνσταντίνου Κούμα.
,Αλλ' οϋτε καί τον Κωνσταντϊ
νον Κούμαν είς την σχολήν rτης
Τσαριτσάvη ς (1799-1802), την
διδασκαλίαν τοιΟ δποίου άπή
λαυσε εύτυχως δ Κωνστα'v'τϊ
'vΟ,ς Οίκονόμος. Καί δiν προκύ
πτει άπό καμμίαν μαρτυρίαν
δτι ό θεόκλητος Φαρμακίδης
εμαθήτευσε κατα: τάξεις καl
άπεπεράτωσε τα μαθήματα έ
νός πλήρους σχολείου. Τά όλί
yα yράμ.ματα της παιδικης του
ήλικίας τα εμαθε «εκ περιστά
σεως», δηλαδή κατ εύκαιρίας.
Άπό τόν ίερέα του Νεμπεyλερ
θα εμαθε να δια�άζη την Ό
κτώηχον. ΆσκοGσαν τότε οί ίε
ρεϊς των χωρίων καί την διδα
σκαλίαν των στοιχειωδεστέρων
yραμματικω" γνώσεων.
Καί
άπό κάθε του χωρίου των οί
κοyένειαν ελάμ�αναν κατ' ε
τος ενα κοιλόν (22 όκάδες) σί
του δ ά την ίεροπικήν των ύπη
ρεσίαν και ενα αλλο κοιλόν σί
του δια την διδασκαλίαν των.
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Είχε δ ΦαρμαΚΙίδης τό άτύχημα
νό: χάση τον Δεκέμι:ιριο του
1799 τον πατέρα του ΚJ(Xl τον
Μάρτιον του 1800 τήν μηιτέρα
του. Καί αψου εχασε τούς yο
νεϊς του, μετέι:ιη είς ήλικίαν 17
έτων είς την Λάρισαν και έ
κεϊ έδιδάχθη τό: στοιχεϊα της
άρχαίας έλληνικης yλώσσης.
Είς ήλικίαν 18 έτων, τήν ήμέ
ραν των Χριστουyιέννων του
1802, έχειροτονήΘη έν τt;J vαt;J
του Άyίου Άχιλλείου διάκο
νος άπό τον Μητροπολίτην Λα
ρίσης καί μετέπειτα 'Εφέσου,
τον πdλύν Διονύσιον Καλλιάρ
χην. Ό Καλλιάρχης οδτος ά
πηyχονίσθη ύπό των Το(Jρκων
είς την Κωνσταντινούπολιν, α
μα έξερράyη ή 'Ελληνική 'Ε
πανάστασις του 1821. Χειροτο
νηθείς δ Φαρμακίδης διάlκοvος
μετεσχημάτισε τό (:>απτιστικόν
του ονομα Θεοχάρης είς θεό
κληrrοv. Τόν Μάϊον του 1804 ά
πηλ:θε είς τήν Κωi\Ιστα:ντινού
πολιν. Διέτρtι:ιε έκεϊ ενας θεϊος
του, δ ίερομόναχος Παtσιος.
Είς τήν Κωvσταντινούπολιν 6
Φαρμακίδης έμαθήtτ:ευσε, έπί
δύο περίπου ετη. Έκ περιστά
σεως λοιπόν εμα1θε τό: πρωτα
yράμιματά του. Τουτο σημαί
νει δτι ύπηρξε αύτοδημιούρyη
,μα. Κάτι περισσότερον. Ύπηρ
ξε αύτοδίδακτος.

Τον Σεπτέμι:ιριον τοC- 1806 α
νεχώρησε ώτό τήv Κωνσταντι
νούπολιν διό: τό Ίάσιον της
Μολδο&λαχίας. Διέμεινε έκεϊ
τέσσαρα περίπου ετη , ένίοτε ί
ερουρyωv, άλλό: κυρίως διδά
σκων την έλληνικήν yλωσσαν
είς ο'ίκους μεyιστάνων. Εύρί-

1971

σκεJτο είς τό '1 άσιον, δταν έ
ξερράyη πόλεμος μεταξύ Ρω
σίας καί Τουρκίας. Οί Ρωσοι
είσέι:ιαλοv είς τας παραδο1υνα
(:>ίους ήyεμονίας. Ήδυνήθη τό
τε 6 Φαρμακίδης νό: εχη ίδίαν
άντίληψιν τί ητο Ρωσικός
στρατός έν έκστρατείςχ. Αί κα
ταπιέσεις καί αί καταχρή
σεις, πού ησκησαν είς τόν τό
πον ήyήτορες καί στρατιωιται
του Ρωσικοϋ στρατου, έξήyει
ρον τήν φύσει φιλελεuθέραν
ψυχήν του θεοκλήιτου. Καθ' δ
λην του τήν ζωήν διετήρησε την
δυσμενεστάτην yνώμην πού εί
χε σχηματίσει διό: τήν Ρωσίαν.
Τό 1811, άπό τό Ίάσιον ιμε
τέ�η 6 Φαρμακίδης είς τό Βου
κουρέστι. Δύέπρεπε έκεϊ
έπί
παιδε,ί� καί διδασκα:λίςχ 6 Κων
σταντϊνος Βαρδαλάχος, μετά
;του όποίου ταχέως συνεδέθη
διό: φιλίας. Τότε οί έν Βιέννn
όpθόδοιξοι 'Έλληνες έζήτησαν
από την έλληνικήν παροικίαν
του Βουκουρεστίου δεύτερον έ
φη μέριον διό: να ίερουρyη είς
τόv έλλην�κόν ναόν rrωv του Ά
yίου Γεωρyίου. Ό Βαρδαλά
χος τούς συνέστησε τόν διάκο
νον θεόκλητοv. Καί έδέχθησαν.
Έχειροτονήθη λοιπόν είς τό
Βουκουρέστι πρεσΜπ:ερος την
30 Αύyούστου 1811. Καί chα
χωρήσας από τό Βουκουρέστι
εφθασε είς τήv Βιέvνην nερί τό
τέλος Όκτωι:ιρίου 1811 καί
1
νiέ'λαι:ιε τα έκκ.λησιαστικά του
καθήκοντα.
Ό Κωνσταντϊνος Βαρδαλά
χος, δστις συνέστησε τόν θεό
κλητον ώς έφημέρωv είς τήν
έλληνικήν έκ.κλησίαν ΙτίfΊς Βι-

α:
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έννης, ητο Χιος λόyιος καί
yραμμιατικός ώτό τούς αρι
στους. Είχε σπουδάσει καί την
lατρικήν είς τό Πατάι5ιον της
Ί ταλίας. Τότε έσπούδαζε έκ,εϊ,
έπίσης την ίατρικήν, καί δ ·Α
δαμάντιος Κοραης καί οί δύο
άνδρες συνεδέθησαν διό: φιλί
ας. Διετέλεσε δ Βαρδαλάχος
άρχικως διδάσκαλος καί άκο
λούθως σχο,λάρχης είς τό σχο
λεϊον του Βουκουρεστίου. Ύ
πηρέτησεν έπίσης είς την πα
τρίδα του Χίον καί κατόπιν ε.ίς
την Όδησσόν. ,Από τήν Όδησ
σόν τόν μηεκάλεσε τό 1829 δ
κυι5ερνήτης Ί ωάννη ς Καποδί
στριας, δστις έπιζητουσε νό:
συyκεντρώση είς πήν έλευθε
ρωθεισαν 'Ελλάδα δλους τούς
δπωσδήποτε διαπρέποντας είς
τά: yράμμα:τα καί τό:ς τέχνας.
·Όταν δ Κωνσταντϊνος Βαρδα
λάχος κατήρχετο τό 1830 είς
την 'Ελλάδα, τό ταξίδι του ύ
πηρξε έπίπο1νον. Καί δταν πό
πλοιον, του δποίου έπέ/5αινε,
είχε φθάσει είς τό: έλληνικό: ϋ
δατα, έναυάyησε μεταξύ Σύ
ρου καί Αίyίνης. Ό σοφός ά
vηρ έπ ίyη. Είς τό φιλολοyι
κόν μνημόσυνον του θεοκλή
τc.υ Φαρμακίδου αξίζει νό: μνη
μονευθ�η καί τό δνομα ένός τό
σον χρησίμου φίλου του. .,Ητο
δ Φαρμακίδης ά:νήσυχη ψυχή.
Έν<';'> έπιτελουσε τό: καθ<ήκοντα
τοϋ ύπεφημιερίου είς τον ναόν
του Άyίου Γεωρyίου, παράλ
ληλα έ�εδίδεπο, είς την Βιέν
νην, είς την θεολοyικην καί
την ψι'λο.λοyικην μόρφωσίν του.
Τότε έξέ.μαθε καί την λατινι
κήν, τήν yερμανικην καί την
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yαλλικην yλωσσαν. Καί αμα
έσπούδασε rrηv yερμανικήν
yλωσσαν, έπεχείρησε έλληνι
κην μετάφρασιν του πράyματι
λίαν μεθΟ'δικου τετραJτόμου
συyyράμματος του Γερμανου
έλληνιστου
καί ψιλολόyου
Φρειδερίκου Ί ακώι5ου
( J acob ), πού εφερε τον τίτλον
«Στοιχεϊα της έλληνικης yλώσ
σης προς χρησιν των σχολείων
της 'Ελλάδος».
Ή μετάφρασις αϋτη ωφέλη
σε έξόχως την έλληνικην νεό
τητα. Ό Φαρμακίδης την έξέ
δωκε τό 1815, είς έποχήν, κα
τα την δποίαν, δπως παρατη
ρει δ 15ισyρό::φος του 'Αναστά
σιος Γούδας, όλίyοι μόνον
'Έλληνες είχαν συλλάι5ει τήν
ίδ�αν της άναyεννήσεως της
'Ελλάδος.
'Αλλ' οϋτε έδω �εριωρίζετο
ή δρασις τοϋ 'άvδρός.
Έξεδίδετο είς την Βιέννην
άπό του 1811 ύπό του Άνθίμου
Γαζη, του Πηλίου, τό περιοδι
κόν «Λόyιος Έρμης». Ή μεyα
λυτέρα ύπηρεσία, πού προσέ
φερε τό περιοδικόν τοϋτο είς
τον Έλληνισμόν, ύπηρξε δτι μέ
την φωτεινην δρασιν του διεδή
λωvε προς rιόν Δυτικόν Κό
σμον, δτι τό έλληνικόν εθνος η
το μέν άπό τεσσάρων αίώνων
δουλωμιένοιν ύπό τον τουρκικόν
ζυyόν, ά:λλό: δ-έν είχε έκλείψει
άπό τον κόσμον. Καί δτι δια
σώζει καί rrήv έθνικήν του
yλωσσαν καί τήν έθνικήν του
συνε.ίδησιν. Καί εφεσιν �χει
τό έλληνικόν
εθνος προς
φωτισμόν του καί δύναται
είς εύνοϊκην περίστασιν ν'
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άναmηθfi. 'Ακόμη τό ,τεριο
δικόν τουτο είρyάσθη, δ,τως
οί είς τό έξωτερικόν έyκαθι
,ταραμεί
στάμενοι 'Έλληνες
ι,ουv 'Έλληνες. Νά ά,τοκτήσουν
ιμέ οίανδή,τοτε θυσίαν 'ίδιον όρ
θόδοξον ναόν, ωσrrε έλληνιστί
νά άκούουν την θείαν λειτουρ
yίαν, νά '5αmίζουν τά τέκνα
των κατά τό όρθόδοξον δόγμα,
νά rrά 'άνατρέψουν έλληνιmί
καί νά διατηρουν είς την άλλο
δαnην τά έλληνικά ηθη καί
θιμα. Αύτου του άρίστου ,τε
ριοδικου ό θεόκλητος Φαρμα
κίδης διετέλεσε άρχικως συν
ερyάrrης καί '5οηθός καί ά,τό
του 1816 ,μέχρι του 1819 ύπηρ
ξε Ικαl εκδότης μετά του φίλου
του Κωνmαντίνου Κοκκινάκη.

ε

Τότε έπηλθε διαμάχη έ,τl του
θέματος ,μεταξύ
yλωσσ�κου
του Άδcχ;μαντίου Κοραη καl
του Παναγιώτη Κοδρικα. -;-ΙΗ
το δ Κοδρικας 'Έλλην, λόγιος,
yεννηθεlς είς τάς 'Αθήνας καί
ά,τοθα, ών είς rrό Παρίσι τό
1827. Ύπηρξεν ενθε,ρμος ζηλω
της της έλληνικης διαλέκτου,
της yραψομένης είς τά ,τατρι
αρχικά σιyίλλια καl είς τά ή
yεμονικά χρυσΜουλλα. Καl
δι' έπιmολης ,του, ητις έδημο
Έρ
σιεύθη είς τον «Λόγιον
μην», έκηρύχθη ύnέρ της άρ
χαϊζούσης γλώσσης των έκκλη
σιαmικων έyyράψωv καl κατά
της μεrτ:αρρυθμιστικης τάσεως
του Άδ. Κοραη.
Φαρμακίδης
Ό θεόκλητος
διά του «Λογίου Έρμου» ύπε
στήριξε μέ θ,έρμην τάς ά1tόψεις
του Κοραη ύnέρ rτ:ης ό:-ττ'λης
γλώσσης. Καl διά του ,τεριο-
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δικου του συvέ'5αλε κατ' έξο
χην είς την διαμόρψωσιν του
yλαψυρου ϋψους της νεωτέρας
Κά,τοιο
έλληνικης γλώσσης.
δημοσίευμα 'άνέμιξε είς rrηv
yλωσσικην διαμάχην Κσραη
καl Κοδρικα καl τούς είς Πί
ζαν της , 1 ταλίας σ,τουδάζον
τας 'Έλληνας. Καl οί5τοι, ά,το
καθιστωντες την άλήθειαν, έ
δημοσίευσαν είς rτ:όν «Λόγιον
Έρμην» άξιοπρε,τη δήλωσιν,
λέyοντες: «Ή μεις δμολοyοϋ
μεν διά του «Λογίου Έρμου»,
εμπροσθεν δλης της 'Ελλάδος,
δτι οχι μόνον δ-έν έψαντάσθη
μεν ,τοτέ rτ:άς έν έ1κείν� τQ '5ι
'5λιαρί� φλυαρίας εναντίον του
κ. Κοραη, άλλ' δτι μάλιστα
yνωρίζομεν τον σοψον τουτον
ανδρα ύnερασ,τιστην της άνα
yεννήσεως του 'Έθνους μας,
ηρωα 'Έλληνα του αίωνος μας
καί τό ονομά ταυ μεγάλως τι
μωμεν καί σε'5όμειθα καί μετα
ξύ των εόερyετων συναριθμου
μεν. Δ ιά rτ:οΟτο και τούς κατη
γόρους αύτοϋ καί συκοψάντας
καί κατακρ(νομεν καί κατηyο
ροϋμεν». Την διοψαρτυρίαv
πέγραψαν είκοσι δύο σ,τουδα
σταί. Μεταξύ αύτων 'και. ενας
Θεσσαλός σ,τουδασιτης της ία
τρικης καl ,μετέ,τειτα εyκριτος
ίατρός, δ Ί άκω'5 ος θεοψιλας,
έκ Τρικάλων.

υ

Την ίδεολοyικην μαχητικό
τητα rroυ Φαρμακίδου οί έ,τί
τρο,τοι του νασυ του Άyίου Γε
ωργίου της Βιέννη ς έθεώρη
σαν άσυμ'5ί'5αmον ,τρός την
ύnεψημερ(ου.
ά1tοσrτολην του
, Αλλ' ,είς 't'Ούς ίδεολοyικούς
του 'άyωνας 'δ Φαρμακίδης δεν
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έyνώριζε νά _κά�μmεται. Καί τό
1818 ύπέί9αλε την παραίτησίν
του άπό rτ:ης θέσεως του έφη
μερίου προς τούς έπιτρόπους,
προς τούς δποίους ιfyραψ,ε:
«Κάλλιον νά τιαραιτηθω, 'ίνα ωφε
ληθfi ά-π:ό τόν «Λόγιον 'Εpμην» δλον
τό 'Έθνος η νά προτιμήσω τόν μι
σθόν του Ναου τιρός βλά<,ην των
'Ελλήνων».

Καl άπό του Ί ουνίου 1818
εως τάς άρχάς του 1819 παρέ
μεινε δ Φαρμακίδης είς την Βι
έννην μόνον ώς εκδότης του
«Λογίου ΈρμαΟ». 'Αλλά πρέ
πει νά έξαρθη 1καl ή Ο::\,ωτερό
της του ηθους του θεοκλήτου
Φαρμακίδου, είς -rάς συζητή
σεις του. Άντιyράψω μίαν από
τάς απαντήσεις του προς τον
Κοδρικαν. Λέyει:
«Δέν ί!.τιραξεν δμως οϋτως δ Κο
δρuκας· άλλ' άναλαμ<,άνων τό τιρό
σωτιον του Νέστορος έκστομα εύθύς
είς τάς άρχάς της άτιαντήσεώς του
το ύς σrrtχouς,
'Ήδη γάρ τιοτ' έγώ άρείοοιν 1iέ
(περ uμίν,
άνδράσιν <i.ψtλησα, καί οϋ τιοτε μ'
(οϊ y' άθέριζον
('Αλήθεια, ως τά τώρα ιyώ οχετί
σθηκα μ' ανδρες, τιού ησαν καλύτε
ροι άτιό σας, κι αύτ ο ί ποτέ δέν μέ
τιεριφρονοϋσαν. 'Ομήρου, 'Ιλιάς, Α'
260 - 261).
'Αλλ.' είτε άρείων αύτός καί ήμε'ίς
χείρονες, είτε οχι, κανείς δμως μέ
ηθη κόσμια άν9ρωτιος δέν ά-tτοκρίνε
ται μέ τόσην καταφρόνησιν τιρός άν
θρώ-π:ους, οί &ποί' οι τόν τιροοκαλουν
συνεργάτην είς κοιηιόν εpyον».
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""Ητο πλέον δημιουρyημένη
ή προσωπικότης του θεοκλή
του Φαρμακίδαυ ιμέ ψήμην καί
έκ11ίlμησιν λοyίου καl θεολό
yου μάλιστα άνδρός ου την τυ
χοΟσαν. Τότε δ ψιλέλλην λόρ
δος Γκίλψορδ, αποψασίσας την
σύστασιν 'Ακαδημίας έν Κερ
κύρς:χ', έπρότεινε εις rτ:όν Φαρ
μακίδην ν' άναδεχθη την δι
δασκαλίαν των ίερων yραμμά
των. Ό Φαρμακίδης
έδέχθη
μετ' ένθουσιασμου καl ευyνω
μοσύνης την πρότασιν, αλλά
κ,αl μ1ετό: είλικρινείας παρεrτ:ή
ρησεν είς τον λόρδον δτι δέν
θεωρεί: τον έαυτόν του ίκανως
κατηρτισμένον ϊνα άναλάί9η rτ:ό
λειτούρyημα τ�Ο κα:θηγητοΟ
της 'Ακαδημίας. θά -είχεν α
νάyκην νά μαθητεύση έπί τινα
χρόνον είς θεσλοyικόν σχο
λεϊον η Πανεπιmήμιον της Ευ
ρώπης. Καl δ λόρδος προθύ
μως του παρέσχε την οικονομι·
κην έvισχυσιν 'ίνα ψοιτήση εις
τό περίψημον καl τότε πανεπι
στήμιον της Γοrτ:'ίyyης. Εις τό:ς
άJρχό:ς του 1819 δ θεόκλητος
Φαρμακίδης παρεχώρησε καθ'
όλοκληρίαν την σύνταξιν καl
την εκ
, δΟΟ'ιV του προσψιλσυς
του «Λοyίου Έρμου» εις τον
συνετα'ίρον του καl φίλον του
Κωνσταντϊνον Κοκκινάκην. Καl
ευθύς εσπευσεν εις τα θρανία
τοC- Πανεπιστημίου rτ:ης Γοτίy
yης. Εί3ρεν έκεϊ καl άλλους δ
μαyενε'ίς σπουδαστάς. Μεταξύ
αυτων καl τον Κωνσταντϊνον
'Ασώπιον, ύπόrrροφον, καl τοΟ
τον, του Μρδου Γκίλψορδ.
Ό Κωνσταντϊνος 'Ασώπιος έ
yεννήθη έκ πτωχων yονέων εις
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χωρίον της Ή-πείροu τό 1790.
Ύ-πηρξεν έκ των διαττρεπεστ:έ
ρων ψιλολόyων της νεωτέρας
'Ελλάδος. Έδtδαξεν εις τήν '1όνιον Άκαδημίαν. 'Έρyα του
μετεψράσθησαν καί εις τήν ι
ταλικήν yλωσσαν. Τό 1842 κα>τ'
ε-πιμονον εtσήyησιν του Θεο
κλήτου Φαρμακίδου έκλήθη ύ
πό της έλλψικης κυ�ερνήσεως
ώς καθηyητής της ψιλολοyίας
εις τό Πανεπιστήμιον rτων 'Α
θηνών. Ό διορισμός του ουτος
τόν περιέ-πλεξεν εις όξεϊαν ψι
λολοyικήν εριδα προς τον ψι
λόλοyον Γεώρyιον Χρυσο�έρ
yην διεκδικ
, ουντα rτήν ιδίαν πα
νεπιστημιακήν
εδραν.
Πάν
τως, ό Κ ωνσταντϊνος 'Ασώπιος
έτίμησε τήν Πανε-πιστημιακήν
του εδραν. Καί δίς έχρημάτισε
πρύτανις του
Πωεπιστημίου.
Έτελεύτησε τό 1872. Δεϊyμα
του κύρους του ανδρός αποτε
λεϊ καί τό yεyονός, οτι τον έ
πιτάψιόν του έξεψώνησεν ό ί
στορικός μας Κωνσταντϊνος
Πατταρρηyό-πουλος.
• Αλλά -πρέπει νά αφιερώσω
μεν εις τό ψιλολοyικόν τουτο
μνημόσυνον όλίyας yραμμάς
καί είς τον συνερyάτην καί
μετέ-πειτα διάδοχον τοϊ: Θεο
κλήτου Φαρμαχίδου εις ιτήν εκ
δοσιν του «Λοyίου Έρμου»
Κωνσταντϊνοι, Κοκκινάκην. Έ
yεννήθη τό 1781 εtς την X(ov.
Ύ-πηρξε -ποιητής, συyyραψεύς
καί δημοσιοyράψος. Ά-πό τόι,
η:ρεσΜτερον αδελφόν του Θεο
δόσιο, έδιδάχθη τήν έλληνικήν
καί την �ταλικήν yλωσσαν καί
τά μαθηματικά. Έψοίτησεν εις
τά σχολεϊα της Κωνσταντινου-
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πόλεως καί τοϊι Βου1ωυρεστίου
καί απεστάλη εις Βιέννην προς
τελειοτέραν κατάρτισιν.
Καί
μετά την έκ Βιέννης άναχώρη
σιν του συνερyάτου του Θεο
κλήτου Φαρμακlδσυ, έξηκολού
θησε την δηrμσσίευσιν του «Λο
yίου Έρμου» μέχρι της 1 Μαί
ου 1821, δτε ήναyκά
, σθη ύπό
της Αυστρια!κης Κυ�ερνήσεως
νό:: διακόψη την sκ'δοσιν. Χαρα
κτηρισθείς ώς συνένοχος της
έθνικης έπαναστάσεως του '21,
έρρίφθη εις τάς ψυλακάς μαζύ
μέ άλλους εις την Αύστρίαν
διατρί�οι,τας "Ελληνας. Μόλις
κατά τό 1825 του έπεrrράπη ν'
αναχωρήση διά την 'Ελλάδα.
Συνέταξε έδω καί τά πρωτα
διδακτικα �ι�λία ιτης 'άναyεν
νωμΙένης 'Ελλάδος. 'Απε�ίωσε
τό
, 1831, ή δέ λύπη ,έ κ τοG θα
νάτου του ύ-πηρξε Πανελλήνιος.
Έν� ό Θεόκλητος Φαρμακί
δης έσπούδαζεν εις τό Πανεπι
στήμιον rτη
, ς Γοτίyyης, έξερρά
yη εις την 'Ελλάδα ή 'Επανά
στασις της 25ης Μαρτίου 1821.
'Ήτο τότε δ Φαρμακίδης ήλι
κίας 37 έrτων. Είχε λοιπόν πε
ράσει καί την έψεδρικήν του ή
λικίαv. 'Εάν εμεvεv είς τάς
σπουδάς του, κανένα στρατο
λοyικόv yραφεϊοv δεν εμελλε
\ά τον κηρύξη άνυπότακrτον.
Άλλ' ύπήκουσεν εις τήν ψωνήν
της συvειδήσεώς του. 'Ιδού τί
yράψει δ ίδιος είς τήν «Ά-πο
λοyίαν» του: «Έv� δέ διέτρι
�ον έν Γοτίyyn, ηχησεν ή σάλ
-πιyξ της έλευθερίας της Πα
τρίδος. 'Αλλ' αν καί ηδη ύπο
χρεωμένος -προς τον άοίδιμον
κ6μιτα του Γκιλψόρδου, δαπά
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vn του δ1τ:οίου καί μειτέ�ην καί
1
διέτρι�ον έν Γοτίyyτ� καί ώς
τίμιος άνθρωπος ωφειλον νά
έμμείνω ,είς τόν δσθέντα είς αυ
τόν λόγον μου, απεφάσισα
πρός χάριν ιτης πατρίδος μου,
πανταχόθεν προσκαλούσης τά
έαυτης τέκ"α είς �οήθειάν της,
νά παρα�ω πρός καιρόν τόν
λόγον μου έκεϊνον καί νά δρά
μω κι έyώ δπου άλλος ίερώτε
ρος λόγος μ' έπροσκάλει. 'Ε
άν επραξα καλως η κακως, πε
ρί ιτούτου ας κρίνωσιν άλλοι.
Καταιpρονήσας λοιπδν των tδ(
ων μου συμφερόντων καί ανα
παύσεων, εδραμον είς την ύ
πέρ ελευθερίας •άyωνιζομένην
πατρίδα μου καί τήν 9ην '1 ου
νίο,υ 1821 εύρέθην είς τούς
κόλπους αύιτης».
Έyκατέλει-πτε λοιπόν -λέγει
καί δ βιογράφος του 'Αναστά
σιος Γο.ύδας - τόν άνετον
πανεπιστημιακόν του �ίον έν
Ευρώπn, έπανηλθεν είς Βιέν
\ ην, έκεϊθεν εσπευσεν εtς Τερ·
yέστην καί ένταυθα
έπιΜ:ς
πλοίου άφίκετο τήν 9 '1 ουνίου
1821 είς Σπέτσας. Ό ίδιος ό'
Φαρμακίδης εyραφε σχετικως
τά έξης:
1

«'Εάν συνεισέφερον καί έγ6 κό:τι
είς τήν έ1ητυχίαν του κοινοG {αί με
yαλοu σκσπ:οG, δεν θέλω νά άναφέ
ρω περί τούτα,. Ζώσι πολλοί εκ των
έξ άρχης της είς την Έ.λλάSα σφί
ξεώς μοu γνωρισάντων με καί αύ
τοί δύνανται νά μαρτυρήσωσι περί
τούτου».

Ά-τrό τάς Σπέτσας, άκολου
θων τόν Δημή τριον Ύψηλάντην,
μετέ�η είς Βέρ�αινα. Μετ ού
πολύ 6 'Υψηλάντης έπεσκέφθη
τό πολιορκουv την Τρίπολιν
1
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στρατόπεδον. Ό δέ Φαρμακί
δης είχε rrήv όρθήν άντίληψιν,
δτι είς τούς μεγάλους άyωναc,
οί μαχηταί του λόγου πρέπει
νά προηyοϋνται των ,μαχητωv
του ξίφους. Εύρηκε λο,ιπόν είς
ιτό στρατόπεδον ενα τυιπ:οyρα
φεϊοv, πού ιμόλις είχεν άφιχθη
άπό τήν Βεν1ετίαν. Τό παρέλα
�ε καί τιηyε είς τάς Καλάμας,
δπου ηρχισε τήν δημοσίευσιν
της πρώτης είς τήv 'Ελλάδα
έκδοθείσης έφηιμερίδος, όνο
μάσας
αυτήν
«Έλληνικήν
Σάλπιyyα». Τό έπαναλα�άνο
μεν: Ή πρώτη έv 'Ελλάδι έφη
μερίς «'Ελληνική Σάλπιyξ»,
έξεδίδετο είς τάς Καλάμας τήν
3 Αυγούστου 1821 άπό τόν θε
όκλητον Φαρμακίδηv, υίόν κολ
λήyου του «χωριδίου Νεμπε
yλέρ».
Ό δημοσιογραφικός κόσμος
της 'Ελλάδος κάποτε ας ένθυ
μη θη καί ας τιμήση τόv Πρω
τεσίλαον της έλληvικης δημο
σιογραφίας. Συμπίτιrrει μάλι
στα Θεσσαλός ά ητο καί 6
Πρωτεσίλαος έκεϊνος της Τρωϊ
κης έκστρατείας.
Τόν Νοέμ�ριον του 1822 6
θεόκλητος Φαρμακίδης άτιηλ
θεν είς Τρίπολιv καί έκεΊθεν
είς 'Άργος, δπου μειτlέσχεν είς
τάς εργασίας της Α' έθνικης
συνελεuσεως, άλλ' ώς πληρε
ξούσιος μή άντιπροσω'Πεύων έ
παρχίαν. Είς την Έπίδαυρον έ
ξελέyη μέλος του 'Αρείου Πά
γου της Άνατολικης 'Ελλάδος.
Ό 'Άρειος Πάyο.ς έπεϊχε θέσιν
τοπuκης κυ�ερνήσεως.
Μειτά
των άλλων άρεοπαyιτων άπηλ
θεν είς 'Αθήνας, έκειθεν είς
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Θήι!>ας καί έντευθεν είς Άτα
λάντην καί Λιχάδα της Ευι!>οί
ας, τήν δποίαν καί καrτέστησε
εδραν του 'Αρείου Πάγου.
Είς τήν Λιχάδα ώρyανώθη
ή έκστρατεία προς άπελευθέ
ρωσιν της Λαμίας. Άλλ' άπέτυ
χε. Καί παρατηρεϊ δ Γούδας:
«δπου 'άποτυχία έκεϊ και ερις».
Καί, chτιλέyοντος του Φαρμα
κίδου, δ "Αρειας Πάγος ηλθεν
είς φανεράν διαμάχην προς
τον τόσον άδικηθέντα άπο τήν
Έπανάστασιν λει!>έντην της
Ρούμελης 'Οδυσσέα Άνδρου
τσον. Κατά τον Φαρμακίδην, ό
"Αρειος Πάγος, ώς πολιτική
άρχή, 'άντί της διαμάχης καί
της εριδος προς rτον πανίσχυ
ρον άνδρα, επρεπε νά τηρήση
συμπεριφοράν περισσότερον αί
σθηματικήν προς τήv φιλοτιμί
αν κccl τον πατριωτισμόν του.
Δεν είναι ή ι!>ία. Είναι ή φιλο
τιμία, ή δποία ψυχικως σκλα
ι!>ώνει τον 'Έλληνα.
Ό θεόκλητος Φαρμακίδης
ύπηρξεν έπαναστάτης και έν
δπλοις. Αύτος εσπευσεν είς rrάς
Σ ποράδας νήσους, δπου εμε
ναν άρyο.ί πολλοί μάχιμοι
στρατιωται Θεσσαλοί καί Μα
κεδόνες. Τούς επεισε "ά έκ
στρατεύσουν υπο τον άρματω
λον Διαμαντην 'Ολύμπιον είς
τήν Εϋι!>οιαν. Καί άπει!>ιι!>άσθη
σαν έπικαίρως πλησίον της
Χαλκίδος. Τμημα της στρατιας
του Δρό-Jμαλη είχεν είσι!>άλει είς
την Εϋι!>οιαν και είχε σχεδον
διαλύσει το έκεϊ έλληνικον
στρατόπεδον. Ή εμφάνισις του
σώματος του Διαμαντη μέ τόν
ένθοοσιασμον του Θεοκλήτου
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Φαρμακίδου, ά"εθάρρησε τούς
διασκορπισμένους
"Ελληνας.
Καί άπό κοινοϋ ουτοι μέ τήν 6μάδα του Διαμαντη είς μάχην
κατά των Τούρκων τούς ετρε
ψαν είς φυyήν καί τούς ήνάy
κασαν νά κλει01θουν καί πάλιν
είς τό φρούριον της Χαλκίδος.
Τον Φαρμακίδην είχεν ύπ' οψιν
καί δ '1 ωάννης Φιλή•μων, δταν
εyραφεν είς την ίστορίαν του:
«Τότε δέ καί οί ίερεϊς του
'Υψίστου ένεψύχωναν τούς 'Έ"λ.
λψ ας καθ' δλην την μάχην,
δεόμενοι έν κατανύξει καρδίας
ύπέρ της νίκης».
Τάς περί τήν έποχήν έκείνην
ένερyείας του Φαρμακίδου πε
ριyραιpει καί δ yνωστος Γάλ
λος περιηγητής καί ίστορικος
Πουκει!>ίλ, άφηyούμενος δτι έν
τ� ,μέσ<:f> των περιπετειων τού
των δ Μαχμούτ πασας ( η
Δράμαλης) της Λαρίσης έζή
τει νά του σταλοϋν τό ταχύτε
ρον ενισχύσεις, διότι αύτος μεν
είχεν ήττηΘη είς τήν 'Όρθρυν,
οί δε όρεινοί του Πηλίου καl
της 'Όσσης εύρίσκοντο έν πλή
ρει έπαναστάσει καί δ Θεό
κλητος, κληρικος διακεκρι,μέ
νος, προσεκάλει τούς κατοί
κους του 'Ολύμπου είς τά δ
πλα.
Μέ το σωμα των Θεσσαλων
καί Μακεδόνων του Διαμαντη
'Ολυμπίου ό Φαρμακίδης κα
τώρθωσε να έπιι!>άλη τον σε<5α
σ1μον ύπέρ των καθεστώτων ό
χι μόνον είς παρασυρθέντας ύ
πο δη,μαyωyων ΕΜοεϊς, 'άλλά
και είς αύτον τον παvίσχυρον
'Οδυσσέα.
Τον Φε<5ρουάριον τοϋ 1823
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συνηλθεν ή έν "Αρyει ΈΘνικη
Σ υνέλευσς. Μετέσχεν δ Φαρ
μακίδης είς τάς εργασίας της
καί εξελέγη μέλος έπταμελοΟς
έπιτροπης πρός άναθεώρησιν
του ά:πανθίσματος των έyκλη
ματικων \όμων. Την δ-έ 27 Ί
ουνίου του αυτοΟ ετους 1823 έ
προτάθη νά διορισθη καί διωρί
σθη γενικός εψορος της Παι
δείας καί ήθικης. Άντιyράψο
μεν έδω- την πρότασιν του Βου
λευτικο.0 πρός τόν έκλαμπρό
ταrτον Πρόεδρον του Έκτελε
στικου. Την ύποyράψει 'δ' Άvrι
πρόεδρος 1'00 Βουλc:υτικοΟ έ
πί01κοπος Βρεσθένης - Σ-ελα
σίας θεοδώρητος, έπιψαvής
κληρικό
- ς:
«Τό Βουλευτικόν, αlσθανό
μενον την άνάyκην οπου εχει
ή πατρίς δια τήν καλήν άvα
τροψην των παίδων, κρηπίδα
της ευτυχίας των έθνων, εσκέ
ψθη πc:ρί του άξιολόyου τού
του άντικει,μένου, καί έπειδή
πρός έπιτυχίαν τούτου του σω
τηpίdυ dκοποΟ α:\.άyκη είναι
καί άνθρωπος νά διορισθη εψο
ρος, τοιοΟτον ένέκρινε τόν κ.
θεόκλητον Φαρμακίδην, καί τQ
ενεπιστεύθη τό ύψηλόν τοΟτο
ύπούρyη μα, όνομάσαν αυτον
εψορον της παιδείας καί ήθικης
άνατροψης των παίδων. Τό σε
<5αστόν οδν Έκτελεστικόν ας
δώση τάς wερί τούτου άναyκαί
ας διαταγάς.
Tft 8 Ίουλίου 1823 έν Τρι
πόλει».
Βραδύτερον, <5λέπων δ Φαρ
μακίδης, οτι αί δειναί περιστά
σεις της Πατρίδος δεν του έπέ
τρεπαν νά έπιτελέση τό ερyον
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του καί, οπως ίστορει δ Γού
δας, <�λίαν ευσυνείδητος ων»
ύπέ<5αλε την παραίτησίν του α
πό της προσψιλοΟς του ύπουρ
yείας. Καί τόν Νοέμ<5ριον του
1823 ά.πηλθεν εlς Κέρκυραν ϊ
να έκπληρώση τό χρέος του
πρός τόν λόρδαν Γκίλψορδ. Καί
ήδυvήθη απαξ τουλάχιστον ν'
άποπερατώση είς τήν '1 όνιον
Σ χολην την διδασκαλίαν της
Δοyματικης.
Είς τήν Κέρκυραν, διδάσκων
δ Φαρμακίδης, λαμ<5άνει πρω
τα εyyραψον του Έκτελεστι
κοΟ. Τό {yyραψον, οwερ ύπο
yράψουν ό Πρόεδρος του Έκτε
λεστικοΟ Γικίκας
Μπό�ταση ς
καί τά ,μέλη '1 ωάvνης Κωλέτη ς
καί Γεώργιος Κουντουριώτης,
ελεyε:
«•Η φιλάνθρωπος φιλελληνική έν
Λονδίν<"t) έταιρία επεμψε τάς <wαy
καίας τuττοyραφίας μέ τόν καλόν
σκοπόν νά διαδώΟ"[] τά φώτα καί εtς
τήν παrφίδα. Αδται εύρίσκονται τ,ρός
τό παρόν είς Μεσαλόyyιαν. • Η διοί
κησις εyραιyε πρός τόν έκεϊ Συντα
yματάρχην 'Άyyλον Σ τάνχωι:τ, νά
τάς έξcmοστείλn ένταGθα ( Κρανί
διον) καί νά yίνn άρχ'ή άρfστη του
τ&π:ου καί ή έφημερίδος εκδοσις. Δέν
έκρίθη αλλ.ος άξιώτερος παρά ή σο
φολσyιότης Σας είς τό ερyον τοGτο.
Παρακαλεϊ�ε λοιπόν νά σπεύσετε
τόν έρχομόν Σας. 'Η Διοίκησις εt- ,
ναι βε13αία δτι θέλετε ύπα'<οοσει είς
τήν πρόσκλησιν της Πατρίδος. Έv
Κρανιδίct> την 17 'Ιανουαρίου 1824».

Τήν 29 Σ επτεμ<5ρίου 1825 τό
Έκτελεστικόν Σ ωμα έξέδιδε
τήν κατωτέρω διαταγήν του:
«'Επειδή διά την άνάγκην του νά
δημοσuεύωνται τά πρακ.τικά της διοι
κησεως, καί νά κοινοποιωνται έντε
λεϊς είδησεις, bσαι μάλιστα ά:πο€>λέ
πουν τά συμφέροντα του λαοG, έκρί
θη άι•αyκαϊον νά συοτηθi\ �φημερίς
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είς τήν κΟJθέδ ραν ,της διοικήσεως της
όποίας ή έ.πιστασία νά παραδοθη είς
άνδρα αξιον καί άπολαμr5ά"νοντα
την ύπόληψιν της διο ικ1iοεως διά
την παιδε(αν καί άρετήν του. Δια
τάττει · Ό κ Θεόκλητος Φαρ,μα,<ί
δης διcρίζεται έφημεριδοyραφος της
διοuκησεως. 'Εν Ναυπλιω -ην 29
_ε.πτεuGριcu 1825».

Την άπόψασιν ταύτην rroυ
Έκτελεστικου
έκοινοποίησε
πρός τόν θεόκλητον Φαρμακί
δην ό Γενικός Γραμματεύς του
'Εκτελεστικοί} Α. Μαυροκορ
δα:τος διά του κατωτέ.ρω έy
yράψου του:
«Σας περικλείεται ό.ντίyραψον έ.πί
σημον διαταyης της Σε.!5αστης Διοι
κήσεως ύπ' άριθ. 12737 καί ήμερο
μηνίαν 29 Σετcrφιόρίοu, οιά της δ
ποίας Σας έ.μπιστεύεται την εκδοσιν
της έ.φημερίδος, καί διδε.ται ιΊπό ,την
Διεύθυνσ(ν Σας ή τυπσyραpί� της
Διοικήσεως. Δέν είμποροϋσε ί3εr5αίως
νά κάμn καλυ,τέραν χρησιν ή Διοίκη
σις διά τοιοϋτσν tρyσν, διά τό δ
-τοίον άπαιτοϋνται φωτα, �κτε.rα;μένη
yνωσις των πραγμάτων κα: ί:ποκε.ί
μενσν ά.πολcημ6ά;νσν έντε.λως την ί•πό
ληψίν της. Σπεύδω λοιπόν νά Σας
κοινοποιήσω τόν διορισμον τοϋτον καί
νά Σας συyχαρω μέ την πε.ποίθησιν,
οτι θέλε.τε φανη αξιος της έμπιστο
σύνης της Διοικήσεως, και θέλε.τε ώ
Φι:λήσει τό κοινόν διά της σοφης καί
φρονLμοu χρησεως τοϋ μονου άρμο
διου μεσου ε.ίς τήν διάδοσιν της άλη
θείας καί των φώτων».

Έδω θά δώσωμεν rτόν λόyον
είς τόν (5ιοyράψα'ν του Άvα
στάσιον Γούδαν. Λέyει ουτος
τά έξης: < Μόλις άπεπεράτω
σεν απαξ, ώς έπεθύμει, rτήν δι
δασκαλίαν του μαθήματός του
ό Φαρμακίδης, καίτοι έκλιπα
ρούμενοc; ύπό του εύyενους λόρ
δου νά έπαναλά(5η τουτο, καί
τοι yινώσκων έκ πείρας τάς
κακουχίας καί τούς κινδύνους,
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δι' ων εμελλε νά διέλθη έν 'Ελ
λάδι τότε μάλιστα, οτε, ώς
yνωσ�όν, ό '1 μ(5ραήμ πασδ:ς
κατέσrτρεψε τό παν έν Πελο
πον1ιήσ�. πλην άλλ' δμως, πα
ραιτηθείς κατά τόν Μάϊον του
1825 της έν Κερκύpςι: άναπαυτι
κης αύτου εδρας, εσπευσε πά
λιν ν' άyωνισθη τόν καλόν τοί3
έντLμου πατριώτου άyωνα. Κα
τά δε τόν Σ επτέμ(5ριον του αύ
του Ι[τους ανεδείχθη διευθυν
τής rτης έθνικης Τυποyραφίας
καί συντάκτης της Γενικης 'Ε
φημερίδος της
Κυ(5ερνήσεως.
Διετέλεσε δε τοιουτος μέχρι
μεσο1υντος του ετους 1827, συμ
μετέσχε μάλιστα των έρyασι
ων καί της έν Τροιζηνι έκλεξά
, 
σης τόν Κυ(5ερνήτην Έθνικης
συνελεύσεως ώς ·αντιπρόσω
πος».
Ή Γενική 'Εφημερίς της Κυ
(5ερνήσεως ύπηρξεν ή πρώrτη
έπίση,μος έφημερίς της έπανα
στατημένη ς 'Ελλάδος καί έξε
δίδετο ύπό του Φαρμακίδου είς
τό Ναύπλιον καί κατ' έποχάc;
είς Αίyιναν καί Πόρον.
Ό Καποδίστριας εψθασε είς
τήν · Ελλάδα κατά τάς αρχάς
του 1928. Ό Φαρμακίδης άπε
σύρθη τότε καθ' όλοκληρίαν ά
πό τό στάδιον δράσεώς του.
Καί διε(5λήθη άπό άνrτιπάλους
του πρός τόν Καποδίσrτριαν.
Πάντως, φαίνεται οτι μεταξύ
των δύο άνδρων ύπτηρξε ψυχρό
της η καί δυσπιστία. 'Ίσως, ώς
είκάζω, έπειδή ό Καποδίστριας
είχε διατελέσει ύπουρyός των
Έξωτερικων της Ρωσίας, πρός
την όποίαν άπό του πολέμου
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'ίων ,ταραδουνα(:)ίων ήγεμονι
ων δέν ήσθάνετο δ Φαρμακίδης
καμμίαν συμn:άθειαν. Βραδύ
τερον έyίνετο λόγος ,τερί έ
κλοyης ήyεμόνος της 'Ελλά
δος. Ό Φαρμακίδης, γράφων
έξ Αίyίνης έμ,τιστευτικήν έπι
στολήν 1tpός ενα των φίλων
τ,ου, τόν Βενιζέλον
Ροοφον,
υίόν του Θάνου Κανακάρη, ελε
yε καί τά έξης περί,του: «"Αν
καί τό άπό 1 Ο) 22 Μαρτίου πρω
τόκολλον δέν έκφράζεται ώρι01μένως ,τερί του προσώπου του
ήyεμόνος, είναι (:,έ(:)αιον δμως
καί έκτός Τ11άσης άμφι(:)ολίας,
δτι δ νυν Κu(:)ερνήτης δέν μέ
νει ήyφών, διά 1tαλλούς καί
ίσχυρούς λόγους. • Αλλα. τ(ς θέ
λει είναι δ μlέλλων; 'Άδηλον
είς ή,μας ,μέχρι τοGδε. Λέyε'ίαι
δτι ό Κυ(:,.ερνήτης ,ταρασκευά
ζεται είς άντίστασιν, άλλα διά
τοϋτοu δέν θέλει ώψελήσει έ 
αυτόν, καί είναι κίνδυνος μή
(:,λάψn ή,μας, αν άνοή'ίως έμ
πλεχθωμεν είς τήν δποίαν αύ
τός μελετα νά κάμη άντίστα
σιν, καί ,τρέ1tει να λά(:,η εκα
στος υΕλλην φρόνιμα μέτρα
καί νά ,τράξη κατά τό κοινόν
συμφέρον».
Ή έμί[ιστευτική αϋτη
έπιστολή είτε ,ταρέ,τεσε είτε ύί[ε·
ξηρέθη, ,τάντως, ,ταρε(:)ιάσθη.
Ύ,τηρξε ,τολι'ίικόν σφάλμα ή
,ταρα(:)ία:σις της έ,τιστολης. Καί
ύ,τηρξε μεyαλύτερον ,τολιτικόν
σφ�λ!μα ή ,ταρα,τομ,τή τοϋ
Φαρμακίδου είς δίκην. Καί τά
δύο γεγονότα διήγειραν άγα
νάκτησιν είς τήν κοινήν yνώ
μην. Ό Φαρμακίδης έδικάσθη
τόν Σε,ττέμ(:)ριον του 1829 είς

2&5

τό:ς Σ1tέτσας ύ1tό του έκεΊ διq
τρί(:)οvτος ,τρωτοκλήτου δικα
στηρίου καί κατεδικάσθη είς
ένός ετους Τ!!εpιορισμόν είς μο
ναστήριον.
Δέν διέφυγε καί αύτός τήν
ιέλληνικήν μοΊραν των μεγάλων.
'Ήσκησεν εφεσιν είς ιτό ,τρωτον
άνέκκλητον έν 'Άρyει δικα
στήριον καί έκηρύχθη άθωος
της ά,τοδοθείσης είς αύτόν κα
τηγορίας. •Αλλά τά ,τολιτικα
,τάθη είχαν έκτραχυνθη.
Τό f]θος 'ίου ωδρός χαρα
κτηρίζει καί ενα έπιεισόδιον,
,τού διασώζει δ (:)ιοyράφος του
Γούδας. ., Ητο προ,ψυλακισμ,έ
νος δ Φαρμακίδης. ΆyνοοGσε
πότε θά έyίvετο ή δίκη καί ,τοία
θά ητο ή άπόφασις τοϋ δικα
στηρίου. Έκάλεσε λοι,τόν τόν
ύπηρέτην του καί τοσ είί[ε:
«Τώρα δέν είμπορω οϋτε τόν
έα:U'ίόν μου νά διαθρέψω. Πή
γαινε είς δδόν είρήνης».
«'Αδύνατον», 'ίου ά:πήντησε
δ καλος ύπηρέτης - ώνομάζε
το Γεώργιος Χλωρός - «τώρα
καθ�κον εχω έyώ να έρyάζω
,μαι καί νά διατρέφω -καί τούς
δυό».
"Εικτοτε δ εύαίσθητος Φαρ
μακίδης δέν έλησμόνησε ,τοτε
τήν ,τράyματι Εύαyyελικήν α
ρετήν του πιστοG ύπηρέτου.
Έτωλλα,τλασίασε τήιν
άyά
πην 'ίΟU 1tpός αυτόν καί τόν
ά:ντήμειψε μέ δλην τήν ύ1tέp
αυτοG 1tpόνοιάν του. Ή κατά
τό δυνατόν προαyωy
, ή του Γε
ωρy�ου Χλωροϋ ύ,τηρξε καθ'
δλην ιτήν ζωήν του τό προσψιλέ
στερον μέλημα του Φαρμακί
δου.

286

1 Λ I ΣΟΣ

Μόλις κατά τόν Όκτώ'9pιον
του 1832 ό Φαρμακίδης έπανηλ
θεν είς την ένερyόν δημοσίαν
της χώρας ζωήν, διορισθείς ε
<pορος rrων εν Αίyίνn δημοσίων
Παιδευτηρίων. Είς την ύπηρε
σίαν αύτην τον εδρεν ή '9ασι
λεία του 'Όθωνος.
Άλλα με την ελευσιν της
βασιλείας ήνοίχθη εύρύτερον
στάδιον είς τον Φαρμακίδην.
Δύο α:ίσθήματα, δπως λέγει ό
tδιος, εύρέθησαν μετά την ά:
wελευθlέρωσιν της 'Ελλάδος
δια μιας είς την ψυχήν του είς
πόλεμον προς άλληλα: τό
προς την πρωτεύουσαν της 'Εκ
κλησίας, τουτέστι προς τό Πα
τριαρχεϊον της Κωνσταντινου
πόλεως, καί τό καθηκον προς
την Πατρίδα. 'Υπερίσχυσε τό
καθηκον προς την ελευθέραν
Πατρίδα.
Έπηρεάσθη ό Φαρμακίδης
πρωτον ά:πό τό δόγμα. Ό Πα
τριάρχης Φώτιος είχε ά:πο<pαν
θη: «Τα έκκλησιαστικά:
καί
μάλιστα τα περί ενοριων δί
καια, rrαϊς πολιτικα:ϊς επικρα
τείαις καί διοικήσεσι σιψμετα3άλλεσθαι είωθε».
Καί κανών της τετάρτης Οί
κουμενικης Συνόδου ελεyε:
«Τοις πολιτικοϊς καί δημοσί
αις rrύποις καί των εκκλησια
στικών παροικιών ή τάξις ά:κο
λουθήτω». 'Αλλά καί ά:πό πο
λιτικης πλευρας, επαναστάτης
αύτός κατά του τουρ,κικοD
ζυyου καί φιλελεύθερος, έ
πίστευεν δτι, αν ή 'Εκκλη
σία της 'Ελλάδος δεν εκη
ρύσσετο αύτοδικαίως αύτο
κέψαλος θά παρέμενε ούσιαστι-
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κως ύπόδουλος είς την Ύψηλην
Πύλην. Είς εκείνους μάλιστα
τους καιρούς, ή Πύλη δέν ά<pη
νεν ά:νεπηρέασrrον τό Πατριαρ
χεϊον. Καί έν μέσ({) των διστα
yμων της Κυ'9ερνήσεως
καί
των αντιδράσεων πολλων κλη
ρικών, ύπηρξεν έπίμοχθον ερ
yον του θεοκλήτου Φαρμακί
δου ή κήρυξις της 'Εκκλησίας
'της 'Ελλάδος ώς αύτοκεψάλου
καί ή διοίκησίς της ύπό Διαρ
κους Ί ερας Συνόδου. Καί ύ
πηρξεν αύτός ό πρωτος Γραμ
ματευς της 'Ι ερας Συνόδου.
Ή νέα τάξις των έκ'κλησιαστι
κων πραyμάrrων εψερε
τον
Φαρμακίιδην είς όξεϊαν αντίθε
σιν προς τα πατριαρχεϊα Κων
σταντινουπόλεως καί εδω είς
την 'Ελλάδα: προς τον εψάμιλ
λον άντίπαλόν rroυ Κωνσταντϊ
νον Οίκονόμον, τόν εξ Οίκονό
μων. Ό 'Αναστάσιος Γούδας,
δστις εζησε τά yεyανότα, γρά
ψει δτι δυστυχως
έyεννήθη
ψυχρόrrης μεταξυ των δύο τού
των πεπαιδευμένων
ά:νδρων,
ο'ίτινες ούδέποτε επαυσαν νά
ερyάζωνται ά:νεvδότως
ύπερ
της πατρίδος καί της 'Εκκλη
σίας. Καί Θα είχαν όψψατlέρας
ώψελήσει περισσότερον, αν δεν
συνέ'9αινε ή διαμάχη αύτή, καί
ίδίως αν δεν συνεδαυλίζετο.
Καί συνεχίζει ό Γούδας: «Πρώ
τη δε δυστυχως τό κακόν του
συνδαυλιαμ1οϋ παρόJδειyμα ε
δωκεν ή Κυ'9έρνησις, παύσασα
rrόν Φαρμακίδην έ.κ της ύπηρε
σίας του πρώτου γραμματέως
της '1 ερας Συνόδου καί πpο'9ι
'9άσα:σα η μαλλον είπεϊν μετα
Θέσασα αύτόν εύψή,μως από έ-
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πιτίμου καθηγητου rτ:ης θεολο
yικης σχολης έν τq> Πανεπιστη
μίct> είς τα,κτικόν της Φιλολογί
ας». Καl μ-έ εϋλοyον παράπο
νον έπιλέyει δ συμπαθέσταrτ:ος
Γούδας: «Ώς νό: ητο αθεος δ
Φαρμακίδης η ώς νό: ητο άνί
καν0rς νό: διευθύνη τό: της Ί ε
ρας Συνόδου ώς γραμματεύς
η ώς νό: έπηyέλθη ποτέ rτ:όν φι
λόλοyον».
Γεν�κώτερον, δύναται νό: λε
χθη δτι δ θεό-κλητος Φαρμακί
δης είχε διορισθη τόν Ίανουά
ριον του 1837 καθηγητής της
θεολοyικης Σχολης του νεο
συστάτου Πανεπιστημίου Άθη
νων. Καl μέχρι του 1850 ή θέ
σις του ένηλλάσε,το πότε νό: εί
ναι
yραμ,ματεύς της '1 ερας
Συνόδου καί πότε νό: είναι κα
θηyη1ής του Πανεπιστημίου Ά
θηνων. Άλλ' από του 1850 μέ
χρι rτ:ου θανάτου του παρέμεινε
πλέον καθηγητής της θεολογί
ας είς τό Πανεπιστήμιον , Αθη
νων.
υοταν έπαύθη από τήν θέσιν
του yραμματiέως rτ:ης Ί ερας
Συνόδου, εyραψε τό 1840 δ
Φαρμακίδης μέ πολλήν πικρί
αν συyyραμμάτιον μέ τόν τί
τλον «Άπολοyία». Παρό: rτ:ήν
δρψύτητά ταυ, καl είς τό ερ
yον αύτό καταφαίνε,ται ή πολυ
μάθεια του άιδρός χαl δ δια
καέστατος ζηλος πρός ύπερά
σπισιν των κατ' αύτόν έπι�ου
λευομένων δικαιω,μάrτ:ων της έν
'Ελλάδι Όρθοδόξου Έκκλησ�
ας.
Έπηλθεν ή μεταπολίτευσις
του Σεπτεμ�ρίου 1843. Καl τόν
Άπρίλιον του 1844 δ Φαρμακί-
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δης έπανηλθεν είς τό πρωτον
αύτου ύπούρyημα τοιυ Γραμ
ματέως της '1 ερας Συνόδου.
Τό διετήρησε μέχρι τοϋ Ί ουλί
ου του 1850, δτε ύπέ�αλε τήv
παραίτησίν rτ:ου διό: τήν έξης
αίτίαν:
Χωρίς νό: παραyνωρίζη τό ά
καταμάχητον των ίσχυρισμων
τοϋ Φαρμακίδου, ή πλειοψηφία
του έν 'Ελλάδι κλήρου εχουσα
σύμφωνον καl rτ:ήν Έλληνικήν
Κυ�έρνησιν, έθεώρει αναyκαι
ον, εστω καl έμμέσως, \α προ
καλέση τήν ύπό του Πατριαρ
χείου άναyνώρισιν του αύτο
κεφάλου της 'Εκκλησίας της
'Ελλάδος. Καl ένομίσθη, δτι ύ
πηρξε κατάλληλος
εύκαιρία
δ θάνατος του έν Κωνσταντι
νουπόλει πρέσ�εως της 'Ελλά
δος '1 ακώ�ου Ρ ίζου, του Νε
ρουλοϋ. Ύπηρξεν ουτος έξαίρε
τος πρέσ�υς και είς τόν νεκρόν
του απεδόθησαν μΙέyισται τι
μαί. Αύτοπροσώπως δ Πατρι
άρχης έν έπισήμct> στολfi καί
απας δ ορθόδοξος κληρος καl
δλον σχεδόν τό όρθόδοξον πλή
ρωμα συνώδευσαν τόν νεκρόν
άπό της Έλληνικης Πρεσ�εί
ας μέχρι του ναου καl μέχρι
του τάφου. Τό περιστατικόν
τουτο ή έλληνική κυ�έρνησις
έθεώρησεν ώς κατάλληλον εύ
καιρίαν νό: έπι,τύχη άπό τό
Πατριαρχειον εστω και εμμε
σον άναyνώρισιν rτ:ης 'Εκ
κλησίας της 'Ελλάδος. 'Α
πεφάσισε λοιπόν ή Κυ�έρ
νησις , ό: άττοστείλη τόν με
yαλόσταυρον είς τόν Οίκουμε
νικόν
Πατριάρχην. Και διέ
ταξε τήν Σύνοδον ν' άναyyείλη
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τοGτο έπισήμως είς τόν Πατρι
άpχην καl νά έ'κψράση την εύ
yνωμοσύνην της διό: τάς τι,μάς,
τάς δποίας άπένειμεν είς τόν
νεκρόν του πρεσ�ευτου της Έλ
λά�δος. Ή απάντησις του Πα
,rριάρχου θά άπετέλει τρόπον
τινά άναyνώρισιν των είς την
Έκκλησίαν της 'Ελλάδος yε
ναμένων. Ό διο.ρατικός νους
του Φαρμακuδου, γραμματέως
της Ίερας Συνόδου, προεΊδε
rτ:ην πλάνη ν της Κυ�ερνήσεως.
Καl άντέστη, προειπών, δτι δ
Πατριάρχης δ-έ.ν ηθελε τολμή
σει νά πράξη τουτο χωρίς την
αδειαν rτ:ης Ύψηλης Πύλης. Αϋ
τη δε δεν θό: έπέτρεπε είς τόν
Πατριάρχην vό:: άπαντήση είς
την Σύνοδον της Έκκλησίας
της 'Ελλάδος.
υΟ,rτι προεΊδε καl προεΊπεν
δ Φαρμακίδης αύτό καl συvέ
�η. Ό Πατpιάιρχης οϋτε τό Πα 
ράσηιμον έδέχθη οϋτε εtς την
Σύ οδον απήντησε. Καl δπως
λέγει δ Γούδας, τότε ή «Έλλη
ν�κη Κυ�Ιέρνησις, πρός άποψυ
γην πλειοτέρων σκανδάλων
εύρέθη ήναyασμένη νό: έπιτά
ξη την Σύνοδον νά αίτήση την
αναyνώρισιν τ<';:> οvτι ίκετευτι
κως». Ό Φαρμακίδης μη θέλων
\,Ο: ύ-π:οyράψη ώς yp<ΧΙμματευς
της Συνόδου τοιοϋτον εγyρα
ψον -π:αρητήθη. Είς την θέσιν
του ή Κυ�έρνησις διώρισε τον
Μισαηλ Ά-π:οστοίλ.ίδην.
Ό Μισαηλ 'Α-π:οστολίδης έ
yεννήθη είς τά Χανιά Κρήτης
τό 1789 .'Εμαθήτευσε καl εtς το
Φιλολοyικόν Γυμνάσιον Σμuρ
νης με διδασκάλους του τους
Θεσσαλους Κωνσrτ:αντ'ίνον Κού-
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μαν καl Κωνσταντϊνον Οίκονό
μον, έξ οικονόμων. Δια-π:ρε-π:ης
θεολόγος, ητο τότε τακτικός
καθηyητης rτης
θεολοyικης
σχολης του Πανε-π:ιστημίου Ά
θιηνων, του δποίου δlς διετέλε
σε καl -π:ρύτανις. Ώς -π:ρός τό
αύτοκέψαλον rτης Έκκλησίας
μαλλοιν έ-π:λησίαζε πρός τάς α
πόψεις του θεοκλήτου Φαρμα
κίδου, αλλ' ητο συντηρητικώτε
ρος. Αύτός ,μετά την -π:αραίτη
σιν του Φαρμακίδου, διωρίσθη
γραμματευς της '1 ερας Συνό
δου. Βραtδύτερον Ιέχειρο-rονή
θη μητρο-π:ολίτης Πατρων καl
ακολούθως 'άνηλθεν καί είς
τον θρόνον του 'Αρχιεπισκόπου
'Αθηνων. Τον ανδρα τουτον α
πέστειλιεν ή Κυ�έρνησις είς την
Κωνσταντινοuπολιν καl κατό
-π:ιν είς την Πεrτρούτrολιν. Αί
διαπραγματεύσεις του απέλη
ξαν είc την εκδοσιν ύπό του
Πατριαρχείου
Οίκουμενικου
Κωνσταντινουπόλεως του ίεροG
Τόμου, καθ' δν ή Έκκλησία
της 'Ελλάδος ά:νεyνωίζετο αύ
τοκέψαλος ύπό τrασων των όρ
θοδόξων έκκίλησιων. Καl τό
τε δ Φαρμακίδης εyραψε σύy
yραμ,μα όyκωδες 'από 630 σε
λίδας: «Συνοδυκός Τόμος η πε
ρί αληθείας» (1852). Ό βιο
γράφος του • Αναστάσιος Γού
δας, δστις διατυπώνει τό έρώτημα αν δ-έ.ν θά ητο δυνατόν τό
έκκλησιαστικον ζήτημα vό:: λv
θη ανευ τοσούτου θορύ�ου, α
ναγνωρίζει δμως δτι είς το
σύγγραμμα rτοϋτο του Φαρμα
κίδου «θαυμάζει τις τ<';:> οντι την
πολυμάθειαν, την όρθην, κρίσιν,
τό yλαψυρον του ϋψους, το ά:-
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καταμάχητον των έπιχειρημά
των, τόν ά.κραιφνη πατριωτι
σμόν καl την ευσέ(;ειαν του αν
δρός». Καl δτι «ό άναyνώστης
δύναται να μάθη πλείστας ο
σας πικράς μεν, άλλα μεγά
λας άληθείας».
Έκ τοϋ «Τόμου» του θεο
κλήτου Φαρμακίδου μεταφέρο
μεν ιμίαν μι'κρό:ν
περικοπήν,
μαρτυροϋσαν την ζωηρότητα
τοϋ ϋφους αυτου. •ερc.yrα:
«'Έχει τις την έξοοσίαν τοϋ δοϋ
ναι νόμον τφ αύτονόμ� κα1 άνεξαρ
τήτ� έλληνικφ εθνει;
-Οόδαiμως_
Καί άν τις ιολμήστ� δοϋναι αύτi;)
νόμον, ίmοχρεοϋται αύτό π:αρά τινος
νόμοο άνωτέρου είς τό νά π:αραδε
χθfi τόν έπ:ι(!>αλλόμενον αύτφ νόμον,
-Ούδαμως.
"Αν δεχθfi τόν π:αρ' έτέροu αύτφ
ύπ:ο(!>ε<Μη,μένον νόμον, είναι πλέον έ
λεύθφον, αύτόνομον, άνεξσρτη>tον;
-Ούδαμως».

Ό Κωνσταντίνας 01.κονόμος
έξ Ο!.κονόμων ήγωνίσθη προς
τόν θεόκλητον Φαρμακί�δην ο
χι κατα του αυτακεφάλου της
'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, ώς
συνήθως νομίζεται. Ήyωνίσθη
κατά: της ανευ προηγουμένης
συνεννοήσεως ιμετα τοϋ Πατρι
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως
ανακηρύξεως της 'Εκκλησίας
της Έλλά:δος ώς αυτοκεφάλου.
Καl οί δύο άyωνισταί, οίκονό
μος ό ενας, πρεσΜτερος ό
αλλος, άλλ• έ'κκλησιαστικ.οl κο
λοσσοί, έκ του αυτου διαμερί
σματος της χώρας καταγόμε
νοι, έπίστευσαν είς τας άρχάς,
rrων δποίων έπρομάχουν. Ό ε
νας έκινείτο άπό της δοyματι
κης καl παιλιτικης σκσ,π:ιας.
Ό ό:λλος �εr5λε-ττε την έκκλησια-
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στικην σκοπ μότητα. ., Ωστε ό
άyών των νό: κρίνεται 1<αl σή
μερον δι' άμφοτέρους με την
αυτήν συμπάθειαν και rrόv αυ
τόν θαυμασμόν.
Τούς δύο ανδρας διέ'κρινε
καl άyαθότης ψυχης και ανω
τερότης ηθους. Παρά: την έκ
κλησιαστικήν rτων διαφωνίαν,
θα ήδύναντο να παραμείνουν
προσωπικοl φίλοι. 'Αλλά: τούς
διεχώρισε καl πολιτική τις 1.
δεολοyία ώς προς τόν έξωτερι
κόν προσανατολισμόν της έ
λευθερωθ-είσης 'Ελλάδος. Ό
Κωνσταντίνος Οίκ,ονόμος, ζή
σας πολύν χρόνον είς rrήν Ρω
σίαν ε!χε πιστεύσει δτι ή όρβό
δοξος Ρωσία θα ήγωνίζετο
δια την 'άπελιευβέρωσιv άπό
του τουρκι1κοϋ ζυyοϋ των όρ
θοδόξων έβνων. Ό θεόκλητος
Φαρμακίδης, ζήσας είς την Δυ
τι'κ ην Ευρώ,τη ν, είχεν άλλην
πολιτικήν άντίληφιν των διε
θνων πραγμάτων. Οϋτε άγνο
οϋσεν δτι ή Ρωσία άπό του
μεγάλου Πέτρου καί των δια
δόχων του έμάχετο δια την
πραyματοποίησιν των σχεδίων
του Πανσλαr5ισμου. Καί ιέδuσ
πίστει πρός την ρωσιll(ήν πολι
τικήν.
'Επηλθε τό 1878 ή μεταξύ
Ρωσίας καί Τουρκίας συνβή
κη τοϋ Άyίοu Στεφάνου. Ή
συνθήκη αυτή παρέδιδε τούς
έληνικούς πληθυσμούς καl τα
έλληνικα έδάφη της Άνατ. Ρω
μυλίας, της Θράκης, Άνατολι
κης καl Δυτι'κης, καί της Μα
κεδονίας εις μίαν ανευ έπανα
στάσεως δημιουρyουμέvηv με
γάλην Βουλyαρίαν, ώς προyε·
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ψύρωμα ιτου Πανσλα�ισμου.
qH συνθήκη αϋτη, ή δποία, εύ
τυχως διό: τόν Έλληνισμόν, ά
νετράπη κατά: τό μεyαλύτερον
μέρος άπό τό έπακολουθησαν
Συνέδριον του Βερολίνου του
1878, έδικαίωνε τούς ψΜους
του θεοκλήτου
Φαρμακίδου.
Είς τό συνέδρ�ον του Βερολί
νου όψείλει καl ή Θεσσαλία με
τά: της 'Άρτης την άπελευθέ
ρωσίν τωιν. Άλλα: τό 1878 δέ.ν
ησαv έν ζωfi οϋτε δ ΚωνσταντΊ
νος Οίκοvόμος, έξ Οίκονόμων,
οϋτε δ θεόκλητος Φαρμακί
δης.
"Ας μη νομισβη δτι δ θεό
κλητος Φαρμακίδης δέ.v έκή
δετο του γοήτρου του Οίκου
μενικου Πατριαρχείου.
Μίαν ήμέραν είδεν είς τό:ς έ
ψημερίδας δτι δ είς Κωνσταν
τινούπολιν νεωστl τότε χειρο
τοvηθεlς έκ Βουλγάρων αρχι
ερεύς, ίερουρyήσας κατά: την
ήμέραν του Πάσχα, δέ.ν έμνη
μόνευσε
κατά: τό: άν,έκ
· αθεν
κρατοϋντα τον Οίκουμενικόν
Πατριάρχην. Έταράχθη. Καl
έν[!_, ητο μεσημέρι καl άψόρη
τος δ καύσων, έπισψαλης δέ. ή
ύyεία του, έξηλθεν ά11ό τό σ11ί
τι του. 'Ήθιελε νό: μάθη 11ερισ
σοτέρας 11ληροψορίας. Καl ά110 της ήμέρας εκείνης ή νόσος
του έ11εδεινώθη. Καί τόν ώδή
yησεν εtς τον τάφον.
'Α11ό τό: ερyα του θεοκλήτου
Φαρμακίδου, έψάμιλλοv 11ρός
την «' Α11ολοyίαν» του καί προς
ταν «Συνοδικόν Τόμοv η 11ερl
άληθείας» ύ11ηρξε καί ή είς έ
mό: τόμους εκδοσις της Καινης
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Διαθήκης μετά: ιτων ύ11ομvημά
των του Ζιyα�ηvου.
Ό Εύθύμιος Ζιyα�ηvός ύ,τηρξεν άριστος θεολόγος του
Βυζαντίου, άκμάσας έ11l της
�ασιλείας του ,Αλεξίου Α' Κο
μvηνου (1081-1118). Ή "Αν
να Κομvηνη είς την 'Αλεξιάδα
της άναψέρει τον Ζιyα�ηνόν ώς
κράτιστον καί είς τό: γραμμα
τικό: καl είς την
ρητορικην
καl είς τό δόγμα ουδενός δεύ
τεροrv, «ώς ούκ αλλος τις έ11ι
στάμενον». Του θεολόyοu τού
του τό: ύ11ομνήματα είς τό: τέσ
σαρα Εύαyγέλια καταλαμ�ά
νουν δύο τόμους είς τό- έ11τάτο
μον ερyον ιτοG Φαρμακίδου.
Την ψιλερyίαν του αύτοδιδά
κτου ·άνδpός μαρτυρεΊ καl τό
γεγονός, δτι του
έπτατόμου
περl Καινης Διαθήκης ερyου
'δ μεν -rτρωτος τόμος έδημοσιεύ
θη τόν '1 ούνιοv του 1842 καί 'δ
ε�δομος έξεδόθη τον Σεmέμ
�ριον του 1845. Καl δυσu11έρ
�λητοι ησαν τότε αί έκδοτικαl
καl
δυσχέρειαι. Ή ύ11οδοχη
του ερyου τούτου του Φαρμακί
δου ύ,τηρξεν ένθουσιαστική. Τα
έκτυ11ωθΙέντα
άντίτυ11α έξην
τλήθησαν ,μέχρι ιτου ένός αμα
τfi έκδόuει των. Καl δταν το
1869 εyραψεv δ Γούδας τον �ί
ον του Φαρμακίδου τό σύγ
γραμμα τουτο ητο είς 'Αθήνας
περιζήτητον δσον 'καl δυσεύρε
τοv. Τον 11ερl άπακαλύψεως τό
μον του ήβέλησε νό: συμ�ουλευ
θη διάσημος έν Έρλάyγπ Γερ
μανός θεολόγος,
δ Δέλιτς
( Delich) . Παρεκάλεσε λοι11όν
ενα των είς Γερμανίαv σnου
δαζόντων 'Ελλήνων κληρικων
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νό:: του 1φομη6εύση τόν τόμον
τουτον. Καl δταν έμελέτησε τά
σχόλια καl rτ:άς κρίσεις του
Φαρμακίδου, ήρώτησεν δ εύσυ
νείδητος Γερμανός, αν ή 'Ελ
λάς εχη καl αλλους δμοίους
του Φαρμα1κίδου συyyραψεϊς η
σχολιαστάς.
Καl δ-rαν 'δ' uΕλλην κληρι
κός του άπήντησε, δτι καl αύ
τός έτελεύτησε, δ Γrερμανός
έπρόσθεσε: «κρϊμα, ή 'Ελλάς
εχασεν ενα κληρικόν, δμοίους
του δποίου όλίyους εχομεv καl
εtς την Γερμανίαν».
Εtχεν ,έπιχειρήσει 'δ Φαρμα
Κ!ίδης νό:: συyyραιμη καl εrvα
έπίσης έκ rτ:1ων σπουδαιοτέρων
ερyων του «Πιερί Πάπα καί κα
τά της κοσμικης αύτου έf.;ου
σίας». Άλλα, προχωρού ση ς της
ήλικίας, τό δεξιόν του χέρι ε
τρεμε. 'Αντικατέστησε τό χέρι
ϊϊου διά yραψιέ·ως, είς τον δποϊ
ον υπηyόρευε. Καl τό ερyον
συνεχίζετο. Άλλ' έμεσολάl!>η
σαν άλλοι περισπασμοί του αν
δρός. Έπηλ8'εν δ θάνατόc
του καί τό «κατά Πάπα»
ερyον του παρeμεινεν ατελές.
Ύπηρξεν ό Θεόκλητος Φαρ
μακίδης άνώτε, ρος χρημάτων.
Ό Ι!>ιοyράψος του, δστις
συγχρόνως ητο καί ίατρός του,
'Αναστάσιος Γούδας, ίστορεϊ,
δτι δσάκις ώς ίατρός του αψη
yεϊτο συyκινητικήν αρρώστου
σκηνήν, ητο αδύνατον vά μή
αποσπάση καί τά δάκρυο: αλλά
καί τό Ι!>αλάντιοv του Φαρμακί
δου. 'Όταν δε κάποτε δ Φαρμα
κίδης, δεν είχε τίποτε vά προσ
ψέρη διά νά Ι!>οηθήση ενα έν
δεη, έπέ,μενε νό:: στείλη τον ία-
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τρόν του είς τό δημόσιον τα
μεϊον διά νά προεξοψλήση ε
στω καl μέρος του μηνιαίου
μισθου του.
•Αλλ' είχεν δ Φαρμακίiδης ε
να κληροδότημα δέκα πέντε
χιλιάJδων δραχμων. Δια την έ
πσχήν έκείvην τό ποσόν ητο
σημαντικόν. Του άψηκε τουτο
δ ψίλος του καl δμοιός του
κατά τάς άρετάς, τον πατριω
τισμόν καl 'ΊΤ)V πολυrμάθει
CΧ!V καθηγητής Θεόδωρος Μα
νσύσης, γόνος εύπόρου οίκοyε
νείας. Κατήyετο ουτος από την
Σ ιάτισταν, δπαυ έyεvνήθη τό
1795. Έμαθήτευσεν είς τό:ς rrε
r pιψήμους
έλληνικάς σχολό:ς
της Τεργέστης καl της Βιέν
νης ,καl έσπούδασεν είς Πα
νεπιστήμια 'Της Γερμανίας. Ό
Φαρμακίδης δεν εκαμε χρησιν
του !κληροδοτήματος.
'Ολό
κληρον το άψηκε κληρονομίαν
είς τον Δημήτριον Μιχ. Καλλι
ψρονδ:ν. 'Αξίζει νό:: μνημ,ονευθη
ή προς τον Καλλιψρσνδ:ν στορ
γή του.
Ό Θι:όκλητ1ας Φαρμακίδης
eμεινεν είς πολυ νεαράν ήλι
κίαν όρψανός yο"\Αέων. Καί νε
ώτατος άπηλθεν άπό τό χωρίον
του Νεμπεyιλέρ. Νεώτατος έπί
σης έχειροτονήθη διάκονος. Οί
κοyένειαν δεν άπέκτησεν οϋτε
έyνώρισε συyyενεΊ:ς.
Μίαν τiμέραν δ καθηγητής
Μανούσης εμελλοε νό: Ι!>απτίση
ενα Ι!>pέψος της οίκοyενείας Μι
χαήλ Καλλιψρονδ:. Το.ϋ εδωσε
rτό ονομα Δημήτριος. Είς την
Ι!>άπτισιν πηρε μαζύ του καί
τον Φαρμακίδην, δστις τρόπον
τινά υπηρξε δεύτερος άνάδο-
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χος. Τουτο ηρκεσε νό: σuμπα
θήση δ Φαρμακίδης τό παιδίον.
Και δταν τουτο ηρχισε νό: �α
δίζη καί να δμιλη, δ Φαρμακί
δης εtχε την άξίωσιν vά συν
τρώyη μαζύ τ,ου απαξ της έ
�δομάδος κατά Σ άΜατον. 'Ό
ταν ,μετά το yεCψα εψευyεν δ
Δη,μητράκης, εθετεν είς το χέ
ρι του παιδιοG ενα τάλληρον
πεντάδραχμσv. 'Όταν δέ δ Δη
μητράκης έπρο�ι�άσθη άπο το
άλληλοδιδακτικον σχολειον είς
το Έλληνικόν, τον έπρο�ί�ασε
και δ Φαρμακίδης, άντικατα
στήσας το τάλληρον μέ δεκά
δραχμον χαρτονόμισμα. Καl ο
ταν δ Δημητράκης είσήχθη είς
το Γυμνάσιον, το δεκάδραχμον
ηύξήθη είς
είκ,οσιπεντάδρα
χμον χαρτονόμισμα. Καl τέλος
δ Φαρμακίδης κατέστησε τον
Δημητράκην Καλλι,ψροναν κλη
ρονόμον του κληροδοτήματός
του. Τό: �ι�λία του τό: έδώρη
σεν εtς το Πανεπιστήμιον των
Άθηνων.
Ό θεόκλητος Φαρμακίδης
άπεδή ησεν είς Κύριον τήν 21
'Απριλίου 1860 πένης. Είς τον
έπικήδ·ειον του Φαρμακίδου λό
γον δ καθηyητης του Πανεπι
στη,μίου 'Αθηνων Κωνσταντινος
Κοντοyόνης «άJμψι�άλλει δτι η
θελεν εύρεθη ή προς ταψην του
Φαρμακίδου δαπάνη, αν ελει
-ττεν ή περl τούτου -πατρική της
Κυ�ερνήσεως πρόνοια». Ό τά
ψος του ύ-ττηρξεν άπλοGς. Κό·
σμημά του ύ-ττηρξε μόνον το
χωμα της Άττικης γης.
Τον 1εξοχον τοGτον άνδρα ή
γενέτειρά του τον έτίμησε μέ
τήν -ττρατομήν του. "Αλλο τέ-
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'κνον της Νυκαίας, δ -έκπαιδευ
τυκος κ. Κωνσταντινος 'Ι. Πα
Τrακωνσταντίνου, έξέδωκε -προ
διετίας άξιόλοyον πραyματεί
αν περί του �ίου καl του ερ
yου του θεοκλήτου Φαρμακί
δου. Ή 'Εκκλησία της 'Ελλά
δος διό: της 'Ιερας Μηψο'Πό
λεως Λαρίσης - Πλαταμωνος
καl Τιρνά�ου, ή -τταλιτεία διό:
της Νομαρχίας Λαρίσης καl ή
γενέτειρά του κοινότης Νικαί
σας •μετά του θεσσαλικοG Ι�<άιμ
που, ιτιμοGν είς το -πλαίσιον του
έορτασμου της 150τηρ�δος της
Έ-τταναστάσεως του 1821 τον
θεόκλητον ΦαρμακLδην μέ τό
θ1ρησκ,
1 ευηκο�ν 1κ01ί �ιλοfλοιyι
κόν του μνη,μόσυνον.
1

'Έyραψεν δ καθηyητης Δ.
Μ-τταλανος, δτι δ θεόκλητος
Φαρμακίδης «παρά την όξύτη
τα του χαρακτηρος του ύ-ττηρξε
μία άπο τό:ς έΕ;οχωτέρας προ
σω-ττικότητας της νεωτέρας 'Ελ
λάδος καl δ διαπρεπέστερος
θεολόγος του δεκάτου ένάτου
αίωνος είς την Έλληνικήν 'Εκ
κλησίαν. Κάτοχος της θεολο
γίας των -πατέρων της νεωτέ
ρας, φιλελεύθερος άλλα μέσα
εtς το πλαίσιον ιτης 'Ορθοδο
ξίας, όξύνους, έχθρος της ύ-ττο
κρισίας, εύσε�ης καl μέχρι ψα
νατισμου ψιλό-ττατρις, διεδρα
ιμάτισε σττουδαιότατον pόλον
είς τα φλέγοντα έθνικό: <Και έκ
ικλησιαστικό: ζητήματα της έ
-ττοχης του».
Είς τούς λόγους του καθηyητου Μ-τταλάνου
-ττροσθlέτομεν:
Ό θεό'κλητος Φαρμακίδης
ύ-ττηρξεν αξιος της 'Ορθοδόξου
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'Εκκλησίας καί αξιος της 'Ελ
λάδος. Μέσα εlς τό σκοτάδι
της δουλείας του 'Έθνους καί
μέσα εις τό σκοτάδι των σκλά
�ων της θεσσαλικης yης καί
του «χωριδίου Νεμπεyλέρ» έ
ξεκίvησεν άπ' έδω προς τό α
yνωστον. Μέ. έψόδια μοναδικά
τήν έλπίδα και τήν πίστw του,
πίστιv εlς τήν θρησκείαv καί
είς τον έαυτόν του. Καί ένίκη·
σε .'Η ζωή του ύπηρξε μία ό
δύσσεια προσπαθείας. Άπλοϋς
ίερεύς, εψθασεν εις ,τήν πρώτην
yραμμήv των πνευματικων ή
yε, των της όρθοδόξου έκκλησί
ας, του 'Έθνους καί της παι
δείας. 'Ό,τι εψθασεν εlς τά
γράμματα, είς τήν 'Εκκλησίαν ,
εtς τήν έπαναστατικήν 'Ελλά
δα, είς τήν έλευθέραν 'Ελλά
δα, δέν του έδωρήθη. Τό κατέ
κτησε. Έτίμησε πρωτα τον
θεσσαλικόν κάμπον. •Απέδει
Ε;εν οτι δ κόσμος του, παρά
τήν πενεστείαν, παρά τήν δου
λοπαροικίαν, παρά τήν κολλη
yικήν σχέσιν rτριων χιλιετηρί
δων, διετήρησε άκμ
, αίαν καί
τήν π[στιν του καί τήν έθνικήν
του ύπερηψάνειαν καί τήν πνευ
μ,ατικήν rroυ εύρωσrτίαν. Έλάμ
πρυνε τήν Έλληνικήν Ό,ρθόδο
ξον ΈΚΙκλησίαν. Καί ύπηρέτη
σε μέ. πάθος τήν 'Ελλάδα. Ό
θεόκλητος Φαρμακίδης, μαζί
μ'Ε τον Ρήyαν Φερα'ίον καί τον
Ί ωάννην Πέζαρον καί τον Κων
σταντ'ίνον Κούμαν καί τον έψά
μιλλόν του Κωνσταντ'ίνον Οϊκο
νόμον, τον έξ Οίκονόιμων, καί
τον Μητροπολίτην 'Λαρίσης Πο
λυκαρπον Δαρδα'ίον καί τον
έπ[σκοπον Ρωyων Ίωσήψ καί
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,τούς 'Άνθιμοv Γαζην καί Γρη
yόριον Κωνστανταν του Πηλί
ου, έπρομάχησαν της 'Ελλάδος
ε'ίτε κατά τήν προπαρασκευήν
του έπαναστατ κου 'άyωνος του
1821, είτε κατά τήν διεξαyωyήν
του. Καί μαζύ μέ, τούς έπίσης
στρατάρχην
Θεσσαλούς, τον
της Ρούμελης Γεώρyιον Καραί
σκάκην, πού επεσεν είς τον Πει
ραιδ:, καί τον Άρχηyόν του Ά
σπροποτάiμου Νικόλαον Στουρ·
νάραν, πού επεσεν είς τήν 'Έ
ξοδον του Μεσολαyyίου, προ
�άλλουν τήν Θεσσαλίαν εις τήν
πρωτοπορίαν της έλληνικης
έλευθερίας. Διαπιστοϋμεν τό
yεyονός ώς ίστορικήν άίναyνώ
ρισιν.
"Αν δ θεσσαλικός κάμπος
εϊλκυσε πάντοτε τούς κατακτη
τάς καί παpιέδωκεν είς δουλεί
αν τούς καλλιερyητάς του, ο
μως ώς άντάλλαyμα φαίνεται
οτι δ εύρύς δρίζωv του κάμπου
διανοίγει πλατυτέρους τούς
πνευματικούς καί πολιτικούς
δρίζοντας έκλεκτων τέκνων
του.
'Έτσι καί δ θεόκλητος Φαρ
μακίδης, δέ.ν ύπηρξε τοπικι
στής. Δεν ύπηρξεν ατομικιστής.
Άyκάλιασε μέσα του τον Χρι
στόν καί τήν 'Ελλάδα. Καί έ·
θεράπευσε τήν 'Εκκλησίαν διά
rτήν θρησκε[αν καί τά γράμμα
τα διά τήν παιδείαν. Καί ύπη
ρέτησε καθολικώτερα τό 'Έ
θνος του μέ. τήν �αθε'ίαν συνεί
δησιν, οτι αν δ-έ.ν είχε προ:ηyηθη
ιτό έλληνικόν θαυμα,
Κύριος
γνωρίζει τί ακόμη θά ητο δ κό
σμος είς Σκέψιν, είς Τέχvην,
εtς Πολιτισμόν.
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ
Όμιλία του Καθηγητου κ. Κ. ΓΚΙΟΥΡΕΣΚΟΥ
του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου
Ο ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ Σ τηc: · 1 στσρίαc: στό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου καί
Άκαδημαικόc: κ. Κωνσταντίνοc: Γκιουρέσκου, μετακληθείc: Ιάnό τό 'Ίδρυμα
Δραιόν, μίλησε στήν 'Αρχαιολογική 'Εταιρία - δnου τόν παρουσίασε ό Άν
τιnρόεδροc: τηc: Άκαδημίαc: 'Αθηνών Καθηγητ,ήc: κ. Γρηγ. Κασιμάτηc: - γιά
τήν Ρουμανική συμβολή στόν άγώνα τηc: Φιλικηc: Έταιρίαc:.
Ο «ΙΛΙΣΟΣ» δημοσιεύει τό nληρεc: κείμενον τηc: όμιλίαc: τοϋ Ρου
μόνου Καθηγητοϋ, ή όnοία nροσεκόμισε ιάρκετά νέα στοιχεία, καί τό συ
νοδεύει μέ λίγα έρμηνευτικά σημειώματα, γιιά τήν καλύτερη nαρακολού
θησι των άnόψεων τσϋ διακεκριμένου έnιστήμονοc:.

Τό πρΜλη,μα των σχέσεων
μεταξύ της Φιλι1κης 'Εταιρίας
Ί<cαί των Ρουμάνων είναι ενα
παλαιόν θέιμα, rrόσον παλαιόν
δσον σχεδόν καί αύτό τουτο τό
κίνημα της Φιλικ.ης 'Εταιρίας.
·επί ενα καί ημισυ Ο)eεδόν αί
ωvα πολλά yράψοvται έπ' αύ
του του θέματος. Διαψορετικαί
άπόψει·ς έξεψράσθησαν, άλλά
εύρίσκοvτο σχεδόν πάν1τοτε ύ
πό τήν έξουσίαv του πάθους
καί έξιεκινουσαν ώτό προκατα
λήψεις. Τουτο είναι εύv·όητοv:
Διά τούς Ρουμάνους κυρίως,
τό γεγονός του θavάrrou του
Θεοδώρου Βλαδιμηρέσκου, ύ
-rτό τάς yνωστάς συνθήκας ( 1) ,
έπηρέασε (?ασuκως κρίσεις ά
ξίας.
Ή στάσις της ρουμαv�κης ί
στοριοyραψί1ας, δσοv άψορα

είς τήν Έταιρίαv, έyνώρισε
πλείιστας ψάσεις- κατ· άρχάς
καθωρίζετο άπό τάς συνεπεί
ας τάς 6-rτοίας συνεπάγεται ά
να:πόψευκτα ό πιόλε.μος, ώτό
τόv θάνατον του Θ. Βλαδιμη
ρlέσκου καl άπό τό ατι πολλά
εyyραψα άναyκαϊα διά μίαν
σωστήν έ.κτίμησιν του -rτρο(?λή
ιματος, ελειπαv· τά εyyραψα
ταυτα έvεψανίσθησαv έv συνε
χεί� μt τήv -rτάροδοv /του χρό
νου, καl κυρίως τάς τρεϊς τε
λευταίας δεκαετίας. Άπό αύ
τήv τήν άρχικήv ψάσιv, κατά
rιήv 6-rτοίαν άμψισ(?ητουσαν κά
θΞ σύνδεσμον ,μεταξύ της 'Εται
ρίας καl �του ρουμανικοί) Έπαναστατικου κινήματος, με
ταξύ τοΟ Άλεξω δ ρ,ου Ύψη
λάvτου καl του Θεοδώρου
Βλαδιμηρέσ1κου, πέρασαν κα1
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τά: τό 1945 εlς την έ.κ δια;μέτρου
άντί&ετον, σύμφωνα ,μέ την δ
ποίαν δ θεόδ. Βλαδψηρέσκου
ητο πράκτωρ της 'Εταιρίας: δ
ρόλος ιτσυ - τοιουτος ώς τόν
είχεν άντιμετωπτίσει ή προη
γουμένη ρουμανική ίστοριο
yραφία - ύπηρξεν «ε\ας μυ
θος» καl ή κίνησίς του, κατά
την άρχικήν της φάσιν, δέν ητο
παρά ε\jας «άντιπεριστrασμός
δημιουργηθείς εtς την Όλτε
νίαv διά νά: έπισύρη rτ:ήν προ
σοχην των Τούρκων εtς αυτό
τό σημεϊον καί νά διευκολύνη
την διά<!>ασιν του Δουνά<!>εως
εiς τόν Ύψηλάντηv». Σήιμεροv
πού δ χρόνος κατηύvασε τα
πά!&η καl προσφέρει, μαζύ μέ
rrά νεωστl άναφανέντα δοκου
,μέντα, την άπαραίτη τον αντι
κειμενικότητα (2) - είναι δυνα
τόν νά: άποκατασrτήσωμεν την
ά:λήιθειαν,
νά:
είπωμεν τα
πράγματα δπως
συvέ<!>ησαν,
«χωρίς μϊσσς καl χωρίς nρο
κατάληψιν».

295

καί της παpΙέσχον την ύποστή
ριξίν των. Δίιδοντες rταύτη ν την
<!>ε<!>αίωσιν, δέv εχομεν ύπ' οψιν
μας μίαν ,μuκρά:ν δμάιδα όπα
δωv, ΤΙ!εpιωρισμένην εtς μ(αν
μόνον κοινωνικήν κατηyορίαv
καl περιλαμ<!>άνουσαv ιμίαν ά
πληv ήθuκήν συναίνεσιν, αλλά
άναφερόμεθα εtς δλόκληροv
την κοινωνική tεραρχίαν, άρ
χίζοντες ά:πό τόν ήyεμόνα,
τούς Μεγάλους Βοyιάρους καl
τόv ά:νώ-rερον ικληρον, συνεχί
ζοντες μέ τούς μέσους καί μι
κρούς Βοyιάρους, απο τούς
κληρικούς καί ιμοvαχούς, άπό
την άστικήν τάξιν, δια νά: κα
ταλήξωμεν εtς τούς χωρικούς.
, Από ύλικήν άποψιν, ή υπο
στήριξις ή δοθεϊσα από τούς
Ρουμάνους ελα<!>ε ποικίλας
απετελέσθιη
crno
μορφάς:
στρατιώτας, έξαπλισμόv, χρή
ματα, παντός εΊ1δους έφόδια.
Μένει λοιπόν νά: άποδείξωμεv
αυτάς τάς 1δ ύο διcmιστώσεις.

θά πρέπει νά: ε'ίπωμεν, κατ'
αρχάς, οτι ή κίνησις της Φιλι
Η ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΥΠΟ
κης 'Εταιρίας ευρεν εtς ιτά:ς
ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗ
Ρουμανικάς ήyε,μονίας πρόσ
Ρ !ΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΙ ΚΗΝ
φοροv εδαφος. Ή όθωμανuκή
ΕΤΑΙΡΙΑΝ
καταπίεσις, όλοέν <!>αρυτέρα
'Ένα έρώ1τημα τίθιεται κατ' καl δυσκολωτέρα, εtχε προκα- .
αρχάς: πως αντιμετώπισαν οί . λέσει ηδη ά:πό της έ.ποχης των
σύγχρονοι αυτης Ρουμαvοι την Ρωσο - τουρκο - αύστριακωv
«Έταιρίαv»; Ποιά ύπηρξεv ή πολέμων του τέλους του 17ου
στάσις των οσον άψορα εtς αυ αtωνος καl των άρχων τοί} 18ου
τό rrό κίνηιμα ά:ΤΙJελωθιερώσεως μίαν tσχυρά:ν αντίδρασιν, ή δ
των λαων των ύποτεταyμένων ποία έξεδηλώθη διά: της συστά
εtς την όθωμα ικήν κυριαρχί σεως
ένός άντιοθωιμανικου
αv; Ή απάντησις είναι θετική κόμματος, ίκανου νά: άvαλά<!>η
καl κατηyορημαrτική: Οί Ρου ακόμη καί φανερά:ς ένόπλους
μανοι ένηyκαλίσθησαν την ύ ένερyείας: ίδε την περίπrτωσιv
πόθεσιν της Φιλικης 'Εταιρίας τοv βοεΜδα Δημητρίου Καν-
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τεμiρ είς τήν Μολδα(5ίαν τό
1711, καi ,είς τήν Βλαχίαν τήν
-π�ερίπτωσιν των δύο Μεyάλων
Βοyιάρων Κωvταντίνου Βαλα
σεάνο καi θωμα Καντακουζη
νου, κατά τήν εποχήν του κ ων
στωrrίνου Β ρανκο(5εάνου (1688
αναφέρω
-1714) · δυνάμεθα
μεν επίσης καi τήν καθαρώς άν
τωθωμανικήν στάσιν του μη
τροπολίτου Ούyyρο - Βλαχίας
Άνθίιμου Ί (5ιρεάνο,
θύματος
των πεποιθησεών ιτου κατά τό
1716. Άλλ' ητο πολύ ενωρίς
διό: τήν επιτυχίαν τοιούτων ε
νερyειων. Ή
άντιοθωμανική
κίνησις ηρχισεν έικ \lέου με τήν
αφορμήν του νέου Ρωσοτουρ
κικου πολέJμου του 1768-1774,
δπότε έξεδηλώθησαν κατηyο
ρηματικαi απαιτήσεις επανό
δου είς τήν αύτονο,μίαν του
15ου αίωνος. Σχεδόν 131 ( έκα
,rόν τριάκοντα εν) παρόμοια ύ
πομνηματα συvετάyησαν κατά
τό διάστημα των ετων ,μεταξύ
1769 καi 1821. Δεν θά πρέττ�ει,
εξ άλλου, νά λησμονωμεν &τι τά
προηyοόιμενα της 'Εταιρίας εί
ναι συνδεδεμένα με τάς Ρου
μανικάς χώρας. Ό πρωτος δ
δποϊος εσκέψθη ιμίαν τοιαύτην
έ•ταιρίαν ητο - κατά τόν Πρό
κες - 'Όστεν, τόν
ίστορικόν
της επαναστάσεως του 1821 δ βοεΜδας της Μολδα(5ίας , Α
λέξανδρος Μαυροκορδατος, δ
�ποίος κατέφυyεν είς τήν Ρω
σίαν τό 1787. Παρ' δλα ταυτα
ή πραyματοποίησις της ίδέας,
είς ,μίαν πρώτην μορφήν, υπο
τήι, εττωνυμίαν «Έrrαιρία των
Φίλω\» όφείλεται είς τόν περί
φημον Ρηyαν Βελεστινλην, δ
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δποϊος έ.σποϋδασεν είς τήν
πριyκιπικήν Άκαδημ,ίαν του
ΒουκουρεσΊΙίου, ητο είς ιτήν ύ
πηρεσίαν των βοεζ5οδων Νικο
λάου Μαυροyένους καi Μιχαήλ
Σοuτζου, κατεϊχεν αξιώματα
είς τάς Ροuμανικάς χώρας καί
δ δποϊος, εκτός από τήν μεyά
λην «χάρταν» της Βαλκανικης
χερσονησου, πλήρη σημειώσε
ων άφορωσων είς τήν έλληνι
κήν 'Αρχαιότητα, εδημοσίευσεν
έπίσης χάρτην της Βλαχίας
και ετερον της Μολδα(5ίας.
Είς αύτήν τήν ιτελευταίαν εδη
μοσιεύθη τό 1814 ή συλλοyή
του των έλληνικων δημοτικων
τραyουδιων, ή δποία είχε ιμε
yάλην ό::πήχησιν μεταξύ των
συμπατριωτών του. Ή (5ασική
καί τελική ίδέα του Ρήyα ητο
νά προκαλέση μίαν μεyάλην ά
πελευθερωτικήν κί\ησιν δλων
των λαων των ύποτεταy,μένων
είς τήν όθωμανικήν κυρ,αρχί
αν, δθεν δχι ,μόνον ιτων 'Ελλή
νων, αλλά καί των Ρουμάνων,
των Σ έρ(5ων, των Βουλyάρων
καί των , Αλ(5ανων. Οϋτω, δταν
τό 1814, δι,ά της πρωτο(5ουλίας
τριων 'Ελλήνων εμπόρων της
'Οδησσου, ίδρύθη ή Φιλική Έ
τωρία - κατά (5άθος ή επωνυ
μία εχει τήν αύτήν σημασίαν
με τήv προηyηθεϊσαv έταιρίαν
του P"Jyα - ή ατμόσφαιρα ητο
ηδη προεrrοιιμασμlένη είς τό:ς ή
yεμονίας καί τά πνεύματα εύ
νοικως προ,κατειλημ,μένα.
1

1

Είς τουτο συνετέλεΟΈν έπί
σης ή εύρέως διαδεδομένη
yνώμη δτι ή καινούρyια 'Εται
ρία εχαιρε της πλήρους ύπο
στηρίξεως των Ύψηλων κύ-
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κλων της Ρωσίας. Πράyματι,
ό κόμις Καποδίστριας, ύπουρ
yός του Τσάρου, είχεν όρyανώ
σει είς τήν Βιέννην τό 1814 μί
αν αλλην έλληνυκήν έταιρίαν,
μορφωτικου χαρακ'Ιηpος, τήν
Έταιρίαν των Φιλομούσων, καl
ή ΊΑέα κοινωνία της Όδησσου
εtχεν έκδηλώσει, οχι μόνον τε
λείαν κατανόησιν πρός τήν κί
νησιν ταύτην, άλλα παρέσχεν
έπίσης ένερyόν ύποστήριξιν,
τόσον α:μεσον δσον καl δια των
ύποτελων όpyάνων της, �μεταξύ
των όποίων οί Ρωσοι πρόξε
νοι του Βουκουρεστίου καl του
'1 ασίου. Ό ίδιος δέ.ν μπόρεσε
να άναλά<:ιη ένερyως τήν διοί
κησιν λόγ(f> της έπισήμοu θέ
σεως τήν όποίαν κατειχε, άλλα
ώθησε τόν 'Αλέξαν'δροv Ύψη
λάvτην, 11όν υίόv του παλαιοϋ
βοεΜδα της Βλαχίας Κων
σταντίνου Ύψηλάντου (1802 ·
1806) καί ύπασπιστήν του Τσά
ρου 'Αλεξάνδρου Α' vά άνα
λά<:ιη ταύτην, <:ιε<:ιαιων τουτον
οιά την πλήρη συμπαράστασίν
του. Ό ίδιος ό Τσάρος έδείχθη
εύμενής είς tτήν έπιθυμίαv α
πελευθερώσεως των Έλλήνωv
ή Τσαρίνα έπίσης ύπεστήριξε
τήν ύπό'βεσιν. Πως ήδύvατο, ύ
πό τοιαύτας συνθήκας είς τήv
Νοτιο - άνατολικήν Εύρώπην,
δπου δλοι σχεδόν ο,ί πρόξενοι
ησαν μέλη της Φιλικης Έται·
ρίας, vά μήv είναι δλοι πεπει
σμένοι δτι οπισθεv της Φιλικης
Έταιρίας εύρίσκετο ή πανίσχ υ
ρος Ρωσία, έτοίμη νά έπέμ
<:ιη μέ. τόν πρωτοv πυρο<:ιολι
σμόv; Δια μίαν άκόμη φοράν
άπεδΗκνύετο ή όρθότης της
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παλαιας ρουμανικης παροιμί
ας: «Ό άνθρωπος
πιστευει
εϋκσλα αύτό -τό όποιον έπιθυ
•μει».
Ποισι ησαν οί όπαδοl της Φι
λικης 'Εταιρίας είς τάς Ήyε
μονίας είς τάς ά:ρχάς ιτου 1821;
Είς τήν Μολδα<:ιίαν, ό ίδιος ό
ήΎεμώv Μιχαήλ Σ ουτζος καl
ό μηrrροπολίτης Βενιαμίν Κω
σ-vάκη. Καl αν ό πρωτος ητο
έλληvuκης καταyωyης, αν καl
έξ οtκοyενείας ή όποία κατά
τήν διάρκειαν των τεσσάρων
-τελευταίων δεκαετιωv εδωσε
πολλούς βοεΜδες είς τό:ς Ή
yεμονίας, ό δεύ11ερος ητο Ρου
μαvος αύτόχθων, έμψυχω,μ!έ
vος άπό τήν ίδέαν του νό: 'άπε
λευθερώση τήv χώραν του άπό
τήv όθωμαvικήν κυριαρχίαν. Ό
Μιχαήλ Σ ουτζος εyιvε ,μέλος
της Φιλικης 'Εταιρίας κατά τό
τέλος του 1820 καί είχε μετά
του Ύψηλάντου συ\εχη μυστι
κήν άλληλοyραφίαv, πρlv άπό
τήν είσσδον τούτου είς τήv Μολ
δα<:ιίαν. Είχε καταστρώσει λε
πτομερές σχέδιον δια τήν έπι
στράτευσιν στρατιωτων ύπό τό
προσωπειον ,μιας όρyανώσεως
χωροφυλακης- είχεν όρyαvώ
σει έπίσης τήν κεκαλυμμένη ν
άπόκτησιν έφοδίων: χίλια πεν
τακόσια ζωα καl χωριστά χί
λια πεντακόσια κιλά έyχώρια
δηλαδή 360.000 όκάδες - σιτη
ρά, είχε προκατα<:ιάλει δέ.
χρήματα: χίλια χρυσα δουκα
τα σύv 135.000 λέϊ δια τό:ς προ
αναφερθείσας προμηθ,είας, σύν
150.000 λέϊ τα όποια είχε θέ
σει είς τήν διάθεσιv του Ύψη
λάντου. Τό παράδειγμα του ή-
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yεμόνος καί του μητροπολίτου
ήκολούθησεν δ έπίσκοπος Γε
ράσιμος ΊΛτ-ε Ρομάν, τό μεyαλύ
τερον μέρος των μεyάλων α
ξιωματούχων του συμ�ουλίου,
δ 1διοικητής της ψρουρας του
ήyε�μόνος με ολον τ�ό ύπό την
διο�κησίν του σωμα, τό προσω
πικόν της Αύλης του ήyεμό
νος, τέλος, πολλοί μοναχοί.
'Όλοι αυτοί έξεδηλώθ'r]σαν ευ
μενως πρός την Φιλικήν Έται
ρίαν. 'Όταν δ Άλέξ. 'Υψηλάν
της, φέρων την σταλήν Ρώσου
άξιωματικου, ιδιέ�η τόν Πρου
βον κοντά είς τό Σ κουλJένι, τό
απόyευμα της 6ης Μαρτίου
(νέου ήμε,ρολοyίου), συνωδεύ
ετο ,μόνον από ,ε'ίκοσι 11'Ε.pίπου
πρόσωπα, μεταξύ των δποίων
καl οί ά:δελcpοί του Γεώρyιος
καl Νuκόλαος κ αί δ yοψ�ρός
του Γεώργιος Καντακουζηνός
- Ντ�ελεάνου, αξιωματικός είς
τόν ρωσικόν στρατόν. Μόλις
εψθασαν είς τό Ί άσιον - οπου
κατά τά λεyόμενα ένός ψλοyε
ρου Φιλικοϋ, του Άθανασ. Ξο
δύλου, έyένοντο δεκτοί απο
τόν βοε�όδα καl -rούς άξιωμα
τούχους του «με την πλέον ζω
ηράν χαράν καί ένθουσιασμόν»,
ηρχισαν νά παρουσιάζωνται
έθελονταί. Τόν Τωρηνα του
στρατεύματος άπετέλουν 250
'ΑΜανοί της ψρουρας ,είς τούς
δποίους προσετέθησαν ώς κλη
ρωrrοl νεαροί 'Έλλψες καl
'Αλ�ανοί, άλλά έπίση ς καί
Ρουμανοι από τό >Jάσιον. Έν
συνεχεί<t άψίχθησαν δμάδες vε
αρων 'Ελλήνων έκ της ,Οδησ
σοΟ καί άλλων πόλεων της
Ρωσικης αυτοκρατορίας. Κα-
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τόπιν είδοποιήσεως τοιχοκολ
ληθείσης είς τάς δδούς του Ί
ασίου ύπό των τοπικων �<έψό
ρων» της 'Εταιρίας, ή δποία
έπληροψόρει οτι προσελαμ�ά
νοντο μισθοφόροι, d:ρκετ�οί νε
αροί 'Ιασιωται προσε,τέθησαν
είς τούς άλλους, είς τpό'ΠΟV ω
στε Ικατά τό τέλος της έ�δομά
δος εως τάς 13 Μαρτίου (νέου
ήμερολαyίου) οταν δ 'Υψηλάν
της ηρχισε νά δδ
' εύη πρός την
Β1λαχί·αν, iδιέιθπε στράτευμα
δύο χιλιϊχiδων περίπου άνδρων.
Παρ' ολα ταΟτα επρεπε νά
έξοπ:λίσουν καl νά έcpοδιάσουν
αυτά τά στρατιωτικά σώματα·
έχρειάζοντο λοιπόν κατά πρω
τον λ6yov μεyάλα χρηιματικά
ποσά. Οί πλούσιοι Μολδα�οt
επραξαν ο,τι άνεμένετο από αυ
τούς. Ό βοyιάlρος '1 ορδάκε
Ροζνο�άνου, κάτοχσς τεραστί
ας κτηματικης περιουσίας, ε
δωσε 10.000 δλλανδιικά δουκα
τα, δηλαδή 10.000 χρυσα νομί
σματα, ποσόν ίσον πρός 320.
000 λJέϊ, καθώς έπίσης καl 300
ϊππους μετά των ίπποσκευων
των. Ό μητροπολίτης Βενια
μίν Κωσrάκη προσέ,φερεν έπί
σης 10.000 λέϊ, καθώς �καί τέσ
σαρας ώραίους ϊππους, μετα
yωyικούς διά τόν Ύψηλάντηv
πρσσωπικως, τέλος, έξώπλισε
καί έcpωδίασεν έξόδοις του εvα
έθελοντήν. Οί άξιωματουχοι
του συμ�ουλίου του ήyεμόνος
καθώς καί άλλοι άξιωματου
χοι οί όποιοι δεν ησαν μέλη
του συμ�ουλίου τούτου συνει
χρήματα, ο
σέψερον επίσης
πλα, 'ίππους καl 1uρομηθείας.
Οϋτω, είς τιό Ί άσιοv καl μόνον
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συνεκεvτρώθησαν έντός όλιyώ
τερον άπό μίαν έ�δομάιδα τρία
έκατομιμύρια λέϊ.
Είς τάς δωρεάς προσετέθη
σαν αί έπιτάξεις. Ό τραπεζί
της Ά,δρέϊ Πά�λι ύπεχρεώθη
νά κατα�άλη ενα σημαντικόν
ποσόν: σύμφωνα ,με •μερικάς
πrηyάς 200.000 λέϊ, σύμφωνα μέ
α:λλας, πιθανόν ύπερ�αλλού
σας, 600.000 λέϊ' δ πρωrτος ά
ρvθμός ,μας φαίνεται άληθοφα
νέcπερος. 'Επέταξαν έν συνε
χεί<;:ι είς τάς yειτονικό:ς περιο
χάς - πόλεις καl χωριά - ίπ
πους, ζωα, προμηθείας, φορ
�ήν καl κυρίως δπλα. Είς τά
καταστήιματα του '1 ασίου έπέ
ταξαν ϋφασμα με τό δ-τrοίον
κατεσκεύασαν οί ράπται της
μολδα�ικης πρωτ,ευούσης ( έ
�ραίοι ώς έπl τό πλείστον) τό:ς
στολό:ς τω
, v στρατιωτων. Οί
σuδηρουρyοl με την σειράν
των ικατιεσκεύασαν
λόyχας.
Καθώς �λέπομεv, τό στράτευ
μα των δύο χιλιάδων 'άvδρων
με τό δποϊον δ 'Υψηλάντης έ
πορεύθη πρός το Βουκουρέcπι
ον, έσχηιματίσθη, έξωπλίσθη
καl έφωδιάσθη είς την Μολδα
�ίαν, είς τό '1 άσιοv 1καl διά
της μεγάλης συνεισφορας των
Μολδα�ων.
Έv σχέσει με την συyκρότη
σιν του στρατεύματος του Ύ
ψηλάντου, θά πρέwει νά άποκα
λυψ8η τό άκόλουθον yεyονός:
έκτός των έθελοντων των προ
ερχομένων άπό τάς πόλεις, συμ
wεριελά,μ�ωεν έπίσης έθελον
Ί'άς προερχομένους 'άπό ,τά χω
ριά της Μολδα�ίας. Είς μίαν
φορ�λοyικ,ήty άποyραφήν του
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1822 άφορωσαν είς την περιο
χήν της Πούτνα, εύρίσκομεν είς
τά δελ-rία άποyραφης μερικων
άyροτων την ,μνείαν «Άνεχώ
ρησεν ώς έθελοντής», πραyμα
τό δποίον σημαίνει δτι σί έν
λόy't) είχον καταταχθη ώς έ
θελονταl είς τό στράτευμα του
Ύψηλάντου. θα πρέπει νά
1τροσθέ;σωμεν

Οτι τό κίνημα

της Φιλικης 'Εταιρίας προεκά
λεσε ,μεγάλην άναταραχήν με
ταξύ των χωρικων της Μολδα
�ίας. 'Όσον άφορα δε είς τούς
έθελοντό:ς έκ των πόλεων, άνα
φέρομεν την περίπτωσιν του
'Αλ�ανοG Σ τοyιάν "1 νyκε 'άπό
τό '1 άσιον, 'άρχηyοG «μερικων
έθελοντωv τούς δ1τ:ο[ους είχε
cπρατολοyήσει».
Είς την Βλαχίαν διαπιcπώνο
μεν άνάλογον κατάστασιν πρα
)ψάιτων. Καl δ ,μέ.ν βοεΜδας
'Αλέξανδρος Σ οGτζος, ύπερη
λιξ, C5αρέως άσθενής καl φοe5ι
τσιάρης, δέ.ν έξrεδηλώθη ιμέ. κα
νένα ,τρόπον (δέ.ν θά είχε άλ
λωστε καιρόν νά τό πράξη, διό
τι άπέθανε προτοu νά ξεσπάση
τό κίνημα), αντιθέτως ομως οί
μεγάλοι Ρουμανοι άξιωματοG
χοι Γρηyόρη Βρανκοe5εάνοu,
Γρηyόρη Γκίκα καl Μπάρ-.
μπου Βακαρέσκο, μέλη του έ
ξαμελοGς συμe5ουλίου του σχη
ματισθέντος ύπό του έτοιμοθα
νάτου ήyεμόνος δια την δια
χείρισιν των δημοσίων ύποθέ
σεων, ησαν καί οί τρεϊς έπιφα
νη μέλη της Φιλικης 'Εταιρίας.
Ό Βακαρέσκο ητο τόσον πε
πεισμένος καl τόσον έvθουσιώ
δης ωστε δταv παρετήρησε είς
τόν Δηιμήτρη Μακεδόνσκι κά-
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ποιαν έπιφύλαξιν, κάποιον δισ
ταyμόν, του εyραψε, είς τάς 2
Φε<,ρουαρίου 1821, δτι κάθε ύ
πεκφυyή έκ μΙέp
- ους του «θά ε
θετε είς κί"δυνον τήν ζωήν τό
σον τήν ίδικήν του δσον καί της
οίκοyενείας του»· συyχρό"ως
του παρέδωσε τό ποσόν των
δ ι α κ ο σ ί ω ν 1τεν τ ή 
κ ο v τ α χ ι λ ι ά δ ω ν λ έ ϊ,
τό ύποσχειθέν μέσ� του �< Σ λου
τζάρη» Θεοδώρου Βλαδιμηρέ
σκου, ποσόν διά τό όποϊον του
το τό yράιμμα είχε θέσιν ύπο
χρεώσεως. 'Όσον άφορα είς
τόν Βρανκο<,εάνο είχε προσχω
ρτjσει είς τήν Φιλικήν Έταιρί
αv τόv Όκτώ<,ριον του 1820 πριν 'άπό τάς 29 του ιμηνός - δ
πως 1τροκ6πτει από μίαν έ,τι
στολήν του «Καμινάρη» Μπίμ
παση ΣάΜα. Ό μεγάλος
«Βόρνικ» Σκαρ ατος Γκραδι
στιεάνο καί ό μεγάλος «Βόρνικ»
'Αλέκο Φιλιπέσκο ησαν, έξ αλ
λου, οπαδοί μιας ένόπλου έξε
yέρσεως <<διά την σωτηρίαν της
πατρίδος άπό τόν ζυyόν των
τυράννων,. Μία σύγχρονος πη
yή άvαφέρει δτι δταν ό Ύψη
λά"της εφθασεν είς τάς πύλας
του Βουκουρεστίου, είς τήν
Κουλητίνα, έδέΧθη τήν έπl
σκεψιν <,του μητροπολίτου Διο
νυσίου καί των μεγάλων άξιω
ματούχων των Βοyιάρων Βα
καρέσκο, Βηλαρα, Μάνου -
συyyε"ους του - καί αλλων».
Μεταξύ αύτων «των αλλων-,>,
κατά τόν Δημήτρη Μακεδόν
σκι, εύρίσκετο ό 'Αλέκο Φιλι
πέσκο, ό «Βόρνικ» Μπαλεάνο
καί δ Βόρνικ Σλατινεάνο.
Ό « Σλουτζάρης» Θεόδωρος
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Βλαιδιμηρέσκος, Όλτένιος από
τόν νομόν του Γκόρζ, ό ό1τοϊος
είχε λά(,ει καλήν στρατιωτικήν
έκ1ταίδευσιν, ,είχε Ικαι ό ίδιος
προσχωρήσει είς τήν Φιλικήν
Έταιρίαν. Αί σχέσεις μεταξύ
Βλαδυμη,ρέσκου καί της Φιλικης 'Εταιρίας, 1τιστοποιούμε
ναι ύπό ντοκουμέντων κατά τό
τέλος του ετους 1820, κατέλη
ξαν είς την yεμάτην εμφασιν
προσχώρησιν τούτου δι' όρκω
μοσίας έ1τί του Σταυρου, καί
του Εύαyyελίου ( 3). Είς ταύ
την 1ταρέστησαν, έ.κτός του
πρώτου, καί οί δύο στρατιωτι
κοί 'άρχηyοί της Φιλικης 'Εται
ρίας Γεωργάκης Όλύμ1τιος και
'Ιωάννης Φαρμάκης. Αύτά τά
τρία πρόσωπα άνέλα<,αν νά ά
yωνισθουν μέ άλληλεyyύην,
χρησιμοποιουντα πρός τουτο δ
λα τά δυνατά
, μέσα διά: νά ά
ποτινάξουν «τόν ζυγόν των
<,αρ<,άρων καταπιεστών». Τήν
13)25 'Ιανουαρίου 1821, μερι
κές ήμέρες πριν 1άπό την άvαχώρησίν του από -rό Βουκου
ρέστιον διά τήν Όλτενίαν, δ
που θά άvέπτυσσε την δρασιν
του, ό Βλαδιμηρέσκος έλάμ<,α
νε ::.ναντι αποδείξεως τό σημαν
τικόν ποσόν των 20.000 ταλή
ρων «άπό τόν κύριον άδελφόν
μου Πά<,ελ Μαικεδόνσκι, έπι
φανές μέλος της Φιλικης Έταιρίας ( ·1). Τήν μεθεπομένην, 15)
27 '1 ανουαρίου οί τρεϊς προα
ναφερθέντες άξιωματουχοι πα
ρέδωσαν είς τόν Βλαδψηρ:έ·
σκον έπίσημον πιστοποιητικόν
συνταχθ-ε.ν διά των άκολούθων
δρων: «'Επειδή πρόκειται διά
τό yενuκόν οφελος του χριστια-
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ν�κοϋ λαοϋ ιμας καί της πατρί
δος μας, διό: το&rο ολοι έμεις,
ώς καλοί καί πιστοί χριστιανοί,
αq,ωσιωμένοι είς τήν χώραν
μας, σας έξελέξαμε, άξιότuμε
κύριε « Σλουτζάρη» Θεόδωρε,
διό: νό: ξεσηκώσετε τόν λαόν
είς τό: οπλα καί νά έν,ερyήσητε
οπως σας εχει παραyyελθη καί
έμεις οί κάτωθι ύπογεyραμμέ
νοι, έκ της πλευρας ιμας δρκι
ζόμεθα... νό: �οηιθήσωμεν είς
ολα 1διά παντός μέσου καί νό:
ένερyήσω,μεν οπου δει καί ο
πως ό<pείλομεν διό: τό δημό
σιον δcpελος».
Τήν έπομένην 16)28 '1 ανου
αρίου έδωσαν είς τόν Βλαδιμη
plέ:σκον ώς ύπασπιστήν τόν Δη
μήτρην Μακεδόνσκι, Ρωσον
ύπήκοον, παλαιόν ά:ξιωματικόν
είς τόν στρατόν του Τσάρου ά
δελcpόν τοϋ Πά�ελ, δ όποιος
τοϋ είχε παραδώσει �ό: χρήμα
τα. Τέλος, ιδύο ή,μέ,ρας ά:ρyότε
ρον, είς τό:ς 18)30 'Ιανουαρίου
- τήν έπαμένην νύκτα ά:πέθα
νεν δ 'Αλέξανδρος Σοϋτζος δ Βλαδιμηρέσκος άνεχώρησε
δ�ό: τό Βουκουρέστιον μέ συ
νοδείαν 40 Άλ�ανων ίππέωv
παραχωρηθεισαν ύπό τοϋ Γε
ωρyάκη 'Ολύμπιου καί του
Μπίμπαση ΣάΜα, των στρα
τιωτικων διοικητων της Φιλικης
Έιταιρίας είς τήν Βλαχίαν. Ή
διακήρυξις τήν δποίαν έπρεπε
νό: άναyνώση δ Βλαδιμηρέ
σκος είς τό Πάδες - ή πρώτη
του διακήρυξις - συνετάχθη
είς ΒοιJκουρέστιον πρίν από
την άναχώρησίν του διό: τήν
Όλτενίαν, έκ συμφώνου μέ
τούς Βλάχους βοyιάρους μέλη
1
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της Φιλικης 'Εταιρίας καί ζων
τος ετι του 'Αλεξάνδρου Σού
τζου (5).
1

Προκύπτει έκ των άνωτέρω
οτι ή προετοvμασία τοϋ κινή
ματος τοu Βλαδuμηρέσκου έyέ
νετο είς Βουκουρέστιον, είς τήν
πρωτεύουσαν, έκ συμφώνου
μετά: της Φιλικης 'Εταιρίας. Οί
Ρουμανοι τόσον οί της Βλαχί
ας, οσον καί οί της Μολδα�ί
ας άπετέλουν σημαντικόν πα
ράγοντα είς τήν άναλη<pθεισαν
δρασιν, μέ τήν ύποστήριξιν της
Ρωσίας, διό: τήν ά:πελιευθέρω
σιν ολων των χριστιανων των
ύποτεταyιμένων είς τήν δθωμα
νικήν κυριαρχίαν. Διότι, οπως
άνα<pέρο.μεν άνωτέρω, δ 'Αλέξ.
'Υψηλάντης άφηνε νά έννοηθη
παντοϋ οτι θό: τόν ήκολούθουν
1
ρωσικαί στρατιωτικαί δυνά
ιμεις. Ή ύποστήριξις ή παρα
σχεθεισα είς ιτούς Φιλικούς
ύπό τοϋ yενικοΟ προξένου
της Ρωσίας είς Βουκουρέ
στιον, τοϋ Πίνη, καθώς καί
ή στρατολογία Φιλικων στρα
τιωτων καί τό: χρήματα τά
συγκεντρωθέντα είς τό:ς πε
ριοχό:ς της Ρωσικης αύτο
κρατορίας διό: τήν Φιλικήν
Έταιρίαν καί ίδιαιτέρως είς
τό:ς πόλεις παρά τήν Μαύρην
θάλασσαν - πρωτίστως είς
τήν Όδησσόν - ένίσχυαν ταύ
την τήν πεποίθησιν. ·;Ήτο q,υσι
κόν δ Θ. Βλαδιμηρέσκος νό: η
το της αύτ·ης γνώμης, καθ' ο·
σον μάλιστα είχε λά�ει μέρος
είς ιτόν ρωσοτουρκ�κόν πόλε
ιμον τοϋ 1806 - 1812 ώς διοικη
τής ένός σώματος α:ρματωλων
καί είχε λά�ει τόν �αθμόν του
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«Πορούτσικ» (=--ύπολοχαyοί:),
τό παράσημον του Άyίου Βλα
διμήρου, εvα δακτυλίδι δεμέ
νον μέ πολύτιμοv λίθον καί μά
λιστα τήν ίδιότητα του ύπα
yομένου είς τήv ρωσικήν δι
καιοδοσίαν προσώπου. ('1 διό1ητα τήv όποίαv είχε ζητήσει
διά νά έξασφαλισθη άπό τήν
έκδίκησιv των Τούρκων, έvαv
τίοv των όποίωv είχε πολεμή
σει).
Κατόπιν της έκκλήσεως του
θ. Βλαδιμηρέσκου, τήν όποί
αv άπηύθυvε πρός τούς άρμα
τωλούς - οί όποιοι τόν έyνώρι
ζοv καλως έφ' δσον ύπηρξεv ε
vας έκ των παλαιωv αρχηyων
των - κατώρθωσε νά συyκεν
τρώση περί αύτόν περί τούς 8.
000 ανδρας, έκ των όποίων οί
6.000 ησαv πεζοί καί 2.000 ίπ
πεις: ΆλΛ.!ά έκτός από αύτούς,
οί όποιοι ήκολούθουν τόν Βλα
διμηρέσκοv, ύπηρχον καί τά
σώματα τό: εύρισ,κόμενα ύπό
τό:ς διαταγάς των Φιλικων
στρατιωτικωv άρχηyων - των
Γεωρyάκη 'Ολύμπιου, '1 ωάν
νου Φαρμάκη, Μπί!μπαση Σά�
�α, Πά�ελ Μακεδόνσκι. Πολ
λοί νέοι έκ Βουκουρεστίου εί
χο\- καταταyη, καί 'Έλληνες
καί Ρουμαvοι. Ό σημαντικός
άριθμός των φιλικως διακειμέ
νων πρός τούς Φιλικούς είς τό
Βουκουρέστιοv προκύπτει έπί
σης άπό τό: άντίποινα τό: όποια
έπέ�αλοv οί Τουρκοι μετά τήv
ε'ίσοδόv των είς την πρωτεύου
σαv της Βλαχίας, άντίποιvα
σκ ηρά τό: όποια είχον πολυά
ριθμα θύματα, δπως άναφέρει
μέ πολλό:ς λεπτομερείας είς τό
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χ,ρονικόv του ό ψάλτης της eκ
κλlησίας Μπατίστα Δομπρέ
σκο. «Είς τό:ς 21 Μαίοu γράφει οδτος - 11 πρόσωπα
αvεσκολοπύσθησαv είς τό α
κρότατοv ση,μειον της λεωφό
ρου του Έξωτερ. Έμπορίου»·
είς τάς 23 Μαίου «έφόvευσαν
2 πρόσωπα, τό εvα είς τό Σού
τσε, τό ετερον είς τό Μπεηλl.κ
(κατοικία των Τούρκων αξιω
ματούχων κατά τήv αφιξίν των
είς Βουκουρέστιον) · είς τό:ς 29
'1 ουνίου έφόνευσαν 12 χριστια
νούς είς δλα τά σταυροδρόμια
της άyο,ρας· είς τό:ς 13 Ί ουλί
ου έφόνευσαv ά:κόμη 7 έπαvα
στάτας είς τό: σταυροδρόμια·
είς τάς 18 '1 ουλ(ου έφόνευσαν
ακόμη 4 χριστιανούς καταy
yελθέντας ύφ' έ.νός νεοπλού
του· είς τό:ς 21 '1 ουλίου έκ
, ρέ
μασαν ακόμη ενα χριστιανόv
εμπροσθεv του καταστή,ματος
του Άvαστάση Κοτάρουλ, είς
τό σταυροδρόμι· είς τό:ς 4 Αύ
yούστου έφόνευσαν ά:κόμη 3 έ
παvαστάτας είς τήv ά:yοράv
είς τήν Κουλεvτίνα, είς τήv κα
τοικίαν του Γρηyόρη Γκίκα ε
να πηγάδι... έφωδιασμένοv μέ
12 κου�άδες δια τό πότισμα
των λουλουδιωv εύρέθη yεμα
το μέ πτώματα».
'Όπως είς τήν Μολδα�ίαν,
οϋτω καί είς τήv Ούyyρο�λα
χίαν ό μητροπολίτης Διονύσιος
Λούπου ητο όπαδός της Φιλι
κης 'Εταιρίας. 'Ομοίως καί ό
'Ιλαρίων, έπίσκοπος του 'Άρ
yκες, ό όποιος συνεδέετο έπί
σης δια φιλίας μέ τόv θ. Βλα
δι1μηρέσκον. Τό παράδειγμα
τούτων των δύο 'αρχιερέων ή·

1971

Η Φ. Ε. ΚΑΙ 01 ΡΟΥΜΑΝΟΙ

κολούθησαν ήyού,μενοι, κληρι
κοί καί μοναχοί. 'Όσον άφο
ρα είς τούς πρώτους, ενα έπί
ση μον εyyραφον της 19ης Σε
mεμt5ρLου 1821 καταδεικνύει
οτι τινές έξ αύτων συνφάχη
σαν μέ τούς Φιλικούς καί άνε
χώρησαν μετ' αύτων, έyκατα
λείποντες τό: μοναστήριά των
χωρίς κανένα δια νό: φροντί,ση
δι' αύτά. Ώς προς τούς μονα
χούς, θό: άναφέρω οτι ή συμπε
ριφορά ένός έκ των μελων της
οtκοyενείας ,μου, του μοναχου
Καλλίνικου ΓκιουpΙέσκσυ, του
έστσίχισε τήν ζωήν, διότι έφο
νεύθη ύπό των Τούρκων.
Μέγα μέρος των έμπόρων
των πόλεων - ίδιαιτέρως οί
του
Βουκουρεστίου καl της
ΚραϊΜα, μεταξυ των όποίων
εύρίσκοντο έκτος των Ρουμά
νων καί πολυάριθμοι 'Έλλη
νες, 'Αλt5ανοl καί Σλά�σι τοϋ
Νότου - υπεστήριξαν χρηματι
κως τό κίνημα. 'Όταν ό 'Υψη
λάντης, προερχόμενος έκ της
Μολδαt5ίας, εψθασεν είς τήίν
Κουλεντίνα, πλησίον του Βου
κουρεστίου,
έζή-rησεν απο
τούς κατοίκους αύτου δύο έ
κατομμύρια λέϊ διό: τήν συντή
ρησιν του στρατεύματ�ός του.
Προς συμπλήρωσιν του ποσου
τούτου τό: μοναστήρια ωφειλον
νό: πληρώσουν έντός 24 ώρων
100.000 πιάστρα, η λέϊ, καl ή
Έt5ραϊκή παροικία 5.000. Είς
έκ των σημαντικωτέρων έμπό
ρων της ΚpαίΜας, ό Χάνyκι 'Ένους είχε χρη ματικό:ς σχέ
σεις τόσον μετά τοΟ Βλαδιμη 
ρέσκου, είς τόν όποιον έδάvει
σεν είς τό:ς 8 Μαρτίου 1821, 5.
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000 τάλη ρα, οσον καί μετά του
Γεωρyάκη Όλυμπίου, ό όποι
ος,
προαισθανθείς τ1ό τέλος
του, τόν παρεκάλεσε νό: παρα
δώση είς την σύζυyον καί τό:
παιδιά του - ώς νό: προήρχον_
το έκ μέρους του, άλλό: είς τήν
πραγματικότητα τό: χρήματα
άνηκον είς τόν Γεωρyάκην τό ποσόν των 350.000 yροσίων
η λέϊ διό: νό: μήν μείνουν «στήν
ψάθα».
Τό: χωριό: έπίσης παρειχον έ
θελοντάς: δυνάμεθα νό: άναφέ
ρωμεν τήν περίπτωσιν μιας ό
μάδος τ1εσσάρων 'άνδρων έλ.
θόντων άπό τήν περιοχήν τοΟ
Μπουζέου καl μιας αλλης ό
μάδος εξη ά\.δρων. έκ της ίδίας
περιοχης, μέ ϊππους, οπλα καl
χρήματα· άναcpέρομεν έπίσης
τήν περίπτωσιν κάποιοu Δημη
τρίου υίοΟ τοΟ Βασιλείου, έκ
τοΟ χωρίου Σιρλοyκάνι (νο
μός Βιλdέ·α) .
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
ΤΙΗΣ ΦΙΛΙ ΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ
Παρ' ολα ταϋτα, τό κίνημα
τό όποιον ηρχισε μέ τόσην με
γάλην όpμήν είς τήν Μολδαt5ί
αν καθώς καl είς τήν Βλαχίαν
δέν είχε τό: άναμενόμενα αμε
σα άποτελέσματα· άντιθέτως
έτελείωσε μέ μίαν τραyικήν
καταστροφήv. Ποιον ητο τό κύ
ριον αίτιον; Κατά την yνώμην
μας: ή τ σ α ρ ι κ ή ά π ο_
κ ή ρ υ ξ ι ς. υΟπως κατε
δείξαμεν, ό 'Υψηλάντης συνε
κρότησεv ολον τό σχέδιον δρά
σεώς τοu μέ τi]ν έλπίδα οτι τό
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στράτευμά του θ'ά τό άκολου_
θοϋσε ρωσικόv στράτευμα, ά
συyκρίτως πολυαριθ�μότερον,
καλύτερα έξωπλισμένον καί
καλύτερα έφωδιασμένον, καί
δτι τό πρ&y1μα θά κατέληγε ά
ναπόφευκτα είς εvα ρωσο τουρκικόv πόλεμον. Πρέπει νά
άναyvωρίσωμεv δτι ή στάσιc
των Ρώσων έπισήμω , απο
του "Ελληνος Καποδίστρια
μέχρι των Ρώσων προξέ ων είς
τό Βουκουρέστιοv καί είς τό
Ίάσιον, τούς Πίνη καί Πιζάνη ,
χωρίς vά δμιλήσωμεv δι' "5λην
yενικως την άτμόσφαιραν, έδι_
καιολοyουσε �μίαν τοιαύτην έλ
πίδα. Άλλα δ Τσάρος Άλέξαν
δρος Α', ύπόχρεως είς τήν συν
θήκην της Ίερας Συμμαχίας,
ητο άναyκασμένος νά σταθη
άλληλέyyυος πρός τήν κατα_
στολήν των έπαναστατικων κι
νη μάτων, παρ' δλον δτι προη
yουμένως είχε δειχθη εύνοϊ
κός πρός την Φιλικήν Έται
ρίαν. Δι· αύτό παριστάμεθα είς
μίαν δ ι π λ η ν ά π ο κ ή
ρ υ ξ ι v. Κατ' 'άρχάς άφορα
είς τόν θεόδωρον Βλαδιμηρ,έ
σκον. 'Από τό Λάϊμπαχ ( Λοuμ
πιό:να), δπου άκρι�ως έλάμ
�ανε χώραν συγκέντρωσις των
μοναρχων της 'Ι ερας Σ υμμα
χίας, ό κόμις Καποδίστριας ά
πέστειλεv είς -rάς 23 Φε�ρουα
ρίου--7 Μαρτίου είς τόν γενι
κόν πρόξενοιν ,είς Βουκουρέστι
ον, τόν Πίνη , ΕΎyραφον διά
τοϋ δποίου έyνωστοποίει δτι «δ
ύπολοχαyός
Βλαδuμηρέσκος
καθαιρεϊται της Lδιότητός του
ώς ίππότου ρωσικης τιμητικης
διακρίσεως (= παρασήμου)»
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καί δτι δέv κατέχει πλέον καί
δεν δύναται νά κατέχη κανένα
δικαίωμα προστασίας ύπό της
Αύτης Αύτοκρατορ�κης Μεyα
λειότητος». Κατόπιν οσοJ\Ι 'άφο
ρα είς τόν Ύψηλάντην, έ-π:ίση
μον άνακοινωθέν δημοσιευθέν
είς τάς 17)29 Μαρτίου ,είς τό
«Oe Lcncich.i cher
Beobach
·ιer» την έπίσημον έφημερίδα
του Μέττερνιχ, άνήyyελλεν ο
τι ό άρχηyός της Φιλικης 'Ε
ταιρίας «θά 'άποκλεισθη άπό
τήν ύπηρεσίαν της Ρωσίας»
καί δτι «θά τόν έπληροφόρουν
δτι ή Α.Μ. ό αύτοκράτωρ άπο
δοκιμάζει
κατηyορηματικως
τήν έπιχείρησίν του καί δτι δεν
θά επρεπε νά άναμ,είνη δτι θά
έλάμ�ανε ούδέποτε �οήθειαν
άπό την Ρωσίαν» (6).
Αδται αί δύο άποκηρύξεις
άντεπροσώπευον άλη�θη κατα
στροφήv διά τό έπαναστατικόν
κίνημα. Έκ τοϋ yεyονότος
τούτου, ή ύποστήριξις είς τήν
όποίαν είχοv �ασισθη τόσον ό
'Υψηλάντη ς δσοv καί δ Βλαδι
μηρέσκος κατέρρεεν. Ή αίσθη
σις τήν όποίαν προεκάλεσε αύ
τή ή κατάστασις δέν αρyησε
νά φανη. Ό «Μπάν» (=κυ�ερ
νήτης) Γρηyόρη Βρανκο�εά
"ου - ε!ς έκ των τριων μεγά
λων άξιωματούχων οί δποϊοι
είχον ύπσyράψει την πιστοποί
ησιν της 15)27 Ίανουαρίου 1εψυyεν άπό τό Βουκουρέστιον
είς τάς 28 Φε�ρουαρLου ) 12
Μαρτίου δια τά κτήματά του
είς τήν Μουyκοσόyια καί έκεϊ
θεν διά τό Μπράσω�. Ό πρό
ξενος της Ρωσίας_ Πίνης καί
δ της Αύστρίας Φλάϊσακλ, συν-
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οδευόμενοι ύτιό των τιλέον έτιι
ψανωv Βοyιάρων, των Γρηyό
ρη καί '1 ορδάκε Φιλιτιέσκο, 'Α
λεξάνδρου Γκίκα, Κωνσταντί
νου ΣΟJμούρκα, Νικο�άοu Μαύ
ρου κrτ:λ., άνεχώρησαν έτι(σης
έκ Βουκουρεστίου είς τό:ς 16)
28 Μαρτίου διά το Μτιράσωr5.
Ό θεόδ. Βλο::διμηρέσκος, άντι
λαμr5ανόμενος την κατάστασιν
την δημιουρyηθεϊσαν 'άτιό την
αρνησιν της Ρωσuας να ύτιο 
στηρίξη την Φιλικήν Έταιρίαν,
ηρχισε νό: ένερΎτϊ τότε διό: τό:
ίδια αύτου συμψέροντα(7).
Βεr5αίως, ή διτιλη τραγωδία
της Βλαχ ίας καί της Μολδαr5ί
ας δέν ε1χεν ώς μόνον αίτιον
την ρωσικήν άποσκίρτησιν. θά
πρέτιει νά άναψέρωμεν έπίσης
την κακιην όρyάνωσιν του
στρατεύματος τσυ Ύψηλάντου,
την σκληρό:ν καί r5ιαίαν ίδιο
συyκρασίαν του θεοδ. Βλαδι
μηρέσ,κου. Ή r5ασικ<ή, δμως, αί
-rία παραμένει ή άποκήρυξις.
Μετά το Γκολέστι, ιμία μερίς
άρματωλων διεσκορπίσθησαν
καί έ.τιέστρεψαν είς τάς οίκίας
τους. "Αλλοι, τιαρ, ολα ταϋτα
σu\Αέχισαν την δρδ:σιν ύτιο την
αμεσον διοίκησιν ταϋ Δημήτρη
Μακεδόνσκι καί του Χατζη
Π ρόδανος καί ύπο την άνωτά
την άρχήν του Ύψηλάντου. Ώς
προς αύτό, θά τιρέτιει νό: άνα
ψέρωμεν δτι πρίν 'άπο την κυ
ρίαν μάχην του Δραγατσανί
ου, δύο αλλαι ,μάχαι ε"λ.αr5ον έ
η:ίσης χώραν: Ή μία είς τό:ς
25 Μαίου είς την πόλιν της
Σλάτινα, οτιου ή έμπροσθοψυ
λακή του σώματος των άρμα
τωλων, διοικουμένου ύτιο του
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λοχαyου Συμεών Μεχεντινεά
νο καί &rτό τοϋ λοχαyου Γιο
r5άντσιου Βιτολεάνο, άπέκρου
σε τους Τούρκους καί τούς ή
νάyκασε νό: ύπαχωρήσουv- ή έ
τέρα είς τό:ς 28 καί 29 Μαίου,
τφός r5ορρα:ν του Δραγατσανί
ου. Την τιρώτην ήμέραν, είς τό:ς
28 Μαίου, μία δμό:ς 300 άρμα
τωλων προψυλαyμένων εντός
των 'αμτιελώνων είς τό: r5ορειο δυτικό: της τιόλεως άτιεκρουσε
πλείστας έπιθέσεις των Τούρ
κων, οί δτιοϊοι είχον όχυρωθη
είς το μοναστήριον του Δρα
γατσανίου. Την δευτέραν ήμέ
ραν το κύριον σω,μα των άρ
ματωλων έπετέθη · κατ' άρχό:ς
οδτοι ύπερίσχυσαν καί περιε
κύκλωσαν καί έτιολιόρκησαν
το μοναστήριοv- άλλό: το άπό
yευμα της ίδίας ήμlέρας, άψου
έξήντλησαν τό:
πολεμοψόδιά
των καl ιμή εχοντες το r5αρύ
πυροr5ολικον το δποϊον 6 Γε
ωρyό:Jκης Όλύμπ�ος ε1χε κρα
τήσει είς το Πιτέστι, ύττεχώρη
σαν είς μίαν τοττοθεσ(αν εόρι
σκdμένην μεταξυ του Δραγα
τσανίου καί του Ριμνίκουλ Βίλ
σεα.
Ή μάχη του Δραyατσανίου
ελαr5ε χώραν είς -rό:ς 7)19 Ί ουνίσυ 1821. Έχάθη, ενεκα δύο
κυρίως λόγων: κατ' άρχό:� έ
πειδη εΙς έκ των διοι,κητων, 6
Καραr5ίας, έτιετέθη ττολυ ένω
ρίς, άντίθετα ττρος καταστρω
Ηέν σχέδιον μάχης· κατά δεύ
τερον λόγον, διότι κατά την
κρίσιμον στιγμήν οτιου 6 'Ιε
ρός Λόχος, ίσχυρως τιροσr5αλ
λόμενος ύτιό των Τούρκων, διέ
1
τρεχε :rόν μεyαλύτερον
κίνδυ·
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νον, τά εφεδρικά σώματα υπο
την άμεσον διαταγήν τοϋ Ύ
ψηλάντου, 'αντί vά έπέμ�ουν, ύ
πεχώρησαν
ατακτως είς τό
Ρίμνι τς. Οϋτω ό Ί ερός Λόχος
απεδεκατίστθη σχεδόν καιθ' όλο
κληρίαν, αλλά αψοϋ έπολέμη
σε yενvαίως. σώζων τοιουτο
τρόπως την τuμrήν τοϋ στρατευ
ματος. Οί Τοϋρκοι δtν κατεδί
ωξαν ,τόν Ύψηλάντην, χάρις είς
τό γεγονός οτι ό Γεωργάκης
'Ολύμπιος μετά των 'Αλ�ανων
του καί ό Όλτένιος 'Ίον Όάρ
κα μετά των αρματωλων του ε
καμαν αντεπυθεσιν κατά των
Τούρκων καί τούς συνεκράτη
σαν είς τάς θέσεις των.
Αί άλλαι μάχαι, αί όποιαι
διεξήχθησαν από τάς ύπό τάς
ύπολοίπους στρατιωτικάς όμά
δας της 'Εταιρίας-ή τοϋ Σκου
λε\ ίου έπί 11:οϋ Προύθου καί ή
της μονης Σέκου, οπου έσκοτώ
θη ό Γεωργάκης 'Ολύμπιος δεν ησαν έπιτυχέστεραι. Οϋτω
εληξεν ή πρώτη φάσις του αyω
νος διά την απελευθέρωσιν.
Άλλ' ό αγών έσυ εχίσθη με
μεyάλας Θυσίας είς την 'Ελλά
δα καί εμελλε vά καταλήξη
μετά από μερικά χρόvια είς την
σύστασιν
του
νεοελληνικοϋ
κράτους. Ό χωρος της έπικρα-
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τείας τούτου εμελλε νά αυξη
θη όλίyον κατ' όλίyον, δια ν ά
ψθάση είς τήν μεyίστην εκτα
σίν του κατά το τέλος τοϋ δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου.
Είς μνήμην της θυσίας έlκεί
νων, οί όποιοι επεσαν κατά την
διάρκειαν των μαχων τοϋ '1 ου
νίοu 1821 καί κυρίως της ήρωϊ
κης θυσίας τοϋ • ι εροϋ Λόχου
και έττίσης των Ραψάνων, οί
όποιοι ήyωνίσθησαv καί επε
σαν, ό μεγάλος Ρουμανος ποι
ητής Γρηyόρη Άλεξανδρέσκο
συ,έθεσε την ώδήν του «Τά
,μνήματα του Δραyατσα ίου»,
ϋμνοv δόξης άψιερωμένον είς
την πλήρη ίδανικωv νεολαίαν,
ή όττοία εχυσε τό αίμα της
διά την απελευθlέρωσιν οχι μό
\Ο\, της 'Ελλάδος, 'αλλά επίση ς
και των άλλων χωρων των ύ
ττοδούλων είς την Όθωμανικήν
κυριαρχίαν. Αυτή ή ώδή εύρί
σκεται είς την ποιητικήν συλ
λοyήν, την δη,μοσιευθεισαv είς
τό Βουκουρέστιον τό 1847.

cυ

C. C. GHJ ΗΕ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Βουκουρεστίου, Μέλος •της 'Α
καδημίας Ι,οινωνικων και Πο
λιτικων Έττιστημων της Ρουμανίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΤΣΟΥ»
(1 J '0 θεόδωρcς Βλαδιμηρέσκου ητο Βλάχος ότrλαρχηγός, φέρων τον
βαθμόv τοο «σλοοτζάρη» (ύτrοθε.ματάρχοο) της έτrαρχίας της Μικρας Βλα
χίας. Μεμυημένος είς τήν Φιλικήv 'Εταιρίαv, τrρωτος ηγειρε τά δπλα είς τάς
παραδοονα<!>είους ήγε.μονίας (18 Ίαν. τr.ή. 1821), άλλά είς τήv έξέγερσίv
του εδωσε τόvον κοιvωvικόv, σπραψείς έναντίοv των τrεριψερειακωv άρχόVΙΙων
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μαλλον η κατά της Τα,ρκικης κυριαρχίας καί άποGλέπων είς πολιτικοκοινω
νικάς άλλαy άς έν τi;ι πλαισίe;, της 'Οθωμαν�κης αύτοκρατορίας. Έλθών είς
έπανειλημμένας προστριGάς πρός τόν Άλέξανδρον Ύψr 1 λάντην καί κατηγορη
θείς δτι ε!χεν έπαφην μετά των Τούρκων καί έσχe.δίαζε παράδοσιν του άρχη
yου της 'Επαναστάσεως, συνελήφθη διά τεχνάσματος καί άπεκεφαλίσθη, τήν
14ην Μαίου 1821.
(2) Ό κ. Καθηγητής δέν άνέφερε, κατά τήν όμιλίαν του, τά προκύψαν
τα «νέα στοιχεϊα» διά τόν ρόλον του Βλαδιμηρέσκου, ωστε «νά άποκατα
σταθfi ή άλήθειω>. Έξ ο:λλου, ή παροϋσα κοινωνική καθεστηκυία τάl:,ις της
Ρουμανίας μαλλον δέν προσφέρει τήν άπαλλαγ ήν άπο «προκcαταλήψεις», ώς
έκ του δτι δ Βλαδιμηρέσκου θαυμάζεται διά τήν «κοινωνικήν πρωτοπορίαν»
του καί ύπάρχει τάσις παραμερισμοϋ των έναντίον του κατηyοριων.
(3) '0 Βλαδιμηρέσκου έμυήθη, πράγματι, τόν Μάιον του 1820, άπό
τόν Γεωpyάκην 'Oλύμ11!ιον, είς τήν Φιλικήν 'Εταιρίαν, δώσας τόν «yεματον
εμφασιν» δρκον. 'Αλλά, δταν όμάς 'Ελλήνων δπλαρχηyων συνωμότησαν νά
κτυπήσουν τάς δυνάμεις του Βλαδιμηρέσκου καί νά τάς διαλύσουν, δ 'Υψη
λάντης δέν ένέκρινε νά yίνη «μία τοιαύτη έμφύλιος αίματοχυσία», συστήσας
συνδιαλλa.γήν. «Συνένευσε τέλος πάντων δ Θεόδωρος νά ύπάyn είς τόν Ύψη
λάντην, καί τοιουτοτρόπως έφάνη, δτι εyινε κάποια φιλική συνδιαλλαγή τό
μεταξύ των, καί μείναντες σύμφωνοι είς τά σχέδιά των (Σημ. Ό Βλαδιμ.
κλπ.) έποίησαν έκ b ε υ τ έ ρ ο υ καί τόν της έλευθερίας δρκον». 'Ηλ. Φωτεινοϋ:
Οί αθλοι της έν Βλαχί<;ι 'Ελληνικης 'Επαναστάσεως τό 1821 ετος. 'Έκδ. ,,Βι
Gλιοθήκη», σελ. 67. Ό συγγραφεύς οδτος άναφέρει, έν σι,νεχεί<;ι, δτι ό Βλα
διμηρέσκου έξηκολούθηκ.ε, παρά τόν δεύτερον δρκον, τάς έπαφάς του μετά
των Τούρκων, άπελπισθείς διά τήν εκGασιν της έκστρατείας του 'Υψηλάντου.
Μολοντουτο, ελαGε καί τ ρ ί τ ο ν δρκον πρός τήν Φιλικήν. «'0 Θεόδωρος,
μετά των δπλαρχηyων του Μακεδόνσκι καί Χατζη Προδάνου ... ένέκριναν
έπάναyκες είς τό νά συνδιο:Jλλαy ωσι με-rά του άντιφερομένου αύτων ΣάGGα·
...λαGόντες κ α ί α υ a ι ς είς άνάμνησιν τόν 'Εταιρικόν δρκον, άπεφάσι
σαν νά γίνουν εν σωμα πρός άντίστασιν των Τούρκων». 'Ένθ' άνωτ. σελ. 95.
'Ελα5ε δέ δ Βλαδιμηρέσκου καί διά τ ε τ ά ρ τ η ν φοράν τόν «φρικτόν cρ
κον», δταν συνελήφθη άπό τόν Γεωρyάκην 'Ολύμπιον καί έξέφρασε μετάνοιαν
διά τάς ένερyείας του, είς τάς δποίας τόν ε!χε παρασύρει ό γραμματεύς τοϋ
Αύστριακου προξενείου. «Μετανοεϊ ηδη, καί σύμφωνος καθ' δλα, άποφασίζει
προθύμως νά έκχύση τήν τελευταίαν ρανίδα του αίματός του, άναπολήσας
είς άνάμνησιν τόν φρικτόν της 'Εταιρίας δρκον, διά τήν διατήρησιν ><αί ύπερ
ασπισιν των έλληνικων δικαιωμάτων καί της έλευθερίαc». 'Ένθ' άν. σελ. 105.
(4) Τό νέον τουτο στοιχεϊον έξηyεϊ τήν εύχέρειαν, τήν δποίαν είχεν δ
Βλαδιμηρέσκου πρός άντψετώπισιν των πρώτων άναyκων της έξεyέρσεώς
του. '0 'Ηλίας Φωτεινός (ενθ' άνωτ. σελ. 41) άναφέρει δτι, «είς μεyίστην
άπορίαν εύρίσκοντο τινές έξ αύτων (σημ. των άρχόντων) διά τό πόθεν έξοι
κονομησεν δ Θεοδωρος τάς άπ' άρχάς πληρωμάς των άνδρων μηνιαίων μι
σθων, καί των πρός τροφην άναy καίων, τοσούιτων άνθρώπων, καθ' δσον και
ρόν δέν έκτάνθη οϋτος είς ά ρπαyάς καί διεκήρυττε προσποιούμενος τήν δι
καιοσύνην». Πολλοί δέ ύπέθετον χρηματοδότησίν του άπό τό Ρωσικόν προ
ξενεϊον, δπου συνεκεντρουντο οί πόροι της Φιλικης 'Εταιρίας_ Άπcδεικν(•ε
ται ηδη δτι δ Βλαδιμηρέσκου ελα<οε χρήματα άπό το ταμεϊον της Φιλικης διά
τήν έξέyερσίν του.
(5) 'Η τοιαύτη άπσψις του κ. Καθηyητοϋ, ότι δ Βλαδιμηρέσκου συν
ειρyάσθη μετά των ο:λλων Βλάχων ήyετων διά τήν σύνταξιν της πρώτης έπα
ναστατικης προκηρύξεως, προσδίδει είς τό κίνημα yενικώτερον ταξικον χα
ρα><τηρα. Πέντε ησαν τά κύρια σημεϊα της προκηρύξεως: 1) Δήλωσις, δτι
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δ άyών έστρέψετο μόνον κατά των άρχόντων, παρομοιαζομένων πρός «δρά
κοντας» αίματοπότας του λαοϋ. 2) Δήλωσις, δτι δ άyών, κατά κάποιαν τρό
πον, ητο σύμφωνος ,τρός τήν έπιθυμίαν του Σουλτάνου. «'0 τοποτηρητής
του θεοϋ κραταιός ήμων βασιλεύς βούλεται νά ζήσωμεν άyαθως, ώς πιστοί
αύτοϋ καl ύπήκοοι δοϋλοι, άλλά δέ,ν μας συyχωρεϊ τό παρά των άρχόντων
έπιψερόμενον έπl των κ.ε.ψαλων μας κακόν διά νά διάyωμεν τοιοl.Υίοτpόπως».
3) Προσκλητήριον είς τόν άyωνα. «Βι.ασθη-vε νά ε'λθετε πάντες τάχιστα, οί
εχοντες οπλα μέ οπλα, οί δέ ύστερούμενοι τούτων μέ κοντάρια σιδηρα καί
με ρόπαλα». 4) Σύστασις νά μήν yίνοον αύτοδ,κίαι κατά της περιουσίας
των άρχόντων. «Ούδείς έξ ύμων εχει τήν αδειαν νά έκ.τανθfi μέχρις ένός κόκ
κου σίτου άπό οίκίαν έμπόρου τινός πολίτου η έyχωρίου η κ.αί άπλως έy�α
τοίκοu». 5) 'Υπόσχεσις περl νaμί,μων κυρώσεων είς βάρος των πλουσίων. «Αί
κακως καl άδίκως άποκτημέναι πλούσιαι περιουσίαι των κλεπτων 'Αρχόντων,
όσων δηλαδή δέν ηθελαν ε1σθαι σύμφωνοι με τό πνεϋμα μας καl δέν ηθελαν
άκολουθήσει τήν έδικήν μας άπόφασιν, ύπόσχομαι έκείναι μόναι ν' άφαιρε
θωσι δια yενικήν ώφέλειανν. Φωιτεινοϋ ενθ' άνωτ. σελ. 24. Τό άποτέλεσμα
της έξεyέρσεως περιγράφεται 'Πiεραιτέρω είς σελ. 27. «Οί μέν Παντούρηδες
(Ση1μ. οί είς τήν ύπηρεσίαν των Άpχων ά�ματωλοl) ετρεχον άyεληδόν είς
τήν ύπό τοϋ Θεοδώρ,οu σημαίαν, οί δέ λοιποί χωρικοί έάν εl!>λεπαν τινά των
κυρίων των 'Επιστάτην η της έξουσίας ύπάλληλον άπερχόμενaν είς τά y.ω
ρία των, ώρμοϋσαν κατ' tκ.είνου με ρόπαλα η αλλα γεωπονικά έρyαλεϊα καί
η τούς άπεδίωκαν έκ τοϋ χωρίου των κακοϊς κακως η, έπ,μένοντας, πεισμα
τωδως έκακοποίουν αύτούς κράζοντες: Ζήτω δ Δόμνου (Ση,μ. δ αρχων) Θεό
δωρος». Τούναντίον, είς τήν πρός τόν λαόν της Δακίας προκήρυξίν του, ό
'Υψηλάντης ύπέσχετο άποκο:τάστασιν της έθνικης άνεξαρτησίας καί των ψυ
σικων πολιτικων δικαιωμάτων. ΜΕνθ' άνωιτ. σελ. 45,. 46.
(6) Πράγματι, ή άποκήρυξις τοϋ 'Υψηλάντου άπό τόν Τσάρον, διαψεύ
σασα τήν δήλωσιν οτι οί έπαναοrrα;τοϋντες θά εl!>λ,επαν είς τό πλευρόν των
<ψίαν κραταιάν Δύναμιν», έπηρέασε ζωηρως τόν Βλαδιμηρέσκου καί δή ύπό
τάς συνθήκας, ύπό τάς δποίας ελαl!>ε yνωσιν των γεγονότων, άπό τόν γραμ
ματέα τοϋ Αύστριακοϋ προξενείου Ούδρίνσκυ, άποl!>λiιπ:οντα είς διάσπασιν των
έιπανασπ:οπων. '0 Ούδρίνσκυ εδειξεν είς τόν Βλαδψηρέσκου τό φύλλον της έν
ΒιέW[] έψημερίδος «'Ελληνικός Τηλέγραφος», &πω έδημοσιεύετο τό κείμενον
της άποκηρύξεως τοϋ Ύψηλάντου (14 Μαρτίου 1821), παρώτρυνε τόν Βλα
διμηρέσκου είς άποσκί.ρτησιν άπό τόν 'Υψηλάντην καl ύπέσχετο μεσολάl!>ησιν
πλησίον των Τούρκων, ίνα τό κίνη,μά του θεωρηθη τσπ:ικόν, στρεψόμενον μό
νον κατά της κακοδιοικήσεως των άρχόντων, ετι δέ καl ίνα διορισθfi ήyε,μών
της Βλαχίας, ύποτελής είς τήν Πύλην. 'Ο Φωτεινός (ενθ' άνωτ. σελ. 63. 64),
γράφει: «Ό Θεόδωρος ε1χε κάποια δίκαια παράπονα· έπειδή, έν(f! -π:εριέμενε
τόν 'Υψηλάντην να ελθn με ίκανήν ποσότηιrα στρατεύματος, ώς τ(f! προέyρα
φεν έκ Μολδαυίας, καί διά των στελλομένων του προκηρύξεων πρός αύτόν
ελεyεν, δτι «μία ίσχυρά γειτνιάζουσα δύνα:μις, ύπερασττιζομένη τά δίκαια τού
των των δύο ήyε.μονιων Βλαχίας καl Μολδαυίας θέλει κινηθη μέ πολυπληθές
στράτευμα είς βοήθειαν>>, είδεν άνελπίστως νά ελθn μόλις μέ τρείς χιλιά
δας 6παδούς κάκ.είνοι άνίδεοι πολέμου οί πλείονες, καl ώς έπί τό τrλεϊστον
ανθρωποι με έπιτηδεύμοπα, ε.μποροι καί μαθηταί των σχολείων, άσυνήθιστοι
ταλαιπωριων. . . Καί οτι δχι μόνον εlδεν άκινησίαν της ρηθείση ς δυνάμεως,
άλλ' έξεναντ[ας έyνώρισεν έιπl τέλους καl τελε[αν άπελπισίαν παρ' αύτης
κ.λ:π:.».
(7) 'Η απσψις τοϋ κ. Καθηyητοϋ οτι δ Βλαδ,μηρέσκου ηρχισε νά ένερ
Υτi «διά τά ίδια αύτοϋ συμφέροντα» ο τ σ ν ελα�ε yνωσιν των άποκηρύl:,εων
τοϋ 'Υψηλάντου άπό τόν Τσάρον, δεν ύποστηρίζεται. 1 ούναντίον, έκ της σει
ρας των προκηρύξεων τοϋ Βλαδuμηρέσκοu εύθύς έξ άρχης, δύο καl πλέον
μηνας πρό της άποκηρύξεως, συνάγεται δτι δ Βλάχα; δπλαρχηyός (αλλως
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Ί'ε έκ σuμφωνοο μετά των άλλων Βλάχων ήγετων, ώς δ κ Καθηγητής ύπο
στηριζει) έχαραξε καθαρως ίδικτ1ν τοο πολιτικήν. Μίαν δε δλόκληρον έ5δο
μαδα προτοϋ νά λα<!>η γνωσιν της άποκηρύξεως, κινούμενος πρός το Βοuκοu
ρεσrισν, έξεφραζε με προκήρυξιν τήν έλπίδα, οτι θά φθάση tJκεϊ «δ άποσταλ
θησομενος πιστος ανθρωπος της κραταιάς βασιλείας, διά νά έξεταση την
έλεεινην των κατάστασιν, καί, άποδιδων τά δ�καιώματα ένός έκαστου, νά
άποκαταστηση τήν εύνομίαν». 'Επίσης, την 20ην Μαρτίοο, με αλλην του
προκηρυξιν μεσα άπο το Βουκουρέστιον, έπληροφόρει τούς κατοίκοος των
ε"Ιαpχιων τοϋ «θεματος» περι των φορaλογικων κ.λ.π. μειrαρρυθμί.σεων, πού
θα έγινσντο, 'Περί της παταξεως των καταχρήσεων κ.λ.π. άrτόΊ'ε. οί κάτοικοι
θα ήσθανοντο μονοι των «τήν άπολύτρωσιν της δοολείας», όχι άπό τόν Τουρ·
κον •κυρίαρχον, άλλα τον τοπικον του άντιπρόσωmον άρχσντα Φωτ. [νθ' άν
σε.λ. 55 - 60
Βε<!>αιως, ομως, με.τα τήν τσαρικήν άποκήρυξιν, δ Βλαδιμηρέσκοο ένε
t>υναμώθη είς τήν άπόφαοίν του, τήν έξ άρχης έκδηλωθείσαν, νά δώση είς
τήν έξεγερσιν χαρακτηρα μεταρρυθμιστικόν της 'Οθωμανικης διοιl{ήσc.ως καί
οχι άνσ:φεπτικόν τοϋ ζυγοϋ. μΗλπιζεν οτι θά συνετέλc.ι εtς τήν τοπικήν έλευ8'ε.ρίαν της Βλαχίας, έάν οί Τοϋρκοι δεν έξεστρσ;τευον έναντίσν του, άλλα
:'>ιεπρα;γματεύοντο έσ;ν, τούναντίσν έξεστράτευον, ηλπι�εν οτι θά ,':κολούθει
Ρωσική έπέμ5ασις, δπότε δ άγών θά ητο γε.ικος, όμοϋ μετά των δυναμεων
τοϋ 'Υψηλάντου Αύτό τό διπλό παιγνίδι, υπό 11άς ραδισυργιας των ξενων
πρακτορων καί τάς άντιθέσεις των δπλαρχηγων, έκορυφωθη μέ δύο ένε.ρ
yείας τοϋ Βλαδιμηρεσκου, που άναφέρει δ Φωτεινός (έvθ' άν. σε.λ. 89 1,.αί
106) · Οτι ϋψωσεν, έπί τέλους, σημαίαν άκραιφνως έπαναστατικ,·1ν («άπο
κυανοϋν μεταξωτόν, εχουσαν ζωγραφισμένην τήν 'Αγίαν Τριαδα καί έκ πλα
yιων τους μεγαλομαρτυρας Γεώpyισν και Δημήτριον, ώσαύτως ύποκάτωθεv
..ιε χρυσά γραμματα τό ζήτω ή έλευθεpία») · καί bτι έ:γpαψε γραμ,μα (κσ;τα
σχεθεv) προς τους Τούρκους «προδίδων τάς δυνάμεις και τήν Κrt'Τάστασιν
των περί τοv 'Υψηλάντην 'Ελληνικων στρατευμάτων».
Έν παση περι-π:τώσει, κατά τον Φωτεινον (σε.λ. 136), ολα τά άξ•οδάι<ρυ
τα είς τάς ήγεμονίας περιστα:τικα «συνήογησtχν τά .μεγ,στα κα:τ' άλλον τρό
πον είς γενικήν ώφελειαν, τόσον διά τήν Βλαχίαν, ητις άπηλλάγη ίc.κτοτε
άπο την μαστιγα των Φαναριωτων ήγaμόνων, όσον καί διά τήν ύποθι:σιν της
'Ελλαδος, με τον διασκορπισμόν τοσων μυριάδων Τcυρκων, οί δποϊοι έμπο
δ�σθησαν άπησχολημενοι έν αύταϊς ταϊς έπαρχίαις -ιης Μολδο(!,λαχιας δύο
δλο1'.ληρα έτη, καί με τον περισπασμόν τοϋτσν δέν έλα(!,σν εύκαιρίαν τοϋ νά
έπι"tοοωσιν δμσθυuαδον είς την έν 'Ελλαδι έκραyεϊσαv έπανάστασ ν»
ΧΡ
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Οί ι-άφοι -ιού Δραyα-ισανίου
Στους αyιους τόπους κάποτε πηyα νά προ1σ,κυνήσω
ι\\εyαλειώδη θύμηση των wερασμέι,ων χρόνων
Και στο:Jθηκα στήν πλούσια σέ τάφους τήν κοιλάδα
Εκεϊ που ιόσοι μαχηταί ,άτι' ,τιήν δοξα01μενη 'Ελλάδα
Ύψώσανε 1ιρωτοι αυτοί κραυγ ή της Λευτεριας.
Η μέρα εσ(3ηνF άρyά ή cpύση ,κουρασμένη
Ίiσυχαζε. Βα:θειό. σι yη {,ασίλευε, ά:yέρι δεν cpυσουσε
Οϋτε �υχή. fν\οιάχος μου άνάμεσα στον κοιμισμέ α κόσμο
Μόνον ψηλά στ:όν ουρανό έλα,μπανε τ' αστέρια
'\αντήλια έπάνω uερά στους τάφους αναμμένα.
!,αί μόνον πε.ρα άτι' τίς πλαγιές
Σ άν ν' ακουyα ε αν fixo, μιά μακρινή (3ουή
Σ άν του νεροϋ, κ,ελάρυσμα τίς οχθες του πού π ίyει
Ε'ίτε σάν ΤΙ' αyρια κύματα του ,μανιασμένου πλή:θιοlJς
Τό Γένος σάv yλυτώνFι ά:π' την (3αρειά σκλα(3ιά.
1 αν στης λύτρωσης τό σημα
Τά μάτια μου καρcpώθηκ
Γιου μοναχό ύψώνε.ται σ:rοϋ στεναyμου τον τόπο
Της Θλίψης ή καταcpυyή, του πόνου ή ,έλwίδα
Της μαχης αyιο λα(3αρο, τό σύμ(3ολο της νίκης
. .'Ει τούτy,> ό Κωνσταvτϊνος νίκησε τούς Βαρ(3άρους
Κι ό νουc μου έτρεξε σ' αυτούς πού ό 'ίσκιος τούς σκεπάζει
Στήν σύyχρcη,η 'Ελλάδα, πού επλασα αυτοί
t{αλόδεχτιη στους ουρανούς θυσία των μαρτύρω
Σ άν τό cpυτό, τό αϊιμα τους πc,ύ ά:πό rτή yη (3λαστάνει
Γρήγορα · αργά, ·κάrr::-ιια cpορα, Θά δώση τον καρπό του.
t, αί σάν τ:ού<, πρώτους ίερεϊς, μέ τό σταυρό στο χέρι
Στους στίGουc, στ' άμcpιι θ,έατρα αντίσταση όρθωσαν
l ηι, πίστη τή αίώ ια της Ρώμης rουψωσαν
!,αί νίκησα τήν δύναμη, τό. ,εΊδωλα σαρωσαν
Πού λατρευαν καί δόξαζαν μέσα στο Καπιτώλιο.
'Ετσι τό αΙμα αυτων πού έδω έyίνανε θυσία,
Έyέvνησε της λευ-rεριας τούς ξακουστούς σωτηρες
Κι ό Παρνασσός ,κι 'ό 'Όλυμπος περήφανα θωρουσαν
ι
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Τούς στιόλο,υς των <:ιαpί5άρων σάν είδαν σαρωμένους
Κι:χί οί φλόγες τους στά σύν\�εφα ψηλά νά ά:νε<:ιαίνουν.
Είν' άξιοι της ξακουστης κι άρχαίας εκείνης δόξας
1\'\εyάλοι fίναι σάν την σκλα<:ιιά κάτ' απ' τον γαλανό ούρανό της
Σάν τόν άyωνα καί τή νίκη της δμορφης 'Ελλάδος
Μπότσαρης καί Μιαούλης, γιγάντιες μορφές
Προ<:ιάλλου\ι σάν ήμίθεοι ηρωες τοϋ 'Ομήρου.
.-Ω, αν τi1 ζω11 σcυ την τόσο θαuμασμένη
Δ.έν εκο<:ια οί μοίρες σάν ετρεξες <:ιοηθός
Σ τό εθνος πού <:ιοyyοϋσε 8-έ. να<:ιλεπες τrήν ήμέρα
Στους Ωύpανούς γραμμένη, ταξιδευτή αγέρωχε,
Σ ύμί5ολο &π:ελπισίας, yιά πάντα δοξασμένη .
/V'ιιά νέα εποπο,ιία καί ποίημα λαμπρό
Χριστιωική Ίλιάδα θά μάγευε τή γη,
Σάλπιyyα 'Αναστάσεως &π:' τrης ψυχης τά <:ιάθη
Την στάχτη των αίώνων ηθελες ανασκαλέψει
Τ ό χέρι σου την λύρα σάν η θελε χαϊδέψει.
Τούς δοξασμένους 'Έλλη ες τό χωμα μας σκεπάζει
Τόν 8'άνατό τους θώρησε μέ πόνο δ στρατός ,μας
Ι, ι αδελφωσύνη και στοργή τούς εδειξε περίσσια
Ό Χάρος σάν τούς α:ρπαξε στου ποταμοϋ τίς οχθες.
Καί μην πιστέψτε, ώ σκιές, στον μακρυ ό σας κόσμο
Πώς στους άyωνες στάθηκε ξένος τοϋτος δ τόπος,
ι'ριστιανικές στρατιές, γενναίοι σταυροψόροι
Έδω συναvτηθήκανε, μαζί αδελφωμένοι
f'v\έ αρχηγό τόν Οϋνυαντ, τόν Μάτιας Κορ<:ιίν.
Κι δσο τό μίσος της σκλα<:ιιδ:ς, ή αγάπη της πατρίδος
Στίς διάφορες τίς yλωσσες θά λέγονται άρετές
' Οσο τη μάχη των θερμοπυλων οί 'Έλληνες γιορτάζουν
Σάν δοιΕ,ασμένη μ,έρα, άξέχαστη, μεγάλη,
Ι{ι δσο τ1όν 'Όλτ τόν ποταμό <:ιουνά θεv� άyαλιάζουν.
Σ είς πάντα θέ νά ζητε. Την Λευτεριά
Σ-έ. σας ή 'Ελλάδα την χρωστάει.
Γιατί τό σημα της εσείς πρωυοι τοχετε δώσει
Σέ χρόνους πονεμένους, σέ χρόνους τυpανV1ίας
Ή θύμησή σας πίστη κι ελπίδα θά ξυιrrνάη !
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Οί ((Συνειδησιακοi
διάλογοι))

τού .Εαράντοu Παuλέα

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Σαράντοc: Παυλέαc: - τόν όποίον
γνωρί(ουν οί άναγνωσται τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» άπό τήν έκ
λεκτή τακτική του συνεργασία καί έκτιμοϋν γιά τήν βα
θειά του πνευματικότητα - παρουσίασε άπό προηγού
μενο τεϋχοc: ενα νέο είδοc: φιλοσοφικηc: ποιήσεωc:, τόν
«Συνειδησιακό διάλογο». Πλέον έκτεταμένο καί άνε
πτυγμένο δείγμα τηc: έργασίαc: του, μδc: προσφέρει ατό
άνά χεϊραc: τεϋχοc:.
Τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου, προφανωc:, είναι πλα
σματικά. Δέν εχουν ύπόστασι χωριστή. Είναι ή 'ίδια ή
'Ανθρώπινη Συνείδησιc:, ή όποία διχά(εται γιά νά αύ
τοερευνηθη. Ε,ναι ό 'ίδιοc: ό "Ανθρωποc:, τιθέμενοc:
«ένώπιοc: ένωπίψ», έλεγχόμενοc: άπό τόν άνώτερο
έαυτό του γιά τήν εύθύνη του στήν έ!Ξάπλωσι τηc: «έ
ρήμου » τοϋ κόσμου - έρήμου άπό ίδανικά καί ά!Ξίεc:,
τά πάντα ύποτιμημένα.
Ή συμβολική γλωσσα είναι ή καταλληλότερη γιά
τήν ε'ίσδυσι στούc: ψυχικούc: χώρουc:, δπου ό όνθρω
ποc: μόνοc: του θά άνακαλύψη τίc: είκόνεc: καί τίc: εν
νοιεc:.
Γενικώτερα, οί «Συνειδησιακοί διάλογοι» τοϋ Σα
ράντου Παυλέα - ό όποϊοc:, καθώc: μδc: πληροφορεί,
σκέπτεται νά τούc: παρουσιάση, κάποτε, ώc: «πρωτότυ
πη έμφάνισι nοιητικοϋ θεάτρου» - είναι μία δυνατή
1 ώθησιc: γιά ενα !Ξύπνημα σέ κάποιον δλλο «έαυτό»
1 τοϋ 'Ανθρώπου.

-----------------
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΑΥΛΕΑΣ

ΟΙ ΠΑΙΙ(ΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΉΜΟΥ
(Ευνειδησιακός διάλογος)
α

παίκτης

'Αγόρασα μιά στολή. Παίlω τό ρόλο μου φυσικό. Θέλω
ν,ά κάνω πόλεμο. Νά παίρνω δύναμη ιόπό τό φόνο.
'Αλλά αίσθόνομαι πάντοτε όδειανός. Ό πόλεμοc:, ή
μc:,χη όκόμη δέ μέ γεμίlει. Πλήρωσα βέβαια τή στο
λή μου.

β · παίκτης

Πόσο πλήρωσες τή στολή σου αύτή, πόσο σοϋ κόστισε
ή φορεσιά σου;

α

nαίκτηc:

Δέ θυμδμαι καλό. Μοϋ είπαν: Θά πληρώσεις γι,ά νά
γίνειc: εναc: παίκτης στ,ή σκηνή τοϋ κόσμου, γιατί τί
nατε δέ δίδεται δωρεάν.

β' παίκτης

Θαρρω πώς οί στολές πού πήραμε πολύ μυθικές είναι
κι έγώ δόtα nοθω κι δλοc: όπό δόtα είμαι δδειαc:.
Μοϋ πρότειναν μάλιστα νά μοϋ κάμουν όνδριόντα τό
Μέγα Βουνό, τό ίερόν δροc:, τό βραχωδες στήν κορφή
τοϋ · Αθω έκεί δπου τ· άμά,ραντα φουντώνουν μέ λίγο
χώμα στή σκληρή του τήν παλάμη.

παίκτης

Σοϋ πρότειναν νά σοϋ κάμουν όνδριόντα ένα τόσο
μεγάλο βουνό, ενα βουνό ν6 ·χει τή μορφή σου;

γ

β' παίκτης

Ναί, ενα βουνό νό ·χει τή μορφή μου.

δ' παίκτης
β' παίκτηc:

Κι εκαμαν ενα βουνό νό ·χει τή μορφή σου;
Λένε οτι έργόlονται νά μοϋ κάμουν ενα βουνό νό
·χει τή μορφή μου, νά πηγαίνει στή στολή μου, στ,ήν
έμφόνισή μου. Στό κρότος μου τόσουc: λαούc: εχω
ύποτό!;ει.

ε

παίκτηc:

Τότε eά, 'σαι εύτυχισμένος. Θό σέ φοβοϋνται η θά σέ
κολακεύουν πολύ.

β' παίκτης

Μέ φοβοϋνται πολύ. Θέλουν δπως Θεό νά μ' εύχαρι
οτήοουν, νά μ' έtιλεώσουν.

· Ενας γελωτοποιός . Είμαι στήν ύπηρεσία του. Όλα τά τεχνάσματα έφευρίσκω γιό νό γελόση ό μέγας "Αρ,χων των δυναοτων
όλων. Νό, οτό θέατρα χθές έσβησα τ,ό' φωτα !;αφνικ6.
Ένας δλλας παίκτης : 'Έσβησεc: τό φωτα;

Ό γελωτοποιός
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Εσβησα τά φώτα, όταν το εργο τελείωνε καί ό τε
λευταίος ήθοποιόc: στή σκην'ή έλεγε: «Καί τώρα τό
εργο τελείωσε καί πρέπει νά χειροκροτείστε», τονί
lονταc: αύτό τό «πρέπει». 'Όλα έδω είναι γεμάτα
άπό «Πρέπει». Πολλά «πρέπει». Πολλά, πολλά παντοϋ
τά <<πρέπει)),

Έναc: όλλοc: παίκτης : Κι δταν τελείωσε ή παράσταση καi οί κωμωδοί στά
παρασκήνια φοροϋσαν πάλι τίc: καθημερινές τους τίc:
στολές.
Τιc: καθημερινές τους τίc: στολές.
· Ολοι οί παίκτες
Ένας όλλοc: παίκτης

Αφήνοντας τίc: μυθικές τους ένδυμαοίεc:..

Όλοι οί παίκτες

Αφήνοντας τίc: μυθικές τουc: ένδυμασίεc:...

Ό γελωτοποιός

Τότε είχα εκ των προτέρων !Ξυρίσει πέντε χιλιάδες
κεφάλια μικρών παιδιών, γιά νά φωτίlεται ή ε!Ξοδοc:
των έ!Ξερχομένων. Τότε ό Κύριος γέλασε πολύ. Πολύ
γελασε ό αύτοκράτωρ.

β · παίκτης

Πολύ, ναί, γέλασε πολύ, όρκετά γελώ, πολύ άρκετά
γελώ μέ τά εύρήματα τοϋ γελωτοποιοϋ μου.

.. Αλλοc: παίκτης

Έγώ φορώ μιό· στολή μέ τά ίδιαίτερα χρώματα της
άρπαγηc:. Γιορτάlω σέ συμπόσια, πού τά στολίlουν
γυναίκες πιό άσπρες κι •άπό τό μά,ρμαρο τηc: Πάρου,
πιό μαϋρεc: άπό τά μαρμάρινα σπλόχνα τοϋ Ταινάρου.

· Αλλοc: παίκτης

Εγώ της κραιπάλης τή στολή φορώ Μά αίσθάνομαι
πάντοτε κενάc:.

Αλλοc: παίκτης

Κι εγώ της ,άπληστίαc: τ,ή στολή φορώ.
δλο είμαι λιμασμένος.

Ολο πεινώ,

Πολλοί παίκτες μαlί : Κι έμεic: άναγκαστήκαμε νά φοροϋμε των πενήτων
τίc: στολές ,ν· άδειάlουμε τόν πόνο πού δέν άδειάlεται, νά γυρίlουμε τά έλαιοτριβεία των Δυνατών κι δ·
μωc: δέν έχουμε λάδι στά σπίτια μας, γυρίlουμε τούc:
μύλους τοϋ σταριοϋ καί ψωμί δέ χορταίνουμε· ό Ά·
μίλκαc: κρέ.μασε πέντε άπό μδc: χθέc:, γιατί τολμήσαμε
νά φδμε λίγο άλεύρι. Γιά παραδειγματισμό, τόνισε,
τούc: κρεμώ μπροστά ααc:. Γιά παραδειγματισμό. Τό
τόνισε πολύ αύτό. · Από τότε στρέφουμε τούς μύλους
πεινασμένοι, φιμωμένοι.
Οι παίκτες των πενήτων: Φιμωμένοι, φιμωμένοι δπωc: στά lωο βάΖουν φίμω
τρα, γιά νά μή δαγκάνουν, έμείc: έχουμε φίμωτρα γιά
νά μή φωνάlει 1ή πείνα μας κι όρπάΖει τή δικαιοσύνη
της συντήρησής της.
· Εναc: παίκτης
Είναι φυσικό νά φορεί, νά φέρει κανείς τή στολή
του.

1971
"Αλλοc.
"Αλλοc.
"Αλλοc.
'Άλλος
"Αλλοc.
"Αλλοc.

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
nοίκτηc.
παίκτης
παίκτης
παίκτης
nαiκτηc.
παίκτης

"Αλλοc. παίκτης
"Αλλοc.
"Αλλοc.
.. Αλλοc.
"Αλλοc.
.. Αλλοc.

παίκτης
παίκτης
παίκτης
παίκτης
nαiκτηc.

'Όλοι oi nαίκτεc.

'Ένας nαiκτηc,
.. Αλλοc. nαiκτηc.

.. Αλλοc. nαiκτηc.
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Στολή πλούτου. .
nενίαc....
στολή φόνου...
άnάτηc.
καί λεηλασίας...
Οταν εiσέρχεται ό νικητής τήν είσοδό του στ,ήν
πολιορκημένη πολιτεία...
καί σπεύδουν δλοι ν' άφήσουν τή στολή τηc: έλευθε·
piac. τους ...
καί τή στολή τηc. ηπαc. νά φορέσουν
.
Νά nεριnοιηθοϋν τό Νικητή.
Γιατί ό νικητής είναι φοβερός.
Κι oi φοβεροί δέ γνωρilουν έλεημοσύνεc,.
Κι ή nόλιc. κουρσεύεται
Κι ή nόλιc. κυριεύεται κι ό καθένας φορεί τή καινού
ρια του στολή καί τ,ή nαληά τή θέλει τή θεiκ.ή τή μυ
θική ,ή φορεοι6 του.
Γιατί κρύβουμε σήμερα τίc. θεϊκές στολές μαc.;
· Οοοι φοροϋμε μιά στολή κρυφή, μά δέν τήν δεί
χνουμε γιατί στή χώρα δέν ύnάρχουν τέτοιοι άργυ•
ραμοιβοi.
Δέν ύnόρχουν όργυραμοιβοί γιά νά έλέγχουν τά
όρθό· καί τό ψευδη νομίσματα;

'Έναc. nαiκτηc.
"Αλλοc. nαίκτηc.

Δέ χρειόlονται σήμερα οτήν •όγορά oi στολές των
Δικαίων.
Ιέρω μιά χώρα μακρινή, μιά πολιτεία τοϋ Μύθου,
όπου δλοι οί nολίτεc. τηc. ντύνονται μιά στολή έpε·
(θισμοϋ,
στό θέατρο τοϋ βίου, σέ μιό περίοδο θεατρική
καί παριστάνουν όλλότρια καί άλλόκοτα καί κωμικά
καί τραγικά μέ φλύαρες λέεειc. προσωπεία.
Παίlουνε τούc. ήθοnοιούc. nού όκροβατοϋνε σέ γκρε(μούc.,
καί ονειρεύονται τήν έnιφοiτηση τηc. καθαρηc. Σοφiαc:
Μιλοϋν μέσα σέ πυρετό καί ,άnαγγέλλουν καταδiκεc.
Έσοδιόlουν Έρινύων κυνηγητό. Μεταμορφώνονται
σέ δέντρα, σέ lωα θηλαστικά προαιώνια, σέ πτηνά
μέ τηc. όρnαγηc: στά νύχια τουc. τήν καυστικ•ήέnιθυμiα.
Ιέρω μιά χώρα μακρινή, μιά πολιτεία τοϋ Μύθου,
δnου οί κάτοικοί τηc. κείτονται μέ παραληρήματα,
σ· ενα είδος όσθενεiαc. καi ύμνοϋν καi κλαίνε
καί γελοϋν κι εϋχονται καi καταριωνται, νικιωνται
καi νικοϋν, δοεολογοϋν καi φέρουν μέσα τουc.
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τό δυνάστη τόν έχθρό τους οέ μιά θεατρική έποχή
καθορισμένην. ΈΕαίφνης έπειτα ή άσθένειό τους
παύει καί βγαίνουν άπό τούς ρόλους τους
καi ντύνονται τά προηγούμενα, τά δανεικά, τά φυσικό
τους ροϋχα Περνοϋνε τή βαρβαρική άρρώατια τους
κι εΕερχονται σιγά-σιγά άπό τήν έκτακτη τή θέση
τους χωρίς ν,ά τή θυμωνται ϋταν βρεθοϋν ατ,ήν ύγιει
νη τους όποκατά,σταση όπό έκείνους τούς άθέλητους
τούς ρόλους τους τελείως έΕω.
· Ενας παίκτης

Φορω τό φόρεμα της έμnιατοσύνης.

"Αλλας παίκτης

'Υπάρχει σήμερα αύτό τ· ώραίο φόρεμα;

Πολλοί παίκτες

Ποϋ είναι αύτό τό φόρεμα νά τό φορέσουμε κι έμείς;

Πολλοί παίκτες

: 'Όμοιοι λοιπόν εϊμαστε μαlί κι όνόμοιοι.

• Ενας παίκτης

Δέ θά μδς ιάναγνώριlεν ό Θεός.

"Αλλος παίκτης

· Ολοι μας έχουμε μι,ά· κάποια Μοίρα.

'Ένας παίκτης

Μιά Μοίρα νά μδς γεννδ.

· Αλλος παίκτης
.
. Αλλος παίκτης

Μιά μοίρα ,ήν κούνια μας νά κουνδ .

'Άλλος παίκτης
.
. Αλλος παίκτης

Νά μδς πηγαίνει ατό σχολείο.
Kai ατό σπίτι νά μδς γυρίlει.
Μιά Μοίρα τήν πόρτα νό μδς άνοίγει.

· Ενας παίκτης

Κι ϋατερα νά τήν κλείνει καλ6.

Ενας παίκτης

Μιά Μοίρα νά μδς κυβερν-δ καί ν,ά· μδς παίlει.

"Αλλος παίκτης

Καθώς τά παιχνίδια τους τό παιδιά.

Πολλοί παίκτες

καθώς
Ναί, ν,ά μδς παίιει κατά πως θέλει,
τά παιχνίδια τους τά παιδιά.
Άπά τούς έαυτούς μας τούς δπειρους μδς σώlει,
μδς σώlει καi μδς ,άπελευθερώνει.

Κορυφαία φων,ή

Θυμδμα ιμιά πολιτεία ϋπου οί δνθρωnοι ϋτον ερχετοι
ό χειμώνας τους όγκαλιόlουν χαρούμενοι τή χειμε
ρινή τους νάρκη Μέσα στήν άποθήκη τοϋ σώματος
ύnάρχει τροφή, γιά νά ,χτυnδ τούς χτύπους της ή
καρδιά

Ένας παίκτης

Ποϋ είναι αύτή ή μυθική πολιτεία της νάρκης;

"Αλλος παίκτης

· Εχω άνάγκη άnό τήν πόλη αύτή
,
νά λησμονήσω τή σκληρότητα, τούς παραλογισμούς
μας, τίς κοϋκλες των θανάτων μας.

Αλλος παίκτης
.. Αλλος παίκτης

Τ,ά περιδέραια των nεριορισι•ων μας
'Όλα τά· είκοσιτετρά,ωρα σκουλήκια μας.

1971

οι ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

.. Αλλοc: παίκτης

πέc: μου, πού νό �ρίσκεται έκείνη ή πολιτεία δπου
τό λίπο μας τό έσωτερικό φωτίΖει τό δυναμωτικόtμας
μούδιασμα τό προσωρινό; "Οπου μπορείς νό 'σαι σό
μιό ρίΖα δέντρου, γιό νό στηρίΖειc: πόντο τό κλαριά
τού θ6ρρουc: σου στό περπάτημα των ούρανίίιν, στό
περπάτημα των 'Απείρων σου;

"Αλλοc: παίκτης

Πού είναι. γιό νό σταματήσει ό θόρυβος των μερι
μνίίιν μας των πολλών;
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. Αλλοc: παίκτης

Νό φύγω όπό την πολυάνθρωπη τήν έρημιό μου.

"Αλλοc: παίκτης

Νό Εεντυθούμε γιό λίγο έπιτέλουc: τήν όπανθρωπιό
μας.

Πολλοί παίκτες

Οί περισσότεροι δέν αίσθόνονται σήμερα δτι έγιναν
άnόνθρωποι.

.
. Εναc: παίκτης

· Ολοι μαc: εϊμαστε όπόνθρωποι.

Πολλοί παίκτες
Μερικοί παίκτες
"Εναc: παίκτης
"Αλλοc: παίκτης
.. Αλλοc: παίκτης
• Αλλοc: παίκτης
.. Αλλοc: παίκτης

Κι έΕακολουθούμε τήν όπανθρωπιό μαc:.
Μήnωc: είμαστε λοιπόν φανταστι�ό Ζίίια;
Είμαι ενα Ζίίια φανταστικό.
Κι έγώ είμαι ένα φανταστικό Ζίίιο.
Κι είμαι φανταστικό Ζίίιο.
Ό δνθρωποc: είναι φανταστικό Ζίίιο.
Πίίιc: σκοτώναμε τό φανταστικό Ζίίιο;

.. Αλλοc: παίκτης

Μήπωc: μέ τόν ϋπνο σκοτώναμε η μέ τόν τέλειον
ύπνο, τό θά.νοτα, σκοτώναμε τόν προηγούμενό μας
έαυτό;

Ένας παlκτης

Νοί, μέ τόν ύπνο καί τό θάνατο •άποχαιρετίίι
τόν σκοτεινό μου έαυτό.

• Αλλοc: παίκτης

'Όπωc: ενα συγγενη, πολύ συγγενη μου τόν όπο
χαιρετίίι στήν όποβάθρα των καραβιών
στων καραβιών τίc: άποβάθρεc:
γι,ό· νό Ευπνίίι, γιό νό Ευπνίίι
μέ τόν ολλο, εναν ολλον έαυτό μιας ολληc:
ϋγνωστηc: ήμέραc:.

"Αλλοc: παίκτης

Μετανοώ γιό τήν κακή, μου τ,ή στολή.
Πλήρωσα τό ,άντiτιμό τουc: δέν ένθυμούμαι
μέ πόσουc: δαρεικαύc:.

"Αλλοc: παίκτης

Κι έγώ όγόρασα τή στολή μου ύποχρεωτικό
μέ όπικέc: δραχμέc:.

• Εναc: παίκτης

Μέ λίρεc: στερλίνεc:.

.. Αλλοc: παίκτηc:

Μέ δολλάρια.

"Αλλοc: παίκτης

Μέ έλβετικό, μέ λιρέπεc:, μέ ρούβλια.

"Αλλοc: παίκτηc:

Μέ δηνάρια.
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Εγώ δέν άγόραοα τίποτε δλλο άπό καπνούr:..

Πολλοί παίκτεr:.

Δέν άγοράσαμε τίποτε δλλο άπό καπνούr:..

"Αλλοι παίκτεr:.

Τίποτε δλλο άπό πνιγμένα φυτίλια λυχνιών
πού τρίlουν τοϋ σβησίματόr:. τουr:. τό μαϋρο κάρβουνο.

.
. E,•ar:. παίκτηr:.

Νά Ζητήσουμε νά μδr:. δώσουν τό χρήματό μαr:,.

· Αλλοr:. παίκτηr:.

'Από ποιόν θό πάρουμε πίσω τό χρήματά μαr:.;

· Αλλοr:. παίκτηr:.

'Από ποϋ θό πάρουμε πίσω τό χρήματά μαr:.;

· Εναr:. παίκτηr:.

Με ποσα νομίσματα Λυδικά ,από χρυσc:φι καί ήλεκτρο,
κράμα ,χρυσοϋ καί ιόργύρου, μέ πόσεr:. Αίγηνιτικέr:.
χελωνεr:. ,άγόρασεr:. τή θεατρ,κή στολή σου;
Μέ πόσα νομίσματα Βοιωτικό πού παρίσταναν
πολεμικέr:. όσπίδεr:.. μέ πόσα τηr:. 'Εφέσου, πού είχαν
πάνω τουr:. μιά μέλισσα χαραγμένην;

Αλλοr:. παίκτηr:.
.. Αλλοr:. παίκτηr:.

Μέ πόσα πέρπυρα, δουκδτα, η Κωνσταντινδτα;
Μέ πόσα σηστέρτια, ρουπιέr:., σκοϋδα καί φλωρίνια
σεντόβοr:., κορωνεr:., μάρκα καί σελλίνια;

Αλλοr:. παίκτηr:.

Μέ πόσα ριάλ. πεσέτεr:., γέν, μίν, πιάο, π,έlσr:,,
λέυ λέβ, ριγισλ η κόρδοβεr:.
τήν θεατρική σου άθλιότητα έχειr:. πληρωμένη;

Αλλοr:. παίκτηr:.

Πληρώσαμε καί τίποτε δέν κρατοϋμε.

· Εναr:. παίκτηr:.

Μέ πόσεr:. φαντασίεr:.

· Ολοι οί παίκτεr:.

Μιά πληρωμή θά 'ναι νά μήν κατοικοϋμε
Μήτε τό σώματά μαr:. νά μδr:. κατοικοϋν,
μήτε νά τό κατοικοϋμε.

Εναr:. παίκτηr:.
Αλλοr:. παίκτηr:.

Αλλοr:. παίκτηr:.

Αλλοr:. παίκτηr:.

πνικτικέr:. κατοικήσαμεν έδω;

Εδωσα καί δέν έλαβα τίποτε.
Ελεγα. Ντρέπομαι νό πεθά.νω, ετσι ν,ό ύποτιμηθω
οπωr:. ύποτιμδμε ένα νόμισμα, γιά ν,ό ένισχύσει τήν
ίσχύ του.
Ελεγα, ντρέπομαι νά πεθάνω. Μό δέν είναι δυνατό
νά πεθάνω Μπορώ ν· όγοράσω ενα φάντασμα, δπωr:.
η Χι:::,ρυβδιr:. κι ό Πολύφημοr:. κι ή Κίρκη καί ή Καλυψώ
καί η
'Ωγυγία;
Δέν υπάρχει λοιπόν θόνατοr:.;
μου μόνον καπνούr:.;

Σφίγγω σ11ά· χέρια

Πολλοί παίκτεr:.

Πωr:. θά πάρουμε πίσω τά άντίτιμο τηr:. στοληr:. μαr:.;

· Ολοι οί παίκτεr:.

Καπνόr:. ηταν δλεr:. μαr:. οί στολέr:., άντικατοπτρισμόr:.
πού κυριεύει των έρήμων τούr:. ταΕιδιωτεr:..

· Αλλοr:. παίκτηr:.

Τούr:. ταΕιδιωτεr:. τηr:. έρήμου.

· Αλλοr:. παίκτηr:.
Εναr:. παίκτηr:.

Ναί, τηr:. έρήμου δλουr:. τούr:. ταΕιδιωτεr:..
Τούr:. ταΕιδιωτεr:. των έρήμων.

1971
· Eνac: παίκτηc:

οι ΠΑΙΚΤΕ:Σ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
Ολων των έρήμων.

Αλλοc: παίκτηc:

Τούς τα!;ιδιωτες.

· Ολοι οί παϊκτεc:

Τούς τα!;ιδιωτες

'Όλοι οί παϊκτεc:
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Ολουc: τούc: τα!;ιδιωτες των όντικατοπτρισμων

Πολλοί παϊκτεc:

Τούc: τα!;ιδιωτες των μαγικων έρήμων

'Επίσημη φωνή

Των έρήμων σαc:

· Ολοι οί παϊκτεc:

Των έρήμων μαc:.

'Επίσημη φωνή

· Ολα μποροϋν νό

γίνουν, νά δέσουν τόν καρπό

τους καί νά τόν ώριμόσουν, ν'

άνάβουν πρός τό

βράδυ τηc: πολιτείαc: τά φωτα ατό κέντρον, στούc:
συνοικισμούc: καί πόλι τό πρωί τηc: ήμέραc: νά σβή
νουν. 'Όλα μπορεί νό · ρθουν καί νά φύγουν, νά
ένδιαφέρωμαι καί ν· άδιαφορω ϋπωc: δρόμοc: ,άφη
μένοc: 1άπό καιρούc: όμνημόνευτουc:, χωρίc: ιωα καί
άνθρώπουc:.
'Ένac: παίκτηc:

Είμαι ενα συνtριβά.νι

απο αίμα μέσα ατίc: φλέβεc:

μου, πορφυρό τριαντάφυλλο, πού τρέχει στίc: άρτη
ρίεc: μου καινούριο καί παλιό, παλιό πάλι καί όλοένα
πιό καινούριο
· Εναc: παίκτηc:

Συντριβάνι οιματοc: πού γίνεται πίδακαc: μέσα σrή
Νύχτα καί σέ σωματικούc: σωληνεc: περιορίϊ:εται ν,ά
κυλδ μέσα ατά όνθρώπινό του τά ρυ6κια, τούc: άθό

νατουc: όνθρώπουc: καί τά ιωa, τά θηλαστικό, τά
έρπετά καί τά ψάρια, μέ τά πορφυρά ατίc: όρτηρίεc:
τουc: προσωρινό κι άθόνοτα ρυάκια.
· Eνac: παίκτηc:

Παί!;αμε ενα μέροc: τηc: κωμωδίαc: μαc:.

"Αλλοc: παίκτηc:

Τό παί!;ομε σωστά;

· Αλλος παίκτης

Μδc: είχε δοθη ή προτίμηση νά τό ποί!;ουμε τούλό
χιατον σωστό

'Άλλος παίκτης

· Ωατε ε,χουμε, κάτι ειχομε κι έμεϊc: οί ποίκτεc:.

"Αλλος παίκτης

Αίσθανόμουν σάν πορείσοκτοc: κι ac: είχα πληρώσει

"Λλλος παίκτης

Τό ::�ντίτιμο γιά τήν έμφά.νισι μου σ-rή σκηνή τοϋ

τό άντίτιμο τηc: είσόδου μου.
κόσμου.
"Αλλος παίκτης

Μά σά νό· ποιιουμε τό παιχνίδι τοϋ 'Ύπνου.

"Αλλος παίκτης

Τό παιχνίδι τοϋ όνείρου.

"Αλλος παίκτης

Κοί τοϋ εuπνήμοτοc:

· Αλλος παίκτης

Σό νά περνούσαμε μέσο άπό σειρέc: κεριων άνομμέ
νων κοί σβησμένων...

'Άλλος παίκτης

Σβησμένων κοί 1άνομμένων...

320

1 Λ I Σ ΟΣ

1971

Όλοι οί παίκτες

· Από σειρές όβασίλευτες
κεριων όναμμένων καί σβησμένων...
σβησμένων καί ,όναμμένων...

• Ενας παίχτης

Περνούσαμε όπό πολιτείες βουβές, όφημένες στή
διάθεση τοϋ 'Ύπνου, μέ τό σπίτια κλειστό, έγκατα
λειμμένα μέσα στήν όριlόντια θέση τοϋ ύπνου περι·
τειχισμένη όnό όνειρο καί όκινησία τέλεια, έτοιμα
νό Ευπνήσουν γιό νό μετακομίσουν οί άνθρωποι καί
νό έγκατασταθοϋν σ· ένα νέο όστέρι μέ νέα σπίτια
πόλι, σπίτια μυθώδη, παρατημένα στόν αίώνιον όνεμο
της νύχτας καί της ήμέρας κι έκείνα πάλι μέσα στίς
έποχέc: τους τίς ύποχρεωμένεc: κοιμισμένο, σπίτια
πού Ευπνοϋν Εανό μετά τήν ήλικία τοϋ Ύπνου καί
παίρνουν τίc: κινήσεις των ύπνοβατων πόλιν οί όν
θρωποι καί τίς καταστάσεις των όνείρων τους.

• Ενας παίκτης

Ναί, ηταν μυθώδεις οί κατοικήσεις μας. Νομίζω σά
νό ·κουγα κάποιες φορές τόν άγγελο των 'Αφυπνί
σεων «έγκαταλείψατε, έγκαταλείψατε τούς τοίχους
των σπιτιων σαc:».

· Ολοι οί παίκτες

Έγκαταλείψατε τούc: τοίχους των σπιτιών σας.

'Ένας παίκτης

Μείνατε χωρίc: τοίχους σπιτιων.

· Αλλος παίκτης

Λέγαμε, πωc: νό μείνουμε χωρίc: τοίαους κaί σπίτια;

Όλοι οί παίκτες

Χωρίς τοίχους κaί σπίτια.

'Επίσημη φωνή

Άnοχαιρετηστε τ.ήν πολιτεία τοϋ όνείρου σας
καί Ευπνηστε. Τούς τοίχους σας άποχaιρετηστε.

"Ενας παίκτης

Τούc: τοίχους των σπιτιων μας των έπίγειων άποχαι
ρετοϋμε γιό· νό Ευnνήσουμε στά νέα μαc: τά σπίτια.

'Όλοι μαζί

Γιά νό Ευnνήσουμε στό νέα μας τά σπίτια.\

"Ενας παίκτης

· Ωστε Εύπνησα;

"Αλλος παίκτης

Ιύπνησα λοιπόν;

"Αλλος παίκτης

· Ωστε έπί τέλους Εύπνησα;

Όλοι οί παίκτες

Ιυπνήσαμε λοιπόν;
'Όλα ητσν όνειρα καί καπνός;

Κορυφαία φωνή

Δέν τελειώνουν τό πράγματα καί οί καπνοί τηc: Γηc:.

"Αλλος παίκτης

Πάντοτε ταΕιδεύουν.

"Αλλος παίκτης

'Εμείς τούλά,χιστον Ευπνήσαμε;

.. Αλλος παίκτης

Ιυπνήσαμε η δέν Ευπνήσαμε;

"Αλλος παίκτης

Είμαι πόλι Εένος;

.. Αλλος παίκτης

Είμαι πόλι Εένος;

.. Αλλος παίκτης

Είμαι πόλιν έρημος;
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"Αλλος παίκτης

Δέν ύπάρχει κάτι Ζεστό κι ιόγαπητό γιά ν,ά τό σφί!Ξω
καi νά Ζεσταθώ καi ατή χαρά, ατή χώρο της χαρδς
μου νά περάσω;

"λλλος παίκτης

Είμαι πόλι κι έγώ !Ξένος έδώ;

• λλλος παίκτης

Χωρίς πατρίδα πάλι;

"λλλος παίκτης

Πώς δέ νιώθω άκόμη έπαναπατρισμένος;

"λλλος παίκτης

Πότε θά έπαναπατρισθώ;

• λλλος παίκτης

Σά νά ·χουμε ,χάσει μιά πρόσφατη πατρίδα.

"Ολοι οί παίκτες

Σάν ν,α περνώ δπως είδωλο καπνών
ιάπό κεριά πού όνόβουνε καί σβήνουν.

·Όλοι οί παίκτες

"Onωc είδωλα άnό κεριά, άθά,νστα κεριά
πού άνάβουνε καi σβήνουν καί καπνίΖουV)
πάντοτε γυρεύονταc τήν άλήθεια τους
καίγονται, κα\γονται καί καnνiΖουν
καi κσnvίΖουν...
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Η ιι'ΕΕΩΤΕΡΙ ΚΗ>>
ΕΠΑΝ ΑΕΤ ΑΕΙΕ
Συνέντευξις του Ί νδοϋ καθηγητοϋ
κ. ΜΠΑΛ ΤΟΥΝ ΝΤΙΝΓΚΡΑ
Η «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» είναι τό κεντρικό θέ
μα όμιλιων τοϋ Ίνδοϋ καθηγητοϋ κ. Μnάλντουν Ντίνγκρα σέ
συγκεντρώσειc: φοιτητών κυρίωc: στή Γαλλία. Ό καθ. Ντίνγκρα
έργάοθηκε έnί 14 έτη στό Παρίσι γιά τήν ΟΥΝΕΣΚΟ καί nρο
τοϋ έnιστρέψη στήν πατρίδα του 'Ινδία ,έκαμε μιά άnοχαιρετι
οτήρια περιοδεία." Εδωσε έnίσηc: συνέντευει στό περιοδικό «Λω
τόc:» τοϋ 'Άμοτερδαμ γιά τό 'ίδιο θέμα. 'Ιδού τό κείμενον τηc:
συνεντεύεεωc::

ΕΡΩΤΗΣ I Σ: Μ-τωρεί:τε νά
μας -ττητε πως άντιλαμΙSάνεσθε
τήν έπανάστασι καί τον σκοπό
της;
ΑΠΑΝΤΗΣ I Σ: Νά σας πω:
Κάθε έτrανάστασις εχει μια δό
σι Ούτοιπ'ίας μέσα της, διότι
μια έπανάστασις έπιχειρειται
με τον άντικεψεν�κο σκοπό
ιδεώδους
της δη,μιουρyίας
κράτους, άλλιως δεν θά είχε
χρησιμότητα. υΟταν εyινε ή
Γαλλική 'Επανάστασις, ά:πέΙSλε
-τrε σ' ενα tδεωδες κρά-rος μέ τά
συνθήματα της έλευθερίας, ί
σότητος καί άδελψότητος. Ό
Μάο Τσέ - Τούyκ άποΙSλέπει σ'
ενα ίδεωδες κράτος. Αύτος εί
ναι ό σκοπός rτων ,Επαναστά
σεων ά:πό αμνημονεύτων χρό
νων. 'Αλλά αύτή είναι ή
γενική μορφή. Αί πολιτικαί
έπαναστάσεις νομίζω οτι δέν
αναφέρονται στην καθολική

εικο,α, αλλά θίyουν μονά
χα τα κράσπεδα του θέματος,
μικρό: θεματάκια, κομματάκια
του ολου προΙSλήματος. Γι' αύ
τό, ή έπανάστασις πού ξεσπάει
ξαψνι'κα: ΙSάσει ένός πολιτικου
σχεδίου αλλάζει μονάχα το έ
ξωτερι κό διάγραμμα, κι έκεινο
ψαινομενικά, ένω δ άνθρωπος
μένει δ ίδιος. Είναι σά να λέ
τε: θ' αλλάξω τή μαύρη γί
δα και θα τήν κάνω πράσινη.
,Αλλά, έα:ν αίσθάνεσθε όρyή
για τή μαύρη γίδα, θα την με
ταψέρετε ένδεχομένως στην
πράσινη. Τό πρόσωπό σας μέ
νει το 'ίδιο. 'Αλλά, έα:ν κάμετε
μια έπανάστασι σέ κατάστασι
άρμονίας με τόν έαυτό σας, σέ
αγάπη για τον γείτονά σας
καl σε καλωσύνη για κάθε
αλλον, τότε ή έπανάστασις θά
είναι αξια, αψου θα σκlέπτεσθε
την καλη yειτ,ονία καί θα είσθε
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άλτρουϊσrής 1με την όρθη έν
νοια. Δεν ε1σθε δε άλτρουϊστης
δταν dκ!έmεσθε δτι δ άλλος ετ
ναι ενα άλλο πρόσωτω,, κάποι
ος διαφοpε'τικός- εlσθε άλτρουϊ
στης μόνον δταν σκέmεσθε δτι
'δ άλλος ε1ναι δ έαυτός σας.
Σεις καl έyώ είμεθα το ίδιο,
άπο την ίδια ούσία. u Απαξ το
δεχθητ�ε αύτό, ή έπανάστασις
εtναι έκτιμητέα.
ΕΡ.: Πως t5λέπε�ε την διερ
γασία της έπαναστάσεως, άνα
φορικα προς το άτομο;
ΑΠ.: Τίποτ,ε πραyιματικά δtν
τελειώνει, τίποτε δεν φθάνει
στο τέρμα. u Ωστε καl ή έπα
νάστασις ,είναι ,μία διεργασία,
wcύ σ· έπηρεάζει καθημερινά,
ασχέτως ,έάν σε προχωρη η σέ
όπισθοχωρη. Πρέπει νά είσθε
ε:υοιμος v· άποδεχθητ,ε η ΙΚαί ν'
απο,ρρίψετε δ,τι έθεωρού:::ια'τε
αξιόλογο χθές, ένω σήμερα το
άπορρίπτετε ώς πλαστό, σύμ
φωνα με την δική σας ίδιαίτερη
κατάστασι του νοϋ, ύπο τόν δ
ρον, Gέt5αια, δτι το έσώτερο
πνευμα δ"Ε.ν ιτ;ρέφει μίσος προς
άλλο πρόσωπο η επιθυμία ί
σχύος, διότι ή έξουσία είναι τό
μαλλσν επικίνδυνο δπλο στα
χέρια των άνθρώπων, δυνατώ
τερ:::> καί άπο το σέξ, διότι ή
ίσχύς παραμένει μέχρι πέρατος
της ζωης, ένω το σέξ οχι. Μπο
ρεί νά είσθε 90 έτων, μπορεί
να εtσθ,ε έκατό, καl άκό�μα νά
θlέ:λετε νά καταστρέψετε τήν
γη. θα σας αφηyηθω την ίστο·
ρία ένος Ί ταλου πρίγκιπας του
15ου αίωνος. -;Ήτιαν έτοιμοθά
νατος καl δ έπίσκοπος
'Π'Ού
του εδιδε την θεία κοινωνία,
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τον έρώτησε αν ηθελε τίποτε η
αν είχε λόγο νά λυπαται yιc'x
κάτι. Ή απάντησίς του ηταν:
-Ναί, πά!τερ •μου λυπαμαι για
δ,τι εyινε η ,μαλλον δέν εyινε,
τον ,τ,ερασμένο μηνα, πού δ πά
τυας καί δ βασιλιάς έπισχέ
φθηκαν τίς έπάλξεις •μου.-Καl
τ· εlν' αύτο πού σε κάνει νό: λυ
πασαι, τέJκνον μου ;-Πού δtν
τ?ύς έyκρέμισα και τους δύο,
να y(νω διάσημος καl άθάνα
τος, ένω τώρα πεθαίνω χωρίς
'δ κόσμος νό: ,τη 1μιά λέξι για
μένα...
Αύτή είναι ή έπιθuμία ί
σχύος. Έν� ή έπανάστασις
είναι μία διεργασία αύτο-έξα
yνισμοu, μια διεργασία θυσίας
yιά τον άλλον.
Πρέτυει νά φθάσετε στο ση
μείο να ένερyητε ετσι, οχι με
τήν αϊσθησι δτι 'κάνετε τίποτε
το θαυμάσιο, άλλα διότι δέν
μπορείτε νά κάμετε διαφορετι
'Κά, άφου δ άλλος ε1σθε σεϊς.
Αύτο στα Σανσκριτικό: το λέ
με Tat t,νam a i= έγώ εί
μαι σύ, πού σημαίνeι «είσθε ού
σιαστικα σεις». υοταν συνταυ
τίζεσθε με αύτό, δεν είσθε ά
πλως ενα με τον αλλον άν
θρωπο, άλλα εtσιθε ύδροyεια
.
κως ενα, δηλ. αποδέχεσθε τή\,
συγγένεια μt τον άνθρωπο, μέ
το πουλί καί το ζωο. Μ' άλλα
λόγια, διέχεσθ,ε δτι το παν πε
ριέχεται στιο θείον η τον θεό,
το παν, άκόμη κι ενα μόριο
σκόνης.
Αύτο είναι κάτι πού δεν μπο
ρείτε να το μάθετε. Το αίσθά
νεσ&ε, μτυορεί να συμGη στον
καθένα σέ κάθε στϊιyμή, ένω
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δεν ,μπορεί νά: σuμ�η wτω κι
liν διαι5άσετε χίλια ι5ιι5λία η
ζήσετε σε χίλια μοναστήρια.
ΕΡ.: Κατά την δ�κή μας άν·
τίληψι, έπανάστασις όνσμάζε·
11αι ή ά-πό1tειρα άλλαyης της
συγκρατήσεως της κοινωνίας
προς τό καλύτερο, συνήθως δια
της ι5ίας. Έξ αλλου, μιλοϋμε
για έπανάστασι, δταν έννοοG
με άλλαyη (κοινωνική, ι5ιομη
χανικη κλ1t.). Μοϋ φαίνεται δ11ι
κατά την δική σας άντ[ληψι
-rrερl έπαναστάσεως ή κυρία αλ·
λαyη γίνεται στο ατcψον καl
είναι ή μόνη άληθινή.
ΑΠ.: Να[, ή έπανάστασις ,τού είναι ,μια τυπικά δυτικη
λέξις, μη χρησψοτωιουμένη α
πό αλλον 1tολιτισμό - σημαί
νει άλλαyή, συνήθως στο 1to·
λιτικό ,τεδ[ο.ν 'καl με έξωτερι
κό:: μέσα, την ι5[α. Άλλα ή έ·
πανάστασις, 1tού δεν σημαίνει
άλλαyή, είναι 'άκριι5ως -ro άν
τ[θετο. Είναι ή διεργασία της
ι5αθμιαίας ανακαλύψεως τοϋ
ίt<Χpόντος, ή δπο[α δεν συντε
λείται έκτ�ός έά:ν Ι!(αταπέσουιν
τά: 1tολυάριθμα παραη:ετάσμα
τα, η:ού κρΜουν &π-ό σας τό
φως καl τον ηλιο, γι' αύτό καl
την διεργασία αύτη την λέμε
«άψαίρεσις των η:έτιλων». Είναι
ή διtφyασία έ σ ω τ ε ρ ι ·
κ η ς έ π α v α: σ τ ά σ ε ω ς.
Συνδέεται μ' αύτήν, κατ�ά κά
ποιον •τρόη:ο, ή συναίσθησις τοϋ
άλτρουϊσμοϋ, ητοι ή άναyνώρι·
σις της ταυτότητος τοϋ αλλου
προσώη:ου με σας, καθώς καl
'κάθε η:ροσπάθεια για την άνα
κάλuψι του άνθpω'Π:ισμοϋ μας.
Άνθρωπισμός σημαίνει συμη:ά
θεια, συμπόνοια, το'Jljσθέτησις

στη 1θέσι του &λλου, φαντασία.
Δεν είναι εϋκολο, τό αντίθετο
ιμάλιστα, είναι πολύ δύσκολο,
άλλα ή η:ροσ1tάθεια ά-rοοδ[δει.
ΕΡ.: Καl πως μη:ορουμε νά
ι5αδίσωμε σέ τέτοια κατάστα
σι; Μη:ορεϊ
ι5αδίζωμε σω
στά, -μη:ορεί να ι5αδίζωμε πρός
την αντίθετη κατεύθυνσι.
ΑΠ.: Σωστά. Γι' αύτό ή η:ά_
λη είναι σκληρή. 'Αλλά, είτε
θά: δεχθητε έκ των προτέρων
την ηττα, την 'άδυναμία
η:ροχωρήσετε οϋτε gνα ι5ημα,
είτε θά: 'Κάιμετε η:ροσπάθεια,
ιlιασιζόμενοι στόν άνιθιρωπισμό
σας. Θα συναντήσετε πολλά
έμη:όδια. Μία άπόη:ειρα νό:: φα
νητε συμπαθητικός σ' gναν αλ
λον ιμη:ορεί να η:αιρανοηΘη,
διότι ή σημερινη κατάστασις
πραγμάτων θό:: ,μποροΟσε νό:
χαρακτηρ�σθη ώς αδιαφορία η
καl συνολικη απάθεια.
ΕΡ.: 'Υπάρχει, κατά τ,ην
γνώμη σας, δεσμός μεταξύ της
,στάσεως στα πολιτικό:: η τό:
θρησκευτικό:: ζητήματα;
ΑΠ.: Ναί, είναι συνδεδεμέ
να μεταξύ τους, δι-ότι έό:ν ή πο·
'λιτικη δεν είναι ταυτοχρόνως
καl ηθική, πραyμα που σπα
νίως εtναι, τότε έη:έρχεται διαί
ρεσις καl συμι5αίνει δ,τι η:αρα
τηρουμε δλοένα και π.ερισσότε
ρο στόν σύγχρονο κόσμο, δ
θρυμματισμός του νου· καl .με
νου κομματιασμέΊιΙΟ δεν ι5λέ1tε11ε δλόκληρη την εtκόνα.
Ή διαπίστωσις αύτη μας
θυμίζει τόν τρόη:ο λειτουργίας
του έyκεφάλου. Πέρυσι, ή ΟΥ_
ΝΕΣΚΟ ώργάνωσε ιμιό: διά
σκεψι έ1tιστημόνων cmo δλον
τον 'κόσμο με θέμα την λειτουρ·

να
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)"ία τοϋ έ"y�κεφάλου. 'Α'νεψέρθη
δτι δ1τρωτόyaνος1καί τταραδοσι
αιώς νους ανrLκρυζε 'τά πράγμα
τα 1καθολuκα ό:πο το ξηίνημά
-οους, χωρtς ύ'Π'Οδιαιρέσεις, έ
νω τώρα δ νοΟς ε1ναι τε,μαχι
σμένος καί συμ(5αίνουν ττολλtς
διαταράξεις. Ot �ρωττολόyοι
διιε.1tίστωσαν δτι ,μερικά τμήμα
τα του ,έγκεψάλοu δεν λειίΙΟυp
yουν διόλου, ε-rοαθαν έπί α'tω
νες άτροψια. Ύ-rοε,στηρίχθη στή
διάσκεψι οτι οί ϊδιότηπς -uων ά
δρανούντων τ,μημάτων του έy
κεψλου θα ,μ ποροϋσε να ξα
ναζωντανέψουν με φάρμακα.
'Ή αότ'ό θα συμι5η η θα ε1ναι
το τέλος του πολιτισ.μου. Έν
-rτάστι περιπτώσει, αύτο 'Π'ΟU υ
πάρχει θα χαθη δπωσδήποτε,
fστω καί dν έπιζήση ύπο
· άλ
λη .μορφή. .,Ωστε δ άνθρωrιτος
-rοερνάει τώρα
στά�διο μ·ε
τα�ατικό. • ιδίως οί 'νiέΌι σήμε
ρα νιώθουν δυσαρέισκεια, διό
τι σ1<ιέ-rττονται οτι δ ση,μερινός
κόσμος δεν εΊναι δικό τοuς δη
μι•ούρyημα, άλλα κληροδότη
μα άχρείαστο. 'Ό,τι έπακολου
θήση, 1άνάλοyα ιμε τον τpό'Π'Ο
άντιμετωπίσεως της παρούση ς
καταστάσεως, είναι έπανάστα
σις. θα το ελεyα παγκόσμιο
πόλεμο, ύπ' άρι·θ. 3, δ δποϊος
άρχισε -rτρtν λίγο καιρό, στον
όποϊον εχο1με έμπλ:ακη δλοι, εί
τ,ε ύτιηρετουνπς ώς διδάσκα
λοι, ώς διαταρακταί της τάξε_
ως η συνειδη,σιακοt άμψισ�η
τίες μέσα στίς διά�<pορες όρyα
νώσεις της κοινωνίας ,μας. ,Έ
χομε δλοι ,μας δυνατότητα κά
τι νό: κάιμωμε, διότι αν δεν ικά
μωμε τίποτε, κάποια ένέρyΈια

ενα
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προς τήν σκηνή της άδιαφορί
ας, ή δ1το{α δεσπόζει, τόπ θα
έτcακολουθήση ,μια κατάστα
σις αιώνιου ϋτινου, οχι του εί
δους της «κοιμωμένης καλλο
νης», ή δποία περιμένει αtώνια
τον -ιτρίy,κιπα πού ιθά: τήν ξυ
πνήση , διότι ττρίyκιπας δεν πρό
έλθη.
κειται

w:

ΕΡ.: τι έννοούσατε
'άn<ρι
�ως, ·�ιλώντας για φ,άρμακα
ττρος
άναζωογόνησιν -uων ά
τροψικων τμη•μάτων τοϋ έyκε
ψάλου;

ΑΠ.:
Σ τήν έπιστη,μονuκη
διάdκεψι περί της λειτουργίας
τioG έγκεφάλου διεπιστώθη δτι
άρκετα τ,μή,ματά του δέν λει 
το
, υρyουν και οτι ,μόνον μέ ήλε
κτρικα σύρματα κλπ. θα ,μττο
ρουσε ώρισμέν-ες λειϊΙΟUργίε·ς
να έπανέλθουν. ,Αλλιως, δέν ύ
πάρχει δυνατότης άττοκαταστ:ά
σεως συνολικης είκόνος της αν_
θρωτrότητος η του άνθρώπου.
Ό ύπερι5ολικος όρθολογισ,μός
ώδήγησε τό άνθρώπινο γένος
σε τέτοιο άδuέ·ξοδο, ωστε -rεί
νει στην ,κ άθοδο, καί ή έξακο
λούθησις του είδους αύτου της
προόδου καtϊαντα: <<άντι--πρόο
ιδος». Δέν (;CΧ1δίζομε πια ττρός
μιαν Ο&τοττία, άλλα μιάν άντι - .
ουτοπία, πού δδηyεϊ στήνrτελική
διάλυσι τοu άνθρώπου. Κανείς,
οϋτε καί ο,ί ίστιορ,uκοί Τόϋμπυ
καί Ράσσελ, δέν ι5λέπουν καμ
μια έλπ(δα, έκτος έαν ανακτού
σαμε τον άνθρωπισμό, πού ση
μαίνει
μην έπιτρέψω,με στην
άδιαψορία να έπικρατήση .
θα ηταν ενα ε1δος έπανα
στάσεως, άληθινά, η ενα ε1δος
άψυτrνίσεως.

w:

326

1ΛI ΣΟΣ

ΕΡ.: Μιλωνrας κυρ(ως σε
φοιτηmς, ,τροσδοκατε αύ'rοι
νά ξεκινήσουν την έ,τανάστα 
σι;
ΑΠ.: Νομ(ζω δτι οί μαλλον
ήλικιωμένοι, ,μέ τlς στερεωμέ
νες ίδέες των, δεν εtναι ίκανοι
� δέν εtναι ,τρόθυμοι νά δε
χθοϋν ,τράyματα -uελείως και
νούργια yι• αύτούς. Έξ αλλου,
(5ρ(CJΙκω οτι οί νέοι είναι ξύ
,τνιοι, θέλουν νά μάθουν, εχουν
άνοιχτό νοϋ, δεν δυσφορουν yιά
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τό καινούργιο. Τό νά διαθέτη
κανεις 'άνοι)("(ό νου, εχει σηιμα
σ(α διότι έξ απόψεως συνειδήσε
ως ζοϋμε σε διαφοpετικ.έ.ς έ11οχές
και σε διαφορετικά έ,τί,τεδα.
Μόνον δτι τώρα άρχ(ζει νά ξη
μερώνη. Τοϋτο δέν εί αι 111λή
ρως ,ταραδεκτόν. Ύ111άρχει μ(α
νοητικη ,ταραδοχή, μά δεν φθά
νει. Πρέ,τει νά tάφυ,τνισθοϋμε
στην συνειδητότητα. Α,το την
ατrοψι αυτή, ή ά.φύ-rrνισις είναι
έ,τανάστασις.
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, ίς τά γραφεία του JΛΙΣΟΥ
'Αποστιίλατε ταχ) κήν έπιταγή·J διά νά τό λάβετε τα
χυδρομικώς εις τ11ν διεύ{}υνσιν πού ,% άναγράψιτε
είς η1ν έπιταγήν.
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ΜΥ.ΣΤΙΚΙ.ΣΜΟ.Σ - ΠΕΡΙ.ΣVΑΑΟfΗ
'Από τό βιβλίο της Βασιλομήτορος Φρειδερίκης
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛιΗΣ ΙΑ των
πρώτων χριστιανικ,ων χρόνων
δ μυστικισμός επαιζε σημαντι
κό ρόλο. Οί παλαιοί Πατέρες
της ιέκ1κλησίας ησαν μεyάλοι
μυστικοί, οί δτυοϊοι προσηύχον
το καί έδίδασκαν τήν τέχνη
της περισυλλοyης. Τό "Αyιον
'Όρος εyuνε τό κέντρον του
χριστιανικοG 1μυστικισμου.
Οί όpθάδοξοι μοναχοί ηξευ
ραν νά 'ανακαλύπτουν τίς σω-·
στες θέ·σεις διά νά κτίζουν τίς
σωστi.ς θέσεις διά νά κτίζουν
τlς μονές των. Τίς εκτιζαν συ
νήθως είς την κορυφή κά-τrοιου
λόφου. 'Ήξευραν οτι τά ιμάτια
μεταφέρουν τήν σκέψι πέρα μακρυά, εως οτου δ φυσικός
καί πνευματυκός δpίζων νά
συyχωνευθουν είς μίαν απέραν
τη yαλήνη, τήν όποίαν οϋτε οί
ά:νθρώπινοι θόρυ�οι, οϋτε ή φύ
σις μπορουν νά παρα�ιάσουν.

Η ΠΕΡ! ΣΥΛΛΟΓΗ οπως έφ
αρμόζεται είς την Άνατολην
καί την Δύσι, εχει τρία στά
δια: Την
Αύτοσυyκέντρωσι,
την Πε.ρισυλλοyη καl τη θέω-

σι. Ή μέθοδος αύτή ξεπερνδ:
τόν συνηθισμένο τρόπο προσευ
χης. Διότι, ποιλύ συχνά ή προ
σευχή έκφυλίζεται σε παιδαρι
ώδη αίτήματα yιά ύλικα αγα
θά καl προσωπικά όφέλη. "Αν
ή προσευχή δεν είναι μιά ά:νι
δ�οτελής προσφορά δλοκλήρου
του έαυτοG μας στον θεό, τό
τιε μπορεί: νά μετα�ληθη σε μιά
έyωκεντρική, μο"όπλευρη συ
νομιλία καί μία fντασι της έ·
σφαλμένης ταυτίσεώς μας με
τόν δρατό κόσμο. Είναι μιό:
πρόσ;ι.λησις ε.ίς τήν εννοιαν του
δυϊσμοϋ, ή δποία έπιστηιμονι
κως καί, φιλοσοφικως εχει ά:να
τραπη.
'Από τό άλλο μέρος, ή Πε
ρισυλλοyη είναι μία έ\ δ:Jτέρα
διαδικασία, είς τήν δποίαν, με
τήν έντατικη συyκέντρωσι σ'
ενα θρησκευτικό η φ-uλοσοφικό
θέιμα, ό στοχαζόμενος αποχω
ρίζει τον έαυτό του από τόν
έξωτερυκό κόσμο της ϋλης. Μό
νον μία σκέψις πρέπει νά δια
τηρηθη, ή σκέψις του έπιλεyέν
τος άντιlκ,ειιμένου, είς �άρος δ
λων των άλλων σκέψεων. Αύτό
ονομάζεται Αύτοσυyκlέντρωσις.
'Όταν κ.αί αύτό πραyματοποιη-
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θη καί ή σκέψις εχ:ει προσανα
τολισθη nρός ενα σημεΊο, τότε
αύτό τοϋτο τό σηιμεΊο -της συιy
κεντρώσεως, πρέπει έπίσης νά
παραμερισθη, μαζί του δέ νά
έξαψανισθοϋν άκόιμη καί οί τε
λευταιιες σκέψεις πού ησαν συy
κεντρωιμένες ,είς αύτό. Πρέπει
κ1ανείς νά ψροντίζη δσο γίνε
ται, ωστε σ-τό στάδιο αύτό νά
μή διεισδύσουν καινούργιες
σκέψεις. Τώρα ή άληθινή περι
συλλογή εχει άρχ�ίσει, ή δποία
στό <5αθύτερο σ-τάδιό της άπο
καλεΊται θέωσις. "Οταν δέν
τφαyιματοποιηθη άλλη κίνησις,
οϋτε καν μέ τή σκέψι, τότ,ε αύ
τη ή μ,εyάλη ήσυχία γίνεται αi
dθητη ώς τό 'Απόλυτο.
Οί σκέψεις είναι τ·ά <έρyα
λ!εΊα ιμέ τά δποϊα σψυρηλατεΊ
ται τό έyώ. Τό έyώ έ, ξαψανί
ζεται μαζt ιμέ τίς έξαψανιζό,με
νες σκέψεις. Ό άπρόσωπος έ
αυ-τός μας άπ.ελευθερώνεται ά
πό τi]ν ταύτισί του ιμέ τόν Υ.ό
σμο των ψαι ναμένων 'Καί, έν
τελως συνειδητά, ταυτίζεται μέ
τό 'Αόρατο. «Τό 'Όρος δθ-εν
ηΕιει ή βοήθεuά μου» εχει κατα1κτηθη. Τώρα ύπάρχει μόνον Εί
ρήνη: Ή είρήνη πού διασταυ
ρώνεται μέ τήν κατανόησι.
ΕΙναι μεγάλη άνάyκη νά δι
δαχθη στόν κό01μο, -yεν�κως, ή
1"Όερισυλλοιyή. Δυστυχως έξακο
λουθεΊ νά παρcημένη, ώς μέθο
δος, έλάχιστα γνωστή, ψρου
ρουμένη αύστηρο: από λίγους
μοναχούς σέ μερικ,ά ,μοναστή
ρια. Οί περισσότεροι ίερεΊς Ιδέν
yνωρ:ζουν πολλά yι' αύτήν,
παρ' δλον δτι είναι 'δ δρόμος
πρός τήν ένόιτητα μέ rrόν θεό.
1

Οί ίερεΊς θά: ετuρεπε νά διδα
χθουν τόν τρόπο της nερ�υλλο
yης δλοι, ωσ-τε νά τόν διδάξουν
σέ ενα κό
, σμο πού κατατρύχεται
από πνευματική πεΊνα. Πολύ
συχνά προσφέρουν ,είς τούς ·άν
Θρώπ,ους &δεια 1λόyια καί παι
δαριώδη κηρύ y:ματα, άντί νά
διδάσκ0.υν μία μέθοδο πού νά
1
μας ά1Τοδεσμεύη
άπό τά έyκό01μια ,καί νά μας (ΧΠΌ",{'CΧίλύπτη
τήν είρήνη, ή δποίια -π:ροκύnτει
άπό την yνώσι της ·άϊλήθε,ιιας
ικαί τήν ταύτισι μα�ί της.
1

Πιστεύω δτι οί σημερινοί ίε
ρεΊς μας aκτός της έκ,μαθήσε
ως του ,μυστικισμου καί της πε
ρισυλλοyης, θά επρεπε νά ε
χουν καί μία yνωσι των �ασι
κων άρχων της συγχρόνου ψυ
σ�κης (πυρηνικης ψυσικης). Είς
την ζωή τους θά χρειασθη vά
έπικ,οινωνήσουν δχι μόνον μέ
-π:ροθuμους πιστούς, άλλά καί
μέ πολλούς πν1ευματικούς άπί
σ-τους. θά επρεπε νά μάθουν
νά έξισώσουν τίς άναχαλύψεις
της φυσικης μέ τήν yλωσσα της
θρησκείας. Τήν άόρατη δύνα,μ.ι
του ψυσικου, μέ τήν όποίαν αυ
τός έρyάζεται, τήν δποίαν ά
ποκαλεΊ ένέρyεια καί από -τήν
όποίαν εΤναι κατασκευασμένα
δλα τά ύλικά πράγματα - αύ
τήν, 'δ ίερεύς •θα μπο,ροϋσε νά
τήν απσκαλέση «Πατέρα», ένω
ό όρατός κό01μος της ϋλης θά
μπορουσε νά 'αποκληθη «Υίός».
Τότε, άκόιμη καί ενας άyνωστι
ικιστης έπιστή1μων δ,έν θά είχε
πν,ευματικές άντιρρήσεις δταν
'δ ί ερεύς μας θά του έδειχνε
τούς Ιλόyους της Β ίι5.λου -πού
λJέyουν: «Ό Πατήρ καί δ Υίός
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ε1ναι εν». Ό •Αόρατος καί δ
'Ορατός είναι ενα: ή ένέργεια
καί ή ϋλη ιεtναι ενα.

Ο ΙΗΣΟΥΣ έπαvειλη,μιμένως
έτόνισεν δτι δεν ηταν 'Εκείνος
πού ένεργοϋσιε είς τόν ΙΙ(όσμο,
άλλα δ Πατήρ διό: μ
, έσου αύ
-τιοΟ. Τό •μεγαλύτερο καί ση
μαντικώτερο μήνuμα του • ι η
σου προς έιμας είναι δτι σέ ολη
-rου τήν ζωή παρ�μεινε ταύτός
,τ;ρός τόν Πατέρα, ένω διατη
ροΟσε τήν <έJμφάνισι του Υίου.
Ό 'Ορατός έγνώριζεν δτι ή
μόνη 1sραγματικότης, του ηταν ό
' '
Άόρα-rος. Ό ΊησοΟς μας έδί
δαf,ε τήν όρθή ταύτισι. Αύτό η
ταν τό �μεγάλο του παράδει
Ύ{μα προς έιμας. Αυτό ηταν τό
νόηιμα καί τό ,μήνυμα της ζω
ης Του. «Ή 15ασιλιεία του Θεου
έντός ή,μ&ν έοτίιν», ση,μαίνει
δτι δ μεγάλο.ς 'Αόρατος εύρί
ακε-τ�αι 1μέσα μας. Ήμπορεί 1,ά
άποκαλυφθη μυστuκως, μέ τήν
1
περισυλλογή καl τή θέωσι, μέ
τήν 1μέrθοδο δηλαδή μέ τήν δ
ποίαν έλάχιοτοι άνθρωποι μα
θαίνουν νά άποχωρίζωνται ά11Jό τόν Όρατό, τήν φαινομενι
κή άλήθεια •καί νά ανα!καλύ
πτουν τήν άόρατη πραγματι
κότητα, τήν rμοναδικ,ή άλήθεια.
Ή1μπορεϊ ιέπίσης νό: εύρεθη
νοηrτικως, έπεuδή ή πυρηνική
φυσuκή είναι ή νοηrηκή μέθο
δος, ,μέ τήν δποίαν μελιετουμε
τήν ϋλιη καί ανακαλύπτομε τήν
αόρατη δύναιμι. Οί νέοι επιστή
μονες θό: επρεπε νό: έκπαιδεύ
-ωvται λίγο καί στήν φιλοσοψ(α,
οχι διό: νά τούς έπι15λη&η ενα δ-
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τrοιοlδή-ποτε ψιλοσοψuκό σύστη
μα, άλλό: διό: νά τούς παρα
σ:χε'8Jη ή ίκανότης νό: συνάγουν
ψιλοσοφ�κά σ,ψrnεράσματα α
-πό τίς ί!δ�κές των έπιστημονι
κές ·άνακαλύψεις.
Ό είκοστός αίών ,μας εφ,ερε
την πυρηνuκή έποχή, ,μέ τό δι
πλό της ,μήνυμα, του ψό�ου καί
της έλπίδος: 'Ολική άποσύνθε
σις μέ τήν 15ό:μ15α ά-ιτό τήν μία
ηiλιευρό: 1καί μια νέα φιλοσοφι
κή
1 Βεώρησι της ζωης άπό
Τ'ήν άλλη. Ή νΙέ·α θεώρησις
βασίζεται είς την γνωσι δτι
,ύψίστη άλήθεια είναι ή αό
ρατος δύναμις καί δτι μέ
σα της είiμεθα δλοι ·άληθινοί α
δελq>οί καί άδελφές - μέ άλ
λα λόγια προερχόμεθα δλοι α
π,ό ενα Θεό καί ποrrέ δέ.ν τφέ
πει νά άποχωρισθοϋμε, ε'ίτε ά
τυό Αυτόν ,ε'ίτε ,μrεταξύ μας. Έ
κιεϊνο τό οποίο μας Ικόψνει χω
ριστό: άτqμα, είναι αληιθινό μό
νο είς τόν κό01μον του δυϊαμοΟ,
δ δποϊος είναι δ φαινομενικός,
ύλικός κόσμος. Είναι ενας ψαι
νομενuκός μόνον διαχωρ�μός,
δ όποϊος εχει γίνει άπό τό
ίδικό μας ττνευμα. Π. χ.: "Αν
ή �δική μου γνωσις περί
του άορά'του είναι όλιγώτερη
άπό τήν ίδική σου, τότε εΈμαι
δια<pορε.τικό ττρόσωπο 'άπό σέ
να. 'Ά'V ή ίδική σου γνωσις καί
ή tδω�ή μου συνέ�αινε νά: είναι
πλήρεις, τότε καμ�μία έμφανής
!διαφορά δέν θά: ύπηρχε �μεταξύ
μας, δπως καμμία διαφορά δεν
ύπάρχει μεϊ1αξύ μας μέσα είς
τήν άόρατη δύναμι η πραγ�μα
τικότητα, ή δποία είναι ή άπό
λυτη άλήθεια.
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Ή πυρηνική έποχή ·rφόκει
ται νά μας διδάξη μία νέα α'ί
σθησι τοΟ που άνή1κομε. Φιλc
σοφία καl πίCJΙτις δέν θό: άνθέ
ξη έπl πολύ στήν διερεύνησι,
έφ' δσον θό: μας διδάσκη τον
διαχωρισμό του ανθρωπίνου
yένους σέ χρώματα,
φυλές καl
1
θρησκειες. Οί ση1μερινοl έπιστή
μονές μας, πολλοί άπ' αύτοtΊς
χωρίς νό:: τό εχουν άκόμη άντ,
ληφθη, άνεκάλuψαν τήν άλτ1 θεια της άόρατης δυνό::μεω<:,
τήν δποία εχουν η δη διδάqει έν
ορατικ1οl προφη�τες καl ό Μεσ
σίας, πριν ά-τrό χιλιάδες χρό
νια. Ό ίνδοϊσμός, ιμέ τήν δι
δασκαλία της Άντe5άϊντα, καί
ό C5ουδδισμός, 1μέ τό μήνυμα
της Νιρe5άνα, εφεραν τήν άλή
e�ια της αόρατης πραy,ματικό
,rητος είς την Άνατολήν. Ό
Χριστός τήν εφερε είς τήν Δύ
σι. Τό μήνυμα τοϋ άοράτου εί
ναι σέ δλες τlς 'Π'εpιπτώσεις τό
ίδιο. Καl ή �μέθοδος της άνα
καλύψεώς του μοιάζει έπίσης
πο1λύ. Ή περισυλλοyή δέν έ
φαpμό�εται μόνο σέ μερικό::
χριστιανικ-ό:: ,μοναστήρια, αλλά
διδάσκ-εται άπό τούς ίνδοϊστό:ς
καl <?ουδδισrος μοναχούς. 'Α
ποτελεί: μεyάλο σφάλμα, πού
πολλοί άπό μας τούς Χριστια
νούς yινόμεθα μισαλλόδοξο!. c
ταν ή ιδία μέθοδος έφαρμόζε
ται καl άπό μή χριστιαν1ούς.
1

Ή ούσία της θρησκείας είναι
παντου ή ίδία δταν θεμελιώνε
ται είς τήν 'αλήθεια. Πρέπει νό::
μάθωμε vά άναyνωρίζωμε καl
νά λατρεύωμε τό θεό, διά μέ
σου του �μανδύα πού μας ται
ριάζει καλύτερα, έ.πίσης δμως

καί διό: μέοου των πολλω έν
δυμάτων π,ού φcψcυν
α.λλοι
λαοί καl αλλες φυλές, των δ
ποίων οί έξωτερικές έκδηλώ
σεις - δπως καl οί ναοί των
καl οί θρησκ•ειες των - δέv εί
ναι παρά μία διαφορετική μορ
φή της ίδίας αύτης 'Αλήθειας.
θά ελ8η καιρός δπου οί αν
θρωποι δέν eά έρωτουv πιά:
« Είσαι Χριστιανός, Ί ουδαιος,
Βουδδ
· ιστής, '1 δοϊστής η Μοu
σουλμανος; ». Οί ανθρωποι θά
είvαι γνωστοί είτε ώς ανθρω
ποι πού ζουν καί καταλαe5αί
νουv την άλήθ-εια, είτε ώς αv
θρωποι πού δέv την καταλα
C5αίνουν. Ό Πλωlτινος δέν ηταν
Χριστιανός, καl δμως έδο�κLμα
σε τό <?αθύτερο είδος yνώσεως,
τήν «'Ένωσι με τό "Εν», τήν
όπο,ίαv έπι•διώκ
, ει καί ή �μυστι
κή χριστιανοσύνη. Πολλες φο
ρές, κατά τήν διάρκεια της
ζωης, του ά-τrεκαλύφθη ή ήσυ
χία του «Μεyάλου 'Αοράτου».

Η ΝΟΗ Σ I Σ ιμας προσφέρει
μία όρθή θεωρία. Ή μυστική
περισυλλοyή μας παρέχει τήv
έ.μπειρία. Μόι,,η ή θεωρία έκφυ
λί�εται πο'λύ συχνό:: σε άπλη
πνευματική άκροe5ασία. Μόνος
ό μυστικισ�μός, χωρίς πνευμα
τικό ελεyχο, ήμπορει νό:: ιμας
μεταe5άλη σε όνειροπόλους καί
νό:: μας ά'Π'Ο1κόψη άπό τόv κό
σμο, δ-τrου ύποτίθεται δτι πρέ
-τrει νά άποδείξωμε καί νό:: ζή
σωμε την αλήθεια.
'Ένας tσορροπη1μένος συνδυ
ασμός των δύο 11'αράy,ει μία φι
λοσοφία, ή δποία μας προκα-
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λιει νά ζήσωμε την ζωη σάν μία
ενδοξη nτεριπέτεια. Κάθε σκέψις
καί πρδ:ξις πρέπει νό: δοκιμάζε
ται ιδιά την άνεύρεσι τοϋ όρ
θοϋ ση1μείου άναψορας της, ε
ως δτου όλόκληρη ή προσωπι
κότης �μας μετα�ληθιη ·είς ενα
ορyανον άνακαλύψεως καί έ
νοποιήσεως μέ τό 'Αόρατο πού
ύπάρχει μέσα 1μας, ,μέσα είς
τούς άλλους καί είς δλη την
Οίκουμένη. Τώρα θά yνωρίζω
με την άλήθεια καί ή άλήθεια
θό: ιμας ά'rοελευθΙεpώση.
Έκει δπου ή νόησις άποδει
Κινύει, αφαιρεί: καί άναλύει, ή
μυστύκή έιμπειρία ά:ποδεικνύει
καί έναρμο ίζει. Τό 1<άθε ενα
άπό αύτό: πρέπει νά συμπλη
ρώνη τό αλλο, διότι ή yνωσις
της απολύτου πρα-y�ματικότη
τος, της · Αοράτου δLJΙVάJμεως, ή
ήσυχία, δέν άποτελει μόνο
rrτνευματιlκή κατανόησι, αλλά
ικαί &μεση έμπειρία. Ή έμΤ[Ιει
ρία δσον υψηλή καί αν είναι,
δέν παύει νά είναι μία έκδήλω
σις μεταξύ ύποκεuμένου καί 'άν
τικεuμένου καί γι' αύτό μία έ,κ
δήλωσις μέσα είς τά: ,τλαί
σια: της άπορριπτέας άρ
χης τοϋ δυϊσμοϋ. Ή έσχάτη ά
όρατος αλήθεια δέν είναι κάτι
πού πρέπει νά: πραyματοποιη
θη. Ετναt πάιντοτε πcφοϋσα. Εί
ναι τό όρατό καί τό άόρατο.
Είναι τό σύμπαν κι' έμεις. Μό
νσν δταν ή έιμπειρία τοϋ έσχά
του γίνεται ή ίδία τό είναι ε
σχα'τον, μόνον τότε ή άλήθεια
γίνεται μία ζωντανη πραγμα
τικότης, δπως έκιείνη ή όποία
τόσο τέλεια έξεψράσθη μέ τούς
�ίους τοϋ ΧριστοΟ, τοϋ Βούδδα
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yιό: τούς �οuδδιστάς καί των
σοψων της Άντ�άϊντα, yιά
τούς ίνδοϊστάς.

..

...•

ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ο
φείλομε νά κάJμνωμε διάκρισιν
με'Ταξύ δύο σχολων σκέψεως.
Ή πρώτη είναι ή λαϊκή, ή ό
ποία ίκανοποιει τίς έξωστρε
ψεις τάσεις του ά:νθ'ρώπου. Εί
ναι εϋκολη, διότι πραyμα
τε.uεται την όρατή, ύλική
πλευρά, τήν 'όποία ήμπορει
,κανείς νά ίδfi, νό: έyyίση ,
νό: ακούση καί νά: αdκη
διά μέσου των τελε,τσυιρyι
ωv καί των άyαθοερyιων. Δη
μιουργεί: τούς ίεραποστόλους,
οί όποιοι, ακόμη καί μέσα είς
τά: πλαίσια της χριστιανuκης πί
στεως, έπιΘυμοϋν καμμιά ψαρά
νά προσηλυτίσουν τούς ά"θρώ
πους από τό ενα δόyιμα στό
&λλο.
Ή δευτέρα σχολή είναι ή μυ
στική, ή όποία ίκανο'Ποιει τίς
έσωστρεψεις δυνατότηrτες τοC
ά:νΘρώπου. Τό μυστικό στοιχε�ο
' ό: μέσc
εύρίσκεται άποκλειστικ
είς τόν ίδιο τόν ανθpω'Πο καί
δέν έξαρταται άπό όποιονδή
ποτε έξωτερικό τύπο η τελε
τουργία. Σ έ δλες rrίς έποχές
ύπηρξαν ατο.μα πού έΦήρμc
ζαν τ ήν μιέθ
' οδο της περισυλ
λοyης καί τά: όποια διά της
θεώσεως άνεκάλυψαν τήν �α
σιλεία των ούρανων, τό 1άπ6λυ
τον.
Ό νεο - πλατων�κός Πλωτι
νος καί 1μερuκοί ά1υό τούς πρώ
τους Πατέρες της 'Εκκλησίας,
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καθώς καί ό Μάϊσrrερ "Ε>κχαρτ
είς την Εύρώnη καl δ Σάνκα
ρα Άτσά,ρυα rείς τίς ΊV1δ[,ες, εί
ναι �μερικοί ,μόνον ό::πό τούς άν
θρώπους, έντός καί έκτος χρι
στιανισμου, οί δποίοι μετέφε
ραν την ό::νθιpώπιvη ,μαρτυρία
είς τήν αλήθεια πού εύρίσκε
ται πέρα ό::wό τον φανερό, ύλι
κό κόσ.μο. Ή έξωτερικη yλωσ
σα η -τά σύ,μ(!ιολα οπου μετα
φράζουν τίς έσωτιερικtς έ.μmι
ρίες τους, πιθανόν ιvά διαφέ
ρουν μιεταξύ των, αλλά αύτό
όψείλεται ιμόνον είς τήrν 11'CΧ
ραδοσιακη θρησκrευτuκη η ψι
λοσοφuκη ό::yωyή τους: Ή άλή
θεια πού ερχεται άτrό την μυ
σηκη όδό είναι ή ί!δία σέ δλ.ες
τίς περι-πτώσεις.
'Ένας πραy�ματικός μυστι
κός δέ,ν ήμπορεί νά έπιχεφη
τόν προστηλιJτu01μό ανθιρώπω-ν
άπό ενα δόyιμα στο αλλο, η
απο ώpLΙΟΙμέV1ες μ,εθόδους λα
τρείας σε διαφορετικες - ό::ψου
καί τά δύο αυτά ό::ποτελουν
1ό::ναyόιμενες
δραστηριόlτητιες
είς τον έξωτερικό κ601μο. Ήιμ
πορεί, τό πολύ, νά τούς ύπο
(!ιά'λη την uδέα ά λη01μονήσουν
yιά ενα διάστη,μα π·όν έξωτερι
κό κόσ�μο, διά μέσου της περι
συλλο-yης καl της θ:εώσεως. Είς
τον μυστικό, ή άλήΘΙεια έπι(!ιιε
<!ιαιώνεται άπό την ίiδία του την
έ.μπειρία, έν<'p ό λαϊκός θρη-
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σκ.ειολόyος έξαρταται άπό τlς
διδασκαλίες ,καl τά κηρύγμα
τα άλΝων, τά δποία όψείλει
νά κάJμη κτηιμα του ,με μία πρα
ξι πί-στεως.
Οί καθιερωμiνες λαϊκ-έ.ς θρη
σκείες εχουν έyyίσει τά νοητι
κά τους δρια. Χρειάζεrrαι έμ
(!ιάθυνσις διά της γνώσεως, μέ
σω της 1τροσωπικης aμπ-ειρίας.
'Έχουν άκόμη την θέσιΙV τους
είς την κοινωνίαν μας, 'ά.λλα
�μόνον εi:ς ενα ώρuσμ1ένο έπίπεδο
κατwοήσεως, καί ιτελικως θά
πρέπει νά ,τροσιτιεράσουν καί
νά ψ;θάσουν σέ ,μία αύξανομ;ένη
μυστικιη έyρήyορσι. Ή διδαχη
της π,ερισυλλογης στο εύρύτε
ρο κοινόν είναι δ καλύτερος
τρόπος πραyμαιταποuήσεως αύ
του του στόχοο.
Ό Σ,ώ,καρα Άτσάρυα, ειίς
τί-ς 'Ινδίες του 9ου αίωνος, ε
yραψε: «Μάθεtτ'έ τον οτι ή σκέ
ψις είναι έκατό φορες κα:λύ
τερη άπό τηιν ακοή, δτι ή πε
ρισυλλογή είναι έκατό φορtς
καΜτερη άπό την σκ.έψι, δτι
ή θέωσις χωρίς διαχωρισιμόν εί
ναι <mείρως καλυτέρα ό::πό την
περvσυλλοyή. Διότι είναι (3έ
(3αιον δτι διά ,μέσου της θεώ
σεως, χωρίς 'διαχωρισμό φθά
νει κανείς είς την ό::ληθινή ϋ
παρξι του αlωνίου�.
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
( «' Ακρό-πολις» 9.6.71)

***** *********
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Σημειώσεις ΧΡ/ΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

'Εγκάρδια συνομιλία
ΑΓΧΟΣ, ποιήματα. � Αρη Χατζιδάκη, εκδ. «Τό 'Ελληνικό
Βιβλίο», Άθηναι 1971.
'Όταν εχω στά χέρια μου ε νων yλωσσων, νά διδάξη τά ...
να ν έ ο <5ιW-ίο του "Αρη σανσκριτικά του έγκεφαλισμου·
ι ακψάζω τήν συy οϋτιε είναι, δπως άλλοι, ιμαyνη
ΧατζιΙδάκη, δ
κίνησι της συναντ:ήσεως μ' ε τοφωνητής νευρολοyικ
' ων έξε
ναν παληό καί καλό φίλο. Ή τάσεωV' η ποιητικός ένδuμα
πρώτη φράσις θ'ά ,μπορουσε νά
τολόyος της τριyωνο,μετρίας.
Είναι ενας ά ν θ ρ ω π ο ς
είναι: «Λοιπόν, που έμείναμε
τήν άλλη φορ::χ:;». Ή φιλική, έy ιπου τραyουδάει, άπευθυνόμε
κάρδια συνοιμι1λία, ή ;rοιητική νος πρός τόν άνθρωnο, ι,1έ τήν
κ ο ι ν ω ν ί α θά συνεχισθη, κ α Ο ο μ ι λ ο υ μ έ ν η γλωσ
σα δ λ ω ν των άvθρώτcων,
θά έπαναληφθη, όμα:λά, ησυχα,
σίyουρα:, &μορψα, συνα,ρπαστι οχι τό συνήθως Ι .Χ. tδίωι,α έ
κά. Γιατί δ 'Άρης είναι δ άπό νός έκάιστοu της έηοχης μας
χρόνια ωριμος ποιητής, φθα ποιιητιικου τολιμη-rί'} ).
, Ακόμη κι' δταν .'Ί συιμ3ολική
σμένος στό σταθερό <5ό�θρο -rου,
'ΠJιστός στήν Τέχνη του. Ξέρεις, η προ<5ληματικη ποίησις εχει
ενα yερό ττυρηνα πνευματικης
δταν <5yάζη ενα νέο <5ι<5λίο,
δτι ξανάρχεται κοντά σου, δί άνατάισεως, δ Χατζ�οοκης οέ
πλα σου, ,μέσα στην καρδιά ξεκουράζει, δπως τό άνοιy�α
έvός παραθύρου σ' ενα κηπο ά
σου, ενας ά V θ ρ ω Π Ο ς,
yι�ά νά ξεχύση τό άρωμα της νοιξtάτuκο.
-;-Ηλθε, λοιπόν, καί πάιλι κον
έκλεmυ01μένης του ποιήσεως,
σε θέματα άνθρώπινα, άπλα, τά ιμας δ 'Άρης Χατζιδάκης.
Κοντά μας, 'και στήν έδαφική
μεyιάλα. 'Αλλά, τό κύ
· ριο προ
σόν του, άπιό τεχνι'Κης άπόψε κυριολεξία, yιατί πηρε τήν
ως, είναι δτι δεν ύποιδύ,εται, σάν σύνταξί του άπό τήν δημοσιο
τήν Ιλ,εyεωνα των ιμοντ:έρνων yραφική θητεία καί άφησε τήν
ποιητων, τον διδό�σκαλι0ι... ξέ- άycmη,μένη του - καί μας -
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Κρήτη, χάριν της Άθ�νας. Τό
περιστατικό αυτό της ι5ιοπά
λης του φαί εται νό: τόν εχη πο
λύ έπηρεάσει, γιατί ενας ύπο
λοyίσιμος αριθ1μός ποιημάτων
εχουν τήν πικφή yευσι της α
ποστρατείας. 'Από τό ενα μέ
ρος, ό συνταξιουχος ι5λέπει μέ
νέο ι5λέμ1μα τό
, ανθρώπινο κο
πάδι πού τρέχει πρός τόν μό
χθο - σέ ιμιό: πορεία «νεικρων»,
πού κρατάει «μιό: όιλάκερη
ζωή»- μό: άπό τό αλλο, ό συν
ταξιουχος, πού είχε πολύ πο
θήσει νά ξ�1κοuραστη και νό:
άπαλλαyη άπό τίς ευθυνες, τώ
ρα πού τό έπέτυχε «πώς θαθiε
λε στό παρειλθόν του νό: γυρί
σει». Κι' ετσι, στήν αμφ,ιταλάν
τευσι, «τραι5άει yιό: κεϊ, στό
σκ,οτεινό τόν οχθο». 'Ιδιαίτερα
χαρακτηρuστικό: είναι τό: ποιή-
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ματά του yιό: τό αι5αθές των
πνευματικων έκδηλώσεων. 'Αλ
λά, ας δεχθοϋμε, αυτό τό ιμέρος
της συλλογης σό:ν ενα περιστα
τικό μονάχα. Ό παλαιός καί
γνωστός Χατζιδάικης, με τόν
σαρκασμό του -το άνθος αυτο
της ποιήσεώς- ξανάρχεται, δ
'ίδιος, δπως και τήν αλλη φο
ρά», στό: κοινωνικό: θέματα στό: ίστορικό: παραλειπόμενα «Ό Γαλιλαϊος» του ξεχειλίζει
άπο ανθρώπινη άνωrrερότητα
στό: πολεμuκά. Το α y Χ ο ς
παραμένει και ό τυοιιητής το
σαϊτεύει. "Ας άκούσωμε τον
ποιητή νό: μας άπαyyέλλιει τήν
«'Επέτειο της πρώτης άτομο
ι5όμt5ας», πού μιλάει και yιό:
τίς ίfJέ'Ες του και για τήν τεχνι
κή του:

Οί ζωντανοί πού ό θάνατος δέ θέλησξ νά πάρει
στη Χιροσίμα ώς απλωσξ τ' όλέθριο μανιτάρι ετσι τuμοον τά θύματα κάΘε χρονιά, τήν ίδια
uέρα: Στόν 'Ότα ρίχνουνε χ ιλιάδες -πλοία - παιχνίδια
όλόφωτα πού τίς ψυχές εκείνων συμGολίζουν
Πιστεύοον -π:ώς τή μέρα αυτή πού yίνηl<.f. τό κρίμα
-ων -π:εθαμένων οί ψυχές yυρνοuν οτή Χιροσίμα
κ' ϋστc.ρα πάλι εκεί ψηλά στόν ουρανό γυρίζουν.
'Ω ναί. l.πιστρέφουνε οί ψυχές - πσrάμί φωτερό·
τή Γη νά στήνει βλέπουνε μακρά&ριο χ ορό
καl -π:ίσω πc:ν στόν ούρανό μ' άνείπωτη όδύνη
Τόπ διν θά ξανάρθα;νε, σάν βασιλέψει είρήνη ...

Φριι<αλέα μνήμη

ΟΙ ΕΛΕΙ Ε[ΕΣ (1940-1970) Γεωργίου Β. Καφταντζη, Σέρρες 1971.
Πρόκειται περί έπιλοyης των ρει στή μνήμη τήν φρίκη του
δημοσιευμένων τυοιημάτων στήν πολέιμου γενικά, και είδικώτε
τριακονταετία, με &έ·κα ανέκ
ρα της ξένης στήν 'Ελλάδα κα
δοτα της τελευταίας πενταε
τοχης και του άντιστασιακοΟ
τίας.
άyωνος. Τό: γεγονότα, πού είναι
Ή έπι'λοyή αύτή έπ�αφέθέματα των ποιημάτων, εχιουν

ΤΑ f'IEA ΒΙΒΛΙΑ
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έξαϋlλωθ�, εχουν χάσει την
συ)"κεκριμένη ταυτότητα, δια
τη ρωντας μονάχα ενα ίδεολο
yικό πeρίyροψμα. Καl δεν χρη
σιμοποιουνται έναντίον ένός
συy,κε, κριμένου έχθρου, άλλά
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του πεuματος της <Sίας καl της
άπανθρωπίας.
Χαρακτη ρ ιστι 'κό είναι τό 'ΠΙΟ,ίημα yιά τούς
<�κρεμασμ!έvους της ίτιας». πού
παραyyέλλουν:

Στό λαό νά 'Πείτε αύτούς
αύτούς τούς στρατιω-τες τοϋ ά:ποσm:άσματος νά κλάψει
γιατί οί στρατιω-rες οί φτωχοί
τούς έαυτούς των σκότωσαν.

Καl στην «ΠαράγJληση» άπο
καλεϊ «τούς στρατιωτες του έ
χθρου» άδέρφια. 'Όλο τό πνευ
μα της έπιλοyης έναντιοϋται
στό σύστη,μα, πού άποθηριών�ει
τόν ανθρωrπ:ο. 'Ακόιμη καί yιά
τον καταδότη έπιφυλάσσει ενα
αίσθη,μα οίκτιου, δταν τόν πε
ριyράψει νά έπισκέmεται τόν
τόπο των έκτελέσεων, στην έ
τrέτειό των, καl νά «φιλάει τά
σταχτιά <Sράχια μ' ενα λυyμό».
Καθώς,
ομως, δ θάνατος

αν

διαποτίζει όλόκληρη σχεδον
την έπιλοyή, ενας 1tού fY ά
ναζητουσε την ένδεχόμενη με
ταφυσική έπίδρασι μέσα σε τό
ση ττlληθώρα τάφων, θ' άπεyοη
τεύετο. 'Υπάρχει στις «Μικρεc
προ.ετοιμασίες yιά μεyάλο τα
ξίδι» δ μονόλιο.yος του μελλο
θανάτου -ή ,μόνη νύξις σε με
ταφυσικά- προετοιμάζεται νά
φύyη με την αyνοια καl την
άμφι<Sολία:

...πως θά μάθω
καταντήσω χόρτο τcmεινό
φεύγω μέ τούς γερανούς,
κλαίω μέ τή θάλασσα.
η !:να μαζί σας θαμαι δυνατά ποτάμια ...
Δέν είμαι σίγουρος αν σέ ξανα5ρω έαυτέ μου.

αν

αν

l(ραυγή Είρήνn<:
Φλογισμένη Πολιτεία, ποιητική σύνθεσις Γεωργίας εληγιάννη
Άναστασιάδη,�εκδ.«Τό 'Ελληνικό Βιβλίο».
Τό δροψα μιας yης είρηvικης Σκότους καl Φωτός, την πάλη
των δυνάμεων 'Ελευθερίας και
καl αδελφωμένης, δπου
Δυναστεύσεως ( στόν β' παyκόΚάθε παιδί
σμιο πόιλεμο) καί τό κήρυyμα
εχει μανάδες τίς γυναίκες ολε-;
κάθε γυναίκα
τερματισμου του πολέμου ώς
εχει δικά της δλα τά παιδιά. · ·
μέσου άντιμετωπίσεως των διεθνων διαψορων.
είναι τό κεντρικό θiμα της ποιητικης συνθέσεως, ή όποία άποΉ σύνθεσις διακρίνεται yιά
τελείται άπό πέντε μ!έρη : Τό την άmουσία μεyαλοστομίας
δραμα της «Χρυ�ς έwοχης» εί- καl φλυαρίας. Είναι λιτή, περι
ρήνης και εύδοκuας, σε άρχαϊ- εκηκή, δυ\αμική. Έπιτυχημέ
κά πλαίσια, την φρίκη του τrο- νη ή ίδέα της προσωποποιήσε
λέμου, την πάλη των δυνάμεων ως των φωτει\ωV και σκοτει-
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νων δυνάμεων καί της 1ψοσω
πι�ης άνα:μετιρήσεως:
'Ήτανε ά,τλό τταλληκάρι
νερό τcεντακάθαρο άπό άνά(!,ρα βου
(νου ...
Κι' άπάντησε τοϋ σκσταδιοϋ τόν
(αρχοντα
,μιά νύχτα μαύρη
νά τόν προστάζει άyριωπός
μέ ,κέρατα στριψτά
καί δόντια κάπρου:
--Νά μετρηθοϋ με!
-"Ας μετρηθοϋ�με!
σκσrάδι έσύ καί ψως έyώ
-· Εδω στης πίσσας τό ττη yάδι
έγώ μέ τό μαστίγιο!
-Κι' έγώ μέ τήν ψυχή!
υΟττου βαράει δ Σκσrεινός
ξυττνοϋνε ούρλιάζοντας
οί πόνοι της κόλασης ...
"Οττου βαράει δ Φωτεινός
λουψάζα,ν οί πόνοι
στό μαρμαρένιο του στηθος

γίνονται άστέρια
τά ,μαστιγώματα.
"Οττα, βαράει δ Σ,κσrεινός
τρίζα,νε κόκκαλα
,ματώνοονε σάρκες.
-θά ,τείς τό «Ναί»!
"Οττου βαράεt δ Φωτεινός
μιά ψωνή στε, ντόρεια κράζει
καθαρά
βροντερά
νικηφόρα
-'Όχι! 'Όχι! 'Όχι! ...

'Ένα δεϊyμα άκόμη αιτο τό
ποίημα yιά τήν πυρηνική �όμ
�α:

υΟττου πατάει ενας α;νθρω"Ι"ος
ενας τόm:ος στέρφος
&rτου μνέσκει ενας ανθρωττος
μιά ερημη καρδιά
δλομόναχη μέσα στόν πόνο
&rτου επαιζε ενα μuκρό τταιδί,
άποκαίδια
κλαίνε τά τταιχνίδια ...

Πνεϋμα καί Τεχνολογία
Ή

Μουσικη των 'Αετών. Έλένης Σιάτρα-Λαζανα, εκδ. «Νέα
Σκέψψ>, Άθηναι.
Ή διαμαρτυρία κατά της τε στό συρματόσχοινο.
χνολογίας πού μηχανοπσιεϊ τόν Τό μέγαρο
κατα5ρόχθι�ε μττετόν.
άνθρωπο, τόν φυλακίζει στα
Στό μέγαρο αύτό, πού πα
σύγχρονα οίκοδομή1ματα, τό
ρσμ1οιάζεται
άλλο ,τοίη,μα
σο στεγνά άπό δι,άθεσι πνευ μέ κάστρο, θά έylκλεισθοG,ν «οί
ματική, κα1. τόν αδειάζει ά-πό
ψυχές τωιν ένοίκων, τραγικοί
ψυχυκές δο'Ι,\ήσεις - φαίν-εται
αύτόχειρες». Προσέξετε, κα1. τό
να ά"Π'οτελη, δχιι τό �ασικό «θέ
«'Άγχος ά-πρόσωιιτο»:
μα» της συλλοyης, τουλάχι
στον aμως ενα θέμα προσφιλές, Τσuμεντόλιθοι!
Γκρίζα ττQΙ)'εpότητα σε άλλ
, επάλληλες
δπου έπανέρχεται μέ πολλtς
(σειρές.
παραλλαγές.
•ο τοίχος υψώνεται
Σ' εια μέγαρο, πού «κατα άττρόσωπος, έχθρικός.
�ρ
'Η έττοχή ττυργώνει τό άγχος της,
, όχθιζε ιμ-rοετόν», κό,τη,κε τό γκρίζο,
άττρόσωττο.
συρμαrτόσχοινο, ενας έρyάτης 'Η έποχή ψυλακίζει
έnολτοποιήΘηκε κα1. εσμιξε ψέ τόν έαυτό της_
τόν γκρίζο χυλό», άλλα αύτό
Γενι1κώτερα, ή ,τοιήτρια καλ
στάθηκε «ενα άπλό γεγονός».
λιερyεϊ
τά ύψηλά αίσθήματα
'Η άντuκατάσταση ίίγινε άστρα
κα1. ίδιαιτιέ:ρως την Είρήνη καί
(πιαία,
στόν ανθρωττο,
τήν 'ΑΎ,ά;τη. Πρωτοτυ'Π'Εϊ, δμως,

m
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στην τ€χνοτρ_οιrrία, δταv έπιχει
ρη νά μεταyyίση τα 'κοινότο
πα αύτά, ίσως καί «χρησrομα
θειακά» αίσθή,μοrτα· καί έδω
έγκειται ή ξrεχωριστή ποιότης
της έρyασίας της. Τα ,rοιήμα
τά της εχουν ,μια κλασ�κη λιrτό
τητα καί μοιάζουν με έπιyρα
ψες σε άρχαϊα μάρμαρα. θά
δώσω, σαν δεϊyμα, δύο μόνον
ποιή1ματα από τα πολλά ώραι
ότατα «yλυπηκα» θά ελεyε
κανείς, ερyα:
ΧΡΕΟΣ
'Αγό:πη!
Κολωνα: λιικχνωτοϋ καί ψλόγας
στά κ,ρέ:n:ια των σκαταδιων,
δείχνε
rό δρόμο τοϋ χρέοος.
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ΑΝΤΙΔΩΡΟ
Ανθρωτιε!
Τό μίσος σοο λόγχωε τήν πλευρά
(μοο
ή χολή σοο eκαψε τά χείλη �οο,
ή ά γάτιη μοο
κ άρφωσε στό πέτο σοο
!,\να λουλούδι μελωδίας.
u

Θέλω άχ.όμη vά ση,μειώσω ε
να άκόμη ποίημα, πού άποκα
λύπτει, με τόν �αθύ στοχασμό
του, την f.εχωριστη καλλιέρ
γεια της ποιητρίας, έκτός, πάν
τοτε, 'από τό έκqψαστικό κάιλ
λος.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΘΕΟΙ
Μέσα μου αύτοκτόνησε
κι' δ τελευταίος άνθρώπινος θεός.
Είχε πολύ κοοραστεί
άπί' τό λιικχνωτό
κα τίς έναγώνιες περιιn:οιήσ εις
της ίέρειας ψυχης μοο,
Κι' f\θελα τόσο νά πωτεύω
σ' εναν άνθρώπινο θεό'

Φυλετικέc διακρίσεις
«Οί εγγύτερον των Θεών οiκοϋντες», ποιήματα 'Ιωάννας Δρίβα
Μαραβελίδου, έκδ.«Βιβλιοεκδοτική» 'Αθηναι.
Ξ.εχωρί�ει σ' αύτην την ποιη- γιά τό δίχρωμο τοληθος πού τόν
\ακουε.
τικη συλλογή, ή «Τρ�λοyία τοϋ
τ� )εpμα τηυ ητ.χν μαGr, ο.
ΝέΎρου». Τό πρωτο μέρος άψι 'Η 'Αγάπη εχει δλα τά χρώματα.
ερώvεrται, με τον τίτλο της συλ
Στα αλλα δύο μέρη εtναι τό
λοyης, στόν δολοψονη,μένο Νέ παράπονο τοϋ μαύρου yιά την
γρο πάστορα Μάρτιν Λουθ:ερ πικρή του ζωη άψ' ,έvός καί
Κίyκ, «'Ιερέα της 'Αγάπη ς»:
άψ• ετέρου ή έσωτερίκη ίκανο
• Η σφαίρα του κακοϋ τόν αγγιξε
μέ τά χείλη μισάνοιχτα καθώς ι:λε
( γε: Άγάn:η ...
f,\ε rά χέρια ύψωμένα σέ δέηση

ποίησις για τόν άyωνα της ά
δελψότητος των άνθρώπωv, α:
σχετα με τό χρώμα της -έ.πιδερ
ιμuδος των.

· Αποφθέγματα
Ψηφίδες β', Σχήματα καi πρόσωπα ιδεών, Ίάσωνος Εύαγγέλου,
έκδ. 1. Σιδέρης 'Αθηναι.
υΕνας νέος κύκλος σrοχα ψεύς, αν καί 'ΠLΟτεύη πώς «ε
σμων διατυπωμένων μ-έ. πυκνό νας στούς χίλιους σκέπτονται»
τητα yνωμ κων. Ό συyyρα- καί οί &λλοι 4 κατορθώνουν νά
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μή σκέπτωνται», έμπιστεύεται
τίς σκέψεις του στο κοινόν, έλ
πίζοντας δτι e· άvήκη στην
«ξεχωριστή μονάδα έπι των χι
λίων». Στην πραyματικότηrτ:α,
οί σκέψεις του είναι τροφή yιά
τή σκέψι. θά μεταφέρω μερι·ι.ές
«ψηφίδες», πού αρεσαν σέ μέ\ια
ίδιαίτε.ρα:
276 'Έτσι - ορθιος ,τρέ,τει νά στέ
κ.εις ή y, 1 νά · · · ελκ.ε: -άπό κά
ταυ-- κ.ι ούρανός \.<Χ σέ rρα(οn:Ξ• άπ:ό ψηλά.
302. 'Η αyνοια ,τού :,υνει),1τ,,rrο ή
θηκ.ε, είναι μιά γνώση.
313. θέλεις ν' αύξήσεις τή δύναμη
τοϋ ,τσταμοϋ, •Ε,μ,τόδισε τό pεϋμα
του. (Παραλλαγή της yνωσrης ,τα
ροψίας, ότι -ί..; ίδέες, δσο τί:; )(τυ
πας, τόσο βαθύτερα είσχωροϋν, όπως
τά ι<αρφιά).
342. ΤUΙΠ:ικ.ό δείγμα λοyικ.ης άσα
φειας ,τού διατυπώνεται μέ... άπό
λυτη σαφήνεια είναι τό θρησ'{suτιι<ό
δόγμα.
:?58. Τό φως της άλήθειας ιιονο σ-.:ό
λύχνο της έλsυθερίας καίει, εστrv κ.ι
αν αύτός δ λύχνος είναι 11ι6: uικ.ρή
άδούλωτη κ.αρδιά.

Βασική γραμμή των «ψηφί
δων» είναι, θά ειλεyα, ή ,tδεατή
κοινωνία των ένήμερωv άνθρώ
πωv yιά τις συνθηκες της ζωης
Μερικές «ψηφίδες» ξεχωρίζουν
yιά τήν έξα;ιρετική πυκνότητα
του στοχαCJ1μου και τήv ευστο
χία, αλλά ύπάρχουv και αλ
λες πού μακραίνουv σέ μεγά
λες περιόδους. 'Επίσης, μερι
κές τουλάχιστον, έyώ τουλάχι
στον, rrις e5ρηκα αστοχες. Ή
ύπ' άριθ. 38 λέγει δτι «τό νά
συμφιλιώνεσαι διαρκώς μέ τήν
ίδέα του θανάτου, yιά νά νι-
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κήσεις τό φΜο σου yι' αυτόν,
είναι ενα είδος μιθ,ριδατισμου».
'Αλλά, ό βασιλεύς ,:,ου Πόντου
Μιθριδάτης έλάμe5α\ιε συστη
ματικώς μικρές δόCJ1Εις δηλη
τηρίου yιά vά έθίση τον όρyα
vισμό rτ:ου, ωστε ν' άνθέξη καί
σέ δόσι θανατηφόρο ΎLά δποι
ον αλλον, έάv του έδίδετο δο
λίως άπό συνωμότες, δηλ. ό
μιθριδατισμός είναι μια ιδιό
της του σώματος· ένω ή κ α
τ α ν ό η σ ι ς της λειτουρyί
ας του θανάτου είναι καθαρώς
φιλοσοφική άσκησις, πού δεν
γίνεται yιά νά νικήση κα\Αένα
φΜο, άλλα yιά τήν όρθή κα
τάκτησι της ζωη
, ς. 'Όσο ύπάρ
χει φΜος, δηλ. άγνοια, δ-έv έπ
έρχ,εται καμμία συμφιλίωσις.
'Επίσης, δέv ένvοω την ύπ'
άριθ. 67, κατά τήv όποίαv «τό
μοναδικό άθωο και ανεύθυνο
θϋμα του άνθρώπου πού τιμω
ρεϊται και ύποφέρει, είναι τό
σωμα του».
'Αλλά, τί είναι άνθρωπος;
Δεν είναι μία έvότης σώματος
και π\ιεύματος η ψυχης; ,Από
τό σωμα δεν άη:ιορρέουv εύθυ
νες, δταν τό σύvολοιν εχει τό
σωμα ώς κίνητρον; Και δταν
τιμωρηται τό σωμα, yιά τί πρα
yμα τιμωρεϊται; Για πράξεις
του α\ιθρώπου άπορρέουσες ά
πό λειτουργίες πνευματικές μό
νον; Και αν συvέ(5αι\ιε ενα τέ
τοιο πραyμα, τό πvευμα του
σώματος πού ύποφέρει, θά εμε
νε ατιμώρητο, ά(5ασάvιστο; Τί
ε'ίδ,ους χωρισμός της έvνοίας
«άνθρωπος» είναι αύτός, πού ύ
ποvοεϊ ό συγγραφεύς, δμολο
yω τήv αδυναμία μου vά συλ
λά(5ω.

1971
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Πανnγυριι<όc τοϋ '21
ΟΙ ΦΛΟΓΕΣ (Στιγμες μιας μεγάλης ώρας 1821-1971) Λούλας Δ.
Κωνσταντινίδη, «Νέα Σκέψη» Άθηναι 1971.
Ή γνωστή μας 11οιήτρια άφι με 11ολλές εκρήξεις 11ρίν 'ά'Πό
ερώνει μιό: σειρά 11εζό: λυρι τό '21 καί τί-rοοτε δέν έ11ιτρέκό: κείμενα στούς 11ροδρόμους 11ει τόv ίσχυρωμό δτι «χωρίς
καί τούς ό:yωνιστό:ς του 1821, αυτό ( τό '21) ή δλη ύ11όΗεση
στούς ανώνυμους ηρωες των της έθνυκης ιμας άνεξαρτησίας
μεyά:λων θυσιων καί σέ μικρή θό: ηταν ά κ ό μ α ενα άλυ
δμά!δα έθινuκων ,τοιητων.
το 11ρΜλη,μα». Έ11ίσης, νομί
Ό τόνος των κε, uμένων αυτων ζω, δτι δέν είναι έ11ιτυχής ή
είναι καθαρό: ,τανηyυρικός. Τό 11αρο,μοίωσις του 11 ρ ω τ ε ϊ
αφιέρωμα θό: κέρδιζε, αν συν κ ο υ Ρήγα μέ. τόν Άχιλλέα,
οδευόταν από σύντομα χαρα 111ολύ λιyώτερο μέ τον Παπα
κτη ριστιικό: 11εριστατικά του με φλέσσα. Τέλος, δέν θό: ε'Πίρε,τε
γάλου 'Α yωνος, 11ού αφθονοϋν νό: 11αρασιω,τηΒη ή διάθεσις έ
στην �ι�λιοyραψία.
ξωραϊ01μου του Άyωνος, μέ
Έξ άλλου, ή τάσις της ύμνο τήν τειλεία ά11ουσία των σκιω
δων του στιyμωv. Ή ύ11ερνίκη
λοyίας ένίστε 11αραyνωρίζει
σις των άJδυναμιων δέν ηταν κι'
ή
αναγκαιότητα
της
τήν ίστορικ
,
'Εθνεγερσίας, της δ11οίας εϊχα- αυτή «στιγμή μεγάλης ωρας»;

Ή ψυχοπάθεια
Παραχαράκτες,

Κλεάρχου

Ρέκκα, Θεσσαλονίκη 1971.
Πρωτόλειιον νέου συyyραq>έ κό: μέσα, τό κοινωνuκό 11ρΜλη
ως σέ μορφή εξομολογήσεως μα της ύ11ευθυνότητος των α
έvός ά.11ό κληρονομικότητα ψu τόμων, ,τού �αδίζ,ουv yιό: τήν
χασθενους. Μερικό: α,τοσ,τά 'ίδρυσι οίκοyένειας. Τό 11ρό
α ματα, καθαρως Φροϋδικά, δια
(:)λη μα αυτό εφθασε, τελευταϊα,
κρίνονται yιό: τήν άvατριχια
στιχή ώμότητα. 'Άλλα, θέτουν, στήν δημοσιογραφική επικαι
εστω καί μέ άτελη έκφραστι- ρότητα, κατά αyριον τρόπο.

Κοσμογονιι<ά

MAELSTROM. Ποιήματα Πέτρου Μαριδάκη. 'ΑθfΊναι 1970.
Σ έ κόσιμους όνείρου καί φαν τα τή νόησι, στίς είκόνες του.
Ύ,τάρχει μουσuκός ρυθμός. 'Υ
τασίας, σέ -τιΙλαίσια κοσμογονι
κό: καί μυστηριακή ατμόσφαι πάρχει 11οιητική φλέ�α. Ύ11άρ
ρα έχδηλώνεται δ ποιητής, ζη χει ενα μήνυμα, δυσδιάJκριτο
τωvτας α,τό τον αναγνώστη νό: συχνά, 11ροσψερόμενο στήν ε
,ταραδοθη δλότaλα, μέ τήν δ λεύθερη διάθεση του κοινωνοG.
ρασι καί τήν αϊσθησι, οχι 11άv- Ύ11άρχει, δ11ωσδή11οτε, μιό: ξε-

1 Λ I Σ ΟΣ

340

χωριστή άψόσψαιρα.
Ό «Γυμνός θεός» είν' ενα έ,κ-

1971

ψρασηκό δείyιμα των ποιητι
κ,ων στόχων κιαl ιμ)έ'σων.

Τόν f(!,λ,ε-π:α σ�μό: στή ρeματιά,
κατάμονο, σ' ολες του τις με.ταμορφώσεις:
"Ηταν δ θεός -π:ού γδυνόταν τό πνευμα,
μeνοντας ά-yyελος.
"Ηταν δ αyyελος -π:ού γδυνόταν τήν όμορφιι'ι:
μένοντας ανθρωττος.
"Ηταν δ ανθρω,ττος -π:ού γδυνόταν τήν ψυχή,
μένοντας κτηνος.
"Ηταν τό κτηνος πού yδuναrαν τό στίy;μα.
μένοντας σάρκα.
Σφαδάζοντας στό άρχέyονο παλιμό της ζωης
στόν εσχατο σπασμό του θανάτου.

Έπιγράμματα

ΠΟΙΉΜΑΤΑ, Μαρίτσας Παρασκευα, εκδ. «Νέα Σύνορα», 1 �71
Πρώτη ψο,ρό: δοκψάζει τό:
φτερά της ή νέα ποιήτρια, ξε
κινώντας κιόλας μέ δικό της ϋ
ψος. Λαχωνι!κη έπιyραμματικό-

της σι.ψπυκινώνει σκέψεις καί
άπόψεις πάνω σέ yεyοvότα ί
στορικά. Θα δώσω μερικά δεί
y,ματα:

ΑΝ

Του 'Έκτορα αν κρατουσες τήν ανάσα
καί της Κασσάνδρας τή φωνή, αν άκουγες
δέ θdχες πέσει 'Ίλιον συνrrρ[μ,μια.
ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
Κίονες Κορι-vθιακο[.
'Ενός έyκλήματος διαιώνιση
αντίλαλος κραυyων τ' 'Αyαμeμνσνα.
ΑΡΑΓΕ
� Αραyε θό: πεθάνουμε όρθοί;
η μήπως γονατίσουμε
τό τέρμα πριν νό: βρου,με;

Θό: ξιεχωρίσω άκόμη άπό τό:
μεγαλύτερα ποιήματα (σύντο
μα έπίση ς) τό «Ξαναζοϋν», στο
άντίκρυσμα ναοϋ τοϋ 'Απόλ
λωνος, σέ ωρα νυκτερινή, οταν,
κατά τόν Εύριπίδη «τό: πολλά»
τελοϋνται ...

'Ένα τιτί<οισμα κορυδαλλου
τ' άστέρια ξύmιησε
καί τό φεγγάρι ξαφνιασμένο
εyειρε πάνω στου Φοίι!>οο τό Νσ:δ
άντανακλωνrrας στους κίονες
τό πέρασμα των αίώνων
ρίχνοντας ίσκιους στίς ίρέρειες
και στό: Μυστήρια,
πού άναδεύονται καί ξαναζουν
αύτ'ήν τήν ωρα.

1971

�•Κατηγορώ••
των διακρίσεων φυλης

Ό γνωστός δη.μιουργός τού
κινημα.τοyράφου Ι'κ.ουια!λτιιέρο Για
κοπέτ·tι («Σ
. κυλίισια. ζωή», 1961,
1965, «" cρρικ.α. ά.ντίο», 1967),
έιπα.νέρχ εται με ενα νέο φLλμ γιά.
νά αiφν�οιιιάιση, &πως Μ'('Ξ t, «τίς
εψφυχα.σμένες σuνειδή,01z:ς -ης
-:ρομερ,ης έιπ οχης μα,ς». Ή νέισ.,
"Όοu τα.ιινί1α «ΜπάJRμπα. Θωμα, &ν
τίο» κιρύοει ενα δρ:1μύιtατο κ�τη
γορω κατ« των φu.λ.ετιχιων δι,α,
;φίσεων διrtοu,οήποτε αιόν Χ6ισμο
-χ,α,ί �δια.. ερα στην, '_ μερ:ικ-ή.
Στή'Ι ται'/ία σ.,ύτή, σύiμψωνα μJε
τίς ιπεριγρα.φές, θα. ιδη δ θ,z.7.τής:
-Πως ζοϋν οί «μα.ϋροι O¾Mr
00:)> αλλά, Χι οί «λευ'ΧΙ)ί σΚJλάJοοι,»
στον ά.μ.εp�Χα.Υι"/JΟ Νbτο.
-ΣοολάJ6οι σά.ν «τpά;οzλλερ'ς
wέΧ>> --οί Νέγροι ενοικ,ιάιζονταιι
τημφσ, γι, ά, τlς πολιτι•ι..ες εκιλο
γές- σ¾λά..6ες λεuιΚές -κα.ί μα.υ
ρες πού ενο:1κιάζwται γιά ,μιά
μόιγο νύχτα.
-Τίς θ1ρυιλuκιές «cpά.ρ,μJες» του
ότου - του χΘές κ,α.ί του σήμε
ρ,α.. Τήν οικογένεια κ,α.ί τr; ζωιrι
του Λιούϊς Μπράουν, ι&ιοχιτήτη
σή�ερ� μια.ς �πό τίς γyωι:πότερες
Κ7.ι πιο πα.λιιες ¾οcτοι κιες «ρα.τσι
στων» του 19ou σ.,!ωνος.
-Πως μ;α..στιγώνετσ.,ι ενα,ς v,έ-
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γρος - βιαιιbτητα. τού σήμερα..
-'JDrοα.γγεiλμα.τbες βαισα.νιστα.ί.
Εuθα.ιναισια. για. τούς σκλά/5οος πού
είv,α.ι ά.νί"Χια.νοι yιrι. δουλειά..
-Τα. Σσδομα. ιχια.ί τά. Γάψ.ψα.:
rια. Όρiλεά.·ιη, το�} χθες κα.ί τού
σήμερα..
Στην 'ίδια. τc1.ινία. 'έχουν εντα
χfΥη α;ιφές «ντοκυμα..νιτα.ίρ» &.πό
τίς οDλοψ ονίε; του Τζων κα.! τοϋ
Μπαμπ Κέννεντu, �α.θώς κα.l -ού
Μάφ�ι Ι' Λούθερ Κίνγκ, &πως γ,α.l
σκηνές άm:ο τ!ς κηδείες των τριωv
α.ιύτων ά.,ληιq.ιον-ήτων &ιν�δρωv.

Τ ό ποδόσφαιρο
κ αί ή... Παναγία

' να.γνώστης της εφφερ ί01 ος
έα.», μέ τήν ύποyραφή
«Tlx
« υΕλλ-ην Χριστ,ια.νός φίλαθλος»,
της εγρα.ψε ιδτι «άν εχα.σe: δ ΠΑΟ
είς τό Γοuέμπιλιεϋ, πτα.ίe:ι ή
ε1λιλειφις πίστεως ιπού χα.ραικ.τηρί
ζει τούς συιyχpόνους μα.,ς...». :Κα.ι
συνεχίζει : «Ποίος ε�έφιθη νσ.
προσωχηιθη, Π'Οlος εκ,α.μ,ε δλονυ.
"11':ίισ,ν, e:ύχέ.λαιο11, βοοσκα.vεία.ν η
πα.,ράικλ ησιν e:ίς 'ΙΓJ,ό.Υ, διά yά, y�,
•1vήση δ ΠΑΟ ; Δεν θά ητο ύ-πe:ρ6αλή εάν μ,ετεφέ.ρετο iκό,μη κ,α,ι
ή Είκιόνα της Μεγαιλόχα.ρης &.ιπ:ό
τή•ι Τηνο, ίνα. εύλDγ-ήση τούς πο
δοσ αψ�?tάJς μας...» ! ! !
Ή εψψe:pίδα φα.ίνιετα.ι νά εξ
ω?Υ'ίιστηκ1ε. ' πά.ντησε: «'Έ, οχ,ι !
1
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ώ 'Έλλη-ι Χριστια,γ•ε ψί;λαθ:λε !
Μ ή βlλαl'J'ψφ:;υμε τά θ1εί7., ! »
' λ�λά., yιατί είναι βλαι::;φημία.
τώ-ι θεί•ων ή οοίκλ σις της Πχ
'ΙαΎί11.,; πpο; ε.rοέμοα;σ: Υ σ' εΥα.Υ
ΠΟΙΟl:,:Jψ7.-ιpικο 7.,ΎWΥα. ύπεp της
μι&ς των α.ντιμα.χομέΥ'ω'Ι δμhδων
'
' λησις στην
:ι.αι' �υεν εΙΊ7.ι ..'i,,1 ε.' πιy,
<'ίπερμά.χο στρατηγό» ύπέρ έ-ιός
έ.μπολέμου κράτους έvαΊτίοv ενός
αλιλου, ένίοrι:ε ά�,.t,φcχσέ1ρ•ων χρ:στια.
νuκ.ών; Ό « υ Ελλ-ην Χριστιανός
φίλα.θλος», μ,άλιστσ,, ψα.ίνετ7.ι πε
ρι, σσόrtεpο χριστι,α.νός άπό α.λλυυ;
πού ζητούν εύλοyία. των φον�κ.ωv
διrολΙων, ψώvτας μ6νον εύλοyία.
μ:iς μπιοολιλως, φουσκωμένης με
ά.έρcι....

Μέντιουμ ι<αi Σία
Καλ έπειδή δ λ6γος "(;ά, wν
<ΧΎWΥΙΧ στο Γουέ.μπλεϋ, α.ς ση
:JJειω1θη οτι ... ϊσως ή ηπα. της δ
μάιδος του Πχναeryνα� ϊΥJΟϋ νά όφεί
λετα.: mήν μή 1-J!ΖτάJοα ι στο Λον
δίνο ενός &ιπό τά έμπορικά μ.έv
τ:ουμ, των 'Αθηνών {μλ: δίrπλω
μα., φυσικ.ά.!), που εΙχε Sη,λώσει,
ortι eά rπήΎΙ(J.,ινε yι(Χ νά επηρεά!ση
τους μεν Πl7,lJ",(,.t(J,ζ τοϋ ΠΛΟ νά
εύστοχοϋν, τούς δε του Λ'ία,ν-wς
-ιά ά.στοχοοv. Κα.ί τ•ό... μέγσ, έ
ρώrτ:η,μα. εΙν�α:: Δεν πήγε; 'Ή δεν
τά κα.τοοφερε; Κα.ί για:r:ί; Μή,πως
κα.ν,έψ/., α.λλο μέντιουμ ά.πό τήν
Όλλα.ν1�ία. τον έξωδετέρωσε; Ό
rο61t,ε, σrι:ήν ουσία., επχ:Ις7.Ί :ι.α.ί
<7-σ'7.p0,<.ες» δμά,δες...
Φυ1:1:κά,, το μέvτιουμ θά εξα
κολουθή::;η την οοαγγελμα.τική του
&ριyι::ι..σία. Ό κάJθεΙ άνθρωπος «y/4τι» κ.ά:ιει yιά νά ζήσ-η... Α'ίψ'Ιης,
δ Ποον�.yιώτης Κα,ρτα.λά.Χης, έΧ
Κωγστα.ντι νου11t6λεως χα,τ,χγ6μεvος
κσ.ί διατρί6ων είς Αίγά.λιε1ω {ο-
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που κ.α.'ι ·,,51, ... ορα;μωτιl
' στp:1..') , ο'
όιποίος ΧCΙ,τεδικάJσ.0,η ε[ς φυλιά.Χι
σιν δυ'6,μιση ετών, ή:JΙΚ.ει το επώy
γ�ε),μα, τοϋ <QλειJΙΥ,ΟU μσ,γου)>, ητοι
του πΟΙ),εμ,:οrJ των «μα/ιpων μά.
γ,ων», sπί χρή1μωσιν, &σφσJλ,ως,
κcι.ί δή άφ,θ6νωv. Ό Κα,ρτσ,λάJ,ι,ηζ,
ά--rοεκσ.ιλύ :ρθη οτ: εχει Υ-1.ί iδ:ά
κτηιτη βίλλα στήν Σ_;,,λισ,μ.ίΨL, δ
που κΜεσχέ�θ·φαv τψ.α.λφη 200.
000, οp:ι.χ:.ιω'Ι, χαpτονομ.,:,,:;�μα,τα,
170.000 δ,pαχμω-1 Υ,α.ί 126 χρυ
σέ; ),:ρ,ε; - τε.Υ,μήρια. τη; δρά.
σΞώ; του. 'Από τά. Πρcι.ΧτtΧΙΧ της
Ο�Υ.ης, που είyα,ι χαρωΜηρ1 :στι•m
ΥJαί γιά. τόν έ:rοιχειρημαιτ:χ κα.ί
γιά τά θύ1ματά, του, πα,ίpΥΟΙ\JiΞ με
ptΥ-ΙΧ στοιχεί.CΙ. γ�χ εγα, Q.ΠΟ τά θ:ύμα;τα,: '
' '
•
1

οτι
Δ
"
«... Καποιαν ημερα αντελ'ηφση
του είχαν ρίξει στήν έξώ-ποο,τα: τοϋ
σ-πιτιοϋ του λάδι καl στραίbά καρφιά.
'Ετρομοκρατήθη τότε καl σχημό:τισε
τήν έντύ-πωσι &τι τοϋ εtχαν κάνει μά
για.
'Ανεκοίνωσε τότε τlς ύτcόνοιές του
σέ μιά γνωστή του καl έκείvη τον
iίπεισε νά πανε μαζί στό σnτίτι του
Καρταλάκη yιά νά έπητύχουν, μέσ�
αύτοϋ. τήν λύσι τους. Πραγματrικά.
δ κατηγορούμενος τούς έδέχθη καί
προθυμο-π:οιήθηκε νά τούς έξυ-π:ηρετή
ση_ 'Ότα;ν δέ τόν ρώτησαν τί θά
στοιχίση αύτ'ή ή δουλειά τούς ό:,τήν
τησε: «Δέν τό ξέρω αύτό, θά μας
τό ποϋν τ' αστρα. θά τά ρωτήσω».
Τούς Υάθησε τότε σέ μιά καρέκλα,
διάίbασε κό:τι μυστηριώδεις τcερuκο-π:ές
ά:n:ό iίνα βιίbλίο, τcού ίσχυρίσθη &τι
ηταν «Σολομωνική», τούς <-δρασκέλι
σε» κατόπιν κρατώντας μιά ξιφολόγ
χη, πού είχε χαραγμένο πάνω της
τόν διά&αλο, καί συνέστησF στό θυ
μα του νά ρίξη νερά στον «Κηφισ
σό» yιά νά τά τcάρη τό --τοτάiμι �--αί
νά yλυ-τ:ώση άτcό τούς αγρίους, πού
τόν κατεδίωκα;ν, Φαίνεται δμως &τι
δέν έιrοετεύχθη τοϋτο καί δ Κα:ρτα
λάκης έ-π:ηyε στό σπίτι τοϋ θύματος
καί τόν διέταξε νά βyάλη ά:n:ό iίνα
σεντούκι τlς οίκονομίες τcού εlχε.
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Τό θϋμα ί'.ι!>yαλε 218.000 δραχμές.
Ό δράστης τίς τύλιξε μέ μτrλέ χαρ
τί κα:ί μέ ενα σεντόνι. Ξαναδιά<!,α:σε
πάλι μερικές ,ιερ,κοπές άπό τή «Σο
λομωνική» κα:ί συνέατησε στό θϋμα
του νά ξCΙΙVα(οάλη τίς οtκονομίες του
ατό σεντούκι. 'Αλλά κα:ί πάλι οί ά
γριοι δεν ηθελα;ν νά «έξευμενισθοϋν».
Γι' α:ύτό δ Καρτα:λάiκης τοϋ ύπεδει
ξε νά στείλουν 33.000 δριχ. στήν έκ
κλησία: τοϋ Ταί,ιάρχη, στην Σύ,μη,
καί 5.000 δρχ_ στον 'Άγιο Νικόλαο
της Τήνου, <οά\λά ολα yιά νά πιά
σουν �ττέμενε- πρέπει νά παμε στό
νησί της Μεγαλόχαρης».
Τό ταξίδι στήν Τηνο έγινε. Καί
τάτ:ε ό κατηγορούμενος πηρε τίς 33.
000 άπό τό θϋμα, πού �πέμενε νά
τίς στείλουν με ταχυδρομική έπιτα
γή, καί προσεποιήθη οτι rίς ε,ρριξε
στή θάλασσα. Μέ τον ίδιο τροπο δ
Ι(ατηyορούμενος, <,ταχυδρόμησε» καί
τίς 5.000 δρχ. στόν 'Άγιο Νικόλαο
«'Ανένδσrοι» ομως οί άγριοι, δεν
ηθελα:ν νά άψήσουν ησυχο τό θϋμα
τους. Τότε eκεϊνο, καθ' ύπόδειξιν τοϋ
Καρταλάκη, ΕΙ\.ανε καί αλλη «θυσία».
'Έ(οyα:λε άπό τό σεντούκι του 208
χr:,υσές λίρες καί τίς έδωσε στόν κα
τηyορούμενο. Έκεϊνος τtς ε<!,α:λε σέ
μιά λεκάνη μέ θάλασσα: καί ξύδι, ε
σ<!,ησε -vά ψωτα: καί ατό ψως ιvός κε
ριοϋ διά(οα:σε άποσπάσματα: άπό τή
«Σολομωνική». UΟταν τελείωσε δί
πλωσε τίς λίρες σ' ί'.να: σεντόνι καί
τοϋ εtπε νά τίς κρύψη στό σεντού
κι. Τό θuμα: δμως βρηκε τό πακέτα:
έλα:ψρύτερο, τό άνοιξε και είδε δτι
ελειπαν 1 36 λίρες_
-Τί εyινα:ν οί ,\ ίρες, ρώτησε τόν
μάγο.
-Τίς εψα:yα:ν οί αyριοι, rοϋ άπήν
τησε μυατηριωδωςΙ Βλέrιεις, πέσ<χ1με
στή χειρότερη -rtερίπτωσι, άλλά ποϋ
θά μας πανε, θά τούς έξολοσρε ύσου
με».

ΊΟ συν-frrορος του κ.ατη,γορου
μένοt} -χ,. Δ. Πουιλέαις εΙrοε δτι,
«δ-rοο:ωδήποrtε τqμωρία.. του πελά,
του, του, δεν θα. ώφελήση σέ τί
ποτε, οοο θά, ύ-�tά.-ριχου,v -σ6σον ά
ψΘλ,είς σ.νθρωιποι ...». Ό κ. συνή-

γορο; ηΒελε •ιί:ι. πη οτι ο: α.!Ιtαιτεώ
νε; εΙναι ενrι. είδος... φο;Jοτεχνι
ΎJων στήν άφέλεια, ή όποίι:,, πρέ
πει γά, πληpώνη.
Νά. πλη�:;ών• η, ναί, ,ΧΡ�iμα-ια
κ1.ί τιμαιλ1ψη... 'Α!λιλά. τι γα, πη
κα,vείς γ:ιά. έχιείνους πού 1οληρώ
·1ουν σ.πα.λλαcριώνοvτα.; -:ή·ι ϊθια..
τή·ι ψυιχ_ή τους...
'ΩΟΙτ-ό:,, ο, ψα:Οιε:-χι δτι :1iγ εΙ
Υ.αι μόνον τα. αιψελη άτομα,, πού
,:JJU'l't'f)f)OUν !Χ-Uτον τον κεpοοσκ.οπι
Κ.Ο &ποr.,φ�φιαμό. Τό πpαrι.rtοpείαν
ειδή1σεων Γιαυνιά.ϊτε·ιτ \.ΙJΞτέδωσε
απrό τό Κά.ϊpο ατι, τpείς ά.νώrrα.
τ10: ήγέτες της Αιγuπτοcι -1tού
εΙναι τώρα. cπή ψυλα.κ.ή yι,ά, την
�ν·ω,μο:,ία, τους πρbς ά,να,τpοπήν
του πpοέlδρου Σα,ντά:c- είχαιν κι
νηιθη Υ.α.τόιπιν όδη,yιων έ·ιός πνιεύ
μωως... Είvα.ι ό πρώην 6ποvργ�ός
Sτpα.τιωτιχ.ων στpα:rηγός Φα.ουζί,
ό πρώ-ην όπ<;υpγός 'Εισωτιεp,tι.ιων
Γκομά, .α, κ.α.ί ό πρώην ύφυιπουιρ.\, , οπως εyp:χ.ψε
' Σ α.ραι, φ. 1-ωτο:,
γιο;
κ.α.ί ή εφημερίδα. «"Αλ 'Αχpάμ»,
έσύχνα.ζα.ν σέ πν1ωμα-σι01τ:κ.έ;· συ
νεορ:ώσΞ,ς 1/Jtxί ψιλrο(ί,σα,ν» με το
πνευμα. έν•ός Σειχη, αιπό τον ό
ποίον καί έv1&α.ppύινθηκ.α:1 στ:ήν
:)Ιt)ΥWΙμοσία tOt}ζ, Υ} δποία, θά, Ε.ΧΟ
pUΙψοϊίτο μέ έπα,νά.ληφι 'Ι 't'{>ϊί πο
λέμου κ.α.τά του Ίσρα,ήλ, iψοϊί -ιό
«πνευμα -ιού Σεtχηp, ε�λεπε νί- '
κη...
(Ι

,,

''"

Ή {ωή στό 2.000
Ό Ά•μεριy.α,νός <�μελ, λ1 ονταλό
γο9> (ενας yέος κ.λά.δος της έιπι
στήμ ης) Θεόιδωpο; Γκ.όpντον πεpιεγτραι
"·""
' σ.Α' ψε μερικ.ες' ση:μα.ντικες
λαγές, οί περισσόιτερες α.πό τίς
δποtες θΙά, πpα.γμωτοποιηθοϊίν σιtίς
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βιολαyιικ.ές Ιέπι.στηι.ΙJες. 11ροέ6λεψε
ετισι, μ,εταξύ α.λλrων, &-ι: Μέ;χρ:
τό 19 Ο !tά. ύπάρχουν τεχν ·&ς
κα.ρδιές, rπ<Jύ θά λ,ε:τουpγου·ι 1.ιε
ρα;διο�σ&ταπα.. Μέ.χρ: τό Η) Ο, ε
πίσης, ·(}ά. εχουν Ε.ΚΙλείψει ολε;; <Jί
βα.Χτηριολογικες άJ:,θένε:ε;. Μέ
χρι "t'ό 1990 10/ά εχη βpιεtJή τό
φάJ?ιι..ιαιχιο ΚΙα.τά του καιρΚΙίνου. Μέ
χρι τό 2.000 θ,:Χ εχη σ,σξψrι ό
μeσος δρος ζωης ¾α.τ:Χ jQ ετη.
Μέιχρι τό 2000 η Ύ.nλ νωρC-Uz�ρα.
θά. �ΧΎ/1 τελειοποι ryt)ij δ ελεΎ'Χ.<Jς
των γεννήσεων. Μ έιχρ: τό 19 5
θά. εχη, &η,μιουργηθη τεχ'Ι'ητή
ζωή. Μέχρι τb 1985 θα εχη -οε
λειιαrοοιηθη ·ή το:ιχνιrι..η της δη.μ ι
ουρyίας δ�δύι.ιου δποιοοι&ήιποτε όρ
yα.νιaμου. Μ.έχρι το 1980 ·η τε
χνιικη της μα.ζι"Χijς παιpα.yωγης
λιπαιq.tιά.τωγ όψηιλης α.ποδ61:;;εως
θά. εχη δ:α.δοθη σε δλόικaληρο τον
"Κόσμο. 'Επίσης, δ r,λεκ.τροy,ι·ι..ος
όπολοyιcπής ιθ/ά. δ:ιrολασ:ά..ζη τη
«νοημοσύνη» του κ.άJθε· 30 μην-ες.
Ό κ. Γκ:όιρντον τόνισε οτι οοο.
&.vhφερε IO€V :χ11tοτε�λουν ά.πλω
, ς
προολέ,ψεις ά.λΗ τε.χνοιλοy:κιούς
στόχους, πού βρίσΚΙΟντα: ·ηο η εν
εξελίξει.

Ζωή σέ σωλιϊνα
Σιτό ΠρΕΙσωτ�ερια.νό νο:;οκσμείο
«Κολο�μntια.» της J έα.;; Ύ ό ρικης
εyινε ενα. πείρα.μα γο·ιιμαrοοιή
σ1ε1ως μέlσα. σε σωληνα., iιπό τόν
δόκιτορα.
άντρου\μ Σέτλς, τ&·ι
πρώw �.νθ,ρωπο, δ δποίος μπόρε01ε νά πα.ρωχολουΙθήση ώς α.υτό
πτης μάψυυς ολη ν την διαιδ:κ:χ
σία της γογιιι.ιοπο:ή�σεως.
Ό δόκτωρ Σέτλς επραγμιατο
ποίφε τήν γον:,μοπ()ί σι του &.ν
θ,ρώπινου δρyα.νισμου στ�ό εργα
ατ 'ριο, πα.ίρνΟ'Υlτα,ς ενq. ιοά.ρ:ο &.-
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Στό χέρι τοϋ δόκτορος Σέτλς τό
12 έβδομάδωv εμβρυο μέσα σ τόv
δοκιμαστικό σωληvα

πό -3;ν ώαθήκη ι.ι:σ.;; γuνα.:ικ;:χ..; κοοί
1vροσθέJτοντσ,;; &κ?',το\.)1μύρι:χ σπερ
ματοζωάJpι?', ά."Χρι6ως οπω;; συr,.ι
οοίνει cπήν φύσηJ. Πcφ ακολού{}η
σε μιέ 't'o μLκpοοκόπ:ο τό ώάρ:ο,
πού !λα.μmε σάν ενα.ς μα.κρ:• ό;;
ηλιος, κοοθώς βομ,6αφ.δ:" όrcαv &mo
χιλιά!δlες χιιλιάlδων σπερμα.τοζωά.
pιια πού προσ,παlθοϋ01α.ν νά δ:αιπε
ρά.σουΙΥ τά το,ιχώι .ια;σά, του. υω,ηrι
αύτη την δι:ο
, οδικαισία. δ για.·φος
την (Χ'Ιt,Ο"ΙJΟΟλεί «χορό του εpωΙ't'ΙΧ.)>.
'Ύ,σrcερ' &ιπό \.ΙJφ:κες ώρzς ενα
σπεpμα,τοlζωά.pιο εbσχώpησε τε1)Ιι
χ,ά, στιό ώάιρ:<J, yιά. y,ά, yίινη ενα.
μιε τον πυρήνα. του (τό κι.χ,θένα.
τους συνιεισφέpογ,τας τα 23 ζωτι
κά. χρωμ
, οσώμα.τα.) κα.ί γά. δ -ημι
ουpγήtτη εγαν κ!Χ:νούριyισ, όpγια,νι
σμό.
Τά &.πόμεy,α, β'ήμοοτα. θά. ε!vα.ι
μ,ετοομοσ�χεύισε:ς έJμ6ρύωΙΥ σε ιrοε
ριπτώσεις άιδυναμίαις γονιμαπο:ή
ισ:εως
1 &.π' ευθεία.ς η ά.νrcεΥ'οείςεως
δλοκλ-ηρώσεως της κυtJφοpί�σ.ς.
Ό α.vθpωπος πού Θά. π.ε.τύΙχη
σφωτος την δη:μιουργία, ιvος τ-α,ι
()υου ,σε 1δοκ�μαιστικον σωλήνα.

θά. αntQκιtή,ση, σάν τόv I ρίστια;ν
Μ-rοά-ρv(Χ)vτ, φημη άmο τήν μ:ά
μ,έpα; σvr,ν α.λλη. Ή &ntοτ;υχία.
-�σωζ μ την μορψή έν·ος .πα.
ρα,μορψ�μένου- ΠΙα�διοϋ-- ιθά, τον
ΚJα.νη, α.·γτιuαετα., α:ποc!:,,ιι07tομntα,ίο
τρά.γο. Οι πpιωιτΟ'Π·ό,ροι π±ντruς
προχωρουν στο ερ,yο τους πο
λύ προσεmιm ·ι..α.ί δ οο"ι.τωρ
.uέrcλς οlιέlχ.οφε τ,ό 1vεί1ρα.11h.
ι-,... τοο '
για.' να.' βεαχ.ι,ω:θη δτι δεν εχει γίνει -Υπνέ'Ια. λ.ιάιθος, μιέ 1t;pοοεχείς
ε.'rοαιwχ.):ήφεις. 'Όμοιια. πειράlμα,τα.
έ-χ.τε.λιεί 'Κιαιί μίια. δμά.δα. ερευvη·
των σ τό πα.-νιz.π στήριο τοϋ Καίμ
πρ:ιtζ.
,
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Στό Διάστημα εναc
((ούροβόροc δφιc))

Οί άστφονbμοι ά.νιτιιμιΞJτω11Οίζοο,ν
ενα. παρά,ξ.εvο πρό6λημα,: Στο ε
ξωrοερι:rχ.ό Διάχπημα. δ�ειπιιστώ,θ'Υ)
ή ϋιιtα,ιpξις ένός «μαύρου» &στρου,
πού εχε-: χά.σε: το φως του, &J).j)JJ,
�χι
του (!:,uισ.ιπuστού.,, -χια.ι' τον
\ ογ•,ω
,,
11.ι,y
ΙΖ-' -ην
'
,
r- ον wι.Ο
πυr,ι,νοι,:ητα,
βαρυ'
τηw, 'Κα.ί μα.γνητ-ικ.ο ,�;zδίο) , τοϋ
διποίοο, ο,μως, δ ογκ.ος λιyωτεύ,ει
ΟΙUΙΥεχως. ' :ποτελε1:τα.ι ά.σφαιλώς
&�πο ϋλη. Με τή δια.φορά δτ: στο
αιστρο αύτο δεν οονέ6η τό φαι•
νό�μενο της ιέκ.: ρ'ήξειω;, σ.,)Jλά μι.ά
εξέιλιξις ·,ι,ατ' ?,.,ντύστροφη yρα.μ
μήι: �ο α.στρο αρχ:σε να τρώη
,σν έα.υ"t6 του. UΟαν συιμβαίνη
fι ε-κρηξ: ις, ή ϋλη δi:cwκοριrο:ζεται
πρός δλιες τtς ΚJα.Όειυθύν.σεις, ?,.,λ
λΙΧ 1t;poς τ'ά εξω. Στο φαινάμενο
πού πα.pα.τΎ)Ιpήθ"ηκ.ε �ο μαϋρο ά.
�έρt, ή ϋ,λη ε1tεφτε προς το wέν
τρο του. Το &ntοτέλeσμα, ήταν δrtι
το μαιϋρο &,σ,;έρι α.pχιισε γα, χά,νη
wν ογ-κο του κι αίrή ή δ:α.δ:χ,α
, !hy,ι,ε μέχρι -οϋ ση
σ,ί,α. συvεχ,ίσ
μείου, νά μη .είν.αι τιίψ1, δρατ6.

,.,

Σχέδιο τοu Γάλλου Σ. Μπρουτέν
γιά τό μυστηριώδες φαινόμενο.

Ε[να.ι rμία. «οπή» στο Δι.άJστ:ημα..
Μέ α --ης rπέφτει ή ϋλη.... Οι ά.
στρον6μο: ών6μ.οοσα.ν το «μα,ϋρο»
&ιστρο «Φα.Υtομα.». Δεν το βλέ
πουν, y�α.τt κι-ιε�ται μέσα
νύ
χτα. οιώθσ-,ν, 8μως, τή-ι πdροο,
σί�α. του. Κα:, άιο:φα.λως, ά.ρyάτε
ρα, δτ:α.ν ή διαιr.λανητuκή περι,�;έ
τιεll'J. τοϋ άιvθρώπαυ -rοάιρη μΞ>γαιλύ
τερη εκ.τοοσ: 'Κ!α.ί διαστά-σεις, ίσως
't'άτε νά το επuσ-ημά.'ι'ΟΟν καί vά
το εξ'Υr( , σαυγ 1μιε � t'Ξ.Μtάτεpα.
μέ.σα.
Αύτή ή όπη δεν είνα: τίπατα
αιλλl ο παρά. μιά σκ.ιά. μsσ:χ. στή νύ
χ,:,α, ενα σημείο &ntερι6ρ:στα π,υ
κ.νής ϋλης, ενα &:προ πού αύτο
κτΟΙνεί, πού τρώγεται μ?νο του,
&rοως ενα φί,δι -ρώει την ούρά
του. Το μά.tt: μας δεν μπορεί νά.
δη Υ.�!,:φά., για..τί &κ.6μα δ έl ν δ:α
θέτομε τ6':rο τέ.λιειια μέο:α γ:ά. vά
,μπορέσω,μιε να παρα.,ηpήσω,με,
' '
'
�- αλ'υισ:ωμε κ.αι να κ.ρι νωμε,
'i, 'λ'ί
ά.λλά, οί-νομε μ:ά εξή,yφ: α.ύτου
τοϋ μαύρου, α.στρου,, μιε τη λογι
κή μα.ς. θά ρ,ωrtήση 13,μως 'Κ!α..-

στr.
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'/είς: είνα,ι δυνmό νά ύπά.ρχη ά
στρ{)'/ομί1α. κ.α.ί ώστpο'ιομι:χ:ή πα,
ρ:χ-τήρφις μετα.ξύ -υcρλων ά:ιθρώ
Π1ων, yια.τί :.1προnά. σ' α.uτό τον
,,Φα.ντο�α.» του Διαιστήμχτος εϊ
_
μα.στε ολο: τυ· λοι ;
" . ν ζοuσε δ 'Αϊνστάϊ-ι, θά.
ι.vποροuσε νά. κ.ά.νη πολλές σκέ
ψεις, με βοοσt Τfι"/ θιεωp(α, -ου γιά.
το μια.uρο α.uτό αστέρι. 'ΛΥ,pι6ως
yια.τί, &πως λένε οί δ.Jστρωόμ.οt,
σrrό μα.uρο αυτό αιστέpt, δ χρόνο;
κ.α.ί δ χGφος α.ντα.μώνουν κ.α.τi ε
'17. τpό,πο περίεργο, ετσι κ.α.νείς
'
οε'/
cι,ν
αυ.. , ξερει
� τε),tΥ,..α,, το, ιοιο
"...
'
τό αστρο θά α,υτακrcσyήιση με το
'Ιrι.. σ.ύπ:οεξα.φα,νισθη η σ.,γ cι.uτή ·ή
ΟιCΙJΟlt'/ο¼σία ΠΟύ θυ\.ι.,ίlζει ψί5ι rπού
τρώει τήν ουρά. του θrι.. συ1γε,χι
σθη επ' α,πιειpο'Ι, μέlσα σ-:+, ν αιω
'Ιιόrτη-τ:α..
Σχετικά. με το πpόολημ:;,. σ.υ
:ό, δ δ�eλιθών &ιπό την 'Αθ-ή-ια.
'Αμερικα.νός χ,σ..θηγητής της θεω
ρ-ητ:χ.ης φυσικ.ης χ.. ΤζιίJγ Ουί
λερ εδ-1-f).Jωσε δτι γιά. νά. ι.ι.,ποpέ
σουν οί επ:οτ 'μο'/ες νά ερωνή
σουν τίς διά.ψοpες «μι:;,,uρες ·ι..ηιλϊ
δες» του Σύ,μπα.ψtο;, πρέ.πε: πρω,
'
τι�στως να.' βε),τ:ωσουι
ν τα,' οργαvα.
τά. δποία. συλλσ.μοά.νουν τή·ι ά:"Κ.τι
'/Ο6αλία. της α,ρύτητος. Προς τήν
χα.τεύθΙJ'/ΟΙ. αυτή εpyά.ζο'/τ;;ι.ι: είς
]ffiΛ -φεϊς �:.ι.,οοδες επ:σ-:ημ,ό'ΙΙW'/,
είς 'λyγ1λίcι,/ δύο δμ,άδ
J ες χ.:χλ εις
τήν Ρωσ:α-ν μία δμά.ς.
Σ-ό Σύμιπ α,ν, εfπε, όπάρχουν
πέντ<Ξ μιορφσ.ί ένεργεί?:ς : Λί
ψσ,υρα.ι όπ7.(,,, το λσJδι, ή ά:.τομι
χ.ή ενέρyεια,, δ ηλtος χ.α.ί δ ΙΧ'Ι·
θριιmο;, δ δποίος είναι y,α,ί ή ι.uε,
y?:Ιλυrcέρα. πηyή ενεργεία.;.
Κσ.ί προσέθεσε: «Γιά. μέn, τό
πλέαν ενδ:ιαιφέραν σηι\.ι.,είον γνώ
σεως εΙνα,ι χ:;,,τσ. π;άσον είχε δί1

V

κ.7.ιο e llλά::ων χ.α.ί κ,α.τά. πόσιy,ι
δ Ιωθα.γόρα.ς. Ό ΠλάJ-uων ,είnτε
δτt, ολα, εΙvα.ι Γ.εωμετρία.. Κα.ί ό
Πυθ!7,"'('όpΙ !7.ς δτι ολ,ι;ι, εί·ια,ι Ια.θη
μc,.τ�κιά.. ΚσJθε ημέρα, ΠΙJ.λεύω 11.ui
το ερώτηιμα. σ.uτό: Ποιός εχε.ι δί,
χ.α,ιο;... Νομίζω δτι α,ί «μα.υρα.ι
οπcι.ί» είναι εγq, μ�κρό βημα, γιά
' '
• ',1,
�. '
'
Ί::J. α.'/!7,Υ.!ΧΛUψW
ποιος
<kΠΟ
τους
δύο :.ι.,εyάιλους υ 1 ΊJλ να.ς φιiλσσ6:ρους είχε θίκα.ιΟ)>.
Μjέ τήν εu%ο::ρία αυτή σ,ς θι>
[.ιΥ1Ιθ0ι υ,με δτι δ «oupo6όpaς οφις»
είνα,ι παγά,ρχσ.:ον 1υστηρ:οοκ.όν
σύμοολο·ι της σ.lω•ιιότη-ο;. Ή ί
κα.νόιτης του οφεως ·/ άνα.νεώ,νη
,:,ό δ1έpμα. του ετφί1ως �το ή φι>
σ:χ.ή lδ:όrτ:ης πού ενέ.πνωσε τον
συμοολισμον του α,1ίωνίω; &.να,νιz
ουμέ.-ιου Υ,όι01μου.

'Άγγ. Σιι<ελιανό<:
ι<αί Έδ. Συρέ

Φιλολοιγι κ.ο «γεγοr-ιός» άrπε't'έ
λεσε ή ο ημοσr ευσις -ης αrιω01τη; ώλληιλογραφίcι,ς του "Αγγ ε
λαι,, ..u:Υ�ελ:αναu με τον Έδουά-ρδο
Σιυρε (στον τόμ, ο 1969 - 70 των
« εοελλ ΥtΥ,ων Σπου1δών»,
ά·πό
. ς
τον κ. 'Qy.-ά6ιο Με.ρλιέ, τέω
δ:ευθυντην του Γα.λλι,κ.οu Ίνστι:ου, ,του ')r:wψων
Λ /\ - ) , αιπο
') ' τr,ν
' οποιι� ,
α,γ, ΠΡΟ:-;-ύ,π:τει ·ή έπUδρα.σ:ς τήν δ
,
ποια.ν ησκ.ηισε δ μεγ�α.ιλος !)εοσο,φι
,:;τή; ΣυρΙέ σrco εργον του �: yJε
λ:α.νοu.
'Έγραφε δ ποιηιτής, σtίς 25
.lε,κ.εμιοp(ου 1926, προς τον «ΠΟ
λυσέJΟcι,στα Δάι:JΥJα.λο», δπως άπο
χ.α.λοuισε τον Συρέ:
«Τις αίτίες πού μ' εκαμαν νά πά
ρω τήν ό.m:όψαση νά τοποθετήσω τόν
πρωτο βαρύ θφέλιο λίθο μιας παμ
μέγιστης πνευματικης πράξης στούς
Δελφούς, τό ερyο Σας δλόκληρο, ή
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ζωή Σας, καί ,μέ.σαι!ε τους ή ψυχή
Σας πού πάντα ενοιωθα παρουσα.
τίς έξηγουν καί τίς ύη:εραστιίζουν κα
λύτερα άττ' ο,τι θο. μπορούσα νά το
καμω έγώ γιά τον ιδ,ο τον έαυτο
μου καί γιά τούς αλλους. Μά θαρ
ρω πώς είναι χρεος μου νά σας πω
οτι ή άπόφαση αύτή κι δλόκληρο
τό σχέδιο της πράξης μου, τωρινης
καί μελλοντικης δέν άναGλύζουν μό
νον άττό τήν άκτινοGολοϋσα άλήθεια
των αίτιων αύτων, άλλά καί άττό
μιά ,μακρά καί διαρκη πειθαρχία,
πού μου έπέτρεψε νά συλλ-χGω τήν
πράξη αύτή καί νά οίκοδομήσω τό
σχεδιο τοϋτο, πάνω στην !(οσμική
Τάξη καί τό Χρόνο. - 'Όχι τό Χρό
νο, οη:ως λέει δ 'Ορφεας, της φανε
ρης περιστροφης τοϋ 'Ήλιου, άλλά
έκείνσν πού bενει μεταξύ τους -καί
πρ<Χyμο:πώνει τίς τcνευματικ�ς περιό
δους της • Ιστορίας. Πέρασα τήν πνευ
μαηκή μου ηGη σκύGοντας διαδοχι
κά πάνω στήν Ψυχή των 'Ερειπίων
καί στα χαλα;σμα:τα των Παραδόσεων,
όχι γιά ν' άντλήσω άπ' έκεί τό θέ
ι,α ένός εργου συγκίνησης καί νο
σταλγίας, άλλά γιά νά γνωρLσω τε
λικά, και!ώς τό κάνουν μέ. μιά πη
γή πού έξαφανίζεται κάτω άττό το
χωμα γιά νά έμφανιστη ξανά πάντα
μακρύτε.ρα, τη διαίρεση της φλέGας
καί τό μεγάλο αίώνιο, κεντρικό παλ
μό. Χρόνια πολλά i'.ζησα στήν 'Ελευ
σίνα, στήν 'Ολυμπία, στήν 'Επίδαυ
ρο, ατούς Δελφούς τέλος. Στούς Δελ
φούς, πού στάθηκαν τό σημείο fκκί
νησής μου, ή μεγάλη δρμή πού άπο
τυπώθηκε γιά πάντα ατήν ψυχή μου
άττό τήν πρώτη μου έπίσκεψη κεί πά
νω, σάν ημουν άκόμα σχεδον παιδί,
γιά νά γίνουν, έδω καί κάμποσα χρό
νια, τό σημείο τού γυοισιμοϋ μου κι
ή συνεχής μου διΟΙμονή στό σωμα καί
ατό πνεuμα.
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Γνωρίζετε καλύτερα άττό κΟΙθε αλ
λσν, 'Π:ολυαγαπημένε καί πολυσεGα
στε Δάσκαλε πού σ� Σας καθε δι
ψασμένη στό� καιρό μας ψυχή χρω
στα εύγνωμοσύνη υίική καί μσναδι
κή, γνωρίζεrrε τούς άγωνες 'Π:ού γιά
κάθε άνθρωπο 'Π:pοηγουνται της κα
τάκτησης του πυρήνα των 'διων του
των προGλημάτων - 'Π:ου Fίναι, κα
θως άδιάκΟ'Π:α τό έξηγήσα:τε, τα προ
Gλήματα bλων καί τά -τρ ,Gλη
ματα του Lύμπcwrα;. 'Αλ\rι:, τη
στιγμή πού Σας γραφω, είναι κωλας
καιρος που εχσντας βγεϊ άπο τον
ίδιο μου τό λαGύρινθο κα• άττο το
λαGύρινθο του Χρονοι,, μπόρεσα vά
χορέψω γύρω άπό τό βωμό της αίώ
νιας Γης το χορό της λύτρωσης μου.
Δεν θά μποροϋσα νά Σας πω σ' i:να
(μονο) γραμμα. δλόκληρο το πλάνο
της πράξης μου ετσι καθώς τη ·με
λετω, άλλά πιστεύω πώς ηρθε ή στι
γμή vά δώσοομε φωληές άκατάλυ
τες σ' αύτες τίς 'Αρχές, όμοιες μ
άητούς πού οί φωληές τwς κάη'(αν
καί πού πλανιωνται μ' άγωνια πανω
άττό τ' άττοκαίδια, τίς μεγά;λες 'Αρ
χές της έξόριστης Ψυχης κα• της δη
μιουργοϋ Τάξης. Σέ λίγες μέρες, υ
στερα άττό σιγή πολλων χρονων, έγ
καrτ:αλείπσντας τό πρόσφατο καταφύ
γιό μου της 'Ελευσίνας, λογαριάζω
νά προGάλλω μέ τό Λόγο -πού ώρί
μασε μέσα μου εύλαGικά κι i'.φτα
σε, καθώς τό έλπίζω, στην κατάστα
ση της �μεγαλύτερης έσωτερικης τοu
γλυκύτητας- τή Δύναμη τήν άδιάλ
λακrrη κι αίώνια. θέλω νά προGάλ
λω τήν • Ιεραρχία, νά την κάμω φα
νερη καί νά τήν άττοδείξω πιότερο
παρά ποτέ άτταραίτητη, μέσα άπο τη
μελέτη των προGλημάτων καί -των
τωριrνων γεγονότων τοϋ Κοσμοu

Ο XPOr 1ΟΓΡΑΦΟΣ
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Έβραβεύθn
τό βιβλίον
τοϋ ι<. Φ. Φάλμπου
«Ό Φραγκομαχαλiiς
της Σμύρνης»

Τό έψετειινόν (?)ρα(?)ε'ίον, τό α
πονsμόιμενον είς μνήιμην Κώστα
Κανάροyλου, είς τό καλλ[τε
ρον (?)ι(?),λίον του παρελθόντος
ετους ιμέ περιεχόμε'νΙΟν άναψε
ρόμενοιν Είς την ίστορίαν καl
λαοyραψ-ίαν του Μ�κρασιατι
κου Έλληνι01μου,
άπενεμήθη
είς τό (?)ι(?)λίον του κ. Φιλίππου
Κ. Φάλμπου. «Ό Φραyκομα
χαλας της Σ1μύρνης» (εικδοσις
της «'Ενώσεως Σιμυρναίων»).

Ό έκ των ιμελων της Κριτι
κης Έπιτροπης κ. Εύά γyιελος
Φωτιάδης, Έπίτιιμος Διέυθυν
της της 'Ε,θνuκης Βι(?)λωθήκης,
άvέyνωσε την εκΘ.εσιν της Έπι
τροιπης, άποτελουμέvης, έπίσης,
έ.κ του δμοτίμου καθηyητου καl
άκαδημαϊκου κυρίου Γεωργίου
Ί ωακεψόyλου, προσωπιικότη
τος Σμυρναϊκης διΕθνους έπι
στηιμονικης έπι(l)ολης, ώς προέ
δρου, του καθηyητου του Πα
νεπιστημίου ΆΗηνων Χυpίου

ΓεωρyLου ΣπυριδάJκη καl του
Σ μυρναίου λοyοτέχνου κυρίου
Τάσου Άθανασιαδου.
Ό κ. Φωτιάδης, άπαριθμή
σας τό::ς είδικάς ά:ρετό:ς του ερ
yου του κ. Φάλιμπου δια την
Σ μυρναϊκην (?)ι(?)λιοyραψίαν, έ
τόνισεν δτι τουτο κταται και
εύρυτέραν ση,μασ[αν, οχι μό
νον διότι δ κόΟiμσς της Ί ωνί
ας εχει αύτός καθ' έαυτον α
ναyωyην πρός τόν δλον έλλη
νικο
, ν κόσμον καt έν ιμlέρει πρός
τόv εύρωπαϊκον 'καt προς τόν
κόσμον της Έγyύς καt της Μέ
σης Άνατολης, 'άΝλά καt διό
τι κεφάλαιά τινα του �ι(?)λ[ου,
οπως λόγου χάριν τό σχετιζό
μενον πρός τα Φραy100χιώτικα
(?)ι(?)λ[α, εχουν καt περισπούδα
στον είδuκόν ένδιαψέ,ρον. Και
ρίτrτει σπάταλα τα παρατηρή
ματά της ή καθολuκωτέρα πο
λυμάθεια του σοyyραψέως, «ού τfi χειρt άλλ' δλct) τ<';:> θυ
λάκct)». Πίνακες όναμαιων καl
λέξ,εων έλληνuκων καί ξένων,
είκόνων, χαρτων, σχεδίων, έν
τύπων yενικως πίνακες έπίσης
(?)ραχυyραψιων καl χρονολοyι
ων, - κατακλείουν τό ερyον,
τόν ώρα'ίον αύτόν πιερ[πατον
άνό: την Σιμύρνην, την άyέρω
χον έν δουλεί<;r Σ μύρνην».
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4Ν4Μ(Ν(Τ41 οτι !ΥΝΤΟΜΩ! το 84ΤΙΚ4ΝΟΝ
04 4PU ΤΟΝ 4ΦΟΡΙ!ΜΟΝ ΤΩΝ Τ(ΚΤΟΝΩΝ
Στό φύλλο της 3ης 'Ιουλίου τοi7
Παρισινοϋ περιοδικοϋ «Μάτς» έδη·
μοσιεύθη δτι τό βράδυ της 22ας · 1·
ουνίου, ό έπίσκοπος Πεlερίλ, βοη
θός τοϋ Καρδιναλίου των Παρισίων,
έπεσκέφθη έπισήμως l'ήν Μεγ6λην
Στοάν της
Γαλλίας καί ώμίλησεν
είς συγκέντρωσιν χιλίων καί πλέον
Τεκτόνων, μέ θέμα «Τά σημεία της
Καθολικης 'Εκκλησίας της αϋριον».
Ή Μεγάλη Στοά είναι μία έκ των
τριων Τεκτονικων Δυνάμεων της
Γαλλίας, μέ 10.000 μέλη περίπου.
Άντιπροοωπεύει τό «κέντρον», με
ταΕύ της Μεγάλης Άνατολης (μέ
20.000 μέλη), �ή όποία θεωρείται ή
μδλλον όδιάλλακτος πρός τό Βατι
κανόν, καί της Έθνικης Μεγάλης
Στοδς (5.1()00 μέλη), ή όποία είναι
ή μόνη άνεγνωρισμένη iάπό τήν Άγ
γλίαν καί τόν διεθνη Τεκτονισμόν
ώς «όρθόδοΕος», λόγφ της άπαιτή
σεως άπό τούς ύποψηφίους νά δη
λώσουν πίστιν είς τόν Θεόν καί τήν
άθανασίαν της ψυχης. Ή τελευταία
αύτή Τεκτονική Δύναμις, μετά τόν
θάνατον τοϋ πάπα 'Ιωάννου 23ου,
είχεν ύποβάλει συλλυπητήρια είς τό
Βατικανόν, παρό τοϋ όποlου κα1 ε
τυχεν ,άπαντήσεως εύχαριστηρίου.
Ή όμιλiα τοϋ σεβασμ. Πεlερ1λ
προεκά.λεσε μέγα ένδιαφέρον κα1 έ
τέθησαν έρωτήσεις, α1 όποίαι πα
ρέτειναν τόν
, διάλογον μέχρι της 1 ης
πρωινης ώρας,

Ό συνεργάτης της «Παρi · Μάτς»
κ. Ρομπέρ Σερρού σ,χετικως γράφει:
«Πολλοί διερωτωνται: Διατί ένας
έπίσκοπος, έκπροσωπων τ,ήν έπίση
μον ίεραρχίαν της 'Εκκλησίας, άπε
τόλμησε νά είσδύση είς τό άπό με
ρικούς είσέτι άποκαλούμενον
άν
τρον τοϋ Σατανδ; ΈΕήγησις της
Μεγάλης Στοδς της Γαλλίας: «Τό
-τυπικόν μας έπι-τρέπει νά δεχώμεθα
καί βεβήλους». ΈΕήγησις τοϋ σεβ.
Πεlερίλ: «'Ιερείς η έπίσκοποι, ε
χομεν καθηκον νά μεταφέρωμεν
παντοϋ τόν λόγον τοϋ Θεοϋ».
Πρό τινων έβδομ6δων, ή «Σιβιλ11ά Καπόλικα», ή .όΕιόλογος έπιθεώ
ρησις των Ίταλων Ίησουίτων, ητις,
λέγουν, ότι δέν δημοσιεύει κανένα
άρθρον μή διορθωμένον έκ των
προτέρων άπό τόν Πάnαν αύτοπρο
σώπως, εγραφεν: «Πρέπει νό κα
ταργηθη ό άφορισμός των Μασόνων
είς οίανδήποτε δύναμιν καί δν άνή·
κουν».
Δέν πρόκειται, πλέον, περ1 εύσε
βοϋς πόθου. Συντόμως, ή ΡωμαΤ
κή
'Εκκλησία θό δρη τόν όφορι
σμόν, δστις, άπό τοϋ Κλήμεντος
ΧΙΙ (1738) πλήπει πόντος τούς
Τέκτονας. Τό συμ6όν ύπό τούς θό
λους της Μεγάλης Στοδς της Γαλ
λίας είς Παρισlους θό άποτελέση
σταθμόν. Ήδη, διό πολλούς χρι
στιανούς, οί Τέκτονες δέν είναι
πλέον χωρισμένοι άδελφοί».
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1

ΜΕΤ ΑΞΥ ΜΑΕ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τό: Γραψεία τοu «'Ιλισοϋ», Δραγα
τσανίου 6, δροφος 6ος, (Πλατ. Κλαυ
θμωνος), εΙναι άνοικτό: μόνον κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή
10-12 π.μ.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν άτιοστέλλe.τε μέ τα
χυδρομικήν έπιταyήν είς τήν διe.ύ
θυνσιν : «Κωστην Μελισσαρ&ττουλον,
Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας, 122». Ά
ποστολαί μέ τρα,τεζιτικό:ς έπιταyό:ς η
έντολό:ς μας δυσκολεύουν. Νό: άνα
γράψεται καθαρό: τό όνοματεπώνυ
μον καί ή διεύθυνσις τοu άτιοστολέως.

1

'Ηλίας Βελικαc,, ίατρός, Γe.ν. Νοσοκο
μείον, Ζάκυνθος, Χαρ. Σαρίδης, Ι<.
Παλαιολόγου 50, Θεσσαλονίκη.
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗ'Ι'ΝΟΝ ΒΙΟΝ
Μιλτ. Βλαστός, Άθηναι
Νίτσα Ξύνδα, Άθηναι
'1 ω. Πρ1ντζcς, Άθηναι.
ΚΥΠΡΟΣ
Τεύχη «'ίλισοu», τόμοι καί βι(όλία
στό Βιtόλιοπωλείον 'Αντωνίου Στυ
λιανοϋ, Λεμεσός.
ΒΙΒΛΙΑ

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ

ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο «ΙΛΙΣΟΣ»

Τιμή τόμων παρελθόντων έτων
δρχ. 60. Τιμ'ή τεύχους δρχ. 12.
Δέν ύπάρχουν με.μονωμένα τεύχη
ύπ' άριθ. 1-5, 7-9, 11-12, 1518, 23, 25 - 26, 28 - 30, 32 - 33, 40,
44, 49 - 50, 55-60, 67 - 70, 79 οϋ
τε τόμοι 1956-1959, 1961 -1963.
1967 - 1968.

(μέ τή σειρά προτεραιότητος)

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άτιοσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έ-ιτε.στράψησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε» η «άγνωστος». Πα
ρακαλοϋνται δσοι τούς γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νό: μας δώσουν
τάς διευθύνσεις των.
ΑΘΗΝΩΝ:
Ντίνα 'Αναστα:σάτου, Σπετσων 71.
Παναγ. Κα1μαρινέας, Δαιδάλου 26. Δ.
Φιλιππόπουλος, Κυκλάδων 14.
ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
Θεοδ. 'Αγγελόπουλος, Π. /ν\ελii 24.
Καtόαλα. Άντ. Δηλαtόεράκης, Γρα
tόιαςl, Θεσσαλονίκη. Γεώρy. 'Εξάρ
χου, τέρμα Λεωφ Στρατοϋ, Δράμα.

Αtμιλία "l(C>ou·
'Αθηναι 1971 .

Χοές

(Ποιήμα:τα).

Δέσποινα Άσημα:κοπούλου: Ούρανοδρόμοι
Στοχασμοι
(Ποιήματα).
'Αθήνα 1970.
Μαρίτσα Παρασκευα: Ποιήματα. 'Α
θήνα 1971.
Φωφώ Δ. Σπετσέρη - 'lα..:ωtόάκη:
Είκόνες. 'Αθηναι 1971.
Κώστας Κα:ραχάλιος: 'Ηλίας Σιμό
πουλος, μιό: σύγχρο.νη λυρ,κή μαρ
τυρία. 'Αθηνα 1971.
Χρ. Βουνα: 'Από τήν έθελοντική συμμe.τοχή των προγόνων
μας
είς
τούς κατά ξηρό:ν καί θάλασσαν άγω
νας γιά τήν ανεξαρτησία τοϋ 'Έ
θνους 1500 - 1821. Πάτρα 1971.
Θανάσης Τσακιρίδης · Δισυμμετρία
(Ποιήματα). 'Ηράκλειο 1971.
'Αλέκος Βασιλείου: Μο:τιές στό διή
γημα τοϋ Γ. ΧΟΙλCΧ'Τσα, 'Ιωλκός
1971.

1971

ΜΕΤΑΞΥ Μ ΑΣ

Άντ. Ν. Κοντα:ρά,rου: Άνα:δρομή
σrήν -προισrορ'ία: της Σαντορίνης,
'ΑJθηνα:ι 1970.
Σαράντου Πα:υλέα: Τότε κα:ί Τώρα:,
θεσ)νίκη 1971.
Νίκου 'Αν. Βλα:χά:κη: Παιδομάζωμα:,
τρο: yωδία:, 'Αθήνα: 1971.
ΠΕΡ!ΟΔΙΚΑ
Πνευμαrrική 'Επαρχία, Σέρρες ('lα:ν.
- Μάρτ. 71).
Κρίκος (Μάιος 71).
Πληροφοριακά Δελτίο Συνδέσμου 'Ελ
λήνων Λσγσrεχνων (Μάης 71).
Πρωιτότυττη Φιλολογική 'Ε-πιθεώρηοη
(Μάρτ - Άm:ρ_ 71).
Πρά>λήμα:τα: έκκλησια:στικά
κά (Μάιος - '!αν. 71).

κοινωνι
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'l διο
εις
λι
σος» Συν. Π. Ε., Δραyα:τσα
'
νίου 6. 'Εκδότης - Διευθυντής:
«Ι ,
, κιτ��σ
1- Κωστης
Ν. Μελισσα:ρόπουλος
• Πλατ. 'Εθν�κης Τρα:πέζης 3,
Φιλοθέη. Προιστάμ. Τυ-πσyρα
ψείοu : Ίορδ. Α. 'Ορψα:νlδης,
Ποσειδωνος 51, Π. Φάληρον.
Στοιχειοθεσία - Εκτύπωσις:
«Έτcτάλοψος» Ε.Π.Ε.,
Ζωοδό
'
χου Πηyης 4, τηλ. 631.675.
'Αθηναι, 'lούλ. - Αϋ y. 1971
Τ�μή τεύχους δρχ. 12.

-----------ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ «ΙΛΙ ΣΟΥ:.
Βάλοc: Γ. Κουκουβίνοc

Σμύρνα: ('Απρ. - Μάιος 71).

Δράμα: Φίλ. Τlάλλαc

Ή Χαραυγή της 'Αληθείας (Μάιος,
Ίούν. 71).

Ζάκυνθοc: Ν. Ταμnαληc

Ό Κόσμος της Ψυχης (Μάιcς 71).

Ήράκλειον: Λ. Κουντηc

Κοϋρος (Μάης 71).

Θεσσολονίκη · Γ. Βαρδνοc

Ό Φυσιολάτρης (Ίούν. - Ίούλ. 71).
Πνευματική Κύ-προς ('Ιούλ. - Αϋy
71).

Κοlάνη : Στέλλα Τσιομnάνου
Λαμία: Εύ. Παπαντωνίου

'Ηπειρωτική 'Εσrία:
71).

Μυτιλήνη. Γ. Κακαδέλληc

•

(' lα:ν. - Μάρτ.

Αλληλογραφία

Ό κ- Κωστης Μελισσαρόnου
λος εύχαριστεΊ δλους δσοι του
εyραψαv σχετικό: με τό Q\ιQ\λίο
του «Μητις» καl ίδιαιτέρως ε
κείνους ,τοι) εξέφρασαν κρίσεις
σχετικό: με τόν τρόπο έικλοyης
καl κατατάξεως της ϋλης του
Q\ιQ\λίου. Είναι μιό: wραyματικη
χαρά: νό: Q\λέπη κανείς την ερ
γασία του νό: κινη τό ένδιαψέ
ρον των ,τνευματικων ανθρώ
πων.

Λάρισα: Έσδρδc Μωϋσηc

:Εάνθη:

Ευελnιc Ράνοc

Πάτραι . Άθ. Κοντοσάκιc
Ράδοc: Μ Φωστιέρηc
ΣΟροc: Π. Ζαραφωνhηc
Χανιά. Γεώργ Γεωρβασακηc
Άμμάχωστοc: Άνδ. Τσάκκοc
Λεμεσόc· · Αντ

ΣτυλιανοΟ

Λευκωσία· · Αχ. Ζαβαλληc
Παφοc · Κ

Καθητlιώτηc

Ισταμnούλ· Γ

Βακαλόnουλοc
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ν. Σρί Ρόμ: Γιόγκα τηc Δρόσεωc ... .. . ... ... . . . .. .

Σελ.

257

Τί είναι ό nόλεμοc; Ό Άίνοτάϊν έρωτδ - Ό Φράίίντ άπαντα . . .

260

Σόμογκυ (Άnό ενα στρατόπεδο συγκεντρώσεωc)

267

Γερ. Βλ6χου: Τό- αίτημα τηc ψυχηc . .. . .. ...

270

Ί ωάνναc Δρίβα - Μαραβελίδου: Άνά.λαφρη αϋρα

272

Δημ. Χατιηγιάννη: Θεόκλητοc Φαρμακίδηc

273

Κ. Γκιουρέοκου: Ή Φιλική 'Εταιρία καί οί Ρουμδνοι

294

Σημειώσειc - Σ,χόλια «ΙΛΙΣΟΥ» ...

306

Γρ. Άλεςανδρέσκου: Οί τάφοι τοϋ Δραγατσανίου

310

Σαράντου Παυλέα: Οί nαίκτεc τηc έρήμου .. ...

313

Μnάλτουν Ντίνγκρα: Ή «έσωτερικ.ή» έnανάοτασιc

322

·Αποκόμματα: Μυοτικισμόc - Περισυλλογή ... ... ...

327

Άnό τό βιβλίο τηc Βασιλομήτοροc Φρειδερίκη<:'
Τό Νέα Βιβλία: Σημειώσειc Χρ. ΡιΖοπούλου
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Χρονικά

341

Έβραβεύθη τό βιβλίον Φ. Φάλμnου . .. .. . .. . . ..

348

Τό Βατικανόν θά δρη τόν όφορισμόν των τεκτόνων ...

350

Μεταςύ μαc ... ... ... ... ... ... ... ... ...

350

Τ ό ώραιότερο δώρο

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Βλέπε Τιμοκατάλογον Βιβλ(ων
εις σελ. 2 έξωφύλλοu
(' Αποστέλλονται έλεύθερcχ τcχχuορομικων τελών)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Σuνδpομη 1971 δρχ. 60

(έξωτεpικοϋ 75)

Ό:λοι ot συνδpομηταl έσωτεpικοϋ εχοuν δικα{ωμα
νά άγοpάζοuν τούς τόμοuς έπιλογης
Α' Τpιετ(ας 1956-1957-1958
Β'

Τpιετ(ας 1959

1960-1961

lκαστον προς δρχ. 70 άντl δρχ. 90

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΒΙΒΔΙΑ ΚΩΣΤΗ ΜΕΔΙΣΣΑΡΟΠΟΥΔΟΥ
• Αποκpuφισμος

καl Μuστικισμός

άδ 25 δεμ. 40

Μ ε :λ ε τ ή μ α τ α

αδ. 50 δεμ. 70

Ε[σαγωγη στη Θεοσοφ(α

αδ. 60 δεμ. 80

Τά Βήματα της Φιλοσοφ(αc;

αδ. 50 δεμ. 70

ΜΗΤΙΣ (Το βιβλίον της σοφίας) Β'εκδοση άναθεωρημένη 1971

Τuχοι�: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.

δεμ. 70

s- 631.675-926.963
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