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Ή Παρθένος σήμερον 
τόν Ύπερούσιον τίκτει 
Καί ή Γη τό σπήλαιον 
τψ Άπροσίτψ προσάγει 
'Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοϋσι 

Μάγοι δέ μετά 'Αστέρος όδοιποροϋσι 
Έγεννήθη παιδίον νέον 
Ό πρό αίώνων Θεός . 
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Αlμ. '1βου 

''Από τόν Ραμπιτραvάθ Ταγκόρ 

Ό θάνατος είναι εvα μέρος της ζωής, δπως καί ή γέννηση, Τό 
περπάτημα γίνεται μέ τό νά σηκώνει κανείς τό πόδι του, καθώς 
καί μέ τό νά τό άκουμπάει κάτω. 
Μή λές «είναι ήμέρα» καί τήν άφήνεις νά φύγει, δίνοντάς της 

τό όνομα «χθές». Βλέπε την γιά πρώτη φορά, σάν ενα παιδί 

νεογέννητο, πού δέν έχει όνομα, 
Ή βρύση του θανάτου βάζει σέ κίνηση τά άσάλευτα νερά της 

ζωής, 
ΟΙ όνθρωποι είναι σκληροί, μά ό 'Άνθρωπος είναι καλόκαρδος, 

«ΟΙ σοφοί λένε πώς τό φώς σας θά σβύσει μιά μέρα» είπε ή πυ

γολαμπίδα στ' άστέρια. Τά άστέρια δέν έδωσαν καμμιά άπάντη

ση. 
Ή θλίψη της ψυχιϊς μου είναι ό νυφιάτικος πέπλος της. Προ

σμένει κάποιον πού θά της τόν βγάλει. 

«Πόσο μακρυά βρίσκεσαι άπό μένα ώ καρπέ:» «Είμαι κρυμμέ

νος μές στήν καρδιά σου, ώ άνθέ.» 
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Ό άνθρωπος είναι έμπόδιο τοϋ ϊδιου τοϋ έαυτοϋ του. 
Κάθε παιδί πού γεννιέται μάς φέρνει τό μήνυμα πώς ό Θεός 
δέν έχει άκόμη άπογοητευθεί άπό τόν όνθρωπο. 
Τή διαβάζομε τή ζωή στραβά καί μετά λέμε δτι μάς άπατάει. 
Ό Θεός μέ τόν καιρό βαριέται τά μεγάλα βασίλεια, δμως ποτέ 
τά μικρά λουλούδια. 
Τό συλλογισμένο πρόσωπό της έρχεται στά όνειρά μου, δπως ή 
φθινοπωρινή βροχή μές στή νύχτα. 
Ή θλίψη έχει γαληνέψει κι· έχει γίνει είρήνη μές στήν καρδιά 
μου, δπως τό δειλινό άνάμεσα στά σιωπηλά δέντρα. 
Αύτό πού είσαι σύ ό ϊδιος δέν τό βλέπεις. Αύτό πού βλέπεις 
δέν εiναι παρά ό ϊσκιος σου. 
Ζώ σέ μιά άδιάκοπη έκπληξη. Αύτό είναι ή ζωή. 
Ή κάθε μέρα πού ξημερώνει, αν καί είναι δημιούργημα τοϋ ϊ
διου Θεοϋ, είναι μιά καινούργια έκπληξη γι' αύτόν. 
Ή ξερή κοίτη τοϋ ποταμού δέν βρίσκει μιά λέξη εύγνωμοσύνης 
γιά τό καλό πού είχε άλλοτε κάνει. 
Ό Θεός βρίσκει τόν έαυτό του δημιουργώντας. 
Ή ζωή μάς έχει δοθή, δίνοντάς την δμως έμείς τήν κερδίζουμε. 

Πλησιάζουμε δλο καί πιό πολύ στή μεγαλοσύνη, δσο πιό μεγά
λοι εϊμαστε στήν ταπεινοφροσύνη. 
Ή γέννηση καί ό θάνατος τών φύλλων εiναι τό γρήγορο στρι
φογύρισμα τοϋ στροβίλου, πού οί πλατύτεροι κύκλοι του περι
στρέφονται άργά άνάμεσα στ· όστρα. 
Σώπασε ψυχή μου. Αύτά τά μεγάλα δέντρα είναι προσκυνητές. 

Άπό τά «Σκόρπια πουλιά» καί τόν «Κηπουρό» 
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος) 

Ή ήθική άρχή τής άγάπης (2.3.1964). 

Ή άρχή αϋτη ύπαγορεύεται ύπό της έσωτερ�κης φιλοσοφίας

ώς συνέπεια του νόμου της άδελφότητος μεταξύ δλων τών άν

θρώπων. · Η έννοια της καθολικης άδελφότητος σχηματίζεται έκ

της φιλοσοφικης έπιγνώσεως δτι δλοι οί όνθρωποι έχομεν τούς

αύτυύς γονείς. Οϋτω ό φυσικός αύτός νόμος λαμβάνει τήν έννοιαν

νόμου ήθικοΟ. φιλοσοφικώς αίτιολογουμένου. 

Κατά τόν άδ. Άντ. Άδριανόπουλοον: «άδελφότης είναι ή άνα

γνώρισις καί άποδοχή. παρά πάντων τών άνθρώπων δτι πόσοι αί

άvθρώπιναι ύπάρξεις έχουν τήν αύτήν πηγήν της εκπορεύσεώς

των καί ώς έκ τούτυu τά αύτά δικαιώματα έπί της ζωης. Ή άνα

γνώρισις καί ή άποδοχή της άδελφότητος μας όδηγεί είς τήν σύν

ταξιν. θέσπισιν καί έφαρμογήν κοινωνικών νόμων, οί όποίοι νά πε

ριφρουρούν τά δικαιώματα έπί της ζωης πάντων τών άνθρώπων».

'Ανάγκη όθεν δπως έξετάσωμεν άναλυτικώτερον καί βαθύτε

ρον, ύπό τό πρίσμα της έσωτερικης φιλοσοφίας, τήν αίτιολόγησιν

του ήθικοΟ τούτου νόμου της άδελφότητος. Πρός τούτο θά άνα

δράμωμεν είς τάς πρώτος αίτίας: 

Κατά τήν έσωτερικήν παράδοσιν, πρό της εμφανίσεως της

φύσεως, δηλαδή του Σ(ιμπαντος, δπερ άποτελεί κατάστασιν έκδη

λωμένην, μορφικήν καί ένεργόν, δηλαδή κατάστασιν τάξεως, ύφί

στατο κατάστασις άντίθετος, ότακτος, μή ενεργός δηλαδή «δυνά

μει», όμορφος, άνεκδήλωτος. Κατάστασις ύπαρκτή μέν, άλλά μή 

έμφανίζουσα ίδιότητας. 'Έννοιάν τινα περί της καταστάσεως τού

της δέν δύναται νά συλλάβr:J ό άνθρώπινος νους, διότι τό άνθρώ

πινον αίσθησιακόν μόνον μορφικά πράγματα δύναται νά άντιλαμ

βάνεται. 'Ίσως, μόνον δι' άφαιρέσεως θά ήδύνατο ό όνθρωπος νά

σχηματίσr:� κάποιαν ίδέαν περί της πρό της έμφανίσεως της Φύ

σεως άνεκδηλώτου καταστάσεως. Τήν έν λόγl!) κατάστασιν ό Έμ-
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πεδοκλης άπεκάλει «όποιον καί άνείδιον» δηλαδή χωρίς ποιόν καί 
είδος. 'Εξέφραζε δέ αύτήν διά τού όρου «σφαίρας». 

Άλλοι 'Έλληνες φιλόσοφοι, τήν άπεκάλεσαν άλλως. Οϋτω οί 
-Ορφικοί τήν ώνόμαζον «κοσμογονικόν ώόν», ό 'Ησίοδος «χάος»
καί οί Πυθαγόρειοι «έλλειψιv όρμογης», δηλαδή όρμονίας καί τά
ξεως. Ό δρος τών -Ορφικών κοσμογονικόν ώόν, είναι λίαν έκφρα
στικός καί έπισημαίνει τό ύπαρκτόν της καταστάσεως τούτης
άνεκδηλώτου καί δυνάμει. Τό ύπαρκτόν τούτης δηλοί καί δρος
Φύσις, της τάξεως, ητις έξ αύτης προηλθεν. 'Από ύπαρκτήν κατά
στασιν έφύτρωσεν ή τάξις. Ή λέξις Φύσις γραμματικώς έκ τού ρή
ματος φύομαι, ώς γνωστόν, προέρχεται. 'Αλλά διά νά φυτρώσr:�
κάτι δέν θα φυτρώσr:� άπό τήν άνυπαρξίαν, άλλά άπό κατάστασιν
ύπαρκτήν.

Ή δυνάμει αϋτη κατάστασις ύφίσταται καί σήμερον είς τά πέ
ρατα της Φύσεως καί πάντοτε θά ύφίσταται, διότι ή Φύσις είναι ά
πειρος έν τ� γίγνεσθαι, είναι άριθμός παμμέγιστος ές άεί συντε
λούμενος, καθώς έλεγαν οί Πυθαγόρειοι. 

Ή είς τά έκάστοτε πέρατα της δημιουργίας κρατούσα έν λόγψ 
δυνάμει κατάστασις, καθώς έλεγεν ενας φιλόσοφος τού αίώνος 
μας, είναι άπροσπέλαστος καί άνεξερεύνητος άπό τά νοητικά όντα 
της Φύσεως καί άπό τά μάλλον άκόμη προηγμένα έξ αύτών, διότι 
τό όργανον ένεργείας τούτων είναι μορφικόν. 

Ώς έλέχθη άνωτέρω, έκ της άδιαμορφώτου, πρό της δημιουρ
γίας δυνάμει, καταστάσεως, ην καί ήμείς έφεξης θά όνομάζωμεν 
χάος, προηλθεν ή έν ένεργείι:;ι κατάστασις, ή Φύσις, ή τάξις, ή μορ
φική κατάστασις. Ή έκ της δυνάμει είς τήν έν ένεργείι:;ι κατάστα
σιν μετάβασις, κατά τήν έσωτερικήν φιλοσοφίαν, έπηλθε διά της 
βαθμιαίας έκδηλώσεως ίδιοτήτων τινών έν τrj ούσίι:;ι τού Χάους. 
Άτόνων καί ύποτυπωδών έν άρχrj, έντονωτέρων βραδύτερον. Ή 
πρώτη έκδηλωθείσα ίδιότης ύπηρξεν ή της κινήσεως, μιός τάσεως 
πρός μεταβολήν. Ή τάσις αϋτη έδωσεν είς τό δυνάμει ύπαρκτόν 
τήν ίδιότητα τού έν έκδηλώσει ύπαρκτού. Τό έν έκδηλώσει ύπαρ
κτόν άπεκλήθη ύπό τών φιλοσόφων: ζωή. Αί ίδιότητες αδται κίνη
σις καί ζωή έδωσαν συγκεκριμένην έκφανσιν είς τήν μίαν τών κο
σμογονικών καί κοσμικών ούσιών, τήν άτομικήν, ην δυάδα άόρι
στον άπεκάλεσαν οί Πυθαγόρειοι. 

Ή κίνησις λαμβάνει τήν έκφανσιν μετατοπίσεως, κατόπιν, τrj 
συνδρομrj της συνεχούς ούσίας, στροβιλισμού καί βραδύτερον 
παλμού. Τό άτομον εν τινι τρόπψ διαστέλλεται έξωτερικεύον τάς 
δυνάμεις του καί αύξάνον αύτάς, άκολούθως συστέλλεται διατη
ρούν οϋτω, τάς δυνάμεις του καί τήν αύτοτέλειάν του. Ή διαστο-
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λή έχει έννοιαν φυγοκεντρικήν, έν½J ή συστολή κεντρομολικήν. 
Τάς ίδιότητας τούτος τοϋ άτόμου οί άτομικοί φιλόσοφοι άπεκά
λουν: τήν κίνησιν: τροπήν, τήν ζωήν: ρυσμόν καί τήν διαστολήν: 
διαθηγήν. 

Ή έκδήλωσις τοϋ νόμου τής κινήσεως καί τοϋ νόμου τής 
ζωής, ητις, ώς έλέχθη, έδωσε συγκεκριμένην έκφανσιν είς τήν 
άτομικήν ούσίαν, άπό τής άρχής ύπήρξε τό αϊτιον τής έκδηλώσεως 
τοϋ νόμου τής ένεργείας, δστις έφερεν έκ τής δυνάμει καταστά
σεως είς τήν έν ένεργείc;ι τοιαύτην τήν έτέραν τών κοσμογονικών 
καί κοσμικών άρχών τήν συνεχή, ούσίαν, τήν μονάδα, κατά τήν 
όρολογίαν τών Πυθαγορείων. 

Έκ τών δύο ώς άνωτέρω ούσιών τής άτομικής καί τής συνε
χούς, μέ έκδήλους τούς τρείς νόμους των: κίνησιν-ζωή καί ένέρ
γεια σχηματίζονται αί ύλικαί μορφαί τής Φύσεως. Πρός σχηματι
σμόν αύτών ή συνεχής ούσία συνθέτει τά ότομα τής άτομικής ού
σίας είς τάς έν λόγ½J ύλικάς μορφάς. Ή αύτή πάλιν ούσία άποσυν
θέτει τάς μορφάς πρός σχηματισμόν όλλων τελειοτέρων. Δι' αύ
τόν τόν λόγον ό 'Εμπεδοκλής έλεγεν δτι ή ούσία αϋτη (ώς συνε
χής) έχει δύο άντιθέτους ίδιότητας: τήν φιλότητα καί τό νείκος. 

Ή έκδήλωσις τών δύο κοσμογονικών ούσιών έκ τής δυνάμει 
καταστάσεών των είς τήν έν ένεργείc;ι τοιαύτην δέν έγένετο συγ
χρόνως είς όλόκληρον τήν Φύσιν. Ή έκδήλωσις έγένετο καί γίνε
ται άκόμη καί σήμερον είς τά πέρατα τής δημιουργίας βαθμηδόν 
καί κα�· όλίγον. Ή έκδήλωσις ηρξατο, ώς έλεγον οί Πυθαγόρειοι, 
άρχικώς είς εν σημείον, δπερ άπεκάλουν έστίαν καί έκείθεν ηρχι
σεν έκτεινομένη πρός πόσον διεύθυνσιν. Αί έν έκδηλώσει ούσίαι, 
η μάλλον αί έκ τότων ύλικαί μορφαί έπηρεάζουν τάς πλησίον αύ
τών δυνάμει ούσίας τοϋ Χάους καί έκείναι έρχονται βαθμηδόν είς 
ένέργειαν. 

Τήν συνεχή ούσίαν τής Φύσεως άπεκάλεσαν πατέρα τών κό
σμων, διότι ή δράσις αύτών είναι γονιμοποιός, τήν δέ άτομικήν 
μητέρα τών κόσμων, διότι αϋτη γονιμοποιείται ύπό τής έτέρας. 

Σχετικώς πρός τά λεχθέντα ό Φιλόλαος (Πυθαγόρειος) έχει 
γράψει: δτι ή Φύσις συνετελέσθη άπό όπειρα (ότομα) καί περαί
νοντα (συνεχή ούσίαν, ητις δίδει τό πέρας είς τάς ύλικάς μορφάς). 
«Ή Φύσις δ' έν τψ κόσμι+ι άρμόχθη έξ άπείρων καί περαινόντων 
καί δλος κόσμος καί τά έν αύτψ πάντα». Ό ίδιος έπίσης: άρμονία 
(άρμογή, έκδήλωσις) είναι άνομοίων ενωσις (άνομοίων άτόμων) 
καί άντιθέτων (άντιθέτων ούσιών, συνεχούς καί άτομικής) συνέ
νωσις. «'Έτσι γάρ άρμονία πολυμιγέων ενωσις καί δίχα φρονεόν
των σύμφυσις». 
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Ό δέ έπίσης Πυθαγόρειος Τίμαιος ό Λοκρός έγραψεν: «δύο 
είναι αί άρχαί της δημιουργίας, έξ ών ή μία «είδος» είναι ή άρρην 
(πατήρ), ή δέ άλλη «ϋλη» είναι ή θηλεία (μήτηρ)». 

Ή συνεχής ούσία, ητις, ώς εϊπομεν, συγκροτεί τά άτομα της 
έτέρας είς μορφάς, δηλαδή τά πλάθει, έχει άποκληθrj καί Πλάστης. 

'Επειδή δέ καταλαμβάνει, ώς συνεχής, πάσαν τήν Φύσιν καί 
πληροί τόν μεταξύ τών άτόμων της άτομικης ούσίας χώρον, έχει 
άποκληθη καί: πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών. 

Τά συγκροτούντα τάς ύλικάς μορφάς της Φύσεως άτομα της 
άτομικης ούσίας άπό της έκδηλώσεως αύτών έκ τού Χάους δέν 
μένουν στατικά. Ύπακούουν καί ταύτα είς τόν καθολικόν νόμον 
της έξελίξεως, δστις διέπει σύμπασαν τήν Φύσιν, έξελίσσονται, δη
λαδή διαρκώς έκκολάπτουσι λανθανούσας αύτών iκανότητας καί ή 
δυναμική αύτών στάθμη βαίνει διαρκώς αϋξουσα. Τό ίδιον συντε
λείται κΌί είς τήν συνέχουσαν ταύτα έτέραν ούσίαν, τήν συνεχή. 
Καί αύτή όμοίως δεχομένη τάς έπιδράσεις τών έξελισσομένων 
άτόμων της άτομικης ούσίας έξελίσσεται. Έπιδρώσα δέ καί αϋτη 
τά άτομα συντελεί είς τήν έξέλιξιν αύτών. Ή έκκόλαψις ές άεί λαν
θανουσών ίκανοτήτων τών δύο κοσμικών ούσιών συνιστά τό με
γαλείον της δημιουργίας. 

Λόγυ,J της βαθμιαίας έκπορεύσεως έκ τού Χάους τών άτόμων 
της άτομικης ούσίας καί της συνεργαζομένης μέ αύτήν συνεχούς 
ούσίας ή δυναμική έξελικτική κατάστασις αύτών είναι διάφορος. 
Τά προκληθέντα είς έκδήλωσιν άτομα είναι δυναμικώτερα τών 
βραδύτερον έκπορευθέντων τά όποία θά άκολουθήσουν έν χρόνυ,J 
τήν αύτήν έξελικτικήν τροχιάν. 

Ό 'Εμπεδοκλής έλεγεν δτι εκαστον άτομον άκολουθούν τήν 
έξελικτικήν αύτού πορείαν διέρχεται διά τεσσάρων καταστάσεων, 
ας άπεκάλει «ριζώματα»: Τήν στερεόν, τήν ύγράν, τήν άέριον καί 
τήν άκτινοβόλον. Έχρησιμοποίησε δέ τούς δρους τούτους ώς δη
λωτικούς της άνόδου της δυναμικής στάθμης τού άτόμου κατά τήν 
έξέλιξιν αύτού. 

Κατά τήν έσωτερικήν φιλοσοφίαν δταν τό άτομον φθάσΙJ είς 
τήν άκτινοβόλον κατάστασιν έπέρχεται χαλάρωσις της ίσορροπίας 
δυνάμεων κέντρου καί περιφερείας αύτού, διότι ή περιφέρεια, ώς 
είναι εϋλογον, δέχεται έντονωτέρας τάς δυνάμεις της περιβαλλού
σης τό άτομον συνεχούς ούσίας. Ή χαλάρωσις αϋτη ίσορροπίας 
τείνει νά διχάσΙJ τό άτομον. Τότε μεταξύ κέντρου καί περιφερείας 
είσχωρεί ή συνεχής ούσία καί συνδέει τό κέντρον πρός τήν περι
φέρειαν. Τό γεγονός τούτο άποτελεί άνελικτικόν σταθμόν τού άτό
μου, τό όποίον άπό άτομον της άπροσώπου Φύσεως καθίσταται 
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ψυχικόν ίiτομον, εχον τούς τρείς δημιουργικούς νόμους έν δράσει: 
τήν κίνησιν, τήv ζωήν καί τήν ένέργειαν. 'Αποτελεί τρίτον πλέον 
είδος ούσίας, τήν ψυχήν. Τό ψυχικόν ατομον κατά τό λέγειν τών 
φιλοσόφων είναι: «άφ' έαυτου ές άεί κινούμενον καί ένεργουν εί
ναι». Είναι καί τουτο άίδιον, αφθαρτον καί άτελεύτητον, άθάνατον, 
ώς μορφή άπλη της Φύσεως, ώς είναι μορφή άπλη, αφθαρτος, 
άτελεύτητος καί άθάνατος τό ύλικόν ατομον, έξ οδ έξελικτικώς 
προηλθεν. Οϋτω φιλοσοφικώς αίτιολογείται ή περί άθανασίας της 
ψυχης άντίληψις της φιλοσοφίας καί τών διαφόρων θρησκειών. 
Τέκνον λοιπόν τών αύτών γονέων, τών δύο θείων δημιουργικών 
ούσιών, είναι ή ψυχή, πόσα ψυχή. 

Οί έσωτερικοί φιλόσοφοι τήν ψυχήν όρίζουσι: οί Πυθαγόρειοι 
ώς «άρτιοπέρισσον άριθμόν» (αρτιος ή άτομική ούσία καί περιπός 
ή συνεχής). Ό Φιλόλαος «μίγμα», Τίμαιος ό Λουκρός «κράμα» της 
άτομικης καί συνεχους. Ό Δημόκριτος «ψυχή είναι ατομον σφαι
ροειδές δμοιον πρός ατομον πυρός». Ό δέ Πρόκλος: «πόσα ψυχή 
μέση τών άμερίστων έστί καί τών περί τά σώματα μεριστών». 

Ό Πλάτων περιγράφων είς τόν Τίμαιον τήν έμφάνισιν της ψυ
χiΊς λέγει περί της μονάδος (συνεχους): «μίξας έαυτό μετά του έτέ
ρου συνέστησε τήν ψυχήν». 

Τό ψυχικόν ατομον άποτελεί ώς έλέχθη, τρίτην κατάστασιν. 
Κέκτηται τούς νόμους τών γονέων του. Μετέχει άμφοτέρων τώv 
κοσμικών ούσιώv. Τουτο πρίν άποβεί ψυχικόν ατομον μετείχεν ώς 
ύλικόν ατομον άκτινοβόλου καταστάσεως είς κάποιαν ύλικήν μορ
φήν. Άφ' ης δμως άπέβη ατομον ψυχικόν άπεσπάσθη αύτης καί 
άπετέλεσεν είδος τι κέντρου δυναμικου, δπερ τrj βοηθεί9 της περί 
έαυτό συνεχους ούσίας συγκεντρώνει ατομα ύλικά καί σχηματίζει 
μορφήν ώργανωμένην, μονοκύπαρον ζωϊκήν μορφήν, δι' ης δρα 
ώς είδος ζωϊκόν. Είς τήv μορφήν αύτήν παρέχει τήν κίνησιν, ητις 
είναι τό διακριτικόν πάσης ζωϊκης μορφης, «ή ψυχή είναι τό παρέ
χον τοίς ζώοις τήν κίνησιν» ελεγον οί 'Ατομικοί φιλόσοφοι, οί δέ 
Πυθαγόρειοι ωριζον τήν ψυχήν ώς «άριθμόν έαυτόν κινουντα». 

Ή σχηματισθείσα μορφή ύπόκειται, ώς ύλική μορφή, είς τόν 
νόμον της άποσυνθέσεως, θνήσκει άφου δώσει είς τήν ψυχήν δ,τ1 
ό δυναμισμός της έπ1τρέπει. Οϋτω τό ψυχικόν ατομον σχηματίζει 
έτέραν όμοίαν μορφήν είς τήν όποίαν ένσαρκουτα1 κ.ο.κ. μέχρις σ

του ή σχηματιζομένη οϋτω μορφή παύσει νά άνταποκρίνεται είς 
τήν δυναμικήν κατάστασιν του διά πολλών ένσαρκώσεων διελ
θόντος δι' αύτης ψυχικου άτόμου. Τότε τό ψυχικόν ατομον συν
τρέχει τrj συνδρομrj της συνεχους ούσίας είς τόν σχηματ,σμόν άρ
τιωτέρας μορφης ζωϊκης κ.ο.κ. προάγεται δυναμικώς σχηματίζον 
τελειοτέρας πρός ένσάρκωσιν αύτου ζωϊκάς μορφάς. 



360 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

Έθεωρήσαμεν εν τοίς άνωτέρω τήν περίπτωσιν τού πρώτου 
επι της Γης συσταθέντος ψυχικού άτόμου, δπερ συνέτρεξεν είς 
τόν σχηματισμόν τού άπλού μονικυπάρου όργανισμού εν άρχrj καί 
συνθετωτέρων ζωϊκών όργανισμών κατόπιν. Τά μετά τό πρώτον 
ψυχικόν άτομον συνιστώμενα ψυχικά άτομα εύρίσκοuν ετοιμον 
τόν τύπον της μορφής, μονοκυπάρου η συνθετωτέρας καί δι' αύ
τών άνελίσσονται. 

Είς τό σημείον τούτο πρέπει νά εξαρθrj δτι 6 σχηματισμός, ώς 
έλέχθη, τών διαφόρων ζωϊκών όργανισμών κατά τό μάλλον καί 
μάλλον τελειοτέρων όφείλεται άφ' ένός είς τόν ψυχικόν παράγον
τα (ψυχικόν άτομον άνελισσόμενον), άφ' έτέρου δέ είς τήν περί 
αύτό συνεχrϊ ούσίαν, ητις συνθέτει τούς όργανισμούς, οϊτινες κλη
ροδοτούνται καί χρησιμεύουν διαιωνιζόμενοι πρός ενσάρκωσιν 
νέων Ψυχών. Ή συνεχής άγεται είς τήν δρόσιν σχηματισμού τών 
διαφόρων τύπων όργανισμών έπηρεαζcμένη άπό τάς εκάστοτε 
ενεργούσας κοσμικός συνθήκας, τάς κοσμικός επιδράσεις εγγύς η 
μακράν της Γης ούρανίων σωμάτων καί τούτο άποτελεί νόμους 
της άρχαίας επιστήμης της άστρολογίας. Παρατηρούμεν είς τήν 
ζωϊκήν κλίμακα τού πλανήτου μας άπό τών πρώτων γεωλογικών 
αίώνων άνοδον, τελειοποίησιν τών μορφών, τούτο συμβαίνει καί 
διότι αί Ψυχαί της Γης είς τόν μακρόν τούτον χρόνον εξελίσσονται 
καί συντρέχουν είς τόv σχηματισμόν πληρεστέρων όργανισμών, 
άλλά καί διότι αί κοσμικοί έπιδράσεις ας δέχεται ή Γη κατά τάς μα
κράς τούτος χρονικός περιόδους γίνονται τελειότεραι, λόγυ_J της 
δυναμικής άνόδου τών ούρανίων σωμάτων, έγγύς η μακράν αύτης 
εύρισκομένων. Οϋτω συντελείται έν τι;, πλανήτι:ι μας ή έξέλιξις 
τών ζωϊκών είδών (αίτια: ή ψυχή καί αί κοσμικοί έπιδράσεις). 

Είς τόν φυτικόν κόσμον, δπου δέν ύπάρχει 6 ψυχικός παρά
γων, ή έξέλιξις τών είδών όφείλεται άποκλειστικώς είς τάς κοσμι
κός έπιδράσεις. 

Διά της λίαν μακρός είς μορφάς καί είς χρόνον ζωϊκης όντολο
γικης κλίμακας, ή ψυχή, ένσαρκουμένη, καί άποσαρκουμένη έπί 
μακρόν χρόνον είς εκαστον είδος μορφής, φθάνει είς τήν τελειο
τέραν όργανικήν μορφήν τού πλανήτου μας. Τήν άνθρωπίνην. 
Τούτο άποτελεί σταθμόν είς τήν άνελισσομένην ψυχήν. Διά τήν 
σύστασιν της άνθρωπίνης μορφής, κατά τήν έσωτερικήν παράδο
σιν, συνέτρεξαν ίσως καί ετεροι δροι. Τόσον ή ψυχή δσον καί ή 
όργανική τού άνθρώπου μορφή είναι άποτέλεσμα έξελίξεως καί τό 
έπιστέγασμα αύτης, μιός μακρός ζωϊκης άνελίξεως. Δι' αύτό οί Π υ
θαγόρειοι έλεγαν: «τά ζώα είναι οί πρόγονοι τών άνθρώπων». 

Καί οϋτω κλείομεν τήν μακράν ταύτηv παρένθεσιν, τήν όποίαν 
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έκρίναμεν δτι έπρεπε ν άνοιχθ6 ϊνα άποσαφηνισθ6 πώς θεωρεϊ 
τήν ψυχήν ή έσωτερική φιλοσοφία. Ώς έξετέθη ή ψυχή είναι συγ
κεκριμένον πραγμα της Φύσεως καί ούχί άόριστος καί συναισθη
ματική τις έννοια, ώς θεωρεϊ ταύτην ή θύραθεν φιλοσοφία καί ή 
έπιστήμη άκόμη της ψυχολογίας, ητις πολλάκις άποκαλεϊ έαυτήν 
ψυχολογίαν όψυχον. 

Έκ τών έκτεθέντων αίτιολογεϊται πλήρως, φιλοσοφικώς, ή έν
νοια της μεταξύ τών άνθρώπων άδελφότητος. Εϊμεθα άδελφοί 
διότι καί ώς ψυχαί καί ώς όργανικαί φύσεις έχομεν τούς αύτούς 
γονεϊς, τάς δύο κοσμικός ούσίας. 

Της μεταξύ τών άνθρώπων δμως άδελφότητος έχουν φύσει 
δικαιώματα καί τά ζώα, δτινα δικαίως ώνομάσθησαν νεώτεροι 
άδελφοί μας. Ή άντίληψις αϋτη γεννα είς τόν όνθρωπον ώρισμέ
νας δι' αύτά ύποχρεώσεις. 

Διά της φιλοσοφικης αίτιολογήσεως της άδελφότητος, αίτιολο
γεϊται ή άδελφότης καί ώς νόμος ήθικός, έχων βάσιν φυσικήν καί 
πραγματικήν. Ή άντίληψις αϋτη ύπαγορεύει κατά τρόπον συνειδη
τόν τάς έκ της άδελφότητος άπορρεούσας πρός πάντα όνθρωπον 
ύποχρεώσεις. Καί ή θεμελιώδης ύποχρέωσις πού ύπαγορεύει είναι 
ή της άγάπης ώς ήθικης άρχης. 'Υπαγορεύει δηλαδή, ώς καθήκον, 
τήν άναγνώρισιν τών φυσικών δικαιωμάτων πάντων τών άνθρώ
πων, έπί της ζωης, τών μέσων της ζωης, της προόδου καί της 
έλευθερίας. 

'Όταν τό καθηκον τοCιτο της άγάπης πρός πάντα όνθρωπον γί
νι:ι ίδιότης της ψυχης του άνθρώπου, καθίσταται διά τόν όνθρω
πον βίωμα καί έκδηλοCιται πλέον πηγαίως ώς συναίσθημα. Ώς κα
λωσύνη, ή όποία χαρακτηρίζει τόν άνώτερον όνθρωπον. Ό άδελ
φός Άντων. Άδριανόπουλος έγραφεν όλλοτε περί της άγάπης: 
«Ό νόμος της άγάπης πρέπει νά έκδηλοCιται είς τάς ψυχός πάντων 
ώς συναίσθημα σκοποCιν τήν πλήρωσιν δλων τών άναγκών της 
κοινωνίας καί έξασφαλίζον τήν πρόοδον άπάντων τών άνθρώπων. 
'Ήτοι νά έξασφαλίζΙJ τήν άπρόσκοπτον διανοητικήν, ήθικήν, οίκο
νομικήν καί κοινωνικήν αύτών άνάπτυξιν καί νά καθιστα διά της 
ένεργείας του άρμονικάς τάς σχέσεις των ώστε ή κοινωνία τών 
άθρώπων νά έμφανίζrJ πράγματι σύνολον νοητικών καί ήθικών όν
των, δικαιολογοCιν τήν φυσικήν άξίαν της μαλλον ύπερόχου, μετα
ξύ πάντων τών όντων της γης, άνθρωπίνης μορφης. Ό νόμος 
της άγάπης πρέπει νά νοηται ώς συναίσθημα της άνθρωπίνης ψυ
χης, δπερ γίνεται έπί τ6 βάσει τού προτύπου τής καθολικής άγά

πης, ητις έκδηλοCιται ώς διακανονιστικός νόμος τών σχέσεων καί 
τών ένεργειών πασών τών μορφών της Φύσεως, διά του όποίου 
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έπιτυγχάνονται αί δυναμικοί άνελίξεις καί διά τούτων αί μεταμορ
φώσεις αυτων, σύν τ� έκδηλώσει ύπό της άνθρωπίνης ψυχής της 
διανοητικής καί ήθικης αύτών άξίας άξία δέ είναι δ,τι έχει διά της 
ένεργείας του ώς άποτέλεσμα δυναμικήν αϋξησιν πρός περαιτέρω 
πρόοδον». 

Πρότυπον λοιπόν της καθολικής άγάπης, πού πρέπει ν' άποβ� 
συναίσθημα της ψυχής τού άνθρώπου, είναι ή καθολική άγάπη 
πού έκδηλούται έν τ� Φύσει. 

Τό έν τ� Φύσει τούτο ύπόδειγμα καθολικής άγάπης διαπιστού
μεν τόσον είς τήν άπρόσωπον Φύσιν, δσον καί είς τάς πνευματι
κός αύτης μορφάς. 

Τίποτε μέσα είς τήν Φύσιν, ούδεμία αύτης μορφή λειτουργεί 
άνεξάρτητος άπό τάς όλλας μορφάς καί μεμονωμένη. Πόσα μορφή 
καί μικρά καί μεγάλη δέχεται καί δίδει δυνάμεις είς όλλας μορφάς. 
Μεταξύ τών διαφόρων μορφών άσκείται άλληλεπίδρασις. Ταύτα 
άποτελούν έκδηλώσεις άγάπης. 'Από τάς φυγοκεντρικός δυνάμεις 
τών άτόμων της άτομικης ούσίας, μέχρι τών έπιδράσεων πού 
άσκούν πρός όλληλα τά ούράνια σώματα. 

'Έτερον ύπόδειγμα άγάπης είναι αί κατά τήν έσωτερικήν παρά
δοσιν άσκούμεναι έπιδράσεις έκ τού πνευματικού κόσμου πρός 
τούς άνθρώπους καί τό έκδηλον δέ αύτοίς ένδιαφέρον τών πνευ
ματικών θείων όντων, δπερ παντοιοτρόπως έκδηλούται, διά δια
φόρων αύτών ενεργειών. 

Έκεί είς τάς ύψηλάς Χώρας, ή άγάπη καί ή δικαιοσύνη άποτε
λούν καθεστώς της κοινωνίας τών πνευματικών όντων, ώς διαφαί
νεται έξ ύπαινιγμών θείων άνδρών αϊτινες έφθασαν μέχρις ήμών. 
Ίδού τί γράφει κάπου τό Ζοχάρ, τό βιβλίον λάμψεως της έβραϊκης 
Καβαλά: «Εϊς τινα τών ι'ιwηλοτέρων Χωρών τού Ούρανού ύπάρχει 
άνάκτορον καλούμενον της άγάπης». 

'Υπέροχα δμως παραδείγματα άγάπης, προσιτά είς πόντος 
τούς άνθρώπους, είναι ή άγάπη τήν όποίαν έδίδαξαν διά τού παρα
δείγματος αύτών οί μεγάλοι όνδρες της άνθρωπότητος, οί θείοι 
Μυσταγωγοί. 

Ουτοι, ού μόνον έδίδαξαν τήν άγάπην διά τών πράξεων αύ
τών, άλλά καί άφηκαν είς ήμός παρακαταθήκας πολυτίμους περί 
της έννοίας της καθολικότητας της άγάπης. 

(Τό τέλος είς τό έπόμενον τεύχος) 



1987 363 

ΚΩΣΤΗΣ Μ ΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

C Η έξόντωσις τών � Αλβιγηνών 

Σκότος καλύπτει τήν ϊδρυσιν τής κινήσεως τών Άλβιγηνών, οί 
όποίοι ηκμασαν εiς τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν κατά τόν 12ον αiώ
να καί έξοντώθησαν μέχρις ένός κατά τό α' ημισυ του 13ου αiώ
νος. 

Ούδέν εiναι γνωστόν διά τόν πρώτον Διδάσκαλον τών Άλβι
γηνών. Μήπως ητο ό Πέτρος 'Αβελάρδος, πού έδίδασκε κατά τό 
α' ημισυ του 12ου αiώνος; Μήπως ητο ό βούλγαρος Μυστικός Νι
κήτας, ό όποίος έπεσκέφθη κατ' έπανάληψιν τήν Νότιον Γαλλίαν 
καί εγραψεν ενα βιβλίον περιέχον τήν πνευματικήν του διδασκα
λίαν; Μήπως ή φιλοσοφία τών Άλβιγηνών ητο άπήχησις μυστικών 
διδασκαλιών του Βυζαντίου; 

'Αλλά ποίοι ησαν ol Άλβιγηνοί, καλούμενοι έπίσης καθαροί; 
Ήσαν ένθουσιώδεις ζηλωταί, ol όποίοι προσπαθουσαν νά διάγουν 
μίαν τελείαν ζωήν, πέραν τών νεκρών διδαγμάτων τής Παπικής 
'Εκκλησίας, ή όποία τούς κατεδίωξε μετά πείσματος ώς αίρετικούς 
κς�ί όλοκληρωτικώς τούς έξόντωσεν. 

Ώς διδάγματα τών Άλβιγηνών άναφέρονται αί άπόψεις δτι δ
λοι οί όνθρωποι εiναι ϊσοι. 'Ότι τά άγαθά του ένός άνήκουν καί εiς 
τόν όλλον. 'Ότι ή ζωή είναι ενα εiδος τιμωρίας καί έάν κανείς δέν 
θέλη να μετενσαρκουται ότελευτήτως, πρέπει νά κατορθώση τήν 
άπάρνησιν δλων τών ύλικών άγαθών, ώστε τό πνευμα του νά 
έξαρθή μέχρι του Θεου. 'Ότι τό iδανικόν του άνθρώπου πρέπει να 
εiναι ή τελεία ζωή. 'Ότι δέν πρέπει νά τρώγουν κρέας, διά νά μr'ι 
άφαιρουν τήν ζωήν όπό τά ζώα, οϋτε νά πίνουν κρασί, διότι τό οi
νόπνευμα σκοτίζει τήν δρόσιν του πνεύματος. 'Ότι δταν ό άνθρω
πος ύψωθή εiς ενα βαθμόν τελειότητας, πρέπει νά άπέχη του γά
μου καί τής σεξουαλικής πράξεως. 

Ένωρίτατα οί Άλβιγηνοί έθεωρήθησαν αίρετικοί καί καταδιώ
χθησαν. Κατά διαταγήν του Βασιλέως Ροβέρτου Β ', Άλβιγηνοί 
συλλαμβάνονται είς μίαν οίκίαν τής Όρλεάνης, σύρονται εlς τήν 
έκκλησίαν, δπου ό 'Επίσκοπος του Μπωβαί τούς όνακρίνει, ένώ 
έτοιμάζεται δι', αύτούς ή πυρά. 

'Αλλά ή κίνησις τών Άλβιγηνών έπεκτείνεται. Ό έκ Βρεπάνης 

Έόν στιγματίζει τόν πλουτον τών Ιεραρχών, τήν σκληρότητα τών 

ίσχυρών, τήν διαφθοράν του Κλήρου. 'Αναπτύσσει τάς διδασκα-
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λίας τών Καθαρών καί καθίσταται δημοφιλής. Συγκεντρώνει περί 

αύτόν πολυαρίθμους όπαδούς, μετά τών όποίων στρατοπεδεύει 

είς τά δάση. 
Ό άρχιεπίσκοπος της Ρέϊμς διασκορπίζει τό άπειλητικόν κύμα 

τών όγνών τούτων ζηλωτών. Ό Πάπας Εύγένιος ό Γ' προεδρεύει 

αύτοπροσώηως Συνόδου, ή όηοία καταδικάζει τόν Έόν, ώς αίρετι

κόν. Ή 'Εκκλησία όνομάζει τούς Καθαρούς «λέπραν τού Νότου». 

Μερικοί Άλβιγηνοί έλαβαν τήν δυνατότητα, διά της έλευθέρας 

έρεύνης, νά εϋρουν λύσεις είς τά μεταφυσικά προβλήματα, τά 

όποία έβασάνιζον τούς διανοουμένους. Οί πολλοί, πού δέν είχαν 

ηνευματικάς άνησυχίας, άλλ' ήγανάκτουν διά τόν πλούτον καί τήν 

άνηθικότητα τών έπισκόηων, έηανεύρισκον είς τούς λόγους τών 

Καθαρών τήν άγνήν διδασκαλίαν τού 'Ιησού. 
Ή διδασκαλία τών Καθαρών έμφανίζεται κυρίως ώς διδασκα

λία άνιδιοτελείας. 'Ένας πλούσιος άστός είς τήν Καρκασσόν δέν 
μπορεί πλέον νά ύηομένη εiς τήν iδέαν δτι είναι πλούσιος, ένώ 
ύπάρχουν τόσοι πτωχοί. Μεταφέρει τά πλούσια έπιπλά του στό 
δρόμο, γιά νά πάρουν άπ' αύτά δσα θέλουν oi πτωχοί. 

'Αλλού ενας βραδύγλωσσος όποκτά εύφράδειαν, λόγω της 
έπιθυμίας του νά γνωρίση ατούς άδελφούς του δτι διά νά άποφύ
γουν τόν άδυσώπητον τροχόν τών μετενσαρκώσεων, πρέπει νά 
άηοβούν άμέσως τέλειοι. 

Ή άπάρνησις τών έγκοσμίων είναι ενας ήθικός νόμος, πού 
διαδίδεται μέ καταπληκτικήν ταχύτητα. Οί δρόμοι γεμίζουν άπό 
άσκητάς πού βαδίζουν γυμνόηοδες, διά νά γνωρίσουν είς τούς 
άδελφούς των 1 ,1v πνευματικήν ζωήν. Πάντοτε οί ταπεινοί είναι οί 
έμπνευσμένοι. Τό πνεύμα όηομακρύνεται όηό τό χρυσάφι τών έκ
κλησιών καί τών άρχόντων. Οί Άλβιγηνοί όπομακρύνονται άπό 
τόν Θεόν τών έκκλησιών καί τών πλουσίων ίεραρχών, τιμώντες 
τόν έσωτερικόν Θεόν, τού όποίου τό φώς είναι τόσον περισσότε
ρον όρατόν, δσον ή ζωή είναι όγνοτέρα καί πληρεστέρα όγάηης 
διά τούς όμοίους τους. 

Δέν μπορεί νά ύπάρξη μεγαλύτερον έγκλημα, στά μάτια τών 
έγωϊστών άνθρώπων, άπό τήν όνιδιοτέλειαν καί τήν άγάπην. Τό 
μίσος πού γεννά ή ήθική άνωτερότης των όλλων είναι πάντοτε 
άμείλικτον. Ή Χριστιανική 'Εκκλησία, μέ τόν πλούτον της καί τά 
iσχυρά μοναχικά Τάγματα, δέν μπορεί νά συγχωρήση ατούς καθα
ρούς νά δίδουν τό παράδειγμα ένός όγνού άσκητισμού. Δέν ύπάρ
χει είς τήν iστορίαν σκληροτέρα τραγωδία όπό τήν έξόντωσιν τών 
Άλβιγηνών της Μεσημβρινής Γαλλίας, όργανωθείσαν όπό τόν Πά
πα, τόν Βασιλέα της Γαλλίας καί τούς αρχοντας τού Βορρά. 
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Ή Μεσημβρινή Γαλλία ητο τότε, μετά τήν σοφήν Ίσπανίαν 
τών 'Αράβων, τό πλέον πολιτισμένον μέρος της Γης. Ό 'Αριστοτέ
λης καί ό Πλάτων, ol όποίοι εiχον μεταφρασθη άπό τούς "Άραβας 
της Γρανάδας είς τήν Λατινικήν, άπετέλουν τήν τροφήν τών λο
γίων. Ή φιλοσοφία τών τροβαδούρων όνθοϋσε. ΑΙ πόλεις εiχον 
δημοτικός έλευθερίας. 

Ό Πάπας 'Ιννοκέντιος Γ', μόλις άν�λθΕv εlς τόν θρόνον τοϋ 
Άγ. Πέτρου, διεκήρυξεν δτι θά έξοντώση τούς άσεβείς. Έδίδα
σκεν δτι δποιος σχηματίζει προσωπικήν Ιδέαν περί Θεοϋ, μή συμ
φωνοϋσαν μέ τό δόγμα της Έκ�λησίας, πρέπει άδιστάκτως νά καί
γεται. Έζητοϋσε νά έκθάπτωνται τά πτώματα τών νεκρών αίρετι
κών, διά νά τούς άφαιροϋν τήν εlρήνην, έπί της όποίας ούδέν δι
καίωμα είχον. Γνωρίζει τήν όγνότητα τών Άλβιγηνών, άλλά τούς 
όνομάζει «λάγνον αϊρεσιν», πού βράζει άπό άκολάστους πόθους». 

Είς τήν Τουλούζην, πού ητο ή πρωτεύουσα τοϋ καθαρισμοϋ, 
ύπηρχεν ενας σεβάσμιος γέρων, όνομαζόμενος Πέτρος Μωράν. 
Είς τήν Οίκίαν του έγίνοντο al νυκτερινοί συγκεντρώσεις τών κα
θαρών. Είχε μεγάλην περιουσίαν καί άπελάμβανε μεγίστης ύπολή
ψεως. Κάθε τρία χρόνια έξελέγετο μεταξύ τών συμβούλων της δη
μοτικής άρχης της πόλεως. 01 Ιεράρχαι τόν έκάλεσαν είς άνάκρι
σιν, έκριναν δτι ητο ένοχος αlρέσεως καί τόν κατεδίκασαν είς θά
νατον. Ό όγδοηκοντούτης γέρων δέν είχε τήν δύναμιν τοϋ μάρτυ
ρος. Τόν κατέλαβεν ό φόβος τοϋ θανάτου καί διά νά σωθη άπ' αύ
τόν έζήτησε νά έπανέλθη στούς κόλπους της Ρωμαϊκής 'Εκκλη
σίας. Τοϋ έπέβαλαν νά βαδίση γυμνός άπό τήν φυλακήν είς τήν 
έκκλησίαν, μαστιγούμενος καθ' όδόν. Έκεί, γονυπετής, νά άπαρνη
θη τήν πίστιν του, νά μεταβαίνει έπί 40 ήμέρας πρός μαστίγωσιν 
καί είς τάς άλλος έκκλησίας της πόλεως, νά δημευθη ή περιουσία 
του καί νά ταξιδέψη διά προσκύνημα είς τούς 'Αγίους Τόπους. 

Όλα έγιναν, άλλά δταν έγύρισεν όρχισε νά κηρύσση μυστικά 
τόν καθαρισμόν. Ό καθαρισμός έμεγάλωνεν. Αί έκκλησίαι παρέ
μενον κενοί. Μία πνευματική 'Εκκλησία, χωρίς Ιερείς καί όμφια, 
έθριάμβευε. 

Κατά διαταγήν τοϋ Πάπα κηρύσσεται πόλεμος άφανισμοϋ κα
τά τοϋ Κόμητος της Τουλούζης καί όλοκλήρου της Μεσημβρινής 
Γαλλίας. 01 σταυροφόροι προσέρχονται ένθουσιώντες. Ή έκκλη
σία τούς έξασφαλίζει τά ϊδια πνευματικά ώφέλη πού είχαν οί σταυ
ροφόροι: Τήν όφεσιν τών όμαρτιών καί τόν Παράδεισον. Τά ύλικά 
ώφέλη ησαν περισσότερον χειροπιαστά: Τά πλούτη τών πύργων, 
ή εύφορία της γης, ή άφθονία τών οϊνων, ή καλλονή τών γυναι
κών τοϋ Νότου. 
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'Αρχηγός της έκστρατείας όρίζεται ό Σίμων ντέ Μονφόρ. Είναι 

60 έτών, δταν όρχίζει τήν σταυροφορίαν, καί έχει παύσει νά έπι

θυμη τάς γυναίκας. Τούτο τόν καθιστά άνελέητον. Δέν γνωρίζει 

γράμματα. Είναι φοβερά μύωψ. 'Όταν πολεμά δέν βλέπει τόν 

έχθρόν. Κτυπά μέ τήν σπάθην του κατά τύχην καί γελά μέ τούς 

ίππότας του διότι κατορθώνει νά θανατώνη χωρίς νά βλέπη. 'Υπα

κούει τυφλώς στίς διαταγές τού Πάπα. Είναι πλεονέκτης, άλλά 

γενναιόδωρος πρός τόν κληρον. Δέν βλέπει μακρύτερα όπό τή μύ

τη του, όλλά διακρίνει τά πλούτη διά μέσου τών τειχών καί δταν 

κυριεύη μίαν πόλιν, ξέρει ποιον κάτοικον πρέπει νά καταγγείλη ώς 

αίρετικόν, διά vά δημεύση τήν περιουσίαν του. Ή Ιπποτική τιμή 
του είναι άγνωστη. Κατέχεται όπό μανίαν καταστροφης καί λεηλα
σίας. Φονεύει τούς αίχμαλώτους. 'Εγκαταλείπει τούς δικούς του 
τραυματίας στά χέρια τών έχθρών. Είναι όνελέητος πρός δλους. 

Πνευματικός καθοδηγητής της έκστρατείας είναι ό μετέπειτα 
ίδρυτής τού Τάγματος τών Δομηνικανών, ό ίσπανός Δομήνικος. Εί
ναι καί αύτός άνελέητος διά τούς αίρετικούς, δηλαδή διά τούς Άλ
βιγηνούς. Βαδίζει καί αύτός μέ γυμνά πόδια, δπως οί Άλβιγηνοί 
άσκηταί, διά νά δείχνη ταπεινοφροσύνην καί νά προσηλυτίζη εύ
κολώτερα. Σχεδιάζει τήν ϊδρυσιν ένός τρομερού Τάγματος, πού θά 
φέρει τό όνομά του καί θά προσηλυτίζη βραδύτερον διά της βίας. 
Δέν βρίσκει ποτέ εναν λόγον έπιεικείας. Δέν μεσολαβεi ποτέ ύπέρ 
τών γυναικών η τών τέκνων τών αίρετικών, τά όποια σφάζουν 
ένώπιόν του. 

Τό 1234, καθώς μετέβαινεν είς τό έστιατόριον του Μοναστη
ρίου, διά νά συμπληρώση μίαν θρησκευτικήν έορτήν δι' ένός δεί
πνου, μαθαίνει δτι μία αiρετική γυναiκα της Τουλούζης άπέθνησκε 
καί έπερίμενε τόν έπίσκοποv τών Καθαρών, διά νά τήν εύλογίση 
πρίν πεθάνη. Σπεύδει πλησίον της. Ή έτοιμοθάνατος, άπατηθεiσα, 
νομίζει δτι πρόκειται περί τού έπισκόπου τών Καθαρών καί έπικυ
ρεi τήν πίστιν της. Άπαντώσα είς τάς έρωτήσεις του, άναφέρει τά 
όνόματα τών πιστών πού γνωρίζει. Οί Δομηνικανοί τήν καταδικά
ζουν άμέσως καί προφθάνουν νά τήν ίδούν καιομένην είς τήν γει
τονικήν πλατείαν, χωρίς νά καθυστερήση έπί πολύ τό δεiπνον 
τους. 

Ή Μεσημβρινή Γαλλία θά ήδύνατο νά όντισταθη κατά της 
έναντίον της σταυροφορίας, έάν ό Κόμης της Τουλούζης ηθελε vά 
πολεμήση. Άλλ' ο�τος, δούλος τών γυναικών, έπροτίμησε, πρός 
ήσυχίαν του, νά ύποταγη στόν Πάπα. Oi σταυροφόροι έκυρίευσαν 
τήν Μπεζιέρ, δπου είχον συγκεντρωθη 60.000 άνθρωποι, όχι βε
βαίως δλοι Άλβιγηνοί, καί προέβησαν είς όγρίαν σφαγήν. Τήν πα-
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ραμονήν της έπιθέσεως ενα Συμβούλιον τών πολεμαρχών και ιε
ραρχών είχεν άποφασίσει τήν όλικήν έξολόθρευσιν τοϋ πληθυ
σμού. Δέν ησαν δλοι Καθαροί. Ύπηρχον καί πολυάριθμα πιστά τέ
κνα της 'Εκκλησίας. 'Ένας άφελής βαρώνος έρώτησε: Πώς θά δια
κρίνωμεν τούς πιστούς καθολικούς άπό τούς αlρετικούς Καθα
ρούς; 'Ένας Ιεράρχης άπήντησε: «Φονεύσατέ τους δλους. Ό Θεός 
γνωρίζει νά άναγνωρίση τούς ίδικούς του». 

Ό Σίμων ντέ Μονφόρ έξολοθρεύει τούς Καθαρούς, άλλά καί 
δλους τούς κατοίκους της Μεσημβρινής Γαλλίας, διά πυράς καί σι
δήρου. ΠαντοΟ στ_ήνει άγχόνας καί καίει αlρετικούς. ΟΙ Άλβιγηνοί 
καταφεύγουν στά δάση τών Πυρηναίων. 

Ό Κόμης της Τουλούζης ματαίως Ικέτευσε τόν βασιλέα της 
Γαλλίας,· τόν βασιλέα της 'Αγγλίας, τόν αύτοκράτορα της Γερμα
νίας. Ματαίως μετέβη νά γονυπετήση κλαίων εfς τά πόδια του Πά
πα. 'Αντελήφθη δτι καμμία χαμέρπεια δέν θά τόν έσωζεν. Ή αϊρε
σις ητο τό πρόσχημα. Ή εύφορος γη καί αl πόλεις του ησαν έκεί
ναι τάς όποίας έπεθύμουν. Τότε άπεφάσισε νά άντισταθη. Άλλά 
ητο πολύ άργά. ΟΙ περισσότεροι πολεμισταί του είχαν έξολοθρευ
θη. Ό ίδιος είχε παραδώσει τούς καλύτερους άπό τούς δικούς 
του. Είς τήν Τουλούζην ό έπίσκοπος είχε θανατώσει 1 Ο χιλιάδες 
άτομα, κατηγορηθέντα ώς αlρετικά. Ό έπίσκοπος αύτός ητο ενας 
τυχοδιώκτης χωρίς καμμίαν πίστιν, ό όποίος γηράσκων ήσπάσθη 
τό στάδιον, διά τοϋ όποίου, τήν έποχήν έκείνην, έπλούτιζε κανείς 
τό ταχύτερον. 

Ή Τουλούζη δέν είχε καταληφθη άπό τόν Σίμωνα ντέ Μον
φόρ, χάρις είς τόν ήρωϊσμόν τών κατοίκων της. ΟΙ σταυροφόροι 
άνετράπησαν πρό τών τειχών της καί έγκατέλειψαν τήν όπόρθη
τον πόλιν, διά νά ύπάγουν άλλοϋ νό λεηλατήσουν. 

Ή Τουλούζη πολιορκείται έκ νέου. Μία πέτρα, έκσφενδονι
σθείσα δι' ένός καταπέλτου, τόν όποίον χειρίζεται μία νέα, της 
όποίας τό όνομα παρέμεινεν όγνωστον, διαρρηγνύει τό κρανίον 
τοϋ Σίμωνος ντέ Μονφόρ. Ή πολιορκία λύεται, τό πτώμα τοϋ άρ
χηγοϋ διακομίζεται μέ εύλάβειαν άπό μοναστήρι σέ μοναστήρι, 
άπό έκκλησία σέ έκκλησία, ένώ κατά τήν διαδρομήν λίθοι ρίπτον
ται άπό ύψώματα, ώς μαρτυρία της λαϊκής κατάρας. 'Επί της σαρ
κοφάγου του έχάραξαν: «Μάρτυς ένδοξώτατος τοϋ Ίησοϋ Χρι
στου». Μετά 6 αίώνας, κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, έσπασαν 
τήν σαρκοφάγον καί έσκόρπισαν τά όστά. 

Είς τό δράμα τών Άλβιγηνών, τό όποίον διήρκεσε μίαν 1 ΟΟε
τίαν, εύρίσκομεν νά πρωταγωνισθοϋν δύο γυναίκr.ς, όνομαζόμεναι 
καί αί δύο Έσκλαρμόνδη. Ή Έσκλαρμόνδη ντέ Φουά τών πύρ-
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γων, ή άγνή, καί ή Έσκλαρμόνδη ντ' Άλιόν τών δασών, ή έρωτο
μανής, ή όποία περιεπλανότο μέ τούς καταδιωκομένους Άλβιγη
νούς, έπολέμησε σάν άνδρας καί άπέθανε μέ τούς τελευταίους 
Άλβιγηνούς. 

Ή Έσκλαρμόνδη ντέ Φουά τών πύργων εiχεν άπό νεαρός 
ήλικίας άφιερωθη στόν Καθαρισμόν καί τήν άγνότητα. Είς τόν 
πύργον τοϋ πατρός της συνήντησε - μικρό παιδί - τόν Νικήταν πού 
περιεπλανότο στή Μεσημβρινή Γαλλία, διά νά φέρη τήν διδασκα
λίαν της 'Ανατολής. 'Αλλά πρίν γίνη ή άπόστολος καί ή έμπνεύ
στρια τοϋ Καθαρισμού, ύπέστη ενα μακρόν μαρτύριον. Έδόθη 
ύπό τοϋ πατρός της είς ενα κτηνώδη πολεμιστήν, ό όποίος ένυμ
φεύθη τήν νεάνιδα, διά νά τήν έχη εύπειθές όργανον τών άπολαύ
σεών του, μετά τά κυνήγιά του καί τάς ίπποδρομίας. Ή Έσκλαρ
μόνδη ύφίστατο καθημερινόν βιασμόν καί μόνον μετά τόν θάνα
τον τοϋ συζύγου της ήρχισε τό άποστολικόν της στάδιον, πού 
διήρκεσε 30 έτη. Συνήσπισεν δλους τούς άρχοντας τών Πυρη
ναίων κατά της έξουσίας τοϋ Πάπα καί της τοπικής τυραννίας τών 
μοναστηρίων. Έφήρμοσε τήν θρησκείαν τοϋ πνεύματος καί άπέβη 
ή σοφή Έσκλαρμόνδη. 

Ή ϋπαρξίς της κατέστη θρυλική. Οί Άλβιγηνοί μάρτυρες, 
άνερχόμενοι είς τήν πυράν, παρηγοροϋντο σκεπτόμενοι δτι ύπηρ
χε κάπου, είς τά Πυρηναία, είς τόν Πύργον τών Μονσεγκύρ, μία 
ώραία πυργοδέσποινα, πού ϋψωνε τάς χείρας πρός τόν ηλιον, είς 
τήν όποίαν εiχεν ένσαρκωθη ή τελεία άγνότης της πίστεώς των. 

Διαβλέπουσα τήν μελλοντικήν καταστροφήν της μεσημβρινής 
Γαλλίας, ή σοφή Έσκλαρμόνδη είχε κτίσει, ώς τελευταίον καταφύ
γιον τών διωκομένων Καθαρών, τόν άπόρθητον πύργον τοϋ Μον
σεγκύρ. Έκεί έπορεύοντο κατά τήν νύκτα, διά μέσου σκαλιών 
άτραπών, δλοι οοϋι δέν ήθελον v· άπαρνηθοϋν τήν πίστιν των, δ
λοι δσοι διέφυγαν τάς σφαγάς τών εύσεβών πολεμιστών τοϋ Πά
πα. τάς καταγγελίας τών καλογήρων, τάς ύπογείους φυλακάς της 
'Ιερός Έξετάσεως. 

Ό λίθος πού έθραυσε τό κρανίον τοϋ Μονφόρ εiχεν άφήσει, 
δι' όλίγον μόνον καιρόν, τήν Τουλούζην έλευθέραν. ΟΙ έπίσκοποι 
τοϋ Πάπα έπανηλθον μέ τάς άκολουθίας των. Τό δικαστήριον της 
'Ιερός Έξετάσεως, συσταθέν διά νά άνακαλύπτr:� τήν κρυμμένην 
αϊρεσιν, άποτελούμενον άπό φανατικούς Δομηνικανούς, ήρχισε νά 
λειτουργη είς δλας τάς πόλεις. Οί μεγάλοι άρχοντες, κατατρομαγ
μένοι, έπανηλθον είς τόν Καθολικισμόν, είς τήν αύστηράν θρη
σκείαν πού δέν συγχωρεί τήν παραμικράν διαφοράν άπό τό άναλ
λοίωτον δόγμα της, καί παραδίδουν οί ϊδιοι τούς ύπηκόους των είς 
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τήν 'Ιερόν 'Εξέτασιν. Ό Κόμης της Τουλούζης πηγαίνει νά μαστι
γωθη εiς τήν NOTRE DAME τών Παρισίων, διά νά καταδείξη τήν 
πίστιν του είς τήν 'Εκκλησίαν καί τόν βασιλέα. 

'Έφεραν είς τήν Τουλούζην πολλούς καθηγητάς, διά νά όνο
διοργανώσουν τό εως τότε άνεξάρτητον Πανεπιστήμιόν της καί νά 
διδάξουν τό θεοκρατικόν Δίκαιον. Είς τόν τόπον δπου είχε διαμεί
νει ό δγιος Δομήνικος άνήγειραν τό μέγαρον της 'Ιερός 'Εξετά
σεως. 01 Ίεροξετασταί δεικνύουν μέγιστον ζηλον. Αί ύπάρχουσαι 
φυλακαί είναι άνεπαρκείς καί πρέπει νά άνεγερθούν νέοι, είς δλας 
τάς συνοικίας. Καθημερινώς στήνονται άγχόναι καί έπειδή οί δή
μιοι είναι όλίγοι, φέρουν καί όλλους άπό τό Παρίσι. 

Οί πολίται φυλακίζονται άθρόως μέ τήν όπλην ύπόνοιαν της 
αίρέσεως. 'Όλοι α1 καταγγελίαι γίνονται δεκτοί ώς άληθείς. Ούδε
μία ύπάρχει άσφάλεια, δι' ούδένα. Καθιερούνται τά βασανιστήρια 
ώς νόμιμον μέσον διά νά άποσπούν όμολογίας. Οί είρηνικοί όν
θρωποι τρομοκρατούνται. άλλά τό άποτέλεσμα είναι έξαίρετον. Αί 
όμολογίαι πολλαπλασιάζονται είς βαθμόν μή άναμενόμενον. 'Όλος 
ό κόσμος είναι αίρετικός. 'Αρκεί νά όκουσες κατά τά τελευταία 30 
έτη τήν όμιλίαν ένός Άλβιγηνού κήρυκος, διά νά συλληφθης καί 
νά ύποβληθης είς βασανιστήρια, μέχρι νά θυμηθης τά όνόματα 
έκείνων πού όκουσαν μαζί σου τήν πρό τριάκοντα έτών διδασκα
λίαν. 

Ή άνθρωπίνη άδυναμία πολλαπλασιάζει τάς καταδόσεις. 'Ένας 
τέλειος Άλβιγηνός καταδίδει δλους έκείνους πού τού έδωσαν ό
συλον κατά τήν φυγήν του έκ Τουλούζης είς Μασσαλίαν. Γονυπε
τείς μεταβαίνουν νά ζητήσουν συγγνώμην πρό τού μεγάρου της 
'Ιερός 'Εξετάσεως. διά νά άπαλλαγούν άπό τόν τρόμον δτι έχουν 
θεωρηθη ϋποπτοι. Δικάζουν τούς νεκρούς καί τούς έκθάπτουν, 
δημεύοντες τάς περιουσίας τών τέκνων καί έγγονών των, έστω 
καί άν είναι καλοί καθολικοί. διότι ούδέν έχουν δικαίωμα είς δ,τι 
είχεν άποκτήσει ενας αίρετικός. 

Ή έποχή κατά τήν όποίαν άνάπτονται αί περισσότερα, πυραί 
καί γίνονται al περισσότεροι έντειχίσεις άνθρώπων, είναι έκείνη 
κατά τήν όποίαν έορτάζουν στό Παρίσι τόν γάμον τού 'Αγίου Λου
δοβίκου, τού άρίστου τών βασιλέων. Άνθρωποι φυλακίζονται διό
τι τό πρόσωπόν τους είναι πολύ ώχρόν καί τούς ύποπτεύονται ώς 
Καθαρούς, οί όποίοι δέν τρώγουν κρέας καί δέν πίνουν κρασί. Καί 
έπειδή οί άστοί παρεπονέθησαν τό 1245 είς τόν Πάπαν, διά τάς 
ύπερβασίας της 'Ιερός 'Εξετάσεως, οί έπίσκοποι έσπευσαν καί αύ
τοί νά παραπονεθούν διά τήν μεγίστην έπιείκειαν τών 'Ιεροεξετα
στών. 
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Άλλά μακράν εfς τά όρη, άρχοντες καί χωρικοί παρέμεναν πι

στοί είς τήν Καθαρόν διδασκαλίαν. Εiχον σχηματίσει ένόπλους

συμμορίας, βοηθούμενοι ύπό τών χωρικών. 

Δύο γενεαί έχουν περάσει καί ό Καθαρισμός άντέχει άκόμη.

Δίδει μάχας είς τά όρη καί τά δάση. Οί έπίσκοποι τών Καθαρών

έμφανίζονται παντού, κατά τάς τελευταίας στιγμάς ένός πιστού,

διά νά τού δώσουν τό CONSOLAMENTUM, τήν έπιθανάτιον εύλο

γίαν τής Καθαράς Θρησκείας. 'Άλλοτε ένδεδυμένοι ώς έπαίται, άλ

λοτε ώς προσκυνηταί, έμφανίζονται κατά τήν ώραν τής άγωνίας,

είς πείσμα τών φρουρών. τής Ίεράς 'Εξετάσεως: Κάθε κατάδικος,

καιόμενος έπί τής πυράς, διακρίνει, άνάμεσα στό πλήθος, ενα τέ

λειον, νά τού κάνη ενα μυστηριώδες σημείον, διά νά παραδώση

τό πνεύμα έν είρήνη. Διότι ή άγάπη πού άπευθύνεται άπό τόν ένα

είς τόν άλλον, σώζει τήν ψυχή. 
'Όταν ή Έσκλαρμόνδη ντέ Φουά άπέθανεν, είς μεγάλην ήλι

κίαν, ένεφανίσθη ή δευτέρα Έσκλαρμόνδη, άνεψιά τής πρώτης.

Ήτο κόρη τού Ρογήρου Ραμόν, δστις κυνηγών κάποτε καί άναζη

τών καταφύγιον διά τήν νύκτα, είσήλθεν είς ενα γυναικείον μονα

στήρι, έδείπνισε μέ τήν νέον καί ώραίαν ήγουμένην, έπέρασε τήν

νύκτα μαζί της καί τό πρωΤ άνεχώρησε. Μετά 9 μήνας ή ήγουμένη

έγέννησε δίδυμα, τόν Λύκον ντέ Φουά, τόν βραδύτερον άρχηγόν

τών άνταρτών Άλβιγηνών καί τήν Έσκλαρμόνδην τών δασών, τήν 

όποίαν ό πατέρας της ύπάνδρευσε μέ τόν Βερνάρδον Ντ' Άλιόν 

καί ή όποία κατέστη ή ήρωίς τών τελευταίων Άλβιγηνών. 

Ή Έσκλαρμόνδη μεταβάλλει τόν πύργον της είς φρούριον 

τών Καθαρών. Ό άδελφός της διοικεί τούς άντάρτας είς τά δρη. 

Αύτή γυρίζει έφιππος, φέρουσα άνδρικήν πανοπλίαν. 'Επισιτίζει τό 

πολιορκημένο Μονσεγκύρ. Άνάπτει τά νυκτερινά σήματα, μέ τά 

όποία συνενοούνται αί όμάδες τών Άλβιγηνών άνταρτών. Σπρώ

χνει τούς βράχους πού κατρακυλούν καί συντρίβουν τούς στρα

τιώτας τού Πάπα. 'Όλοι οί Ίππόται όνειρεύονται τήν φλογεράν 

ήρωΤδα καί αύτή, έπειδή είναι φύσις θερμή παραδίδεται μέσα στά 

δάση των Πυρηναίων, κοντά στό όλογό της καί στό σπαθί της, 

στόν έκάστοτε έκλεκτόν τής καρδίας της καί τών έπιθυμιών της. 

Τό Μονσεγκύρ, στηριζόμενον στούς άπόκρυμνους βράχους 
του καί στίς λόγχες τών ύπερασπιστών του, άνθίσταται έναντίον 
τού βασιλέως τής Γαλλίας, τού Πάπα τής Ρώμης, έναντίον τών 

Μαυροφόρων τής Καθολικής 'Εκκλησίας. Είναι τό τελευταίον κα

ταφύγιον τών Άλβιγηνών. Πολιορκείται έπί δύο έτη, μέ καθημερι

νός μάχας. 
Άλλά οί ηρωες πίπτουν, ό ενας μετά τόν άλλον. Δέν άπομέ-
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νουν πλέον, παρά μερικές έκατοντάδες. Βοσκοί έπρόδωσαν τό 
Μονσεγκύρ, όποκαλύψαντες τάς είσόδους του είς τούς στρατιώ
τας τού βασιλέως. Γενική σφαγή έπηκολούθησε. 'Όσοι παρέμειναν 
ζωντανοί ώδηγήθησαν είς μίαν πελωρίαν πυράν. Ό έπίσκοπος της 
Άλμπι ύπεσχέθη όντί πυράς ίσόβειον φυλάκισιν είς δσους θά 
ύπηρνούντο τήν πίστιν των. Ούδείς έδέχθη. Τριακόσιοι Καθαροί 
έρρίφθησαν είς τάς φλόγας. 

Ό πύργος τού Μονσεγκύρ κατεστράφη. Δέν έπέζησεν. εί μή 
ό θρύλος τού όνόματος της Έσκλαρμόνδης. Της Έσκλαρμόνδης 
ντέ Φουά, της όγνης, καί της Έσκλαρμόνδης vτ· Άλιόν, της έρω
τομανούς. 

Μpζύ μέ τούς Άλβιγηνούς έξέλιπε καί ή Καθαρά διδασκαλία. 
Ούδέν βιβλίον, ούδέν φυλλάδιον έπέζησεν, ώστε νά γνωρίζωμεν 
ποία άκριβώς ητο ή Διδασκαλία, ή όποία έξήγειρε τόσον μίσος 
έναντίον της. Οί έχθροί τών Άλβιγηνών έλεγαν δτι ai διδασκαλία, 
των ησαν Μανιχαϊκοί. Ό MAGRE λέγει δτι ητο έ::νας δυτικός κλά
δος τού 'Ανατολικού δένδρου του Βουδδισμού. 'Ότι oi Άλβιγηνοί 
ησαν οί Βουδδισταί της Δύσεως, όναμίξαντες είς τήν άνατολικήν 
διδασκαλίαν έ::να κράμα γνωστικού χριστιανισμού. 

Άπ' δσα προφορικώς διεσώθησαν, κατά τούς Άλβιγηνούς, ή 
ούσία τού Θεού είναι αγνωστη καί όκατάληπτη. Αί ψυχαί τών άν
θρώπων άπεσπάσθησαν άπό τό Θείον Πνεύμα καί ένεσαρκώθη
σαν είς τήν ϋλην. Αύτό είναι τό προπατορικόν όμάρτημα. Άπό τό 
κατώτερον σημείον τού ύλισμού άκολουθούν μίαν μακράν περίο
δον άνοδικης έξελίξεως, έκτελουμένην δι' άλλεπαλλήλων ένσαρ
κώσεων της ψυχής είς ύλικά σώματα. Άνυψούμεθα δι' άπαρνή
σεως τών ύλικών άγαθών, τά όποία είναι άπατηλά, καί διά της 
άναπτύξεως της άγάπης. Ή έκμηδένισις της έπιθυμίας της ζωής 
όδηγεί είς τήν διαφυγήν άπό τόν Νόμον της Μετενσαρκώσεως καί 
είς πραγματοποίησιν της ένότητος τού Πνεύματος. Είς τόν Καθαρι
σμόν αί γυναίκες κατέχουν θέσιν ϊσην τών άνδρών, διότι ό Νόμος 

της Μετενσαρκώσεως δέν κάνει διάκρισιν τών φύλων. 
Οί άσπαζόμενοι τόν καθαρισμόν καί έξακολουθούντες νά διά

γουν τήν έγκόσμιον ζωήν ησαν οί πιστοί. 'Υπεράνω αύτών ησαν οί 
τέλειοι, oi όποίοι είχαν θυσιάσει τήν ζωήν τού σώματος, χάριν της 
ζωής τού πνεύματος. Οί τέλειοι, εύρισκόμενοι ύπεράνω τών ύλι
κών άναγκών καί ζώντες μίαν ζωήν όγνότητος, ήμπορούσαν νά 
μεταδώσουν διά τού CONSOLAMENTUM, τού σημείου εύλογίας 
πού έκαναν είς τούς θνήσκοντας, μίαν άόρατον άλλά πραγματικήν 

βοήθειαν άγάπης καί έγκαρτερήσεως. Ένισχύε�-ο ή ψυχή διά νά 
διέλθη έν ήρεμία τήν θύραν τού θανάτου. Ή πραγματική λατρεία 
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τών Καθαρών ητο ή λατρεία του Άγ. Πνεύματος, πού έπιτρέπει 

είς τό άνθρώπινον πνευμα νά φθάση είς τόν πραγματικόν κόσμον 

του καθαρου καί άνεσπέρου φωτός. 
Έκεινο πού έξήγειρε τό μεγαλύτερον μισος έναντίον τών Κα

θαρών ητο ή περιφρόνησίς των διά τά ύλικά άγαθά, ή άνιδιοτέ

λειά των, ή άντίθεσίς των πρός τήν ίδιοκτησίαν, ή έξαρσις τής πε

νίας ώς ίδανικου. Προηγήθησαν είς τουτο του Άγ. Φραγκίσκου 

τής Άσσίζης. Άλλ' αν ή περιφρόνησις πρός τήν ίδιοκτησίαν συνε

χωρειτο είς όλίγους ζηλωτάς μοναχούς, ητο άσυγχώρητος δι' ενα 

όλόκληρον λαόν, δστις θά έγκατέλειπε τό όροτρον καί τήν σκλη
ράν έργασίαν, διά νά άπαντήση είς τήν έσωτερικήν πρόσκλησιν. 
του Θεου. Διότι τότε, ποίαν δεκάτην θά κατέβαλεν είς τόν κλήρον; 
Τί φόρους θά έπλήρωναν είς τούς αρχοντας καί τόν βασιλέα; 
Τοιουτος λαός προτιμώτερον νά καταστροφή. 'Όπερ καί έγένετο. 

'Όταν ή μεγάλη κίνησις τών Καθαρών κατεστάλη έξ όλοκλή
ρου καί δέν άπέμεινεν ούδέ εiς Άλβιγηνός, oi έγγονοι καί oi δι
σέγγονοι τών αiρετικών ύποχρεώθησαν νά φέρουν έπί τών ένδυ
μάτων των, έμπροσθεν καί όπισθεν, ενα κίτρινον σταυρόν, διά νά 
διακρίνεται άπό μακράν ή αϊρεσις τών προγόνων των καί νά 
διαιωνίζεται έπ' αύτών ή κατάρα τής Έκκλησίας. 'Όλοι ai δημόσια, 
θέσεις καί τό δικαίωμα νά έμπορεύωνται τούς ησαν άπηγορευμέ
ναι. Τούς έταύτιζον μέ τούς λεπρούς. 

Ό MAGRE γράφει: Oi άπόγονο1 τών παλαιών Άλβιγηνών δέν 
τυγχάνουν σήμερον τής αύτής μεταχειρίσεως μέ τούς λεπρούς καί 
δέν είναι ύποχρεωμένοι νά φέρουν κίτρινον σταυρόν. 'Απέβησαν 
δμοιοι μέ τήν λοιπήν άνθρωπότητα. 'Αλλά φέρουν δλοι ενα σήμα 
φοβερώτερον άπό τόν κίτρ1νον σταυρόν. Φέρουν τό σήμα τής 
άμαθείας, τής άηπήτου άμαθείας, τής τόσον προφιλους φίλης του 
Σκότους. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Ό μεγαλύτερος πόθος του όνθρώπου είναι vά γνωρίσει η νά 
πλησιάσει την 'Αλήθεια. Δηλαδή ν' όποκτήσει γνώσεις γιά τά γύ
ρω του ποικίλα φαινόμενα, πού κάθε στιγμή έμφανίζονται μέ δια
φορετικές μορφές. Αύτός ό αίώνιος πόθος γιά νά γνωρίσει προέρ
χεται άπό κάποια άντίδραση στόν έξωτερικό και έσωτερικό του 
κόσμο. Άπό κάποιο φόβο γιά τήν ύπαρξιακή του θέση, πού βρέ
θηκε σά βιολογικό ότομο. κι· έτσι άρχίζει τόν όγώνα του γιά γνώ
ση, πού άποτελεί εvα δρόμο χωρίς τέλος, όλλά γεμάτος άπό θυ
σίες κι· άγωνίες. Μιά κινέζικη παροιμία διατυπώνει τόν όγώνα γιά 
τή γνώση μ· αύτές τίς λέξεις: «Ή γνώση δέν είναι λουλούδι νά τό 
κόψεις, είναι βουνό νά τ' άνεβείς». 

Τό δεύτερο μέρος του άγώνα γιά τή γνώση είναι ή χρησιμο
ποίησή της. Ή άπόκληση της γνώσης δίνει στόν όνθρωπο κάποια 
σιγουριά καί δύναμη. Γι' αύτό μπορουμε νά πουμε δτι ή γνώση 
ίσοδυναμεί μέ τή δύναμη, πού κατέχει ό άνθρωπος μέσα στήν πο
ρεία της ζωης του. Ή γνώση εϊτε προέρχεται όπό τήν έμπειρία, εί
τε άπό περιγραφές, άποπλεί ύλική καί πνευματική δύναμη. 'Όμως 
αύτή ή δύναμη δταν χρησιμοποιείται χρειάζεται σκέψη, ψυχραιμία 
καί ήθική. Γιατί ό ματαιόδοξος άνθρωπος πολλές φορές χρησιμο
ποιεί τή δύναμη της γνώσης γιά νά ύποδουλώσει ύλικά και ψυχικά 
τόν συνάνθρωπό του. Βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας τέτοια 
φαινόμενα, πού μας προκαλουν άγανάκτηση. 

Κι' έτσι γεννιέται τό έρώτημα γιατί πηγαίνουν τόσες χιλιάδες 
γιά έπιστημονικές σπουδές; Χωρίς όμφιβολία τό μεγαλύτερο μέρος 
αύτου τοϋ κύματος γιά άνώτατες σπουδές κινείται πρός τά έκεί γιά 
v· άποκτήσει γνώσεις κι· έπειτα νά τίς χρησιμοποιήσει γιά νά έπι
βληθεί ύλικά και ψυχικά στούς συνανθρώπους του. Γιά μία ζωή ά
νετη μέ τήν έκμετάλλευση της γνώσης, πού όποκτήσανε μέσα άπό 
τίς περιγραφές. 'Αλλά καί σ· άλλο έπίπεδο της όνθρώπινης κοινω
νίας ή γνώση γίνεται πηγή έκμετάλλευσης γιά όπατηλούς σκοπούς, 
έξω όπό κάθε ήθική προσφορά πρός τούς συνανθρώπους μας. 

'Ωστόσο ύπάρχει ή χρησιμοποίηση της γνώσης σέ μία παγκό
σμια κλίμακα όπό πολλά κράτη γιά τήν καταστροφή. Ή καθαρή 
Έπιστήμη έχει μοναδικό σκοπό τήν όποκάλυψη της 'Αλήθειας καί 

1 

μ· αύτόν τόν τρόπο δίνει γνώσεις. Είναι μ· άλλα λόγια πηγή γνώ-



374 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

σεων. Δυστυχώς αύτές τίς γνώσεις χρησιμοποιούν μερικοί ήγέτες 

κρατών γιά νά έξαπολύσουν τόν όλεθρο καί τήν καταστροφή στήν 

άνθρωπότητα. Μέ μοναδική δικαιολογία δτι κινδυνεύει ή κοινωνι

κή και οίκονομική κατάσταση τών λαών της Γης. 

Βέβαια ή πηγή, πού παράγει γνώσεις, δπου ύπάρχει, δέν πρό

κειται νά σταματήσει ποτέ, γιατί δπως άναφέραμε στήν άρχή ό άν

θρωπος αίσθάνπαι την ένδόμυχη άνάγκη γι' αύτό τό σκοπό. 'Ό

μως χρειάζεται σύγχρονα νά μάθουμε δλοι μας δτι τίς γνώσεις δέν 

τίς παίρνουμε μέ όποιοδήποτε τρόπο γιά νά έπιβληθοϋμε μ' αύτή 

τή δύναμή τους έγωκεντρικά στούς συνανθρώπους μας. 'Αλλά 

πρέπει νά μάθουν οί άνθρωποι άπό τά πρώτα τους βήματα δτι ή 

χρησιμοποίηση της δύναμης κάθε γνώσης πρέπει ν' άποβλέπει στό 

καλό τοϋ έαυτοϋ μας καί τοϋ συνανθρώπου μας χωρίς κινδύνους 

καί καταστροφές. 

Λούλα Δ. Κωνσταντινίδου

ΝΙΟΒΗ 

Μήν κλαίς όλλο πιά Νιόβη. 

Κοίταξε 

γύρω σου καί πέρ' άπό τό χρόνο, 

οί πόλεμοι σκοτώνουν όλοένα 

τά παιδιά σου. 

'Απόβαλε 

αύτό τό ίερό πένθος 

της συντριβης καί τοϋ θανάτου. 

Οί νέοι καιροί έπιβάλλουν, 

"Άγια Μάνα όρθια νά σταθείς 

μέσα κι έξω άπό τά τείχη 

καί νά βροντοφωνάξεις: 

«'Όχι όλλος πόλεμος. 'Όχι. 

Φτάνει πιά». 
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ΑΝΤΑ ΜΠΡΟΥΜΗ 

Δυό χαρές 

Δύο είναι οί χαρές του κόσμου! 

Ή μιά, είναι ή χαρά τής καρδιάς, πού χαίρεται γιαr1 υπαρχει, 
γιατί ή ζωή τής έδωσε τά θεία δώρα, γιατί τρυγάει τήν όμορφιά 
τής φύσης, τή γλύκα του έρωτα, τό φώς του ήλιου! 

Είναι ή χαρά νά δέχεσαι, νά άπολαμβάνεις, καί νά πλουτίζεις. 
Είναι ή χαρά νά νιώθεις τόν έαυτό σου έλαφρύ, ξέγνοιαστο, 

έλεύθερο' 
Είναι ή χαρά πού ξεσπάει σέ τραγούδι καί χορό, σέ ξεφάντω

μα τρελλό, είναι ή χαρά πού άνθίζει σάν λουλούδι ι 
Είναι ή χαρά πού νοιώθουν οί νεράϊδες, γιατί γλύπωσαν άπό 

τά βάσανα τής ϋλης καί χορεύουν ξέγνοιαστες, στά φωτεινά λιβά
δια του ούρανουι 

Είναι ή χαρά του πουλιου, πού κελαϊδάει όμέριμνα, γιατί δέν 
γνώρισε άκόμα τήν πίκρα τής ζωής ... 

'Υπάρχει καί άλλη μιά χαρά. 
Είναι ή χαρά τής μάνας, πού γεννάει μέσα στόν πόνο τή νέα 

ζωή. 
Είναι ή χαρά νά ξεπλένεις τόν βουρκο, χωρίς νά βρωμίζεσαι, 

νά γιατρεύεις τίς πληγές, χωρίς νά μολύνεσαι, νά ξοδεύεις τά 
πλούτη σου, χωρίς νά φτωχαίνεις ... 

Είναι ή χαρά νά νοιώθεις μέσα σου δλον τόν πόνο τών όν
θρώπων καί νά μπορείς νά τόν γλυκαίνεις, χωρίς νά λυγίζεις κι' 
έσύ μπροστά του ... 

Είναι ή χαρά νά δίνεις τήν σκέψη σου, τήν καρδιά σου, τήν 
ψυχή σου, στόν καθένα καί σ· δλους καί σ· δλα, χωρίς διάκριση. 

Είναι ή χαρά νά θυσιάζεις τήν ίδια σου τή ζωή, κερδίζοντας 
έτσι μιάν άλλη, άνώτερη ζωή. 

Είναι ή χαρά νά νοιώθεις μέσα σου δλο τό βάρος τής ζωής κι' 
δλη τήν αίγλη τ· ούρανου. 

Είναι ή χαρά πού ξεπέρασε τήν τραγικότητα του πάθους καί 
δέν γνωρίζει πιά τό δάκρυ ... 

Είναι χαρά πού δέν έκφράζεται μέ τό γέλοιο καί τό τραγούδι, 
γιατί έγινε έσωτερική όκτινοβολία κι· αύτό άρκεί. 
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Είναι ή χαρά νά δημιουργείς. 
Είναι ή χαρά νά δίνεις. 

1987 

Γλυκειά είναι ή ξέγνοιαστη χαρά τού πουλιού, μά θεϊκή είναι ή 
όλλη, ή άνέκφραστη χαρά της όγάπης ... 

Τάκης Γιαννόπουλος 

Σκιές 

Σκιές οί μορφές τών άνθρώπων πού φύγαν. 
Αίφνίδια μπρός στά μάτια μου περνούν 
κι άναβοσβήνουν γιά λίγο τά φωτοστέc,ιανά τους. 

Τούς rλέπω ν' άνατέλλουν άπό παλιές έπιστολές, 
μισοσχισμένα όλμπουμ καί κίτρινα, σβηστά βιβλία, 
μέσα άπό φράσεις ύπογραμμισμένες 
καί σκέψεις γραμμένες στά περιθώρια. 

Άμήχανη, συστρέφεται ή μνήμη μου. 
Τόσα χρόνια πού έζησαν δίπλα μου όλοζώντανοι, 
μοιάζει νά λάμψανε γιά ενα πρωϊνό 
νά ξάπλωσαν ενα μεσημέρι μόνο ν' άναπαυτούν 
άπό πολέμους χρόνων κι άπό καιρών πλημμυρίδες. 

Τόσα χρόνια δέν πρόλαβα καλά-καλά 
οϋτε τό πρόσωπό τους ν' άποτυπώσω μέσα μου. 

Νά έμφανίσω στό έργαστήριο της μνήμης τώρα δέν μπορώ, 
μιά έγκάρδια, καθαρή φωτογραφία τους. 

Άπό τό βιβλίο « Έλεγεiες)). 
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Ό Μακεδόνας πολίτης 

τής Δυτ. . Ελλάδος 

Άναστάσιος Πολυζωίδης 

'Έλληνες, της πατρίδος 
καί τών προγόνων άξιοι· 

'Έλληνες, σεις, πώς ηθελεν 
άπό σάς προκριθήν 

άδοξος τάφος; 
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Ή έθνική έμπνευση τού καρμπονάρου ποιητή Άν. Κάλβου τα
νύει τά φτερά της ψυχής καί τήν μεταμσιώνει· «άνοίγει στόμα καί 
έλκύει πνεύμα». Τό Είκοσιένα είναι ζείδωρη πνευματική πηγή 
έλευθερίας γιά τά «Δίκαια τού 'Ανθρώπου», δπως μέ τό μαρτύριό 
του κατοχύρωσε ό έθνεγέρτης Τέκτων Ρήγας.

Είναι νόμος φυσικός ό έρωτας γιά τήν 'Ελευθερία στίς τεκτο
νικές στοές. Καί ή μυστικότητα λειτουργικό τους στοιχείο. 'Έτσι 
αύτονόητη είναι ή έπάξια πρόκριση τών τεκτόνων ώς μελών τών 
έθνικών μυστικών 'Εταιριών. 

Σέ είδική μονογραφία γιά τόν διανοούμενο άγωνιστή Γ. Τερ
τσέτη, ό ίστορικός Στ. Σκοπετέας άποδέχεται αύτήν τήν άλήθεια. 
«Φαίνεται δτι έγνώριζε τό Φιλικό μυστικό ό Τερτσέτης, πού ηταν 
δά καί Μασσόνος. Μήπως τάχα έσώθησαν δλα τά άποδεικτικά 
τών Φιλικών 'Ελλήνων καί λείπει τού Γ. Τερτσέτη; Λίγα άλλωστε 
άφιερωτικά της ύστερινης έποχιϊς ( 1820) έφθασαν ώς τό Άρχει ο 
της 'Υπέρτατης 'Αρχής της Φιλικής 'Εταιρίας. Τά πιό πολλά έμειναν 
στά χέρια τών 'Αποστόλων καί τών Κατηχητών». 

Φυσικά θά ύπάρξουν δυσκολίες στήν τεκμηρίωση της ίδιότη
τας τού Φιλικού. 'Αντίθετα οί τέκτονες μπορούσαν καί μπορούν, 
μέ προσωπική τους εύθύνη, νά δηλοποιούν τήν ένεργό τους συμ
μετοχή στήν Παγκόσμια Τεκτονική 'Αδελφότητα μέ διάφορα δημό
σια τιθέμενα σημεια, δπως οί τελειες στίς ύπογραφές τους. 

Μάλιστα ή ύπογραφή τού Μακεδόνα πνευματοφ6ρου πρωτα-

• Συμμετοχή τής Στοάς Φίλιππος στόv πσvελλήvιο έορτσσμό τής Παλιγγενεσίας 

έτους 1987. 
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γωνιστη γιά δημοκρατικό έθνικό βίο 'Αναστάσιου ΠολυζωΤδη, 
πρός τήν 'Επιτροπή έκδουλεύσεων κατά τόν 'Αγώνα (άριθ. 182, 
Τμ. Γ' Πολιτικοί), δέν άφήνει περιθώρια γιά άμφισβητήσεις rϊ έν
δοιασμούς. Είναι εϋγλωτη κι' άποκαλυπτική στήν τεκτονική της 
διατύπωση. 'Ολόκληρος, άλλωστε, ό βίος του διακρίνεται γιά τήν 
καλλιεργημένη στό 'Εργαστήρι της Ψυχrϊς πνευματική καί ήθική 
ύπεροχή, με άποτέλεσμα ή έθνική του πράξη νά συνάδει μέ τήν ϋ
πατη τεκτονική άρχή της 'Ελευθερίας. 

Τά αϊτια πού προκάλεσαν τήν 'Ελληνική 'Επανάσταση ό Ά. 

ΠολυζωΤδης τά άποδίδει: 
- στήν ένδόμυχη πεποίθηση τών 'Ελλήνων γιά τό παράνομο της
τουρκικης έξουσίας.

στήν γενική όρμή πρός έλευθερία καί 
- τόν ζήλο τών 'Ελληνικών 'Εταιριών.

Πρόκειται γιά τίς μυστικές όργανώσεις τοϋ έλληνισμοϋ, οί
όποιες κύριο στόχο είχαν τήν άποτίναξη τοϋ_ τυραννικού ζυγού μέ 
λαϊκές έξεγέρσεις. 'Ήξεραν οί μυημένοι στίς 'Εταιρίες τή βασική 
τεκτονική δοξασία πώς ή δύναμη πού διαμορφώνει τό μέλλον της 
ίστορίας είναι ό Λαός. 

Ήταν δλες οί 'Εταιρίες τεκτονικές; Ή άλήθεια διατυπώνεται 
στήν ίστορική κρίση τοϋ καθηγητη τοϋ 'Αριστοτέλειου Άπ. Βακα
λόπουλου: « ... οί μυστικές έταιρίες - τόν 190 αίώνα - είναι τό μό
νο καταφύγιο τών όπαδών τών έλευθέρων ίδεών. Πολλές μάλιστα 
άπ' αύτές γεννήθηκαν μέσα στούς κόλπους τοϋ μασσονισμοϋ». 

Θά μνημονεύσω τρείς σημαντικά ένισχυμένες άπό κορυφαίες 
ίστορικές μορφές, δπως τών τεκτόνων 'Αθανασίου Τσακάλωφ, 
'Ιωάννη Καποδίστρια καί Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Μέ τούς δύο 
τελευταίους ή μοίρα δοκίμασε άργότερα τό ηθος καί τήν τεκτονική 
συνείδηση τοϋ Άν. ΠολυζωΤδη. 

Τό 1809 ό Θεσσαλονικέας τέκτονας Γρηγόριος Ζαλύκης 
ίδρύει στό Παρίσι τό 'Ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο, μέ σκοπό τήν 
πολεμική προετοιμασία της 'Εθνεγερσίας. Δραστήριο μέλος της 
όργάνωσης ύπηρξεν ό Άθ. Τσακάλωφ, ό όποίος, γιά νά άποφύγει 
τή μήνη της Ίερης Συμμαχίας, μετά τήν πτώση τοϋ Ναπολέοντα, 
μετέφερε τήν εδρα της 'Εταιρίας στή Μόσχα, δπου άνθοϋσε ό Τε
κτονισμός. Άπ' τό Μοσχοβίτικο 'Ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο θά 
λάμψει άργότερα, φάρος 'Ελευθερίας, ή Φιλική 'Εταιρία. 

Τό 1813 ίδρύεται στήν 'Αθήνα ή «Φιλόμουσος 'Εταιρία» γιά 
τήν προετοιμασία τοϋ άπελευθερωτικοϋ άγώνα μέ μέσο τήν παι
δεία. Μέ τόν πνευματικό φωτισμό τοϋ Γένους. 'Ενεργό μέλος της 
ηταν ό 'Ιωάννης Καποδίστριας. 
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Τό 1815 ή Μεγάλη Άνατολή της 'Ελλάδος, Ιδρύει στήν Άνα
τολή Ζακύνθου τή Στοά «Ό Άναγεννηθείς Φοίνιξ - LA FENICE RI
SORTA>, ή όποία όποτέλεσε τό όρμητήριο τών Φιλικών πρός τήν 

Πελοπόννησο. Σ' αύτήν είδε τό «τεκτονικό φώς» ό τουρκομάχος 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 

Είναι δικαιολογημένη, συνεπώς, ή όφιέρωση τού Θεοδώρου 
Γενναίου Κολοκοτρώνη, στό βιβλίο του πού έχει γιά τίτλο τόν 3ο 
βαθμό μύησης της Φιλικής 'Εταιρίας: «'Ιερεύς τών 'Ελευσινίων», 
γιά τίς ψυχές τών Νικολάου Σκουφδ καί Άθανασίου Τσακάλωφ: 
«Εύλογημέναι αί Μασσωνικαί Σ:rοαί αϊτινες σδς έβάπτισαν είς τήν 
κολυμβήθραν της 'Ελευθερίας». 

Αύτήν τήν εύλογία πηρε καί ό Άν. ΠολυζωΤδης μιά καί έν
στερνίσθηκε τή ϋπατη τεκτονική άρχή πώς «ό συγκεκριμένος όν
θρωπος είναι ή γίνεται όνθρωπος, σ' δσο βαθμό είναι ή γίνεται 
έλεύθερος» καί τήν άποδοχή της όλήθειας δπως διατυπώνεται 
στήν άπάντηση της έρώτησης «τί ζητείτε, «όνωτάτου μυητικού 
βαθμού: «Τό φώς της 'Ελευθερίας δι' έκείνους οϊτινες δέν θέλουσι 
καταχρασθεί αύτης. Καί έκδίκησιν έναντίον πάντων τών λαϊκών 
τυράννων». 

Μ' αύτές τίς οίκουμενικές άξίες ό Τεκτονισμός έργάζεται πάν
τα γιά τήν άνόρθωση της άνθρωπότητας καί μ· αύτές έξαγνίστηκε 
ατούς άγώνες του γιά τήν έλευθερία καί τά δικαιώματα τών πολι
τών ο Πολίτης τού ξεσηκωμού Άναστάσιος ΠολυζωΤδης. 

Ό βίος του έπιμαρτυρεί πώς παντού ό Τεκτονισμός είναι τό 
Κρυφό Σχολείο της 'Ελευθερίας καί της Δημοκρατίας. 

Στό βυζαντινό Μελένικο της βόρειας Μακεδονίας γεννήθηκε 
στίς 20 Φεβρουαρίου 1802 ό Άν. ΠολυζωΤδης. Πατέρας του ηταν 
ό άδελφός τού Μητροπολίτη Λεόντιου Πολυζώης Άναστασίου, 
άπό τίς Σέρρες. Εύτύχησε νά έχει άπό μικρός σοφούς δασκάλους. 
Ό Μετσοβίτης Άδάμ Τσεπέκος καί ό Γιαννιώτης Χριστόφορος Φι
λητάς, διάσημοι παιδαγωγοί, δίδαξαν, στή σχολή τού Μελένικου 
και ίδιαίτερα, τόν Άναστάσιο, δλες τίς γνώσεις της έποχης. Άφού 
συμπλήρωσε τίς σπουδές στίς Σέρρες, σέ ήλικία 16 χρόνων, φεύ
γει γιά τή Βιέννη. Μαθαίνει τά γερμανικά καί σπουδάζει τέσσερα 
χρόνια νομικά καί ίστορία στό Πανεπιστήμιο της Γοτίγγης. 

Μέ τήν κήρυξη της Έλληνικης 'Επανάστασης ξεκινά γιά τή 
Βλαχιά. Θέλει νά καταταχθεί έθελοντής στόν Ίερό Λόχο. Ή κατα
στροφή στο Δραγατσάνι δέν τόν πτοεί. Τό 1821 φθάνει ατό Με
σολόγγι. Συνδέεται στενά με τούς νομομαθείς τέκτονες Άλεξ. 
Μαυροκορδάτο και Βιτσέντζο Γκαλλίνα. Μεταφράζει τά συντάγμα-
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τα της 'Αγγλίας καί τών Η.Π.Α. καί συμμετέχει ένεργά στή σύντα
ξη τοϋ Συντάγματος της 'Επιδαύρου. Ώς είδικός στά οίκονομικά 
στέλλεται στό Λονδίνο, μαζί μέ τούς Λουριώτη και Όρλάνδο και 
διαπραγματεύεται μέ έπιτυχία τή σύναψη τοϋ πρώτου δανείου τοϋ 
Έθνικοϋ 'Αγώνα. 

Συμμετέχει στήν έκστρατεία κατά τοϋ πολιορκημένου Μεσο
λογγίου καί άνταποκρίνεται μέ ζηλο σ· δλες τίς όνάγκες τοϋ όγώνα 
εϊτε μέ τήν πένα, εϊτε μέ τό καριοφύλι. 

Ή συνέλευση της Δυτικης 'Ελλάδος, στή συνεδρίαση της 23 
Δεκεμβρίου 1824 τοϋ όπονέμει τόν τίτλο τοϋ Πολίτη, τήν ϋπατη 
δηλαδή διάκριση της 'Επανάστασης μέ τήν αίτιολογία: « ... Ή Συνέ
λευσις της Δυτικης 'Ελλάδος, τιμώσα τούς ένάρετους πατριώτας 
καί τούς κατ· έξοχήν ύπέρ τοϋ μέρους τούτου άγωνιζομένους, σέ 
άνακηρύσσει Πολίτην της Δυτικης 'Ελλάδος έν τrj σημερινrj συνε
δριάσει, είς άντιστάθμισμα τών πρός αύτήν πιστών έκδουλεύσεών 
σας». 

Μέ τήν άπελευθέρωση της χώρας συμπληρώνει τίς νομικές 
σπουδές του στό Παρίσι. 'Επιστρέφει στήν περίοδο της διακυβέρ
νησης τοϋ τόπου όπό τόν 'Ιωάννη Καποδίστρια, πού στήν προ
σπάθειά του νά διαμορφώσει βιώσιμη Πολιτεία, είχε πάρει όντι
λαϊκά μέτρα, δπως ή ύπερβολική συγκέντρωση της έξουσίας καί ή 
άπαγόρευση της λειτουργίας τών μυστικών 'Εταιριών. 

Ό Πολυζωίδης έντάχθηκε, χωρίς δισταγμό, στην άντιπολίτευ
ση τώv λεγόμενων Συνταγματικών. 

Τό 1834 διορίζεται Πρόεδρος τοϋ 'Εκτάκτου Δικαστηρίου της 
πολύκροτης δίκης Κολοκοτρώνη - Πλαπούτα. 

Ό Βασιλιάς 'Όθωνας, έκτιμώντας ίδιαίτερα τήν εύθυκρισία 
τοϋ Πολυζωίδη, τόν διορίζει 'Αντιπρόεδρο τοϋ τότε 'Αρείου Πά
γου καί τό 1837 ύπουργό της Παιδείας καί τών 'Εσωτερικών. Πέ
τυχε άπόλυτα καί στούς δύο τομείς πολιτικης εύθύνης. Ώς 
'Υπουργός Παιδείας έθεσε τόν θεμέλιο λίθο στό 'Εθνικό μας Πα
νεπιστήμιο. 

Ώς ύπουργός 'Εσωτερικών συνέταξε καί δημοσίευσε τόν περί 
τύπου νόμο, πού διατηρήθηκε σέ ίσχύ μέχρι τό 1931. 

Νοϋς προοδευτικός καί διορατικός έξαρτοϋσε «τήν έλευθερίαν 
καί εύτυχίαν τοϋ 'Έθνους καί τών άτόμων άπό τόν διά της Παι
δείας φωτισμόν τών πολιτών» σύμφωνα μέ ρήση βιογράφου του. 
Ό ϊδιος είχε πάρη άσυνήθη γιά τήν έποχή του πανεπιστημιακή 
μόρφωση. Μιλούσε όπταιστα γαλλικά, άγγλικά, γερμανικά, ίταλικά 
καί τουρκικά. "Έτσι μπόρεσε άριστοτεχνικά νά μεταφράσει ξένα 
συγγράματα μέ έξειδικευμένους δρους, δπως τήν περίφημη Πολι-



1987 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ 381 

τική Οίκονομία του 'Ιωσήφ Δρόζ καί τίς 'Αρχές της 'Επιστήμης του 
Δικαίου του 'Ερρίκου Γρός. Ή πρωτότυπη πνευματική του έργασία 
εΤχε όποκλειστικό μέλημα τήν μόρφωση της έλληνικης νεολαίας. 
Κυρίως γι' αύτήν γίνονταν οί συνεχεις έκδόσεις των έργων του 
Γεωγραφικά, 'Ελληνικά, Νεοελληνικά καί Γενική 'Ιστορία. Ήταν 
τόσο μεγάλο τό πάθος της συγγραφής πού ό θάνατος τόν βρήκε 
πάνω στά χειρόγραφά του. Στίς 7 'Ιουλίου 1873. Θά πίστευε κα
νείς οτι ό πρώτος Πολίτης της Δυτικής 'Ελλάδος, ό όποιος πέτυχε 
καί τό πρώτο δάνειο του όγώνα καί πολλές ύψηλές δημόσιες θέ
σεις διακόνησε μέ έργο έθνικης έμβέλειας, θά είχε τέλος άντάξιο 
των κόπων του. Πέθανε φτωχός καί σχεδόν λησμονημένος. 

"Αν καί ή κηδεία έγινε «δημοσίr;ι δαπάνr;�» καί μέ τιμές Ύπουρ
γου, δέν βρέθηκαν «τέσσερις νά λάβωσι τάς ταινίας του φερέτρου 
του», γράφει μέ φανερή άγανάκτηση ή έφημερίδα «Χρόνος». Καί 
σημειώνει στή σχετική νεκρολογία της. « .. .'Ο 'Αναστάσιος Πολυ
ζωίδης δέν άνηκεν είς έαυτόν· άνηκεν είς τό Πανελλήνιον». 'Ανά
λογη είναι καί ή πεποίθηση του καθηγητή Ν. Σπετσερόπουλου, ό 
όποιος στόν έπικήδειο τόνισε: « Κατάβηθι είς τόν τάφον τουτον ο
πως παραμυθήσεις τούς προαπελθόντας συναγωνιστάς σου καί 
προμάχους της πατρίδος, δι' δσα έν ήμιν δργια τελουνται». 

Πράγματι καί νεκρός ό Πολυζωίδης κατέβαινε στόν Άδη, όχι 
. γιά άνάσταση κρίσεως, άλλά ζωης. 'Όπως δλοι οί Φιλικοί καί κάθε 
διδάχος της άρετης. Τό κατεστημένο της έποχης τόν καταδίωκε ... 
καί μετά θάνατον τούς πρωταγωνιστές της 'Εθνεγερσίας Φιλικούς 
καί Τέκτονες. 

Άπό τήν παράθεση βασικών στοιχείων του βίου του, όδηγού
μαστε σέ μιά θεώρηση του πολύπλευρου πνευματικου έργου του, 
ώς φιλελεύθερου πολιτιεολόγου - συνταγματολόγου, άσυμβίβα
στου όγωνιστη - δημοσιογράφου γιά τίς λαϊκές έλευθερίες καί 
όδέκαστου δικαστή. 

Ό Ε. Λυκούδης, στο εργο του «'Εκλογικός Κώδιξ - 1889» 
θαυμάζει τό νομοθετικό έργο των πληρεξούσιων της παλιγγενε
σίας, γιατί οί σύγχρονοί του «ψηφίζουν άσυνειδήτως νομοθετικά 
ράκη «όφου στερουνται τήν δσα φώτα άπαιτει των νόμων ή κατα
σκευή». 

Οί συνταγματικοί νομοθέτες του 21 δέν είχαν μόνο τά κατάλ
ληλα πνευματικά φώτα, όλλά καί όραση έλληνική. Γι' αύτό, ό Άν. 
Πολυζωίδης, στόν πρόλογο της έκδοσης: «Προσωρινόν Πολίτευμα 
της 'Ελλάδος κ.λ.π., τό πολιτικόν σύνταγμα της μεγάλης Βρετανίας 
καί των 'Ηνωμένων Έπικρατιών της 'Αμερικής, Μεσολόγγιον 
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1824» προτείνει νά μήν άντιγράφονται τά Συντάγματα πού έχει 
μεταφράσει άλλά «νά δεχτούμε ... δσα είναι μιμητικά, μεταφερτά 
καί έφαρμοστά ... ». 

Ποτισμένος ώς τό κόκκαλο μέ τά πολιτικά κηρύγματα της Γαλ
λικής 'Επανάστασης καί συνεχώς έμπνεόμενος άπό τό τεκτονικό 
σύνθημα « 'Ελευθερία - 'Ισότης - 'Αδελφότης», πού ηταν άρχικά τό 
έπιφώνημα της περίφημης τεκτονικής στοάς τών 'Εγκυκλοπαιδι
στών τού Παρισιού «'Εννέα Μούσαι», ηταν φυσικό νά άγωνίζεται 
άσυμβίβαστα γιά τήν έλευθερία της σκέψης καί της συνείδησης, 
άλλά καί γιά τά άτομικά δικαιώματα τών πολιτών. Παράλληλα ή 
γνώση τών πολιτειακών δεδομένων της έποχης, τών iδεολογικών 
κατευθύνσεων καί τών πραγματικών τοπικών συνθηκών, τόν 
ένίσχυσαν σημαντικά στήν προσπάθειά του νά δημιουργήσει δυτι
κού τύπου Κράτος, κατά τήν σύνταξη τού συντάγματος της 'Επι
δαύρου. Ή νεώτερη μάλιστα έρευνα άπόδειξε τή μέγιστη συμβολή 
του στόν προσανατολισμό τού πολιτεύματος της 'Ελλάδας στό δη
μοκρατικό - λαϊκό iδεώδες. Ό ίστορικός της 'Επανάστασης Σπυρί
δων Τρικούπης σημειώνει. «'Έξωθεν δύο συστήματα είχον ύπερα
σπιστάς, τό μοναρχικόν καί τό δημοκρατικόν· τό πρώτον είχεν τάς 
αύλάς, τό δεύτερον τούς λαούς». Ό τέκτονας ίστορικός προσδιο
ρίζει μέ σαφήνεια ώς δημοκρατικό τόν 'Οργανικό Νόμο της 'Επι
δαύρου γιατί έξασφάλιζε τήν: 

τέλεια άνεξηθρησκεία 
ίσοτέλεια καί iσότητα έναντι τών νόμων 
προστασία ζωής, τιμής καί περιουσίας 
κατάργηση δουλείας, δημεύσεως, βασανιστηρίων καί 
περίθαλψη τών χηρών καί όρφανών τών φονευομένων γιά τήν 

πατρίδα. 
Κύριο δμως χαρακτηριστικό τού πολιτεύματος της 'Επιδαύρου 

είναι οτι έθεσε τίς βάσεις της έθνικης έξουσίας μέ όμεση άναγνώ
ριση της έθνικης κυριαρχίας, της έθνικης άντιπροσωπείας μέ άπο
δοχή της ίδέας της άντιπροσωπευτικης καί όχι της έπιτακτικης έν
τολης (πληρεξούσιοι· άντιπρόσωποι παραστάται) καί της λαϊκής κυ
ριαρχίας. Μέ έντονη άντιαπολυταρχική διάθεση καθιέρωνε άβασί
λευτο πολίτευμα πού όποτελούσε παραφωνία στή μοναρχική συγ
χορδία της εύρωπαϊκης ήπείρου της έποχιϊς έκείνης. 

Ό άείμνηστος Καθηγητής τοϋ Συνταγματικού Δικαίου 'Αλέξαν
δρος Σβώλος έπισημαίνει σέ σχετική μονογραφία πώς τά Συντάγ
ματα της 'Επαναστάσεως «συνετάχθησαν έν έπιπτώσει της σημα
σίας των άπό όνδρας έχοντας όναμφισβητήτως γνώσεις περί πολι
τευμάτων καί γενικήν μόρφωσιν όξιόλογον» καί πώς «καμμία όλλη 
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άρχή τής Γαλλικής 'Επαναστάσεως δέν ύιοθετήθη μέ περισσότε
ρον ένθουσιασμόν άπό τά έλληνικά Συντάγματα καί τούς πολιτι
κούς καί πνευματικούς όδηγούς τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, δ
σον ή τής ίσότητος». 

Θά μνημονεύσουμε δύο σχετικά όρθρο τού Συντάγματος τής 
'Επιδαύρου: 
- «'Όλοι οί 'Έλληνες είσίν δμοιοι ένώπιον τών νόμων, άνευ τινός
διακρίσεως ή βαθμού ή κλάσεως ή άξιώματος» καί
- «'Όλοι οί 'Έλληνες είς δλα τά άξιώματα καί τάς τιμάς έχουσι τό
αύτό δικαίωμα, δοτήρ δέ τούτων μόνη ή άξιότης έκάστου».

Μέ τά όρθρο αύτά κλονιζόταν τά προνόμια τής ήγετικής τάξης 
τών προκρίτων, άφού, θεωρητικά τουλάχιστον, δινόταν ή εύκαιρία 
στούς άγωνιζόμενους 'Έλληνες, νά άνέβουν στά πιό ψηλά άξιώμα
τα, τά όποία, διαφορετικά, θά ηταν άπρόσιτα γι' αύτυύς. Ήταν τό
τε έπίκαιρος ό φόβος τού Κοραή νά δουλωθεί ή 'Ελλάδα «είς χρι
στιανούς Τουρκίζοντας». Κάτι πού προσεκτικά άπόφυγε ή 'Εθνο
συνέλευση τής 'Επιδαύρου. 

Ή δημοκρατική πολιτειακή συγκρότηση τού άγωνιζόμενου έλ
ληνισμού πήρε εύρύτατη δημοσιότητα καί προκάλεσε ένθουσια
σμό σέ δσους πίστευαν στήν άνεξαρτησία τών ύποδούλων έθνο
τήτων. 'Αντίθετη άκριβώς, ύπήρξεν ή στάση τών συντηρητικών -
κυριάρχων, τότε, κύκλων τής Εύρώπης, πού στό σύνταγμα τής 
'Επιδαύρου έβλεπαν τίς φιλελεύθερες προεκτάσεις τού καρμπονα
ρισμού - μασσονισμού καί τών «μυστικών έταιριών» τίς άνατρε
πτικές κινήσεις, σ· δλους τούς εύρωπαϊκούς λαούς. Μάλισ ι α  ή 
κραταιή 'Ιερή Συμμαχία είχε προγράψει τίς «Μυστικές 'Εταιρίες», 
άνάμεσα στίς όποίες ηταν καί ή Φιλική 'Εταιρία. 

Γιά νά άποφύγει ό Άλ. Μαυροκορδάτος όμεση άνθελληνική 
άντίδραση τού μοναρχικού ή τυραννικού κατεστημένου, είσηγήθη
κε τρείς μετριοπαθείς προτάσεις, οί όποίες καί έγιναν άπ' δλους 

άποδεκτές. 
Τό πολίτευμα όνομάστηκε «Προσωρινό». 

Άντικατεστάθηκε ή τρίχρωμη έπαναστατική σημαία τής Φιλι

κής 'Εταιρίας μέ τό άποτελούμενο άπό έννέα όριζόντιες κυανές καί 

λευκές ταινίες, νέο έθνικό σύμβολο. Τά σημεία είναι άλληγορικά. 

Ό άριθμός έννέα, στήν Πυθαγόρειο Άριθμοσοφία όνομάζεται 

«Προμηθέας» καί «'Απαλλαγή άπό τή διαμάχη» καί συμβολίζει τήν 

δημιουργία, ή όποία συνεχώς διαφοροποιείται, άλλά ποτέ δέν κα

ταστρέφεται. Δηλαδή τήν 'Ενότητα. Τού παντός καί τού 'Έθνους 

μας. Έξ όλλου τά βασικά χρώματα τού Τεκτονισμού είναι τέσσε

ρα: κυανό, έρυθρό, μέλαν καί λευκό. Μ' αύτά είναι γνωστά καί τά 
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ονοματα των διαβαθμίσεών του. Στήν 'Επίδαυρο άντ ικαταστάθη

καν τά έπαναστατικά χρώματα έρυθρό καί μαύρο μέ τό κυανό, 

σύμβολο της έλευθερίας, της παγκόσμ ιας φιλίας καί της άπολλώ

νιας πνευματ ικότητας, καί τό λευκό, σύμβολο δ ιαρκούς είρήνης, 

άγνότητας καί διονυσιακής άδελφότητας. Μέ τά χρώματα, δηλαδή, 

της Στοας των Διδασκάλων. 
'Έτσι μέ τήν Κυανόλευκη ύψώνονταν έλπιδοφόρο τό μήνυμα 

τού έλληνισμού. 'Ελευθερία, Είρήνη καί Φ ιλία. 
Καί δικαιολόγησε τήν 'Επανάσταση μέ τήν περίφημη δ ιακήρυ

ξη της 1 5ης "Ιανουαρίου 1822, πνευματικό έργο τού ίδιοφυούς 

Άν. Πολυζω'ί"δη, γ ιά τήν όποία ό Κ. Παπαρρηγόπουλος έγραψε δτ ι : 
«είναι τό κάλλιστον της Συνελεύσεως τούτης έργον καί το κάλλ ι
στον ϊσως έγγραφον έξ δσων ποτέ έπί 60 έτη έξέδωκεν έλληνική 
συνέλευσις rϊ κυβέρνησις». 

Ή διπλωματ ική διατύπωση τού κειμένου έδωσε τήν έντύπω
ση δτι γράφτηκε άπό τόν Καποδίστρια rϊ τούς Μαυροκορδάτο καί 
Νέγρη. Πρόκειται δμως γιά δοκίμιο των νεαν ικών, μάλ ιστα, χρό
νων τού '"Αν. Πολυζωίδη: « ... Ό κατά των Τούρκων πόλεμος ήμών, 
μακράν τού νά στηρίζεται είς όρχάς τινάς δημαγωγ ικός καί στα
σιώδε ις rϊ ίδ ιωφελείς, είνα ι πόλεμος έθνικός, πόλεμος ίερός, πόλε
μος τού όποίου ή μόνη αίτία είναι ή όνάκτηση των δ ικαίων της 
προσωπ ικής ήμών έλευθερίας, της ίδ ιοκτησίας καί της τ ιμής, τά 
όποία, ένώ τήν σήμερον δλοι οί εύνομούμενοι λαοί της Εύρώπης 
τά χαίρουσ ιν, άπό ήμας μόνον ή σκληρά καί άπαραδε ιγμάτιστος 
των όθωμανών τυραννία έπροσπάθησε μέ βίαν ν· άφα ιρέσει καί 
έντός τού στήθους ήμών νά πνίξει ... Δίκαια, τά όποία ή φύσ ις ένέ
σπειρε, βαθέως είς τήν καρδίαν των όνθρώπων, καί τά όποία οί 
νόμοι, σύμφωνα μέ τήν φύσιν καθιέρωσαν, όχ ι τρ ιών rϊ τεσσά
ρων, άλλά καί χιλίων καί μυρίων αίώνων τυραννία δέν δύναται νά 
τά έξαλείψει ... Δίκαια, τέλος πάντων, τά όποία δέν έπαύσαμεν μέ 
τά δπλα νά ύπερασπιζόμεθα έντός της 'Ελλάδος, δπως οί καιροί 
καί αί περιστάσεις έπέτρεπον». 

'Εκτός άπό τήν καθαρώς τεκτονική όναφορά στήν έννοια της 
Φύσης, ό λόγος τού Άν. Πολυζωίδη δονείτα ι όπό τήν δ ιαχρον ική 
άλήθε ια της διατυπωθείσης, όπό τόν 'Ηρόδοτο, πολιτ ικής δ ιακήρυ
ξης: «τήν γάρ Άσίην καί τά ένοικέοντα ένθεα βάρβαρα οίκιούνται 
ol Πέρσαι, τήνδέ Εύρώπην καί τό Έλληνικόν �γηνται κεχωρίσθα ι». 

Στούς Μηδικούς πολέμους δέν συγκρούστηκαν δυό λαοί, όλλά
δυό κόσμοι: ό Εύρωπαϊκός καί ό 'Ασιατικός. Έκεί νίκησαν οί "Ελ
ληνες. Οί Εύρωπαίοι. Αίώνες όργότερα, στήν Κωνσταντ ινούπολη,
ξανασυγκρούονται οί ένωμένοι Εύρωπαίοι μέ τούς Άσιάτες. Ν ι-
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κοϋν οί βάρβαροι. Άλλά ή Εύρωπαϊκή ίδέα δέν έσβυσε. Οί συνε
χείς έλληνικές έξεγέρσεις καί ό έκδηλούμενος φιλελληνισμός τήν 
εύρωπαϊκή ένότητα εύαγγελίζονται. Καί αύτόν άκριβώς τόν έπανα
στατικό φιλελληνισμό ή διακήρυξη της έπανάστασης κυοφορεί. 
Μόνον οί Εύρωπαίοι, πού άξιοποίησαν τό φώς της Γνώσης, ήμπο
ροϋν νά σώσουν τόν Προμηθέα - 'Ελληνισμό, σταυρωμένο στόν 
Καύκασο. Άκριβώς στά δρια Εύρώπης καί Άσίας, δπως τόν θέλει 
ό Μυθολογικός συμβολισμός. 

Άκόμη ό έναντίον τών Τούρκων πόλεμος χαρακτηρίζεται έθνι
κός καί όχι στάση. Πόλεμος διαρκής καί καθολικός. 'Όλων τών 
'Ελλήνων κατά βαρβάρου τυράννου. Άργότερα θά σχολιάσει ό 
Άν. Πολυζωίδης, ώς έξης τήν φράση τοϋ συγχρόνου του φιλέλλη
να καί διεθνολόγου Γιόχαν Κλύμπερ: « ... ή έλληνική έπανάσταση 
δέν ητο άποστασία τις ... άλλά πόλεμος έθνους πρός τυραννικόν 
δορυκτήτορα ... ». 

Λανθάνεται όρο ό ήμέτερος 'Έλλην συγγραφεύς (Σπ. Τρικού
πης), δταν έν τδ πρώτr;� τών είς τά προλεγόμενα τοϋ συγγράμμα
τός του σημειώσεων λέγει, δτι ό πόλεμος της 'Ελλάδος έχει καί τά 
χαρακτηριστικά άποστασίας ώς άποστάτης της 'Ελλάδος άπό της 
'Οθωμανικής αύτοκρατορίας, είς ην ύπέκειτο». 

Άν ό Άν. Πολυζωίδης προσέφυγε στήν εύρωπαϊκή άρωγή γιά 
τήν άποτίναξη τυραννικού ζυγοϋ τούς 'Έλληνες, μέ τήν ίδια διακή
ρυξη, καθιστό ύπεύθυνους γιά τήν έλευθερία τους: « ... μόνη ή με
ταξύ σας όμόνοια καί άκριβής ύποταγή είς τήν Διοίκησιν ήμπορεί 
νά στερεώσει τήν άvεξαρτησίαν σας!». 

Ό λόγος του, λόγος ένωτικός, γαλουχεί τήν εύρωπαϊκή μας 
συνείδηση, μέ ηθος ήρωϊκό ... 

Ό Άν. Πολυζωίδης θεωρούσε τόν τύπο έκφραση της κοινής 
θέλησης τοϋ έθνους καί φύλακα δλων τών έλευθεριών του. Άντί
θετα ό Κυβερνήτης 'Ιωάννης Καποδίστριας ήθελε τόν Τύπο «όρ
γανον δημοσίων άνακοινώσεων» καί πίστευε πώς «πρέπει ή τυπο
γραφική μελάνη vά ύπηρετήσει τάς άνάγκας της Κυβερνήσεως». 
Οί άπόψεις αύτές τοϋ Κυβερνήτη συγκρούονταν μέ τίς πρόσφατες 
μαχητικές κατακτήσεις τϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Ό στενός συνεργάτης 
τοϋ Ί. Καποδίστρια Σπ. Τρικούπης γράφει στήν Ιστορία του: «'Ανέ
παφος διατηρείτο έξ άρχης της 'Επαναστάσεως ή έλευθερία τοϋ 
τύπου, οίασδήποτε μεταβολάς καί όν έπαθεν ή πολιτική της 'Ελλά
δος, δσα πάθη καί όν έξηψαv οί έμφύλιοι πόλεμοι καί δσαι έθνικαί 
συνελεύσεις κι όν συνεκροτήθησαν». Άντίθετα μέ τήν όνο στολή 
τοϋ Συντάγματος της Τροιζήνας «ούδέν έγράφετο έκτοτε «άντικυ-
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βερνητικόν». Ή Διοίκηση είχεν έπιβάλλει προληπτικό έλεγχο τών 

δημοσιευμάτων κι· άπόλυτη λογοκρισία. Φυσικό. λοιπόν. νά έλθει 

σέ γρήγορη σύγκρουση μέ τίς φιλελεύθερες άρχές τής 'Επανά

στασης τό συντηρητικό πνευμα του Ί. Καποδίστρια. Κυρίως άντέ

δρασαν οί διανοούμενο� πού είχαν πρωταγωνιστήσει στήν έθνε

γερσία. Πρώτος ό Άν. Πολυζωίδης θέλησε. μέ πατριωτικό ζήλο, 

νά συνεχίσει τούς έθνικούς άγώνες καί μέ τό δπλο τής δημοσιο

γραφίας. 'Αποφάσισε νά έκδώσει τήν 'Εφημερίδα «'Απόλλων» στό 

Ναύπλιο. 
Σύμφωνα με τίς συνήθειες του καιρου του κυκλοφόρησε στίς 

19 Δεκεμβρίου 1830. προκήρυξη, μέ τήν όποία έξηγουσε τίς προ
γραμματικές θέσεις καί τούς σκοπούς τής 'Εφημερίδας: 

Προκήρυξις 

«Δύο μεγάλα άντικείμενα. καί τά δύο άναποσπάστως μετ· άλ
λήλων συνδεδεμένα. ή Έλευθερία καί ή Παιδεία, αί μόνοι τών Λο
γικών άνθρώπων χαρακτηριστ1καί άρχαί, άσχολουσιν άπό τινων η
δη χρόνων πλέον παρά ποτέ τά κρατα1ότερα του παλαιου, καί δλα 
σχεδόν του Νέου 'Ημισφαιρίου τά 'Έθνη. Θέλοντα νά ζώσιν έλεύ
θερα, καί έπιθυμουντα νά φωτισθώσιν. κυρίως άλλο δέν ζητουν 
είμή νά ζώσ1ν εύτυχrϊ έπειδή έμαθαν έκ πείρας καί ίστορίας, δτι 
εύτυχία, ητις δέν στηρίζεται είς τάς είρημένας άρχάς, είναι ψευδής 
καί έπισφαλής, όμοία μέ τήν μυθολογουμένην Νεφέλην, τήν 
όποίαν ό 'Ιξίων έδίωκεν άντί τής 'Ήρας. Συζητήσεις άπειροι έγιναν 
ηδη καί γίνονται άδιοκόπως περί τών προσφορωτέρων μέσων είς 
έξασφάλισιν τής πρώτης, καί πολλαπλασιασμόν τής δευτέρας ή ά
μιλλα είναι γενική, ό ζήλος πολύς, καί διά τουτο έχομεν πάντα λό
γον νά έλπίσωμεν δτ1 οί άγαθοί τών 'Εθνών σκοποί δέν θέλουν 
μείνει έτελεσφόρητοι. 

"Αν καί είς τούς κόλπους τής 'Ελλάδος κυρίως άνεφύησαν κα
τά πρώτον αύτά τής έλευθερίας καί παιδείας τά εύθαλή φυτά, δρι
μύς δμως χειμών της δουλείας δέν έβράδυνε νά τά πλακώση νά 
τά ξηράνη, νά τά νεκρώση· καί αύτός ό χειμών δ1ήρκησε φευ! 
όλόκληρους αίώνας. Τελοσπάντων παρήλθε. Τό έαρ έφάνη, καί 
χάρις είς τά έκχυθέντα αϊματα τών Μαρτύρων, τών νέων Μ1λτιά
δων καί Θεμιστοκλέων μας, τό νεκρωμένον φυτόν της έλευθερίας 
άνεβλάστησεν έκ νέου παραδόξως, έξάπλωσε τούς κλάδους του, 
καί εϊλκυσεν είς περίθαλψιν καί ύποστήρ1ξίν του τήν προσοχήν δ-
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λου τού Κόσμου, καί αύτών τών Κρατών της Εύρώπης Δυνάμεων. 
Ή 'Ελλάς λοιπόν έλευθέρα, όλλ' όσχολουμένη έν ταύτψ περί 

τά μέσα της συντηρήσεως καί παγιώσεως της έλευθερίας της, 
τρέχει τόν αύτόν έν μέρει, τόν όποίον καί τόλλα έθνη τρέχουσιν 
άγώνα, καί συγκινείται όμού μέ αύτά είς τό ένδοξον στάδιον τών 
νέων ίδεών. Άλλ' είς συμπλήρωσιν καί έξομοίωσιν τού κοινού 
άγώνος, δστις είς τέλος άποβλέπει τήν Έθνικήν εύτυχίαν, της λεί
πει είσέτι ή όλλη ούσιώδης βάσις αύτης της Εύτυχίας, ή Παιδεία. 
Καί ή έλλειψις εΤvαι τόσψ πλέον αίσθητή, δσψ χωρίς τούτης άδύ
νατον νά ύπάρξι:�, νά άκμάσι:� καί νά διατηρηθι:ϊ ή τόσον ποθητή, 
καί μέ τόσα αϊματα καί θυσίας έξαγορασθείσα έλευθερία της. 

Τρία εΤναι τά γενικώτερα καί άρχικώτερα μέσα διά τών όποίων 
ό φωτισμός διασκορπίζεται είς πάν 'Έθνος. Τά Σχολεία, καλώς κα
ταστημένα, καί προβαίνονται ίεραρχικώς όπό Άλλnλοδιδακτικών 
μέχρι τών Πανεπιστημίων. Ή δημοσίευσις διαφόρου ϋλης διδακτι
κών καί ώφελίμων συγγραμμάτων καί τέλος πάντων ό Περιοδικός 
τύπος. Άφήνοντες τά δύο πρώτα, περιοριζόμεθα είς τόν τρίτον, τό 
όποίον εΤvαι ό ήμέτερος σκοπός. Ό Περιοδικός τύπος εΤvαι τό 
προχειρότερον μέσον τού νά διασκορπίζωνται τάχιστα αί ώφέλιμοι 
γνώσεις καί άνακαλύψεις είς δλας τών άνθρώπων τάς τάξεις. Ό 
Περιοδικός τύπος εΤvαι ό χειραγωγός καί κήρυξ έν ταύτψ της Κοι
νής 'Υπολήψεως, ητις όλλο δέν σημαίνει είμή τήν έκφρασιν της 
κοινής θελήσεως τού 'Έθνους. Τό δέ μέγιστον όπάντων, ό Περιο
δικός Τύπος είναι ό φύλαξ δλων τών έλευθεριών. Άνακαλύπτων 
τό κακόν άποτρέπει τούς άνθρώπους άπό τά κακώς πράπειν. 'Ό
που ουτος ύπάpχΕΙ, δυσκόλως ή Τυραννία, μεγάλη r'j μικρά, al κα
κώσεις καί αί καταχρήσεις της έξουσίας, έκούσιοι r'j έξ όγνοίας, ήμ
πορούν νά ζήσωσιν πλησίον αύτού. Παρατηρητέον δέ δτι ή Δημο
σιότης εΤναι ένταυτψ Περισταλτική καί Προκαταληπτική. Περισταλ
τική μέν, έπειδή όλίγοι όνθρωποι έχουσι τόσον όπολιθωμένην τήν 
καρδίαν των, καί τόσον σκληρυμμένην τήν συνείδησίν των, ώστε 
νά μή θεωρώσιν ώς τήν μεγαλυτέραν τών δυστυχιών καί τιμω
ριών τήν όπλην τού όποίου έπραξαν κακού όποκάλυψιv. Προκατα
ληπτική δέ, διότι όσάκις άποπειρόταί τις νά κάμι:� της έξουσίας του 
κατάχρησιν, έρωη';ι αύτός έαυτόν χωρίς νά θέλι:J. Τί θέλουν είπεί 
αϋριον περί έμού; 

»Τοιούτων καί τοσούτων μεγάλων ώφειλειών πρόξενος ό Πε
ριοδικός Τύπος δέν εΤvαι τάχα μία τών πρωτίστων όναγκών, της 
όποίας ή 'Ελλάς, όναγεννωμένη, καί ύπέρ πάντα όλλον τύπον τού 
φωτισμού τήν χρείαν αίσθανομέvή, πρέπει νά έπιθυμι:ϊ τήν ταχί
στην άναπλήρωσιν; Αύτήν τήν έπιθυμίαν της λοιπόν προμαντεύων, 
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η μάλλον είπείν καλώς γνωρίζων καί παρακινούμενος άπό πολλούς

μου φίλους, καί φίλους τών καλών, άπεφάσισα νά έπιχειρήσω τήν

εκδοσιν μιάς Πολιτικής καί Φιλολογικής ΈφημΕρίδος, διά της

όποίας, έκτός τών έσωπρικών είδήσεων, λαμβανομένων καί κατά

μέγα μέρος άπό τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σκοπόν έχω

νά κάμω γνωστά έπί πλέον τά έκτός της 'Ελλάδος συμβαίνοντα

Πολιτικά, καί τάς Φιλολογικός προόδους, έρανιζόμενος αύτά άπό

τάς έπισημοτέρας 'Αγγλικός, Γαλλικός καί ΓΕρμανικάς έφημΕρίδας.

Τά 'Έθνη κινούνται, προβαίνουν είς τόν πολιτισμόν μέ γιγαντιαία

βήματα, καί αύτά τά κινήματα καί αί πρόοδοί των πρέπει νά γίνων

ται γνωστά είς τούς 'Έλληνας, διορισμένους έκ φύσεως vά τρέξω

σι συγχρόνως τόv μέγαv δρόμοv τού Πολιτισμού, καί vά συγκατα

ταχθώσι μίαν ήμέραv είς τήv σειράν τώv λαμπρών καί μεγαλο

πλούτωv Έθvώv. 

Σπουδαίον σκοπόν έχει ή έφημερίς μας, καί σπουδαίον χαρα

κτήρα θέλΕι φυλάξει διά παντός, χωρίς νά ύπΕρπηδήσι:1, ποτέ τούς 
δρους, είς τούς όποίους πΕρικλείεται ή έλευθΕρία τού Τύπου. Μα

κράν άπό ήμός πόσα ίδέα μεροληψίας. Ή Μούσα μας δέν θέλει 
χαρισθη ποτέ ούδέ θέλει ύποφέρει έκ συγκαταβάσεως χαμΕρπούς 
rϊ σκοπού τινός ίδιαιτέρου νά κολακεύσι:-ι όποιονδήποτε άτομον. Τό 
άγαθόν, τό δίκαιον, τό τίμιον καί τό κοινώς ώφέλιμον, ίδού τά άν
τικείμενα τά όποία αϋτη θέλει ύμνει καί έκθειάζει μέ ζηλον καί 
άφειδώς. ΠΕριπλέον δέ τό Στάδιον είς τό όποιον έμβαίνομεν, προ
σταπυόμενον άπό τούς καθεστώτος νόμους μας, εiναι άνοικτόν 
τοίς πάσι καί ούδέ έπιθυμούμεν άλλο τίποπ, είμή νά ίδώμεν πλη
θυνόμενον τόν άριθμόν τών Συναγωνιστών μας, τοιούτων, όποιοι 
ησαν άλλοΤΕ οί έκδόται τών 'Ελληνικών Χρονικών, τού Φίλου τού 
Νόμου, καί της έφημΕρίδος τών 'Αθηνών· έπειδή οϋτω μόνον ήμ
πορούν τά καλά νά διαδοθώσι ταχύπρα. 

»Ή έφημΕρίς μας, φέρουσα έπιγραφήν διακριτικήν «Ο ΑΠΟΛ
ΛΩΝ» θέλΕι έκδίδεται δίς της έβδομάδος είς φύλλον μέγα όποίον 
τό της παρούσης προκηρύξεως, καί θέλει φανη κατά πρώτον τήν 
πρώτην τού μηνός καί νέου έτους. Ή τιμή της διορίζεται κατ' έτος 
Φοίνικας 48, καθ' έξαμηνίαν Φοίν. 24 καί κατά τριμηνίαν Φοίν. 
12. Πληρωτέα ή έτησία συνδρομή μετά μήνας 6, ή έξαμηνιαία με
τά 3 καί ή τριμηνιαία είς τό τέλος τού μηνός.

»Βέβαιοι περί της φιλοκαλίας, καί της πρός άπόκτησιν ώφελί
μων γνώσεων δίψης τών 'Ελλήνων, έλπίζομεν νά ϊδωμεν τό έπι
χείρημά μας ύποστηριγμένον παρά πάντων. Οί θέλοντες νά γενώ
σι συνδρομηταί παρακαλούνται v' άναγγείλωσιν δσον τάχιστα τά 
όνόματά των είς τούς κατά τόπους διοριζομένους έπιστάτας, διά 
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νά σταλώσιν είς τό έδώ Τυπογραφικόν κατάστημα τού Κυρίου 
Έμμ. 'Αντωνιάδου, δστι� έπιφορτίζεται τήν έν καιρψ άποστολήν 
καί άκριβ� διανομήν τών έφημερίδων. 

Τήν 1 9 Δεκεμβρίου 1 830 έν Ναυπλίc;ι 
Ό Συντάκτης 

Α. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ» 

Οί ίδεολογικές θέσεις της προκήρυξης συνάντησαν τήν έχθρι
κή στάση τού Καποδιστριακού περιβάλοντος, τό όποίο μέ κάθε 
μέσο έπεδίωξε νά ματαιώσει τήν έκδοση της 'Εφημερίδας. Ό 
άδελφός τού Κυβερνήτη Βιάρος τελικά τό κατορθώνει. Γιά τίς έπι
στολικές διαμαρτυρίες τού Άν. Πολυζωίδη πρός τόν Βιάρο, τή Γε
ρουσία καί τήν «Γραμματεία έπί τού Δικαίου», έρχεται ή προγραφή 
του. Μαζί μέ όλλους δεκατρείς έπιφανείς άντιπολιτευόμενους δια
σώζεται άπό δολοφονική έπίθεση τού έμπιστου τού Κυβερνήτη 0. 
Κολοκοτρώνη, ξεφεύγοντας νύχτα μέ μιά βάρκα στήν Ύδρα. 'Εκεί, 
έπιχορηγούμενος άπό τήν Συνταγματική 'Επιτροπεία, έκδίδει στίς 
11 Μαρτίου τόν «'Απόλλωνα», έφημερίδα πού κυκλοφορούσε δυό 
φορές τήν έβδομάδα, μέ κύριο σύνθημα: «'Εθνική Συνέλευσις -
Σύνταγμα». 

Φυσικά πρίν άπ' τήν έκδοση κυκλοφόρησε νέα προκήρυξη 
πρός τό Κοινό: 

«Φρίκη καί άγανάκτησις δικαία έκυρίευσε τούς πανταχού της 
· Ελλάδος φίλους τών καλών καί της έλευθερίας, ίδόντας τό
άπροσδόκητον τούτο φαινόμενον της διά της βίας τούτέστιν κα
ταργήσεως της έλευθεροτυπίας, καθιερωμένης άπό τόσος 'Εθνι
κός Συνελεύσεις καί έπικυρωμένης μέ τό αiμα τόσων Μαρτύρων.
Πολλούς δέ συνέλαβε καί φόβος μή ό «'Απόλλων» μείνr;� διά παν
τός καταδικασμένος είς τό σκότος. 'Όσον τό καθ' ήμός καίτοι θο
ρυβηθέντες διά τό άλλόκοτον καί παράκαιρον τού συμβάντος, πο
τέ δμως δέν άποδειλιάσαμεν, ποτέ δέν άπηλπίσθημεν. Ή iστο�ία
τών έθνών, ή πείρα τού Κόσμου, μός έδίδαξαν δτι τό δίκαιον πολ
λάκις παραγνωριζόμενον rϊ καί έν γνώσει κατατρυχόμενον, άναγ
κάζεται μέν νά ύποχωρήσr;� είς τήν βίαν, διά τούτο δμως δέν παύει
άπό τό νά είναι δίκαιον, άπαύγασμα τού Αίωνίου Λόγου, καί ώς
τοιούτον πρέπει ταχύτερα rϊ άργότερα νά θριαμβεύσr;�.

»Θαραλέοι λοιπόν καί πεπεισμένοι άφ' ένός μέρους είς τήν
όρθότητα τών φρονημάτων καί είς τήν νομιμότητα τού έπιχειρή
ματός μας, άφ' έτέρου δέ έχοντες είς τήν καρδίαν μάλλον τούς μυ
χούς παρά είς τό βαλάντιον τόν ύπέρ πατρίδος έρωτα έναποτα
μιευμένον καί τέλος πάντων άναδεχόμενοι χάριν αύτης πάντα κίν-
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δυνον κα ι αφοσίωσιν, δέν έπαύσαμεν νά φροντίζωμεν περί τού 
τύπου καί τρόπου της διασώσεως της άληθούς τούτης τών έθνών 
Κιβωτού, της Τυπογραφίας. Έρρίψαμεν τά βλέμματά μας πανταχού 

της έλληνικης έπικρατείας καί μέ άνεκλάλητον χαράν, έξεσκεπάσα
μεν έπάνω τών μεγαλοπρεπών βράχων της Ύδρας τήν μόνην έπί 
τού παρόντος όρμοδίαν θέσιν, δπου ή τυπογραφία, ώς όλλοτε ή 
Κιβωτός τού Νώε είς τάς ύψηλάς κορυφάς της 'Άρμενος, ήδύνατο 
νά σταθ� άσφαλής καί έκτός κινδύνου. 

»Οί Ύδραίοι , Γίγαντες άκαταμάχητοι , στον έπρόκειτο νά ύπε
ρασπισθώσι τήν Έλλάδα κατά τού τυράννου, είναι όχι όλιγώτερον 
πατριώτα ι άτρόμητοι καί δταν ι'jδη πρόκειται νά προστατεύσωσι τά 
δίκαια τών όμογενών των κατά τού αύθαιρέτου· φίλοι τών νόμων 
καί της έλευθερίας ένθερμοι, οί όποίοι καθ' δλας τάς περιστάσεις 
έδείχθησαν, δέν άνέχονται ούδόλως τού ίερωτέρου τών νόμων, 
της έλευθεροτυπίας, τήν καταπάτησιν καί κατ' αύτης διαμαρτύρον
ται πασιφανώς ένώπιον δλου τού φωτισμένου κόσμου. 'Έλληνες, 
δσων ή εύγενής καρδία πάλλει διά τό πλέον άξιαγάπητον καί τό 
πολυτ ιμώτερον πάντων τών έπί Γης άγαθών, τήν έλευθερίαν, 
πρός σάς άποτεινόμενοι άναγγέλλομεν, δτι είς τών άξιοτίμων της 
Ύδρας κατοίκων τήν προστασίαν χρεωστητε τήν έμφάνισιν τού 
« Άπόλλωνός» μας, εύρόντος όσυλον είς τούς κόλπους των εύρύ
χωρον. Είς αύτούς πρέπει νά άπονέμωμεν δ,τι καλόν, δ,τι ώφέλι
μον καί δ,τι σωτήριον ή παρούσα έφημερίς ήμπορεί νά γεννήσr:� έν 
τψ μέσψ της γλυκυτάτης ήμών πατρίδος. 

Ύδρα τ� 6ΙJ Μαρτίου 1831 
Ό συντάκτης 

Ά. Πολυζω'ί"δης». 

'Έτσι πρώτιστο μέλημα της έφημερίδας παράμεινε ή ψήφιση 
Συντάγματος άντάξιου τού δημοκρατικού πολιτεύματος πού 
προσδοκούσε ό λαός, καθώς καί ή αύστηρή πολεμική γιά τήν έξα ι
ρετ ική εϋνοια τού Κυβερνήτη πρός τούς συγγενείς καί φίλους του, 
παράλληλα μέ τόν συστηματικό παραγκωνισμό τών άγωνιστών καί 
άνταγωνιστών του. Ή λαϊκή έξάλλου δυσφορία έπίσπευσε τήν άν
τιπαράθεση μεταξύ της φιλοκαποδιστριακης καί της «Συνταγματι
κης» παράταξης. Ή σύγκρουση κατέληξε στά γνωστά έπεισόδια 
τού Πόρου καί τήν άνατίναξη άπό τόν Μιαούλη δύο πολεμικών. 

'Ακριβώς τήν έπομένη της καταστροφης ό Ί. Καποδίστριας
συγκαλούσε 'Εθνική Συνέλευση γιά τόν καθορισμό νέου Πολιτεύ
ματος. Διέπραξε δμως τό άτόπημα νά παραπέμψει σέ δίκη δσους
άποτελούσαν τήν Συνταγματική 'Επιτροπή δηλ. τόν Μιαούλη, τόν
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Σαχίνη, τόν Μαυροκορδάτο, τόν Πολυζωίδη καί τούς άλλους. Ή
ταν μιά όστοχη ένέργεια πού έπέτεινε τήν λαϊκή δυσαρέσκεια. Αύ
τήν έκμεταλλεύτηκαν οί όρχοντες της Μάνης Μαυρομιχαλέοι γιά 
νά δικαιολογήσουν τή δολοφονία ένός Κυβερνήτη, στίς 2 7 Σε
πτεμβρίου 1 831, ό όποίος έξακολουθούσε νά δίνει τήν έντύπωση 
δτι άντί «νά κυβερνάει, τυραννάει τούς 'Έλληνες». 'Έτσι δικαιολο
γείται ό αύστηρός λόγος τού Κοραή: «ό άδίκως τολμηθείς κατά 
τού κυβερνήτου φόνος τόν έλύτρωσεν, άπό τήν όποία έμελλε νά 
έπιβάλλει μετ' όλίγον ή 'Ελλάς είς τόν παραβάτην τών έλληνικών 
νόμων δικαιοτέραν καί πολύ φρικτοτέραν τού θανάτου ποινήν, τήν 
ότιμον άπό τήν 'Ελλάδα έξωσιν αύτού». 

Ό Άν. Πολυζωίδης, έχοντας μοναδικό κίνητρο της πολεμικής

ένάντια στόν Κυβερνήτη τόν έρωτα γιά τίς συνταγματικές έλευθε

ρίες τού λαού, βρίσκει κι αύτός φυσική τήν δολοφονία, σάν πολιτι

κή πράξη. Καί μέ τή φράση: «Παύομεν έκδιδόμενοι, άφού Καποδί

στριας δέν ύπάρχει», σταμάτησε τήν έκδοση τού «'Απόλλωνα». Ό

Γ. Βαλέτας πού έπιμελήθηκε τήν έκδοση τών ΑΠΑΝΤΩΝ τού Γ.

Τερτσέτη, σχολιάζει: Ό «ΑΠΟΛΛΩΝ» τού Πολυζωίδη, μέ τά φλο

γερά δημοκρατικά όρθρο του είναι ή φωνή τού Προδομένου

Άγώνα πού ζητούσε άποκατάσταση. Πολλά χρωστούν στόν Πολυ

ζωίδη οί δημοκρατικοί μας θεσμοί». 

Ό Πολυζωίδης άγωνίστηκε ένάντια στήν διάλυση της Δ'

Έθνικης Συνέλευσης της Πρόνοιας καί τήν άνάρρηση στό θρόνο

τού 'Όθωνα, χωρίς τήν ψήφιση Συντάγματος. Ήταν πάντα άντίθε

τος μέ τήν έκλογή βασιλιά. Καί γλύτωσε άπό βέβαιο θάνατο, χάρη

στήν άποτελεσματική παρέμβαση τών Μακεδόνων στρατιωτών

της Φρουρός τού 'Άργους, δταν ό φρούραρχος Ζέρβας βίαια διέ

λυσε τήν 'Εθνοσυνέλευση, τήν ώρα άκριβώς πού ό Πολυζωίδης

ύπεράσπιζε τίς συνταγματικές ίδέες κι· άπόκρουε τά σχέδια τών

Μοναρχικών.
Ή 

1
Άντιβασιλεία, δμως, έκτιμώντας τήν εύρύτατη νομική τού

κατάρτιση καί ίσως καί τήν μαχητική του έναντίωση στόν Ί. Καπο

δίστρια, τόν διόρισε Πρόεδρο τού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Σέ έναρκτήριο λόγο προσδιόρισε μέ νομική όκρίβεια, όλλά καί

προφητική ίδεοληψία τήν όποστολή τού δικαστικού λειτουργήμα

τος: «Της ένεργείας της Δικαστικής οί δροι έμπεριλαμβάνονται είς

αύτούς τούτους τούς νόμους. Αύτοί καί μόνοι άποτελούσι τήν

στάθμην της διαγωγής των. Ούδέ συγχωρείται ποσώς είς τόν

'Ηγεμόνα rϊ είς τινά τών 'Υπουργών rϊ είς όλλην οίανδήποτε τών

δημοσίων Άρχών, νά φέρει τό έλάχιστον έμπόδιον, τήν έλαχίστην
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παρενόχλησιν εiς τήν έντός τών όρίων τής νομοθεσίας κινουμένην 
ένέργειάν της. Τοϋτο ύπαγορεύει τό συμφέρον τής κοινωνίας καί 
ή ίερότης τοϋ δικαίου». Καί μέ περισσότερη άκρίβεια ύλοποίησε 
τίς δικαστικές του άρχές στήν περίφημη δίκη τών άγωνιστών 0. 
Κολοκοτρώνη - Δ. Πλαπούτα, στήν όποία έγκαιρα, σάν Πρόεδρος 
τοϋ Έκτάκτου Δικαστηρίου, άντιλήφθηκε τήν άθωότητα τών κατη
γορουμένων καί πάλεψε γι' αύτήν έξαντλώντας δλα τά διαδικαστι
κά μέσα. 

Ή άπόφαση ηταν, ώς γνωστόν, καταδικαστική. Μειοψήφισαν 

οί τέκτονες Πολυζωίδης καί Τερτσέτης. Ό Πολυζωίδης, ώς Πρόε
δρος, άρνείται νό τήν ύπογράψει, γιατί τήν θεωρεί «όδικον καί άτι

μάζουσαν άνδρας άθώους καί ένδόξους, έπικίνδυνον δέ καί κηλι
δοϋσαν έκ προοιμίων τα δικαστήρια τής νέας Βασιλείας καί άσε
βοϋσαν πρός τήν άλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην . 

... Προτιμώ νά μοϋ κόψουν τό χέρι ... ». Ή σθεναρή στάση τών 
δικαστών Άν. Πολυζωίδη καί Γ. Τερτσέτη έσωσε τόν έλευθερωτή 
τής Έλλάδος 0. Κολοκοτρώνη, καί μαζί του, τήν άξιοπρέπεια τών 
Έλλήνων δικαστών. 

Είναι, συνεπώς δικαιολογημένη ή κρίση τοϋ ίστορικοϋ Σπυρί
δωνα Λάμπρου: « ... Οί δικασταί έκείνοι, ό Πολυζωίδης καί ό Τερ
τσέπης, οί όποίοι δέν ήθελον καί ύπό τάς λόγχας τών χωροφυλά
κων νά ύπογράψουν καταδικαστικήν άπόφασιν κατά τοϋ Κολοκο
τρώνη, είναι χαρακτήρες άπό έκείνους, οϊτινες δέν συναντώνται 
συχνά εiς τήν Ίστορίαν». 

Προείπαμε: ή μοίρα τοϋ Άν. Πολυζωίδη τόν έφερε άντιμέτω
πο μέ δύο τέκτονες - άδελφούς του: τόν Ί. Καποδίστρια καί τόν 
0. Κολοκοτρώνη. Καί στίς δύο περιπτώσεις έκανε τό χρέος του
σάν έλεύθερος καί χρηστοήθης. Χωρίς συμβιβασμούς πολέμησε
τό άπολυταρχικό καθεστώς τοϋ φίλου Κυβερνήτη, μέ σθένος ύπε
ραμύνθηκε τής άθωότητας τοϋ διώκτη του 0. Κολοκοτρώνη.

Ή Τεκτονική 'Αδελφότητα δέν δουλοποιεί τό πνεϋμα. Γι' αύτό 
καί ή άγάπη, ή όποία ένώνει δσους διακονούν τό θείο Σχέδιο, γί
νεται νέμεση, δταν περιορίζεται ή έλευθερία τοϋ άνθρώπου καί 
πύρινη ρομφαία δικαιοσύνης δταν βάναυσα προσβάλλεται καί κα
κοποιείται ή προσωπικότητα τοϋ άτόμου. 

Πάνω άπό τήν άδελφότητα στέκει πάντα ή θεία ούσία τής 
άρετής καί ό έρωτας γιά τήν άλήθεια. 

Είναι μεγάλη ή συμμετοχή τών Μακεδόνων στήν άποτίναξη 
έχθρικοϋ ζυγοϋ καί τήν πνευματική, κοινωνική καί διοικητική όνο
συγκρότηση τής άναγεννώμενης Έλλάδας. Ή συμβολή τών Μάρ-
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κου καί Νικολάου Δραγούμη, Γεωργίου ΠραΤδη, Γεωργίου Λασσά
νη, ύπήρξε θετική, γιατί γονιμοποίησε τήν έθνική έλευθερία μέ 
τήν ίδέα τής ένιαίας πατρίδας καί προσπάθησε νά πατάξει τή στη
ριγμένη στό φθ_όνο - πρώτο ψυχοφθόρο φυλετικό έλάπωμα -
άδελφομαχία. �αί κορυφαία ή προσφορά του Άν. Πολυζωίδη, για
τί μόχθησε, χωρίς ίδιοτέλεια καί μικρότητες, νά συγκροτήσει τό 
νεότευκτο κράτος σέ Πολιτεία 'Ελευθερίας, 'Ισότητας καί 'Αδελ
φότητας, μέ περιεχόμενο όπό λαϊκή καί έλεύθερη Συνέλευση, Σύν
ταγμα. 

Είναι, συνεπώς, έλλογος ό έπαινός μας γιά τόν πατριώτη Άν. 
Πολυζωίδη, πολεμιστή, νομικό καί διανοούμενο, τόν Πολίτη τής 
"Εθνεγερσίας, ό όποίος πίστεψε συνειδητά δτι ή 'Ελληνική 'Επανά
σταση εiχεν έθνική, εύρωπαϊκή καί παγκόσμια σημασία. 

"Εθνική γιατί οί πρώτες συνταγματικές διακηρύξεις είχαν ύπερ
κεράσει τό δυτικό πρότυπο τής 'Ανεξαρτησίας. Ή 'Ελληνική 'Επα
νάσταση στήριξε περισσότερο στήν 'Ισότητα - Κοινωνική Δικαιο
σύνη τήν 'Ελευθερία. Δηλ. στήν 'Αδελφότητα καί όχι στό χωριστι
κό σύνθημα τής πάλης τών τάξεων πού γεννοβολά τήν τυραννία 
τής άρχουσας τάξης. Τό έλληνικό πνευμα έναρμόνιζε τίς ίδέες μέ 
τήν πραγματική έννοια του άνθρωπισμου. 

'Ακόμη, μέ τήν συνταγματική κατοχύρωση τών ότομικών 
έλευθεριών τής σκέψης καί τής άτομικής ίκανότητας, έξοβέλιζε τόν 
κοντόφθαλμο λαϊκίστικο φανατισμό, ό όποίος σέ κάθε έποχή, δη
μιουργεί προδότες. 

Εύρωπαϊκή, γιατί ό φιλελληνισμός όποτέλεσε βασικό παράγον
τα άποκαλύψεως του ένιαίου τής συνείδησης τών λαών τής Εύρώ
πης γιά μιά μελλοντική ένότητα, μέ τήν στηριγμένη στόν πατριωτι
σμό, άρχή των έθνοτήτων. Ήταν ή φιλελεύθερη πνευματική κίνη
ση κατά του άπολυταρχισμου, πού δίνοντας εδρος στήν έννοια 
του πατριωτισμου, μέ τήν όρχή «πατριώτης είναι δποιος ύπηρετεί 
τή δημοκρατία» προσδιόριζε καί τό μέλλον της 'Ενωμένης Εύρώ
πης τών Πατρίδων. Τής Εύρώπης τής έλευθερίας πού δικαιολογη
μένα «μέ βιά μετρό τή γη», σύμφωνα μέ τήν μεγαλόπρεπη έμ
πνευση του τέκτονα ποιητή Διονυσίου Σολωμου. Γιατί φωτολου
σμένη άπ' τά κόκκαλο των 'Ελλήνων σ· δλη τήν οίκουμένη δίνει 
φώςl 

Καί, τέλος, Παγκόσμια γιά δυό όναμφίλεκτους λόγους: κλόνισε 
τό κυρος τής 'Ιερής Συμμαχίας μέ τό νά καταδείξει πώς δέν είναι 
μακρόχρονη ή διάρκεια τής στηριγμένης στήν όπολυταρχία πολιτι
κής βούλησης καί διέλυσε όριστικά τήν 'Οθωμανική Αύτοκρατορία 
σάν μεγάλη δύναμη. Τό κράτος της Τουρκίας, ούσιαστικά Άσιατι-
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κό, δέν θά έχει, στό μέλλον, καμιά αύτοτελή δυνατότητα στή δια

μόρφωση τών εύρωπαϊκών πραγμάτων. 

Ό όξυνούστατος Άν. Πολυζωίδης είχε ρεαλιστική πολιτική 

σκέψη. Ή σημερινή Ιστορική πραγματικότητα άπόλυτα τόν δικαιώ

νει. Καί μαζί του δλους τούς 'Έλληνες δημοκράτες - πολεμιστές 

τών έλευθεριών τών λαών. Κυρίως τούς τέκτονες, πού φοιτούν 

στό Σχολείο της ψυχής, γιά νά γίνουν, δταν ό χρόνος τό άπαιτήσει, 

ενας 'Υψηλάντης ή ενας Άλλιέντε, σύμφωνα, άλλωστε, μέ τήν 

άναντίρρητη κρίση τού μεγάλου 'Έλληνα Ιστορικού Διονυσίου 

Κόκκινου: «Ή 'Εταιρία τών τεκτόνων, τών πεφωτισμένων αύτών 

άνθρώπων, μέ τήν έμπιστοσύνη της ένώσεως πού γεννά ό Τεκτο

νισμός είς τά μέλη του, έπαιξε σημαντικόν ρόλον. 'Αποφάσισε νά 

δώσει είς τό 'Έθνος τήν ήγεσίαν του, της όποίας είχε τούτο άνάγ

κην, διά νά άποτινάξει τόν τύραννον». 
'Ηγεσία στρατιωτική καί πνευματικr1• Σ' αύτήν ένδοξα συμμε

τέχει ή αίώνια Μνήμη τού Πολίτη της 'Επανάστασης 'Αναστάσιου 
Πολυζωίδη. 
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Σαράντος Παυλέας 

, -

πικρα του :.Ιησού 

Σωστά ό Κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός δέ μάς έσωσε 
πώς θέλαμε νά μάς σώσει τό γλυκό έκεϊνο 
άγόρι, ό γιός τού μαραγκού πού 
πάντα όραματιζόταν νά έπιστρέψει στό σπίτι 
τού ούράνιου πατέρα του, άφού δέν πιστέψαμε 
ποτέ τό κήρυγμά του; μόνο τό ποδοπατήσαμε 
μέ κάθε άκράδαντο καί τυφλότατο δόγμα πού τό κηρύξαμε 
μ' έμπάθεια καταδιώκοντας τούς πραγματικούς του πιστούς 
με τήν πυρά καί τήν έξαφάνηση. 
Πολύ πικραινόταν τό παράδοξο έκεϊνο 
μαραγκόπουλο ό γλυκός μας 'Ιησούς 
καί ύψώναμε δλοι μας ό ενας στόν όλλο 
στή θέση της άγάπης πού ένώνει 
ενα διαχωριστικό καί σκοτεινό καί άπαίσιο 
τοίχο. Πώς νά μάς έσωζε ό 'Ιησούς, 
(ό Θεός δέν ηταν είδος ήρωϊ'νης) 
(κι εϊχαμε πολύ άπομακρυνθεϊ έπιζήμια 
άπό τό Χριστιανισμό της κατακόμβης). 

1987 

'Από τό βιβλίο «Οί Μέτοχοι)}. 
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... ΚΕΚΛΗΤΑΙ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΥΙΟΣ 

>>Έσμέv ποίημα κτισθέvτες έv Χριστψ». Παύλος

Με άχραντες δυνάμεις νέα κτίση 

ωράισμα του Νου νεοποιείται. 
Με άσματα χερουβικά δονείται 

η δέσμια θανάτου γύρω φύση. 

Μητέρα αειπάρθενη τη Ζήση 
ενώνει με τη Χάρη. Καινουργείται 

ο κόσμος της φθοράς και οδηγείται 

με φως χωρίς αρχή και δύση. 

Ο Γιός του Τέκτονα Υιός Ανθρώπου 

γεννιέται. Η ανάσα του ειρήνη 

απλώνεται πνοή του κάθε τόπου 

κι αγλάισμα του Σύμπαντος. Φαιδρύνει 

την ψυχή μας κλήση ουρανία: 

οι Οίκος του Θεού δική της κατοικία. 
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Πετρούλα Άλ. Παναγιωτίδη 

Φύγανε 

Φύγανε τά χρόνια 
καί έγώ περιμένω 
καί σχεδιάζω 
τί θά κάνω τά έπόμενα 
χρόνια 
είναι τόσα λίγα δμως
καί παρακαλώ τόν Ύμνηστο 
νά μοϋ δώσει παράταση 
ζωής, 
νά συνεχίσω νά γράφω 
τό τραγούδι της ζωής μου· 
έχω πολλά άκόμα νά πώ 
καί νά γράψω 
άδέλφια μου άγαπημένα. 
Κατάφερα τό κλάμα 
νά τό μετατρέψω 
σέ τραγούδι 
καί έτσι έζησα. 

, , 

τα χροvια 

Άπό τό βιβλίο «Στήν έρημο της ζωής». 

1987 
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ΔΗΜΗΤ. Κ. ΤΣΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

· Η δυνατότητα καί σκοπιμότητα

τού θαύματος 

399 

άπό φιλοσοφική καί θεολογική αποψη 

Τό θαύμα πού σάν παραφυσικό - ύπερλογικό φαινόμενο, μα
γνήτιζε πάντα τήν σκέψη τών όπλών πιστών, σάν θέμα, έχει 
άπασχολήσει όπό τά παλιά χρόνια, θεολόγους, φυσικούς καί φιλό
σοφους, οί όποίοι είδαν τό «ζήτημα» όπό διαφορετικέ�: σκοπιές καί 
όπτικές γωνίες. 

Τόσο ή Χριστιανική πίστη δσο καί ή Θεολογική έπιστήμη όνέ
καθεν δέχονται τή δυνατότητα τού θαύματος, διότι σύμφωνα μέ 
τήν «δογματική» τό θαύμα τελείται όπό τόν «Παντοκράτορα» 
(ένίοτε καί όπό όλλες πνευματικές ύπόρξεις, άγαθές r'j καί πονηρές) 
έξυπηρετώντας κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

Γιά τήν θεολογική σκέψη, ή άρνηση τού θαύματος, iσοδυνα
μεί μέ άρνηση της παντοδυναμίας r'j όκόμα καί αύτης τούτης της 
ύπάρξεως τού θεού. 'Υποστηρίζεται μάλιστα όπό μερικούς έρευνη
τές, δτι ή όλοκληρωτική όφαίρεση τού θαυματουργικού στοιχείου 
όπό τή θρησκεία, θά τήν μετέτρεπε οϋτε λίγο οϋτε πολύ, σέ όπλή 
ήθικοδιδασκαλία r'j σέ κοινωνικό καί ούμανιστικό σύστημα, μιά καί 
τό θαύμα είναι ή «εiδοποιός διαφορά» (DIFFERENTIA SPECIFICA) 
όνάμεσα στήν θρησκεία καί στά όλλα ίδεολογικό συστήματα καί 
τίς διάφορες κοσμο - βιοθεωρίες. Τό μόνο ζήτημα πού παραμένει 
κατά τούς φιλοσοφούντας θεολόγους καί τούς θεολογούντας φι
λόσοφους είναι νά έξακριβωθεί κατ' όναμφισβήτητο τρόπο κατά 
πόσον ενα γεγονός, φερόμενο σάν θαύμα, είναι πράγματι θαύμα. 
Καί σάν τέτοιο, θεωρείται «γεγονός έκτακτο, σπάνιο καί καταπλη
κτικό, πού ύπόκειται στίς όνθρώπινες αiσθήσεις καί γίνεται όντιλη
πτό, καί πού δέν μπορεί νά όποδωθεί στή λειτουργία τών φυσι
κών δυνάμεων, νόμων r'j φαινομένων (γνωστών r'j όγνώστων), όλ
λά πρέπει ν' όποδοθεί στήν έπενέργεια μιός ύπερβατικης, ύπερφυ
σικης όντότητας» ( 1 ). 

( 1) C.S LEWIS, MIRACLES, Α PRELIMINARY STUDY ( 1977) σελ. 9 έπ. Εiνσι πε

ριπό βέβαιο νό τονίσουμε, δτι ol συνηθισμένες καθημερινές έκφρόσεις «έπι

στημονικό θοϋμσ» ή c<όνοκόλυψη - θαύμα» κ.ό., δέν έχουν σχέση μέ τόν πα

ραπάνω όρισμά. Ό R. BUL ΤΜΑΝΝ, όρθό διέκρινε όνόμεσο στό θοϋμο 

(WUNDER) κσί στό θαυμαστό γεγονός (MIRAKEL). 
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'Ωστόσο απο τή σκοπιά της φιλοσοφίας κατά καιρούς, έχουν 
διατυπωθεί άρκετές ένστάσεις γιά τή δυνατότητα καί τή σκοπιμό
τητα τού θαύματος αύτού κάθ' έαυτό. 'Υλιστές, άθεϊστές, δεϊστές, 
άγνωστικιστές, όρθολογιστές, σκεπτικιστές, καί γενικότερα έκπρό
σωποι διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων καί ρευμάτων, ύπο
στηρίζουν δτι τό θαύμα είναι άδύνατον, καί πρέπει νά έκληφθεί 
σάν θρησκευτικός μύθος η σάν «άγαπητό παιδί της πίστης» (Γκαί
τε). Είναι χαρακτηριστικός ό άφορισμός τού POINCARE, πού έλε
γε: «Τό αiώνιο θαύμα είναι δτι άδιάκοπα δέν ύπάρχουν θαύματα». 

Τά βασικότερα έπιχειρήματα κατά της παραδοχης τού θαύμα
τος πού έχουν προβληθεί μέχρι σήμερα άπό τούς διάφορους πο
λέμιους της Χριστιανικης πίστης καί θεολογικης σκέψης μπορούν 
νά συνοψισθούν ώς έξης: 

1.- Τό θαύμα συγκρούεται μέ τό νόμο της αίτιότητας η μέ τήν 
άρχή τού άποχρώντος λόγου, (PRINCIPIUM RATIONIS SUFFI
CIENTIS). Γιά τούς όπαδούς τού όρθολογισμού ίδιαίτερα, τό θαύ
μα, έφ' δσον γίνεται δεκτόν δτι έχει τήν αίτία του σέ δύναμη ύπερ 
- φυσική, είναι ξένο στοιχείο, πού είσχωρεί στήν περιοχή της αύ
στηρης νομοτέλειας της φύσης κατ· αύθαίρετο τρόπο καί διασπά
τό άκαμπτο σχημα αϊτιον - αiτιατόν, καταργώντας τήν αίτιοκρατική
άpχfl, σύμφωνα μέ τήν όποία κάθε άποτέλεσμα έχει τήν φυσική
του αίτία (ΝΙΗΙ� FIT SINE CAUSA) καί παραβιάζει τούς φυσικούς
νόμους πού ciναι άκαμπτοι, άμετάβλητοι καί αίώνιοι. Χαρακτηρι
στικό είναι αύτό πού έλεγε ό πανθειστής Σπινόζα: «τίποτα δέν
μπορεί νά συμβεί στήν φύση, πού νά είναι σέ άντίθεση μέ τούς
παγκόσμιους νόμους». Εύθυγραμμιζόμενος μέ τέτοιου εϊδους άπό
ψεις καί ό Σκώτος φιλόσοφος Δ. Χιούμ (DAVID HUME 1711 -
1776), ύποστήριζε δτι τά θαύματα είναι <ψιά παραβίαση τών νό
μων της φύσης» (Α VIOLATION OF ΤΗΕ LAWS OF NATURE)1�1•

2.- Σύμφωνα μέ τούς άρνητές τού θαυματουργικού στοιχείου, 
τό θαύμα έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν άνθρώπινη πείρα καί δέν 
μπορεί νά έλεγχθεί έπιστημονικά, δηλ. μέ τήν παρατήρηση καί τό 
πείραμα· γι' αύτό καί πρέπει νά άπορριφθεί. Τή θέση αύτή ύπο
στήριξε ό Δαυίδ Χιούμ πού άνεδείχθη lνας άπ' τούς δεινούς πολέ
μιους τού θαύματος, τονίζοντας δτι τά θαύματα είναι άντίθετα μέ 

(2) DAVID HUME, ΑΝ ENOUIRY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING. Χ.

OF MIRACLES. 99. Πρβλ. έπίσης καί C. BROWN, MIRACLES AND ΤΗΕ CRITI

CAL MIND (PATERNOSTER PRESS. 1984) δπου δίδεται μία σφαιρική θεώ

ρηση της πορείας της άντιπαράθεσης φιλοσόφων καί θεολόγων πάνω στό

θέμα.
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τήν άνθρώπινη πε'ίρα (CONTRARY ΤΟ ΤΗΕ EXPERIENCE). Παρό
μοια, 6 γνωστός Γάλλος όρθολογιστής Έρνέστος Ρενάν (Ε. RE
NAN) ίσχυρίζονταν δτι δέν μπορε'ί νά δεχθε'ί τό θαύμα, γιά μόνο 
τό λόγο, δτι δέν ύπάρχει λόγος νά πιστεύουμε σέ κάτι, τού όποίου 
6 κόσμος δέν μός προσφέρει κανένα ίχνος πειραματικό. 

3.- Ή διενέργεια τού θαύματος - σύμφωνα μέ πολλούς φιλό
σοφους - δέν έναρμονίζεται μέ τή φύση, καί μέ τό σκοπό τού 
Θεού. Έφ' δσον 6 Θεός είναι τό Α καί Ω, 6 πρώτος καί 6 έσχατος, 
Παντογνώστης καί άναλλοίωτος δπως διδάσκεται σέ πολλά Άγιο

γραφικά χωρία (ΉσαίΌς μδ/6, 'Αποκάλυψη κβ/13) γνωρίζων άπό 
τό τέλος τά έξ' άρχης καί άπό πρότερον τά μή γεγονότα, (ΉσαίΌς 
μς/1 Ο) γιατί θά πρέπει νά έπεμβαίνει στή φυσική τάξη τών πραγ
μάτων πού αύτός δημιούργησε διαταράσσοντάς την; Μιά τέτοια 
έπέμβαση - ύποστηρίζουν - έρχεται σέ άντίθεση μέ τίς ίδιότητες 
της σοφίας καί της προνοητικότητάς Του. 

Καί τά τρία δμως παραπάνω έπιχειρήματα τών άρνητών τού 
θαύματος, οϋτε άκαταμάχητα είναι, οϋτε πειστικά μπορούν νά 
θεωρηθούν, δπως θά έξετάσουμε άμέσως παρακάτω. 'Αντίθετα 
μιά πιό διονυχιστική έρευνα καί μιά όρθολογικότερη θεώρηση τού 
δλου θέματος μπορε'ί νά πείσει δτι τό θαύμα δέν μπορε'ί νά θεω
ρηθε'ί άδύνατον. 

Ώς πρός τήν πρώτη άντίρρηση, δτι τό θαύμα πρέπει v· άπορ
ριφθε'ί διότι σάν φαινόμενο συγκρούεται μέ τούς φυσικούς νόμους 
καί ίδιαίτερα μέ τόν νόμο της αίτιότητας, μπορε'ί νά λεχθε'ί, δτι σή
μερα μετά τίς διάφορες έπιστημονικές άνακαλύψεις καί έρευνες σ· 
δλους τούς τομε'ίς τού έπιστητού, ή ένσταση έχει χάσεl τήν βαρύ
τητά της καί μία τέτοιου εϊδους Α PRIORI καί PER DEFINICATIO
NIS άπόρριψη τού θαύματος είναι άντεπιστημονική. 

Κατ· άρχήν ας σημειωθε'ί δτι τό έπιχείρημα δτι θαύματα δέν 

γίνονται, γιατί τίποτε δέν μπορε'ί νά γίνει χωρίς τήν φυσική του αί

τία, είναι μιά όποψη όχι της σύγχρονης έπιστήμης - δπως ύποστη

ρίζουν οί ύλιστές - άλλά τόσο παλιά, δσο οί άρχα'ίοι φιλόσοφοι. Ό 

Κικέρων π.χ. ύποστήριζε δτι «τίποτα δέν γίνεται, πού δέν μπορε'ί 

νά συμβε'ί, καί αύτό, δέν μπορε'ί νά έρμηνευθε'ί σά θαύμα ... δέν 

ύπάρχουν θαύματα- δ,τι είναι δυνατόν νά συμβε'ί, δέν είναι θαύ

μα»ΙJΙ_ 

(3) CICERO, ΟΕ DIVINATIONE 2, 28. 
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Κατά δεύτερο λόγο πρέπει νά έχουμε ύπ' δψη μας δτι ένώ 
πρίν άπό μερικές δεκάδες χρόνια οί φυσικοί νόμοι θεωρούνταν 
σάν άκατάλυτοι καί όκαμπτοι, oi νέες γνώσεις τής φυσικής έπιστή
μης έχουν όδηγήσει στό συμπέρασμα, δτι οί φυσικοί νόμοι είναι 
άπλώς ή γενικευμένη περιγραφή συνηθισμένων φαινομένων, πού 
παρατηροϋνται κάτω άπό κανονικές καταστάσεις καί συνθήκες. 
Μέ όλλα λόγια, οί φυσικοί νόμοι δέν είναι οί ϊδιες οί δυνάμεις τίς 
όποίες περιγράφουν, άλλά μόνο ή έπιστημονική διατύπωση τοϋ 
τρόπου μέ τόν όποίο δροϋν καί δέν πρέπει νά συγχέονται μέ τίς 
δυνάμεις τής φύσης πού περιγράφουν. 

Άπό τήν παρατήρηση π.χ. της έπαναλαμβανόμενης πτώσης 

τών άντικειμένων στή γη, διατυπώθηκε ό νόμος της βαρύτητας. Ό 

νόμος αύτός δμως, η μάλλον ή έπαγωγική διατύπωση τοϋ φαινο

μένου τής πτώσης τών άντικειμένων, δέν σημαίνει δτι τόν κανόνα 

τής πτώσης τών άντικειμένων τόν άκολούθησαν στό παρελθόν η 

θά τόν άκολουθήσουν άναγκαστικά στό μέλλον πάντοτε δλα τά 

άντικείμενα, γιατί ή όμοιομορφία τοϋ φαινομένου είναι άποτέλε
σμα τής άνθρώπινης παρατήρησης. Οί φυσικοί, παρατηρούν ένέρ
γειες, αϊτια, καί άποτελέσματα, πού τά ταξινομούν σέ tva γενικό 
φυσικό νόμο πού στήν πραγματικότητα είναι στατιστικού εϊδους. 

Ή κατανόηση αύτοϋ τοϋ θέματος έχει άπαλλάξει τούς φυσι
κούς νόμους άπό τήν «άναγκαστικότητα», τή «σταθερότητα» καί 
τήν «άνεξάρτητη άντικειμενική τους ύπόσταση» καί έτσι σήμερα ή 
σταθερότητά τους θεωρείται σχετική καί oi ϊδιοι (oi νόμοι) θεω
ρούνται σάν κανόνες πού συνάγονται μέ τή βοήθεια τοϋ πειράμα
τος καί τής παρατήρησης. Εiν α ι  έ ξ α γ ό μ ε ν α  μ έ σ ω ν  δ ρ ω ν  
μ ε γ ά λ ο υ  ά ρ ι θ μ ο ϋ  μ ε μ ο ν ο μ έ ν ω ν  ό μ ο ι ό μ ο ρ φ ω ν  
μ ε τ ρ ή σ ε ω ν  καί κατά συνέπεια oi θεμελιώδεις καί βασικοί φυσι
κοί νόμοι ποτέ δέν έχουν γενική ίσχύι41

. Οί σύγχρονες γνώσεις της 
φυσικής έχουν άλλάξει ριζικά το φυσικό κοσμοείδωλο (WEL TBILD) 
τοϋ 1 9ου αίώνα μέ τίς άπόλυτες έννοιες ϋλης, χώρου - χρόνου -
αίτιότητας, καί όνοιξαν τό δρόμο γιά τήν κατανόηση καί παραδοχή 
της δυνατότητας τοϋ θαύματος. 

Ή άνακάλυψη τών Κβάντα άπό τόν Μ. Πλάνκ (PLANK) πού 
εiσήγαγε τήν έννοια της άσυνεχείας στή φύση, ή θεωρία της σχε
τικότητας τοϋ Άϊνστάϊν μέ τήν έννοια τοϋ χωρο - χρόνου καί τέ
λος ή άρχή της άβεβαιότητας (UNSICHERHEIT PRINZIP) πού πρω-

(4) Ε. SCHRODINGER, WAS 1ST ΕΙΝ NATURGESETZ? (MUNCHEN - WIEN 

1962). 'Επίσης κσί MARY HESSE, MIRACLES ΑΝΟ ΤΗΕ LAWS OF NATURE 

σελ. 35 - 42, ατό έργα MIRACLES, ΕΟ. ΒΥ C.F. MOULE, (OXFORD 1965).
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τοπαρουσιάστηκε καί θεμελιώθηκε όπό τόν Βέρνερ Χαϊζεμπέργκ 
(W. HEISENBERG) τό 191 7, προκάλεσαν κυριολεκτικά κοσμογονι
κή έπανάσταση στίς άντιλήψεις μας γιά τήν ύφή καί τήν δομή της 
ϋλης καί τήν λειτουργία τών φυσικών δυνάμεωv.ιsι Μέ τήν έπι
στημοvική έρευνα άποδείχτηκε δτι δέν iσχύει στή φύση ή άπόλυ

τη μηχανιστική αίτιοκρατία (DETERMINISMUS) δπως ύποστήριζαν 

οί όκρατοι ύλιστές στηριζόμενοι στή Νευτώνεια μηχανική, όλλά ό 
ivτετερμινισμός, ή άπροσδιοριστία καί ή άβεβαιότητα. Οί άνακαλύ
ψεις αύτές έπέφεραν τήv όριστική διάλυση του φυσικοεπιστημονι

κοCι ύλισμοCι καί τήν άνατραπή της ύλιστικης φιλοσοφίας της φύ
σης δπως ύπογράμμισε πρόσφατα ό σύγχρονος διάσημος Γερμα
νός άστροφυσικός Πασκάλ Γιόρνταv (Ρ. JORDAN)ι6ι. 

Κατά συνέπεια, ή παλιά ύλιστική - όρθολογιστική έπιχειρημα
τολογία, ή όποία στρέφεται ένάντια στήν παραδοχή της δυνατότη
τας του θαύματος γιατί τάχα τοCιτο όντίκειται ατούς φuσ,κούς νό
μους, δέν μπορεί νά θεωρηθεί βάσιμη. 

Τό γεγονός δτι ή φυσική τάξη δέν άποκλείει τήν έπέμβαση ή 
παρέμβαση όλλων άγνώστων έξω - υλικών δυνάμεων, μπορεί νά 
καταφανεί άπό τή δυνατότητα παρέμβασης αύτοCι, τούτου, του άν
θρώπου στή φύση. Ή άνθρώπιvη διάνοια καί βούληση μπορεί vά 

έπενεργεί μέ διάφορο τρόπο άπ' αύτόν πού του έπιβάλλουν οί τυ

φλές όλογες φυσικές δυνάμεις καί μάλιστα έχει τή γνώση καί τή 

δύναμη vά τιθασεύει τή φύση καί τίς δυνάμεις της (π.χ. μέ τό άλε

ξικέραυνο άναχαιτίζει τόν κεραυνό). "Αν δμως ό όνθρωπος μπορεί 

vά έπεμβαίνει στά φυσικά φαινόμενα καί νά τά περιορίζει ή νά τά 

ένισχύει κατά βούληση, κατά «μείζονα λόγο» (ARGUMENTUM Α 

FORTIORI) μπορεί νά τό κάνει αύτό ό ύπέρτατος Δημιουργός της 

φύσης, τών δυνάμεών της καί του ϊδιου του όνθρώπου. 

Άκόμη καί σ' αύτή τή φυσική τάξη παρατηρείται δτι συνυπάρ
χουν δυνάμεις, ή κάθε μιά άπ' τίς όποίες είναι δυνατόν σέ όρισμέ
νη περίσταση vά έξουδετερώνει ή τροποποιεί κάποια όλλη κατώ
τερή της. "Έτσι π.χ. τό φυτικό σπέρμα πού φυτρώνει πρός τά πάνω 
περιορίζει ή ύπερνικά τήv βαρύτητα, χωρίς βέβαια νά καταργεί τόν 
νόμο της βαρύτητας. Καί ή δύναμη του ήλεκτρισμοCι μπορεί νά 
ύπερισχύσει τή δύναμη της βαρύτητας χωρίς νά τήν καταλύσει. 

(5) WERNER HEISENBERG, φυσική κοί ψιλσσσψίο (Μετοψ. Γ. Λιόvη, έκδόσεις 

Άvογvωστίδη) ίδιοίτερο σελ. 143 έπ. 

(6) Πρβλ. PASCUAL JORDAN. DER NATURWISSENSCHAFTLER VOR DER RELI

GIOESEN FRAGEN (HAMBURG 1968) κοί Α.Ε. WILDER SMITH, DIE DEMIS

SION DES WISSENSCHAFTLICHEN MATERIALISMUS (HANSSLER - VER

LAG. STUΠGART 1976) 



404 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

Γιατί λοιπόν, δέ θά μπορούσε ό Δημιουργός τοϋ σύμπαντος καί

τών «φυσικών νόμων» νά παρέμβει όμέσως rϊ έμμέσως ένισχύον

τας τίς ύπάρχουσες φυσικές δυνάμεις, ώστε νά μπορεί νά παράγει

μεγαλύτερα συγκλονιστικά άποτελέσματα; Καί στήν περίπτωση

διενέργειας ένός θαύματος όπό μέρους τοϋ Θεοϋ πρέπει νά έν

νοήσουμε δτι ό Παντοκράτωρ Δημιουργός δέν ένεργεί μόνον μέ

τή χρήση τών δευτερευόντων φυσικών αίτιών πού ύπάρχουν r'jδη,

άλλά ή θεία δύναμή του μπορεί νά ένεργήσει ώς CAUSA PRIMA

(πρώτη αίτία), χωρίς νά καταργεί τούς φυσικούς νόμους, οϋτε τή

φυσική τάξη καί άρμονία. 
Τελικά, στόν ίσχυρισμό τοϋ Σπινόζα δτι τίποτα δέν μπορεί νά

συμβεί στή φύση πού νά είναι σέ όντίθεση μέ τούς παγκόσμιους

νόμους, θά πρέπει νά είπωθεί δτι θά ηταν όρθός, μόνον άν μέ τή

λέξη φύση έννοήσουμε ενα σύνολο πού περιλαμβάνει δλες τίς δυ

νάμεις ύλικές καί ύπερυλικές δηλ. πνευματικές. Μ' άλλα λόγια τό
συμπέρασμα τοϋ Σπινόζα θά ήταν σωστό, μόνο μέ τήν προϋπόθε
ση δτι σάν φύση μπορεί νά χαρακτηριστεί κάτι τό άποκλειστικό 
καί άνεξάρτητο άπό τό Θεό. 'Αλλά, δπως σωστά παρατήρησε ό 
Αύγουστίνος, ή φύση, δπως τή γνωρίζουμε έμείς oi άνθρωποι, δέν 
μπορεί νά ταυτιστεί μέ τή φύση δπως τή γνωρίζει ό Θεός, γιατί 

αύτός μπορεί v· έπεμβαίνει στό σύνολο τών φυσικών δυνάμεων 
καί νά προσθέτει νέες δυνάμεις πού έμείς όγνοοϋμει 71

. 

'Όπως παρατηρεί ό καθηγητής τών Μαθηματικών στό Παv/μιο 
τοϋ ΜΑΙΝΖ ΧΑΝΣ ΡΟΡΜΠΑΧ (HANS ROHRBACH) τό σύμπαν 
στήν κατεύθυνση τοϋ Θεοϋ δέν είναι κλειστό σύστημα, όλλά 
άνοιχτόιe ι .

Πραγματικά μόνον ενας πού μπορεί νά έχει όπόλυτη καί πλή
ρη γνώση δλων τών φυσικών φαινομένων καί γεγονότων τοϋ πα
ρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος θά μπορούσε νά όμφισβητή
σει τήν δυνατότητα τοϋ θαύματος, πού είναι σπάνιο καί κάτ' έξαί
ρεσιν φαινόμεvοι9 ι _ 

(7) Αύγουστίvου (ΟΕ CIV. DEI ΧΧΙ) «PORTENTUM ERGO FIT, ΝΟΝ CONTRA
NATURAM SED CONTRA OUAM EST ΝΟΤΑ NATURA )) .

(8) HANS ROHRBACH. NATURWISSENSCHAFT, WELTBILD, CLAUBE (R.
BROCKHAUS VERLAG 1975) σελ. 10 - 26 τού ίδίου. Ή έπιστήμη καί τά
θαύματα της Βίβλου (Έλλ. μετάφρ. 1980) σελ. 2 5 έπ. καί 51.

(9) 'Εδώ ίσως έvδιαφέρει vά σημειώσουμε δτι νέα φαινόμενα πού άvακαλύπτοv
τα1 δπως της «ύπερευστότητας της ϋλης «δείχνουν πόσο άτελής εΤvαι άκόμα
ή γνώση μας γιά τά φυσικά φαινόμενα έv γένει βλ. Περισκόπιο της έπιστή
μης (Τεύχος 71, Δεκεμ. 1984, σελ. 45 έπ.): Ύπερευατότητα. Ή έκτη κατά
σταση της ϋλης.



1987 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ 405 

11 

Τό δεύτερο έπιχείρημα - γνωστό σάν έπιχείρημα τού Δ. Χιούμ 
οτι τά θαύματα έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν άνθρώπινη πείρα η 
μέ τήν παρατήρηση, εiναι ενας συλλογισμός πού οπως σωστά πα
ρατηρήθηκε άπό τόν Πάλεϋ (ΡΑLΕΥ) ι 10 ι περιέχει τό λογικό σφάλμα 
πού εiναι γνωστό στήν λογική έπιστήμη σάν ΡΕΤΙΤΙΟ PRINCIPIIS 
(λήψη τού ζητουμένου) η άπόδειξη διά τού άποδεικτέου, γνωστή 
καί ώς φαύλος κύκλος η διαλληλία (CIRCULUS VITIOSUS). 

Πράγματι, όν μέ τή λέξη πείρα έννοήσουμε δλη τήν άνθρώπι
νη πείρα η τήν πείρα δλων τών άνθρώπων, ή μείζων πρόταση εi
ναι μία καθαρή λήψη τού ζητουμένου· όν πάλι μέ τή λέξη έννοή
σουμε τήν πείρα γενικώς, τότε ή έννοια βυθίζεται στήν κοινότοπη 
διαπίστωση δτι τά θαύματα εiναι άσυνήθιστα φαινόμενα. 

Τό σφάλμα τού συλλογισμού βρίσκεται στό δτι προϋποθέτει 
πώς ή πείρα τών άνθρώπων δλων τών έποχών εiναι ή ϊδια μέ τήν 
πείρα τών άνθρώπων της σύγχρονης καί μέλλουσας έποχης η 
έποχών πού δέν χαρακτηρίζονται μέ θείες θαυματουργικές έπεμ
βάσεις. Τά θαύματα π.χ. τού 'Ιησού Χριστού καί γενικότερα της 
Βίβλου, μπορεί νά φαίνονται ώς άντίθετα στήν άνθρώπινη πείρα 
της τεχνοκρατούμενης έποχης μας καί όλλων χρόνων, δέν ηταν δ
μως άντίθετα στήν πείρα τών άνθρώπων τών πρωτοχριστιανικών 
χρόνων. Ή πείρα τών συγχρόνων άνθρώπων, άσφαλώς διαφέρει 
άπό τήν έμπειρία τών άνθρώπων της έποχης τού Εύαγγελίου πού 
εiχαν τήν άνάγκη νά δούν θαύματα γιά νά πιστέψουν δτι ι'> Θεός 
ένεργούσε καί άποκάλυπτε τίς iδιότητες καί τό θέλημά του, μέσω 
τού 'Ιησού καί τών άποστόλων του, έπιβεβαιώνοντας τήν ύπερφυ
σική του προέλευση, καί προσδίδοντας κύρος στή διδασκαλία του. 
'Άλλωστε δπως έχει σωστά παρατηρηθεί, τά θαύματα της Βίβλου, 
τά όποία εiναι καί τά σπουδαιότερα άπό θεολογική καί θρησκευτι
κή όποψη, σημειώνονται νά λαμβάνουν χώραν έκτός άπό τήν 
Εύαγγελική έποχή σέ τέσσερις μεγάλες χρονικές περιόδους, δηλ. 
στήν Μωσαϊκή έποχή, στούς χρόνους τών Κριτών, στήν έποχή 
τών προφητών 'Ηλία - Έλισσαίε καί στήν διάρκεια της 70ετούς 
αiχμαλωσίας στήν Βαβυλώνα. Αύτό τό γεγονός έπαληθεύει τήν ό
ποψη δτι τό θαύμα σάν φαινόμενο εiναι κάτι τό σπάνιο πού λαμ
βάνει χώρα σέ έξαιρετικές περιπτώσεις καί ή τέλεσή του ύπαγο
ρεύεται άπό όρισμένη σκοπιμότητα. Μόνον όνθρωποι όρισμένων 

( 10) PALEY, EVIDENCES, INTRODUCTION. 
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έποχών συνεπώς θά μπορούσαν νά χαρακτηρισθούν προνομιούχοι 
παρατηρητές καί μάρτυρες θείας θαυματουργικής έπέμβασης. 
'Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ό φιλόσοφος C.S. LEWIS, 
«ό Θεός δέν «ρίχνει» τά θαύματα στή φύση τυχαία, σάν νά κουνά 
μιά πιπεριέρα. Τά θαύματα έρχονται σέ μεγάλες περιστάσεις. Βρί
σκονται σέ μεγάλες περιόδους της ... πνευματικής Ιστορίας» ι11ι.

'Ασφαλώς πειραματική έπαλήθευση τού θαύματος - δπως τό 
θέλει ό Ρενάν - δέν θά μπορούσε κανείς νά άναμένει διότι τό 
θαύμα δπως όρίστηκε στήν άρχή τελείται άπό ύπέρλογη ύπερ -
υλική δύναμη μέ τή χρήση iδιαίτερων γνωστών η άγνώστων δυ
νάμεων στόν άνθρωπο, καί κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια έπα
νάληψής του, ξεφεύγει άπό τήν άνθρώπινη δυνατότητα καί έλεγχο. 

111 

Τέλος ή τρίτη άρνητική θέση δτι τό θαύμα άντίκειται στήν σο
φία, στή φύση καί στούς σκοπούς τού Θεού, όφείλεται μάλλον σέ 
παρανόηση τού δλου θέματος. 

Τό θαύμα σάν φαινόμενο δέν έρχεται σέ σύγκρουση οϋτε μέ 
τή φύση οϋτε μέ τήν σοφία τού Θεού, καθ' δσον, ό Θεός θαυμα
τουργώντας δέν ένεργεί κάτι πού ν' άντίκειται στή φύση του, οϋτε 
άναθεωρεί τά δημιουργικά του έργα γιά νά πραγματοποιήσει τε
λειότερα, πράγμα πού θά έσήμαινε δτι τά δσα έγιναν έξ' άρχής 
δέν ησαν «καλά λίαν». Μέ τό θαύμα δέν διασαλεύεται ή φυσική 
τάξη τών πραγμάτων, ώστε νά χρειάζεται νέα έπέμβαση τού 
Θεού, οϋτε τροποποιείται τό δλο οiκοδόμημα τής δημιουργίας. 

Ό Δημιουργός τού σύμπαντος - τού άσύλληπτου μακρόκο
σμου καί τού καταπληκτικού μικρόκοσμου - έχει όχι μόνο άπεριό
ριστη δύναμη, πού τήν άσκεί πάνω σ· όλόκληρη τή φύση, άλλά καί 
άπόλυτη γνώση λειτουργίας τών διαφόρων φυσικών δυνάμεων. 

Ό ποιητής τού φυσικού σύμπαντος έχει κάτω άπό τέλειο 
έλεγχό του δλα δσα έχει δημιουργήσει καί μπορεί νά χειρίζεται τά 
πράγματα μέσα στά πλαίσια τών κανόνων πού αύτός έχει θεσπί
σει. 

Ό Θεός διενεργώντας λοιπόν έΞνα θαύμα, δέν παραβιάζει κα
νένα νόμο πού έχει θέσει ό ίδιος. Ό Δημιουργός δέν άντιφάσκει 
μέ τόν έαυτό του. Μπορεί νά έπιταχύνει, νά έπιβραδύνει, νά τρο
ποποιήσει η νά έξουδετερώσει φυσικές δυνάμεις καί δλα αύτά νά 

( 11) C.S. LEWIS, ΟΠ. Παρ.
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γίνουν μέσα στά πλαίσια τών κανόνων του, χωρίς νά καταλυθεί ή 
φυσική τάξη. 

'Όταν πάλι δεχόμαστε τήν διά τού θαύματος παρέμβαση τού 
Θεού, δέν έννοούμε δτι ό Θεός στέκεται μακριά άπό τόν κόσμο 
σάν άπομακρυσμένο πρόσωπο καί δτι έπεμβαίνει μόνο γιά τήν τέ
λεση κάποιου θαύματος, άλλ' δτι ή διαρκής καί συνεχής έπίβλεψη 
τού Θεού σέ έκτακτες περιπτώσεις γίνεται ίδιαίτερα αίσθητή μέ 
πιό έμφανή καί έκδηλη έπέμβαση άπό τή συνηθισμένη. Εiναι όξιο
σημείωτο δτι σύμφωνα μέ τόν καταστατικό χάρτη της Χριστιανι
κής κοσμοβιοθεωρίας τήν Άγία Γραφή, ή φύση ή φυσικοί νόμοι 
δέν εiναι κάτι τό άνεξάρτητο ή άποξενωμένο άπό τό Θεό. Ό κό
σμος δέν θεωρείται σάν ενας μηχανισμός πού δημιούργησε ό 
Θεός καί τόν όφησε νά λειτουργεί μόνος του. Αύτό πού καλούμε 
έμείς φυσικούς νόμους, σύμφωνα μέ τήν βιβλιι<ή όντίληψη εiναι 
μόνο ή τάξη της συνηθισμένης ένέργειας τού Θεού στό φυσικό 
κόσμο (βλ. Ψαλμ. ιθ' 1 - 3 καί ίδιαίτερα Ψαλμ. ρλε' 6 - 8) τό δέ 
θαύμα, είναι ή έκδήλωση τών ίδίων δυνάμεων στό φυσικό κόσμο, 
άλλά μ' ενα άσυνήθιστο τρόπο. 

Ή σκοπιμότητα τών θαυμάτων βρίσκεται σέ πλήρη άρμονία 
μέ τούς γενικώτερους σκοπούς καί τό θέλημα τού· Θεού. Τά θαύ
ματα εiναι συμβάντα τά όποία όποκαλύπτουν μέ ίδιαίτερο τρόπο

τήν ζωντανή προσωπική φύση τού Θεού, πού ένεργεί στήν ίστο
ρία όχι τόσο σάν έξολοθρευτής, όλλά σάν λυτρωτής, πού σώζει, 
παιδαγωγεί καί κατευθύνει τόν λαό του καί άφυπνίζει τούς εfλικρι
νείς άπό τό λήθαργο της άμαρτίας. Τά θαύματα έπισφραγίζουν τήν 
ίδιαίτερη παρουσία τού Θεού καί όποτελούν τά διαπιστευτήρια δτι 
ό Θεός θέλει νά άποκαλύψει, μέσω όρισμένων άτόμων, τό θέλημά 
του. Στό παρελθόν έπιβεβαίωσαν τό γεγονός, δτι όνθρωποι δπως 
ό Μωϋσής καί οί προφηται ησαν όπεσταλμένοι τού Θεού (Έξοδ. 
δ/1 - 9) καί δτι ό 'Ιησούς ήταν πράγματι ό όναμενόμενος Μεσσίας 
(Δευτ, ιη/18, Ίωάν. ς/14, Ίωάν. γ/2, πράξ. β' 22) ό όποίος θά 
έλευθέρωνε τούς άνθρώπους όπό τά δεσμά της πλάνης, της όμαρ
τίας καί τού θανάτου (Ίωάν. η' 32). 

Τά θαύματα έπαιζαν βασικό ρόλο στήν πρώτη Χριστιανική έκ
κλησία καθορίζοντας δτι ό Θεός έστρεψε τήν προσοχή καί τήν εϋ
νοιά του άπό τούς φυσικούς 'Ιουδαίους στούς Χριστιανούς (Έβ. β' 
4 Α' Κορ. 1, β' 7). 1121 Ήταν δπως όρθά εfπώθηκε «'Αποκάλυψη 

(12) Βλ. M.F. UNGER'S BIBLE DICTIONARY. (MOODY 1958) λήμμα MIRACLES. 

Τά θαύματα τού Ίηααϋ. χαρακτηρίζονται ώς «τέρατα καί σημεία» Ιπραξ.' β' 

22).
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τού παρόντος καί ένατένιση τού μέλλοντος». 
Μετά άπό δλα αύτά, έπανερχόμαστε στή βασική θεολογική 

θέση τού θέματος καί καταλήγουμε στό συμπέρασμα δτι τό θαύ

μα έναρμονίζεται πλήρως μέ τή σοφία καί τούς σκοπούς τού 

Θεού. Σέ τελευταία άνάλυση μόνο δποιος άρνείται τήν ϋπαρξη τού 

ένός ύπέρτατου Δημιουργού μπορεί ν' άρνηθεί δικαιολογημένα 

τήν έπέμβασή του στή φύση μέ τήν διενέργεια θαυμάτων. 

Ή ϋπαρξη δμως τού μεγαλειώδους καί έπιβλητικού σύμπαν

τος, αύτού κάθ' έαυτό, ή έκδήλωση τάξεως καί σχεδίου σ' αύτό, 

τό φαινόμενο της ζωης μέ τίς άπειρες ποικιλίες της, ή ϋπαρξη καί 

λειτουργία τού έμφυτου ήθικού νόμου καί της συνείδησης, καθώς 

καί ή βαθιά ριζωμένη πίστη τών κοινωνιών καί τών λαών άρχαίων 

καί σύγχρονων σέ μιά ύπέρτατη ύπερφυσική δύναμη, τό καθένα 

άπ' αύτά τά γεγονότα χωριστά καί πολύ περισσότερο «δλα μαζί», · 

μιλούν, μέ στεντώρεια φωνή γιά τήν ϋπαρξη ένός ύπέρτατου ύπερ

- υλικού δημιουργού, ώστε έκείνοι πού άρνούνται Αύτόν καί τίς
θείες ίδιότητες του νά είναι άναπολόγητοι. (Ρωμαίους α' 20).I13ι

Μέ τήν παραδοχή ένός πανίσχυρου πνευματικού όντοϊ πού 
μπορεί νά έλέγχει καί νά έξουσιάζει τίς δυνάμεις καί κανόνες καί 
πού αύτό έχει θεσπίσει γιά νά διέπουν τήν ϋλη καί τή ζωή, ή άπο
δοχή τού θαύματος δέν είναι δύσκολη. 

Σέ τελευταία άνάλυση τό έρώτημα δν είναι δυνατόν τό θαύμα; 
πρέπει νά μετατραπεί μάλλον στό έγινε θαύμα; καί πώς μπορούμε 
νά γνωρίζουμε δτι έγινε πράγματι !Ξνα θαύμα. Γιατί τό θαύμα άπ' 
τή στιγμή πού λαβαίνει χώρcν, καταγράφεται στίς δέλτους της 
'Ιστορίας καί μπορεί νά έξακριβωθεί δπως δλα τά Ιστορικά γεγο
νόταI14ι_

( 1 3) 'Από τήν όπέραντη βιβλιογραφία γύρω όπ' αύτό τό πανάρχαιο θέμα ση
μειώνω τό έξοχο βιβλίο τού ROBERT Ε. D. CLARK. ΤΗΕ UNIVERSE: PLAN 
OR ACCIDENT? ( 1961) καί Α.Ε. WILDER - SMITH, GΟΠ: SEIN ODER NI
GHTSEIN7 (TELOS WISSESCHAFTLICHE RETHE, 1976). 'Επίσης δύο πιό 
πρόσφατα έργα: WILLIAM LANE CRATG, ΤΗΕ EXISTENCE OF GOOD AND 
ΤΗΕ BEGINNING OF ΤΗΕ UNIVERSE (HERE'S LIFE PUBLISHERS) καί HANS 
KUNG. EXISTIERT GΟΠ? (DTV MUNCHEN 1981 ). 'Ορθά σημειώνει ό μα
θηματικός Η. ROHRBACH: «Δέν έχει νόημα ή συζήτηση όποιουδήποτε θέ
ματος πού άφορά τόν Θεό. χωρίς τήν όποδοχή τής ϋπαρξής του. ΕΤναι σάν 
νά συζητούμε γεωμετρικά προβλήματα τής εύκλείδειας γεωμετρίας. χωρίς 
νά παραδεχόμαστε τά όξιώματα τού Εύκλείδη». 

( 14) 'Αναφερόμενος στά θαύματα τών Εύαγγελίων ό βιβλικός λόγιος καθηγητής 
F.F. BRUCE. παρατηρεί δτι ή όξιοπρέπεια αύτών τών έξιστορήσεων εΤναι 
θέμα Ιστορικών μαρτυριών. Ό Ιστορικός - γράφει - θά εΤναι πολύ πιό άπαι
τητικός στήν έρευνα τών μαρτυριών έκείνων πού περιέχουν θαύματα. -Αν 
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'Ασφαλώς ή καπήλευση όρισμένων φυσικών φαινομένων, ή ή 
«άνακήρυξη» σέ θαύματα μερικών μή έπαρκώς γνωστών παραγόν
των, ή άκόμη ή «κατασκευή» θαυμάτων άπό έπιτήδειους άγύρτες 
καί άπό κατ' έπίφαση θρησκευόμενους, έχει δημιουργήσει τήν έν
τύπωση δτι είναι άδύνατη ή πολύ δύσκολη ή έξακρίβωση άληθι
νών θαυμάτωνι �sι_ 

'Ωστόσο, τό κατά πόσον ενα συμβάν πού παρουσιάζεται σάν 
θαύμα είναι πραγματικό θαύμα, καί έάν αύτό όφείλεται σέ θεϊκή ή 
δαιμονική έπενέργεια, αύτό είναι ενα όλλο θέμα. Πάντως δέν 
άναιρεί τό γεγονός της δυνατότητας τού θαύματος, παρά τίς διά
φορες ένστάσεις πού προβάλλονται έναντίον του άπ' τούς άρνητάς 
τού ύπερφυσικού πνευματικού κόσμου. 

δμως πρόκειται γιά καλές μαρτυρίες. δέν πρέπει νά τίς όρνηθεί Α PRIORI. -
F.F. BRUCE. Τά κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι όξιόπιστα άραγε; (Έλλ. 
μετφ. έκδ. Πέργαμος 1987) σελ. 63. Έδώ νά σημειώσουμε δτι ό καθηγη
τής της όρχαίας Ιστορίας τών χωρών της Άνατολης στό παν/μιο τοϋ Σικά
γου Α.Τ. OLMSTEAD, βρίσκει πώς ή Ιστορία της όνάστασης τοϋ Λαζάρου έ
χει «δλε:ς τίς έμπεριστατωμένες λεπτομέρειες ένός πειστικοϋ μάρτυρα>). Α.Τ. 
OLMSTEAD, JESUS ΙΝ ΤΗΕ LIGHT OF HISTORY ( 1942) σελ. 206. 

( 15) Πρβλ. τήν έξαιρετική μελέτη τοϋ Β. Β. WARFIELD, COUNTERFEIT MI
RACLES, (ΤΗΕ BANNER OF TRUTH TRUST 1976).
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Για αναγγελία της εκδόσεως να στέλνετε ένα αντίτυπο. Για βιβλιο

κρισία, χωρίς να δεσμεύεται το περιοδικό, δύο αντίτυπα, από τα 

οποία το ένα απευθείας στον κριτικό του Ιλισού κ. Νίκο Α. Τέντα, 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46, Θεσσαλονίκη 546 22. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ Α, ΤΕΝΤΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑ: «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΛΟ

ΓΟΤΕΧΝΙΑ» Μελέτη. 

Το Λενινιστικό αξίωμα: «Αποστολή της Τέχνης είναι: να βοη

θάει να γίνει σωστά κατανοητή η πραγματικότητα και η επαναστα

τική αλλαγή της», εξακολουθεί να υλοποιείται με ακρίβεια στην

Αλβανία, όπου η Λογοτεχνία λειτουργεί «με ξέχωρη και θαυμαστή

πειθαρχία» μια και, συνεχώς, στοχεύει στη «διαμόρφωση συνειδή

σεων». 

Η κρίση του Λάμπρου Μάλαμα είναι πάντα δίκαιη. Οπλισμένος

με νήφουσα σκέψη, αξιολογεί ασυμβίβαστα το θετικό, και απορρί

πτει αιτιολογημένα το ανάξιο του πνεύματος έργο. Προπαντός χαί

ρεται ο αναγνώστης τις καλοδουλεμένες εισηγήσεις πάνω σε ευ

ρύτερα θέματα όπως το θέατρο (όπου ιδιαίτερα ο ίδιος με επιτυ

χία θητεύει), η ποίηση, και γενικά ο πολιτισμός. Το κρινόμενο έργο

έχει συγκεντρωμένες τις αρετές του Λ. Μάλαμα. Κατατοπίζει σε

όλα τα είδη του λόγου που η αλβανική γλώσσα, με την αξιοσύνη

εμπνευσμένων λογοτεχνών, δημιουργεί.

Το πρώτο αλβανικό βιβλίο εκδόθηκε το 1 555, με τίτλο «Λει

τουργία», από τον Γκιόν Μπουζούκο. Σήμερα «οι λογοτέχνες στην

Αλβανία κατέχουν ξεχωριστή θέση και δίνουν πλατύτερες μορφω

τικές διαστάσεις στον κοινωνικό περίγυρο». Τα βιβλία τους εκδί

δονται από το Κράτος και υπάρχουν καθορισμένες αμοιβές, ηθικές

και οικονομικές, Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η περιφερειακή

λειτουργική διάταξη της Ενώσεως των Λογοτεχνών και των Καλλι-
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τεχνών, ώστε να δικαιώνει τον επίζηλο τίτλο της «εργατικής κο

σμογονίας». 

Γύρω στους 200 συγγραφείς βιογραφεί και κρίνει ο Λ. Μάλα

μας. Για όλους έχει ένα καλό λόγο, και για πολλούς τον δίκαιο έ

παινο, όπως για τον κορυφαίο βάρδο της σημερινής Αλβανίας 

Ισμαήλ Κανταρέ, τον δημιουργό του γνωστού μας μυθιστορήμα

τος: «Ο Στρατηγός της στρατιάς των νεκρών». 

Ένα ποίημα του 1. Κανταρέ, τους «Καταρράχτες», αναδημο

σιεύουμε με την ελπίδα να ικανοποιήσουμε το απαιτητικό αναγνω

στικό κοινό του ΙΛΙΣΟΥ: 

Οι καταρράχτες πηδούσανε σαν άτια 

ολάσπρα, ορμητικά, με πλήθος 

χαίτες αφρών και ουράνιων τόξων. 

Μα ξαφνικά, εκεί στου γκρεμού το χείλος 

πέσαν με τα μπροστινά τους πόδια 

κι έπεσαν, αχ, τα πόδια τα ολάσπρα. 

και πέθαναν εκεί στη ρίζα του βράχου. 

Τώρα στα σβησμένα τους μάτια 

τα παγερά καθρεφτίζονται ουράνια. 

Ειδική υπάρχει αναφορά στους πνευματικούς ταγούς της Ελ

ληνικής Μειονότητας, πεζογράφους και ποιητές. 

Ο Λάμπρος Μάλαμας είναι οπαδός της φιλειρηνικής σοσιαλ

ρεαλιστικής λογοτεχνίας. Η βαθειά ανάλογη γνώση του επέτρεψε 

να κατανοήσει πληρέστερα την αλβανική πνευματική παραγωγή. 

Γι' αυτό και η μελέτη του συμβάλλει θετικά στην παραπέρα 

σύσφιξη των σχέσεων των «δύο αδελφών λαών». 

Β.Η. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓ ΛΟΥ: «Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ» Λαο

γραφία. 

«Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας δεν εξαντλείται στις δυτικές 

ακτές της Ιωνίας, ούτε στα παράλια του Πόντου, αλλά και στην ά

ξενη και εχθρική ενδοχώρα της Μ. Ασίας. Προύσσα, Καισάρεια, 

Σπάρτη, Ικόνιο, Απάλεια, Μερσίνα, Σύλλη, Ναζλή, Μάκρη, Κορα

κήσιο, Άγκυρα, κι αμέτρητες άλλες όπου οι ελληνικές παροικίες 

υπήρξαν εστίες αδούλωτου εθνικισμού και αδιάκοπης δημιουρ

γίας». 

Είκοσι χρόνια πολύμοχθης έρευνας μας οδηγούν με τη γνώση 

της βιωμένης μαρτυρίας στις ρίζες της Σπάρτης των Ελλήνων της 
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Ασίας, εκεί που «ένα πλαίσιο αδιάκοπης εγρήγορσης και ετοιμότη

τας η ζωή των 7 .000 ορθόδοξων Ελλήνων δημιουργεί και διατη

ρεί, ως το τέλος, μία κοινότητα κλειστή και αδιαπέραστη μέσα στα

δόντια του λύκου». 

Επιτυχία μοναδική, γιατί στηρίχθηκε στον απόλυτο σεβασμό

της Αλήθειας και τη συνεχή προστασία της από την υπερβολή και

την άγνοια. Η Δημογεροντία υπήρξε η δημόσια έκφρασή της. Ή

ταν η ανώτατη διοικητική και δικαστική αρχή της χριστιανικής

μειονότητας. Οπλισμένη μ' ένα αποδεκτό εθιμικό δίκαιο απέτρεψε

κάθε προσφυγή σε Τουρκικό Δικαστήριο. Καύχημα της μειόνητας

η εθνική ελληνική καταβολή. Και καθημερινή αυτοβεβαίωση:

Να ζήσεις με τόνομά σουΙ 

Να δοξαστείς με τόνομά σου. 

Ευχές οι οποίες δεν σήμαιναν τίποτε άλλο παρά να πεθάνεις

βαφτισμένος χριστιανός. Η αλλαξοπιστία δεν ήταν μόνϋ αμαρτία

αλλά και εθνική κατάρα, καλλιτεχνική έκφραση της Σπάρτης της

Μ. Ασίας συνιστούσε μία πολύ διακεκριμένη τάξη σχεδιαστών χα

λιού. Ο Χαϊλέ Σελασιέ κάλεσε το 1924 τον διάσημο σχεδιαστή

Χρήστο Χατζηγεωργίου (Σοκόγλου) να θέσει τα θεμέλια της Ταπη

τουργίας στην Αιθιοπία. 

Δεν είναι μόνο επιτυχής η αναφορά του Β.Η. Βογιατζόγλου

στο μυθικό ή ιστορικό γεγονός. Αλλά και στην ερμηνεία του δρώ

μενου: «Μέσα σε πάνινη θήκη, τριγωνική, έκρυβαν ένα κομμάτι

Τίμιου Ξύλου. Είναι πιθανό το τριγωνικό σχήμα του φυλαχτού να

ανταποκρίνεται στον οικουμενικό νόμο του τρία. (Αγία Τριάδα).

Στις αγιογραφήσεις της Αγίας Τριάδας ο Πατήρ εικονίζεται όχι με

κυκλικό, αλλά τριγωνικό φωτοστέφανο!». 

Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί η λεπτόλογη, σαν λαϊκή βελο

νιά, εκφραστική του χάρη: «προσευχές μικρές, λιγόλογες, λεπτολό

γες, μ' εκείνη τη δύναμη που έδινε ο αυτοσχεδιασμός της στιγμής

και η επίκληση της αλήθειας. Μιά ευχή για κάθε περίσταση έδινε

ομορφιά και δύναμη στη στιγμή και την έδενε με το Απόλυτο».

Ο Β.Η. Βογιατζόγλου ενώνει Σπαρτιάτες και Σπαρταλήδες

στον ίδιο κρίκο του κυκλικού εθνικού ιστού. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ: «ΝΕΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ)) Διηγήμα
τα. 

«Το Α' μοντέλο το αγοράζεις με τόσες απάτες, το Β' με τόσες

καταχρήσεις, το Γ' με τόσες κλοπές». 

Έχει καθολική ισχύ το απόφθεγμα: Κάθε πόλη κι ένας κό-
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σμος κάθε κόσμος και μία ιστορία. Και η ιστορία του κόσμου, του 
σύγχρονου κυρίως κόσμου «Ελλάς», συνοψίζεται στο τρίπτυχο της 
εθνικής μας διάκρισης: απάτη κατάχρηση κλοπή. 

Φυσικά η Χρ. Καρυδ. όλα τα διακριτικά μιας συνεχώς «εν 
αμαρτίαις» γηράσκουσας φυλής, τα αποδίδει στη διαστημική σκέ

ψη ενός παράξενου πλανήτη όπου: «δυό άνθρωποι όταν αγαπιούν
ται δεν αλλάζουν στέφανα, αλλάζουν τις καρδιές τους. Έτσι ο έ
νας είναι σίγουρος πως έχει την καρδιά του άλλου στο στήθος». 

Μα ήταν γήινα γνωστό πως τις πολιτείες στηρίζει η Αιδώς και 
η Δίκη. Χωρίς αυτές εκκολάπτεται ο αναίσχυντος, ο ιταμός πολί
της. Έτσι δεν είναι επιδεικτική ματαιοσχολία η αναφορά σε εξω
γήινους. Ικανότητα γραφής είναι, όπου η μεταφυσική διανοίγει 
νέους ορίζοντες για το υπαρξιακύ πρόβλημα. Η θεληματικά σπα
σμένη μνήμη, η διακριτική αναπόληση και ο ξέφρενος ίλιγγος της 
ζωής συνθέτουν το εφήμερο γεγονός του φόβου που γίνεται σπό
ρος έντρομης διάρκειας: «Ο άνθρωπος προσαρμόζεται στο περι
βάλλον έτσι που να μην αισθάνεται το δηλητήριο που τον σκοτώ
νει σιγά-σιγά». 
Λόγος καθάριος στην ανακύκλωση σκέψης ζωντανής: «Θεέ και 
Δίαι». 
Σύγχρονος, όσο το γίγνεσθαι κυοφορείται απ' το παρελθόν. 
Και ειλικρινής όσο η σκληρότητα της καθημερινής ζωής ... 

ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: «ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΟΣ» 
Ποιήματα. 

Στον καθρέφτη τ' ουρανού 
διαγράφεται 
το παράπονο του καλοκαριού 
που φεύγει 

Η στιχοπλοκή της Τζένης Διαμ.-Παπ., είναι γεμάτη οδύνη και 
όνειρο. Οδύνη για τα βήματα του χρόνου που αργοσέρνονται στο 
εμβατήριο του θανάτου, όνειρο, για τη γαλάζια θάλασσα, τη μετα
βαλλόμενη σε τραγούδι, από τις ανεμοριπές του Ιόνιου. 

Η προσεγμένη, λιτή της έκφρασης, απλώνεται πολύχρωμη 
οπτασία στην ιερή σιωπή. Ο φόβος μήπως στους ορίζοντες κλει
στεί η παγωμένη μοναξιά πολύσταυρης γης, απομακρύνεται από το 
ηλιοφώς της αγάπης. Έτσι, η νύχτα μας, ακουμπάει λευκή στον 
κόρφο του Θεού. 
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Η ευαισθησία είναι ο θρίαμβος της καθημερινότητας. Μας 

διασώζει από την αδιαφορία. Και η Τζ. Διαμ.-Παπ., είναι ένας

ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων της εποχής μας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ: «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΚΑ

ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ►> 

Μελέτη. 

Ο Κύριος, εις τον αιώνα διαμένει 
πάντων επέκεινα, εν τω κρυπτώ, 

απρόσιτος παντελώς και α"ί"διος 
«ουδενί νόω ληπτός» ως απερινόητος! 

Η πρόκριση των μόνων στίχων της μελέτης δικαιολογείται για

τί συμπερικλείουν το τριόλβιο μήνυμά της : Κοσμογέννηση, εξέλι

ξη και Αυτογνωσία. Είναι η τρικλείδα εξιχνίασης του μυστηρίου 
της σύλληψης, της κυοφορίας, της γεννήσεως, και του θανάτου: η 
ερμηνεία της μορφής. 

Από κάθε νοήμονα ελευθεροστοχαστή ζητούν συγκεκριμένες 
απαντήσεις τα υπαρξιακά ερωτήματα: 
Έχει ο άνθρωπος ελεύθερη βούληση: 
Υπάρχει καλό και κακό ή κακό με την έννοια του θανάτου; 
Υπάρχει ψυχή ως ιδιαίτερη οντότητα; 
Υπάρχει, τελικά Θεός και σκοπός στη Δημιουργία; 

Ο Δημ. Κυριάκης, άξιος ερμηνευτής της ανθρώπινης γνώσης, 
χωρίζει το πόνημα σε δύο μέρη με εσωτερική συνοχή. 

Στο πρώτο μνημονεύει όλες τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

δοξασίες για το Ον, το κακό και :ro θάνατο. 

Η αρχαιογνωσία του και η αντικειμενική θρησκειολογική κριτι
κή θεώρηση, προκρίνουν το ουσιώδες και σαφές. Έτσι ο ορθός 
λόγος αναβαπτίζεται στη σοφία του ανθρώπου για να φλεγεί ο 
νους από πύρινα υπαρξιακά ερωτηματικά. 

Στο δεύτερο μέρος δεσπόζουν οι πεποιθήσεις του συγγραφέα. 
Η διατύπωσή τους, με διαλογική μορφή, κάνει προσπελάσιμη 

την ιδέα, γι' αυτό και θετική την πνευματική κατάκτηση. Ποιά είναι 
η κυρίαρχη ιδέα του Δ. Κυριάκη; Η Απειρομέγιστη Ύπαρξη. Μια 
πράγματι νέα προσέγγιση του Γίγνεσθαι και του Είναι βασισμένη 
στις διακηρυχθείσες από τους Pierre Teichard de chardin, Jean 
Charon και Krishnamurti αλήθειες. 



1987 ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 415 

Δε.ν πρόκειται, όμως, για αβασάνιστη παραδοχή δοξασιών. 

Αλλά για σύνθεση, όπου πρωτότυπη και κυρίαρχη ε.ξακτινώνε.

ται η ιδεοληψία του συγγραφέα: 

« ... Η Ζωή είναι η παντοδυναμία του Θεού, η απεριόριστος 

Δύναμίς του, ήτις ζωοποιε.ί και ζωογονεί τα πάντα, έχει αυτή, συ

νε.ίδησιν και νοημοσύνην, συνεπεία δε. της υφής, τούτης και της 

φύσεώς της, έχει και τάσιν προς δημιουργικήν δραστηριότητα .... 

Κατά την γνώμην μου η Ζωή, η Ενέργεια και η ε.γγε.νής προς τού

τος νοημοσύνη, αποτελούν έναν Απε.ιρομέγιστον Ζώντα Οργανι

σμόν, μίαν Απε.ιρομε.γίστην Ύτ;αρξιν, ζώσαν, σκε.πτομένην, έχου

σαν συνε.ίδησιν εαυτής ... Τα πάντα και ημείς είναι Εν, η μία και 

αδιαίρετος ύπαρξις ... Τα πάντα είναι μορφι.ίJματα ε.ξ αυτής τούτης 

της ιις ύλην με.ταπιπτούσης θείας ουσίας ... Είμε.θα μέρη ενός παμ

με.γίστου σώματος. 

Δε.ν ε.ίμε.θα ατομικότητε.ς, αφού υπάρχει μόνον η Ύπuρξις, ήτις 

περιέχει ολόκληρον την πολλαπλότητα, η οποία αποτελεί επίσης 

Εκείνην ... Οι ανθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, είναι απλοί ε.στίαι συνει

δήσεως και όργανα της Υπάρξεως, διά κτήσιν εμπειρίας ή προς 

εκτέλεσιν διαφόρων έργων, χάριν τούτης ... Αύτη δε. μόνον έχει 

αθανασίαν ... 

Δε.ν ταυτίζεται μετά του Θεού, καθόσον δε.ν ε.δημιουργήθη ε.κ 

της Ουσίας Του». 

Η Θε.οφάνε.ια είναι η αιτία της Οντοφανε.ίας με. σκοπό την Ιε.

ροφάνε.ιαl Συνακόλουθες, της έμπνευσης του Δ. Κυριάκη, είναι οι 

ε.δραίε.ς θέσεις του: 

8 Ο Θεός είναι αγάπη. Η Ζωή η Δύναμή του. Το Γίγνεσθαι είναι 

το Είναι. 

8 Η ανθρωπότητα είναι συλλογική Ύπαρξη. 

8 Το «Εγώ» είναι αιτία πλείστων μορφών Κακού. 

8 Η αρετή είναι διδακτή. Η αδικία είναι νόσος της ψυχής. Όταν 

δε.ν κάνουμε. το καλό αμαρτάνουμε.. 

8 Η Τέχνη εξαγγέλλει το Αιώνιο. 

8 Τα Σύμβολα είναι γέφυρα μεταξύ Ψυχής του κόσμου και της 

συνειδήσεως του ανθρώπου. 

8 Η ενόραση είναι εμπειρία του Νου όταν κάποιος φθάσει σε. Αυ-

τογνωσία. 

Κι ακόμη: 

8 Εάν υπάρχει κόλαση είναι απόδειξη της αποτυχίας του Θεού. 

8 « Εγώ δε.ν θα ε.πε.θύμουν να είμαι ε.ν τω Παραδε.ίσω, έστω και 

αν ε.ις μόνον άνθρωπος θα βασανίζεται ε.ν τη Κολάσει». 



416 ΙΛΙΣΟΣ 1987 

8 Ο κόσμος είναι μία Ενότητα, γιατί σύμφωνα με την διδαχή του 
Shri Ram: «η Ζωή είναι η παγκόσμιος ενέργεια ήτις έχει συνεί
δησιν». 

Ευελπιστούμε να μη μειώνει την εισφορά του συγγραφέα η 
παρούσα παρουσίαση. «Το γράφειν είναι περιπέτεια του Πνεύμα
τος». Η κριτική, ίσως διεστρέβλωση βασικών θέσεων είτε από κα
κοπιστία είτε από άγνοια. 

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η τόλμη του διακεκριμένου δικαστή 
Δ. Κυριάκη: «Πρέπει να αντιμετωπίζωμεν την πραγματικότητα εκά
στης στιγμής με νοημοσύνην, με ελεύθερον τον νουν και την 
αθωότητα των μικρών παιδίων, ήτοι την αγάπην». Με αγάπη για 
την αλήθεια προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την δική του Αλή
θεια. 

Εξάλλου, όπως ο ίδιος ομολογεί: «εφ· όσον ζώμεν, ουδεμία ά
ποψις, δέον να είναι οριστική, τελειωτική, αμετάβλητος ... ». 

Η πρόταση του Δ. Κυριάκη για την Απειρομέγιστη Ύπαρξη δί
νει μια ενδιαφέρουσα απόκριση στον βασικό προβληματισμό του 
ανθρώπου «εις το τι είναι εκείνο, ο εδημιούργησε το Σύμπαν και 
συγκρατεί αυτό ζων, εις μίαν οργανικήν ενότητα». 

Είναι, όμως και ικανοποιητική; Ο αναγνώστης, ανάλογα με την 
πνευματική του ηλικία καλείται να την δεχτεί ή αρνητικά να την 
κρίνει. Αποκλείεται, πάντως, να την απορρίψει. Είναι μία βέβαιη 
κατάκτηση του Νου. Π,Jνέμορφη και γεμάτη ελπίδα. Γιατί κάνει 
τον πιστό άνθρωπο ν· αποδεχτεί, σαν πρώτη αλήθεια, τον προ
σευχητήριο Λόγο του Ινδού φιλόσοφου Sankara: «Κύριε' συγχώ
ρησον τα τρία αμαρτήματα. Εις τον Διαλογισμόν, ενέδυσά Σε με 
μορφήν, ενώ είσαι χωρίς μορφήν, εις τον έπαινόν μου δια Σε, Σε 
περιέγραψα, ενώ είσαι απερίγραπτος, εις τος επισκέψεις μου εις 
τους ναούς, ηγνόησα ότι είσαι πανταχού παρών». 

Κι αφού ο Θεός είναι «πανταχού παρών» Κακό αποκλείεται να 
υπάρχει. Η φιλοσοφική πραγματεία του Δ. Κυριάκη είναι μια αισιό
δοξη προσέγγιση της αλήθειας. Αξίζει να γίνουμε, τουλάχιστο, κοι
νωνοί της. 
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Καζαντζάκης, ο αξεδίψαστος 
της ελευθερίας 

του Νίκου Σωτηρίου 

((Δέν είμαι Ένα μετέωρο αρίζωτο ατόν κόσμο. ΕΪμαι χώμα άπό τό 
χώμα του καί πνοή άπό τή ν πνοή τοω) 

'Ασκητική 

Έκλεισαν φέτος τριάντα χρόνια από τότε που ο πλάστης και 
δημιουργός της «Οδύσσειας», του «Τελευταίος πειρασμός», του 
«Χριστός ξανασταυρώνεται» και αμέτρητων δεκάδων, εκατοντά
δων χιλιάδων σελίδων μεστής λογοτεχνικής παραγωγής, διάβηκε 
οριστικά και τελεσίδικα προς το άγνωστο. Αφήνοντας πίσω του έ
να γιγάντιο έργο σε παλμό και πνοή πέρασε το κατώφλι, που μας 

χωρίζει από το μεγάλο Άγνωστο, δίνοντας στον κόσμο - σ' ό,τι ο 

ίδιος ονόμασε «μεταξύ φωτεινό διάστημα» - με τη δύναμη τη δι

κή του τον πνευματικό του στροβιλισμό, αποκαλύπτοντάς μας τις 

κρυφές του δυνάμεις και συνάμα ανοίγοντάς μας μια μικρή χαρα

μάδα από το παραπέτασμα που χωρίζει τον ανυποψίαστο άνθρω

πο από τις μυστικές «δυνάμεις του Σύμπαντος» (Ασκητική). Με το 

έργο του εκπλήρωσε αυτό που ο ίδιος ζήτησε στην «Ασκητική» 

του όταν έγραφε: « Και μάχουμαι πως να γνέψω στους συντρό

φους, προτού πεθάνω· Να τους δώσω το χέρι μου, να προφτάσω 

να συλλαβίσω και να τους ρίξω ένα ακέραιο λόγο. Να τους πω τι 

φαντάζομαι πώς είναι τούτη η πορεία· και κατά που ψυχανεμίζου

μαι πως πάμε. Και πώς ανάγκη να ρυθμίσουμε όλοι μαζί το περπά
τημα και την καρδιά μας». Και μας έριξε στην ψυχή μας τον ακέ

ραιο, τον αφευγάτιστο, το μεστωμένο λόγο, πριν η ψυχή του κάνει 

πανιά. 
Περπάτησε δ�ως αναπαμό τη σκληρή στράτα του αμύητου 

κόσμου πόνεσε και πόνεσε βαθιά. Χτυπήθηκε, συκοφαντήθηκε, 

αγνοήθηκε, διαστρεβλώθηκε. Αλλά και αγαπήθηκε, διαβάστηκε και 

τιμήθηκε' Όσο λίγοι! Πολύ λίγοι! Αυτή είναι η μοίρα του κάθε με

γάλου· κι ο Κ. ήταν πραγματικά μεγάλος, τόσο μεγάλος που δεν 
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μπορούσε να τον χωρέσει ο τόπος μας κι ανοίχτηκε στον κόσμο 

ολόκληρο. Όργωσε τη Γη· ταξίδεψε εκεί όπου μπορούσε ανθρώ

πινος νους να φτάσει και μάζεψε με απέραντη υπομονή από παν

τού τους πνευματικούς θησαυρούς, πολύτιμα πετράδια για να συν

ταιριάξει το έργο του. Όργωσε το πνεύμα- ξανοίχτηκε ως τα 

ακρούρανα του Πνεύματος, κορφολόγησε από παντού, ανέβηκε 

στις πιο απάτητες κορφές, έσκυψε και κοίταξε στις πιο σκοτεινές 

χαράδρες, έριξε γέφυρες πάνω από το χάος αναμετρήθηκε με το 

χάος κρατώντας ίσαμε το τέλος αναμένο το δικό του πνευματικό 

προβολέα, προσπαθώντας να γεωμετρήσει το χάος. 

Ο Κ. ατενίζοντας πέρα και πάνω από τις υλικές φροντίδες, στα 

τρισκότεινα βάθη της συνείδησης και του κοσμικού χώρου έδοσε 

νέες διαστάσεις στον άνθρωπο, ως φαινόμενο συμπαντικών δια

στάσεων. Δεν κατέγινε με τα μικρά και τα καθημερινά, ακριβώς 

γιατί μέσα σ· αυτά χάνεται η μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Κι ας 

τον κατηγόρησαν γι αυτό' Ο Κ. έβλεπε πολύ μακρύτερα- αναζη

τούσε τους τρόπους να δαμάσει και να εκφράσει την Αγωνία, ολά

κερη την Αγωνίασ του υπάρχειν, που παραμένει ανέκφραστη στην 

έσχατη διάστασή της, να την εκφράσει με λέξεις, με σύμβολα με 

την ίδια την περιπέτεια των ηρώων του. Βούδας, Οδυσσέας, Λέ

νιν, Χριστός περνώντας πάνω απ· ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους, ο 

Κ. είδε σ· αυτά τά τέσσερα σύμβολα να γεφυρώνεται στο έσχατο 

άπειρο, ό,τι μέσα στην ιστορία μένει σπαραγμένο: τό Ολόκληρο.το 

ολόκληρα Άρρητο, κλεισμένο μέσα στη Σιγή, το Όλον που τη 

φρικίασή του ελάχιστοι την βίωσαν, όσοι από τους μεγάλους στο

χαστές των αιώνων κατόρθωσαν λίγο να το προσεγγίσουν ... Πέρα 

από διαιρέσεις και διαμάχες, αντιθέσεις και υποδιαιρέσεις θρη

σκευτικές, πολιτικές ή πολιτειακές ο Κ. άφηνε την ασκημένη εσω

τερική ματιά να προσεγγίζει το Έσχατο, το Ένα και από κείνη τη 

φρικίαση της Ιερής Σιγής, που το περιβάλλει να κομίζει στον άν

θρωπο του εδώ και του τώρα ψήγματα Θησαυρού, όμοια με το 

δύτη που χαίρεται την άπεφθη σιγή του βυθού και κομίζει στους 

ανθρώπους κάτι από τους θησαυρούς του. 

Για τούτο ήταν ο αξεδίψαστος της ελευθερίας! Αυτή την ελευ

θερία δεν την είδε επικαιρικά, πολιτικά, θρησκευτικά ή εθνικά αλ

λά πανανθρώπινα, μέσα από ολάκερη την περιπέτεια του πολιτι

σμού μας. Έγραφε στην «Ασκητική»: «Μέσα στη βαθιά Σιγή, όρ

θιος, άφοβος, πονώντας και παίζοντας, ανεβαίνοντας ακατάπαυστα 

από κορυφή σε κορυφή, ξέροντας πως το ύψος δεν έχει τελειωμό, 

τραγούδα, κρεμάμενος στην άβυσσο, το μαγικό τούτο περήφανο 

ξόρκι .. » Ο Κ. δεν μπήκε σε σχήματα, σε φόρμες και σε μορφές 
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τράβηξε ίσα καταπάνω στην ουσία ασκημένος πως να δει τος φως, 
να φθάσει ως την ίδια την Πηγή. Ο Κ. ζούσε στα τρίσβαθα της συνεί
δησής του το ίδιο το μεγάλο μυστήριο της ένωσής του με τον 
Θεό, πέρα απ' όλα τα θρησκευτικά σχήματα της Ιστορίας ..... 

Ο Κ. ανήκει στους μεγάλους μυστικούς στοχαστές, που ακρι
ζυ'γιάζονται άφοβοι στις έσχατες οριακές καταστάσεις του ανθρώ
που. Όσο προχωρούν, τα χρόνια καταλαβαίνω, μέσα στις τροπές 
των καιρών, ξεδιαλύνω ολοένα περισσότερο γιατί τόσο πολύ με 
εντυπωσίασε το έργο του, τόσο με κυβέρνησε ο στοχασμός του, 
τόσο με γοήτεψε το Όραμά του τόσο πολύ σφράγισε τις αναζητή
σεις μου .... Ας είναι οι λίγες αυτές γραμμές ελάχιστο μνημόσυνο! 

Στήv κηδεία Άvδρ. Δρακάτου 

'Αγαπητέ 'Ανδρέα 

'Έφυγες άπό τή συντροφιά μας, προπορευόμενος ήμών, γ,ά νά 
όδεύσης στόν πνευματικό κόσμο, άκολουθώντας φωτεινή πορεία, 
δπως έκανες καί στόν γήϊνο βίο σου. 

'Αδαμάντινος χαρακτήρας άφήνεις άνεκπλήρωτο κενό στήν 
οiκογένειά σου καί ατούς φίλους σου, πού θά σέ θυμούνται πάν
τοτε μέ άγάπη, δπως καί σύ τούς άγάπησες. 

Έπέσυρες τήν έκτίμηση δλων δσοι σέ γνώρισαν. Έξεπλήρω
σες στο ακεραιον τό καθήκον σου. 

Εϊθε νά είναι φωτεινή καί ή μεταθάνατο πορεία της ψυχής 
σου. 

Κ.Ν.Μ. 

Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 

Πλήρης ήμερών μετέστη ό φίλτατος άδελφός Μιλτιάδης Πα
παδημητρίου. Διαπρεπής δικηγόρος έπί μακρά ετη καί πολύτιμος 
Διδάσκαλος εiς τά Φιλοσοφικά 'Εργαστήρια τού Τεκτονισμού (Μυ
σταγωγία - Φώς - 'Ιερουσαλήμ). Ρήτωρ καί έπίτιμος Ρήτωρ τοΩ 

'Υπάτου Συμβουλίου. Συνεργάτης τού ΙΛΙΣΟΥ, στόν όποίον, έγρα

ψε «Γνώθι σαύτόν», «Δικαιοσύνη». 
"Ας είναι φωτεινή ή μεταθανάτιος πορεία της ψυχής του. 

Κ.Ν.Μ. 
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μπορούσε να τον χωρέσει ο τόπος μας κι ανοίχτηκε στον κόσμο 

ολόκληρο. Όργωσε τη Γη· ταξίδεψε εκεί όπου μπορούσε ανθρώ

πινος νους να φτάσει και μάζεψε με απέραντη υπομονή από παν

τού τους πνευματικούς θησαυρούς, πολύτιμα πετράδια για να συν

ταιριάξει το έργο του. Όργωσε το πνεύμα- ξανοίχτηκε ως τα 

ακρούρανα του Πνεύματος, κορφολόγησε από παντού, ανέβηκε 

στις πιο απάτητες κορφές, έσκυψε και κοίταξε στις πιο σκοτεινές 

χαράδρες, έριξε γέφυρες πάνω από το χάος αναμετρήθηκε με το 

χάος κρατώντας ίσαμε το τέλος αναμένο το δικό του πνευματικό 

προβολέα, προσπαθώντας να γεωμετρήσει το χάος. 

Ο Κ. ατενίζοντας πέρα και πάνω από τις υλικές φροντίδες, στα 

τρισκότεινα βάθη της συνείδησης και του κοσμικού χώρου έδοσε 

νέες διαστάσεις στον άνθρωπο, ως φαινόμενο συμπαντικών δια

στάσεων. Δεν κατέγινε με τα μικρά και τα καθημερινά, ακριβώς 

γιατί μέσα σ· αυτά χάνεται η μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Κι ας 

τον κατηγόρησαν γι αυτό' Ο Κ. έβλεπε πολύ μακρύτερα· αναζη

τούσε τους τρόπους να δαμάσει και να εκφράσει την Αγωνία, ολά

κερη την Αγωνίασ του υπάρχειν, που παραμένει ανέκφραστη στην 

έσχατη διάστασή της, να την εκφράσει με λέξεις, με σύμβολα με 

την ίδια την περιπέτεια των ηρώων του. Βούδας, Οδυσσέας, Λέ

νιν, Χριστός περνώντας πάνω απ· ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους, ο 

Κ. είδε σ· αυτά τά τέσσερα σύμβολα να γεφυρώνεται στο έσχατο 

άπειρο, ό,τι μέσα στην ιστορία μένει σπαραγμένο: τό Ολόκληρο,το 

ολόκληρα Άρρητο, κλεισμένο μέσα στη Σιγή, το Όλον που τη 

φρικίασή του ελάχιστοι την βίωσαν, όσοι από τους μεγάλους στο

χαστές των αιώνων κατόρθωσαν λίγο να το προσεγγίσουν ... Πέρα 

από διαιρέσεις και διαμάχες, αντιθέσεις και υποδιαιρέσεις θρη

σκευτικές, πολιτικές ή πολιτειακές ο Κ. άφηνε την ασκημένη εσω

τερική ματιά να προσεγγίζει το Έσχατο, το Ένα και από κείνη τη 

φρικίαση της Ιερής Σιγής, που το περιβάλλει να κομίζει στον άν

θρωπο του εδώ και του τώρα ψήγματα Θησαυρού, όμοια με το 

δύτη που χαίρεται την άπεφθη σιγή του βυθού και κομίζει στους 

ανθρώπους κάτι από τους θησαυρούς του. 

Για τούτο ήταν ο αξεδίψαστος της ελευθερίας! Αυτή την ελευ

θερία δεν την είδε επικαιρικά, πολιτικά, θρησκευτικά ή εθνικά αλ

λά πανανθρώπινα, μέσα από ολάκερη την περιπέτεια του πολιτι

σμού μας. Έγραφε στην «Ασκητική»: «Μέσα στη βαθιά Σιγή, όρ

θιος, άφοβος, πονώντας και παίζοντας, ανεβαίνοντας ακατάπαυστα 

από κορυφή σε κορυφή, ξέροντας πως το ύψος δεν έχει τελειωμό, 

τραγούδα, κρεμάμενος στην άβυσσο, το μαγικό τούτο περήφανο 

ξόρκι .. » Ο Κ. δεν μπήκε σε σχήματα, σε φόρμες και σε μορφές 
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τράβηξε ίσα καταπάνω στην ουσία ασκημένος πως να δει τος φως, 
να φθάσει ως την ίδια την Πηγή. Ο Κ. ζούσε στα τρίσβαθα της συνεί
δησής του το ίδιο το μεγάλο μυστήριο της ένωσής του με τον 
Θεό, πέρα απ' όλα τα θρησκευτικά σχήματα της Ιστορίας ..... 

Ο Κ. ανήκει στους μεγάλους μυστικούς στοχαστές, που ακρι
ζυ"γιάζονται άφοβοι στις έσχατες οριακές καταστάσεις του ανθρώ
που. Όσο προχωρούν, τα χρόνια καταλαβαίνω, μέσα στις τροπές 
των καιρών, ξεδιαλύνω ολοένα περισσότερο γιατί τόσο πολύ με 
εντυπωσίασε το έργο του, τόσο με κυβέρνησε ο στοχασμός του, 
τόσο με γοήτεψε το Όραμά του τόσο πολύ σφράγισε τις αναζητή
σεις μου .... Ας είναι οι λίγες αυτές γραμμές ελάχιστο μνημόσυνο! 

Στήν κηδεία �Ανδρ. Δρακάτου 

'Αγαπητέ 'Ανδρέα 

'Έφυγες άπό τή συντροφιά μας, προπορευόμενος ήμών, γ;ά νά 
όδεύσης στόν πνευματικό κόσμο, άκολουθώvτας φωτεινή πορεία, 
δπως έκανες καί στόν γήϊvο βίο σου. 

'Αδαμάντινος χαρακτήρας άφήνεις άνεκπλήρωτο κενό στήν 
οίκογένειά σου καί στούς φίλους σου, πού θά σέ θυμούνται πάν
τοτε μέ άγάπη, δπως καί σύ τούς άγάπησες. 

Έπέσυρες τήν έκτίμηση δλων δσοι σέ γνώρισαν. Έξεπλήρω
σες στο ακεραιον τό καθηκον σου. 

Εϊθε νά είναι φωτεινή καί ή μεταθάνατο πορεία της ψυχης 
σου. 

Κ.Ν.Μ. 

Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 

Πλήρης ήμερών μετέστη ό φίλτατος όδελφός Μιλτιάδης Πα
παδημητρίου. Διαπρεπής δικηγόρος έπί μακρά έτη καί πολύτιμος 
Διδάσκαλος είς τά Φιλοσοφικά 'Εργαστήρια τού Τεκτονισμού (Μυ
σταγωγία - Φώς - 'Ιερουσαλήμ). Ρήτωρ καί έπίτιμος Ρήτωρ τοίι 
'Υπάτου Συμβουλίου. Συνεργάτης τού ΙΛΙΣΟΥ, στόν όποίον, έγρα
ψε «Γνώθι σαύτόν», «Δικαιοσύνη». 

"Ας είναι φωτεινή ή μεταθανάτιος πορεία της ψυχης του. 

Κ.Ν.Μ. 
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Πένθη 

Καθηγητής Βασίλειος Ρόζος 

Ό κόσμος έγινε φτωχότερος μέ τή μετάσταση τού καθηγητή 

Βασίλειου Ρόζου. Ήταν άπό μηνών άρρωστος. άδυσώπητα κατα

δικασμένος άπό τήν κακή άσθένεια. 
Ό ίατρός κ. Σπύρος Μαρκέτος έγραψε στήν Καθημερινή τής 

25.10.87. 

«Κάπου στόν 'Επιτάφιο τού Περικλέους» άναφέρεται δτι 
«δρώντες κτώμεθα τούς φίλους». Κάπως έτσι έγινε ή πρώτη γνω
ριμία μου μέ εναν ύπέροχο άνθρωπο καί άπέκτησα εναν άξέχαστο 
φίλο. έκλεκτό συνάδελφο καί πολύτιμο συνεργάτη: τό ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΡΟΖΟ πού έφυγε πρόωρα πάνω στίς πιό δυνατές πνευματικές 
έξορμήσεις του. Ήταν ό πρώτος καθηγητής τής 'Ιστορίας τής 'Ια
τρικής στήν 'Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου τών 'Ιωαννίνων καί 
ό συνιδρυτής τής νεοσύστατης 'Ελληνικής 'Εταιρείας 'Ιστορίας, 
Κοινωνιολογίας καί Φιλοσοφίας τών 'Ιατρικών 'Επιστημών. Θά πε
ράσει. όπωσδήποτε, πολύς χρόνος ώσότου μπορέσουμε νά έθι
στούμε μέ τό κενό πού άφησε. Ή θέση του μέσα στόν Ιατροϊστο
ρικό χώρο δύσκολα θά καταληφθεί άπό εναν άντάξιο διάδοχο. Καί 
τούτο γιατί ηταν προικισμένος μέ άρετές πού σπανίζουν δλο καί 
περισσότερο στήν έποχή μας. Είχε χριστιανική ψυχή καί έπιβλήθη
κε μέ τόν πνευματικό μόχθο, τό ηθος, τήν τιμιότητα, τή σεμνότη
τα, τήν καλωσύνη, τήν άπλότητα καί τίς άνθρωπιστικές άρχές, τίς 
όποίες φρόντιζε όχι μόνο νά διδάσκει, άλλά καί νά τίς έφαρμό
ζει ... ». 

Ό Βασ. Ρόζος, πολύτιμος καί άγαπητός φίλος, ηταv συνεργά
της τού ΙΛΙΣΟΥ, στόν όποίον έγραψε τά όρθρο: Ό Μυστικισμός 
τής 'Αναγεννήσεως, ό Πλατωνισμός τής 'Αναγεννήσεως, Φιλόσο
φοι ίατροί τής 'Αναγεννήσεως. Ή Έγελιανή άντίληψη γιά τή φιλο
σοφία. 

Άς είναι έλαφρύ τό χώμα πού σκεπάζει τό σώμα του. 

Κ.Ν.Μ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Χαρ. Τρι
κούπη 26,, α· όροφος Κωδ. 106 79, εί
ναι όνοικτά καθημερινώς πλήν Σαββά
του 1 Ο - 1 
Τηλ. Γραφείων 3620.702 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, όποστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν r'\ τραπεζικήν έπιταγήν εlς 
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσαρά
πουλον, Χαρ. Τρικούπη 26, α· όροφος 
Κωδ. 106 79, 'Αθήνας». Άποστολαί 
μέ τραπεζικός έντολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη όποσταλέντα στούς κατωτέ
ρω συνδρομητός μας, έπεστράφησαν 
όπά τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: <ψετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα
καλούνται δσοι τούς γνωρίζουν νό 
τούς εlδοποιήσουν r'\ νό μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Άπ. Σαμαράς, Μυτιλήνη 
Άν. Καραγεώργης, Δρόμο 
Έμ. Σφακιανάκης, Ήρόκλεια 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 
Γερ. Γρηγόρης, 'Αθήναι 
Βασ. Ρόζος, 'Αθήναι 
Εύστρ. Κουντουρέλης, Μυτιλήνη 

Σαρ. Παυλέας: ΟΙ Μέτοχοι (ποιήματα). 
Θεσσαλονίκη 1987. 

Δημ. Νεστορίδης: Ζητώντας τίς χαριτά
βρητες πηγές (ποιήματα). 'Αθήνα 
1987. 

Σοφία Βεκράκου-Φωτοπούλου: Πρός 
ώτα μή όκουάντων. 'Αθήνα 1987. 

Τάκης Γιαννόπουλος: 'Επιλογή, Α' 
(1951-1986) (ποιήματαl. 'Αθήνα 
1987. 

Κύπρος Χρυσάνθης: 'Από τήν Ιστορία 
τού Κυπριακού Τεκτονισμού. Λευ
κωσία 1987. 

Γιώργος Άνωβολιώτης: Εlρηνικά 
(Ποιήματα). 'Αθήνα 1987. 
)) )) Ή καλλιτεχνι
κή έλευθερία (αίσθητικό δοκίμιο). 
'Αθήνα 1987. 

Τάκης Νατσούλης: Τό δημοτικό τρα
γούδι καί ή Μάνα στή δημοτική 
ποίηση (δοκίμιο). 'Αθήνα 1987. 

Χρήστος Κατσιγιάννης: Καιρός της Ά
πνοιας (ποιήματα). 'Αθήνα 1987. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

'Ηπειρωτική Έστίς. Διευθ. Δ. Κόκκινος 
( Άπρ.-Ίούν.) 

Προβλήματα. Έκδ. π. Γ. Πυρουνόκης 
( Ίούλ.-Σεπτ.) 

Σύγχρονη Σκέψη. Άρχισ. Γ. Χαλατσός 
(Αϋγ., Σεπτ.) 

Ήώ. Έκδ. Άντ. Μανιάτη (Σεπτ.) 
Σμύρνα. Έκδ. Ίο. Μαλόβρουβα (Σεπτ.

Όκτ.) 
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Νέα 'Ακρόπολη. Διευθ. Γ. Πλάνας 

(Σεπτ.-Όκτ.), (Νοέμ.-Δεκ.) 
Πνευματικές σελίδες. Διευθ. Άλ. Βασι

λείου (Σεπτ.-Όκτ.) 
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Όκτ.) 
Χρονικά. Ύπεύθ. Ίωσ. Λόβιγγερ 

(Όκτ.-Νοέμ.) 
Εύφορίων. Έκδ. Τασ. Παπαϊωάννου-

Μπενοπούλου-Μαιναλιώτη ( Όκτ. 

Δεκ.) 
Θεσσαλική 'Εστία. Δ/ντής Μιχ. Σταφυ

λός (Νοέμ. Δεκ.) 
Φιλύρες. Διευθ. Άγγ. Πανωφοροπού

λου (Σεπτ.-Όκτ.) 
'Ισραηλινά Νέα (Σεπτ.-Όκτ.) 
Τό κουτί της Πανδώρας. Διευθ. Κατ. 

Τσαλίκη-Κοτσιώρη (Σεπτ.) 

Ό Φυσιολάτρης (Νοέμ.-Δεκ.) 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
της Θεοσοφικης 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 
Χαρ. Τρικούπη 26- 'Αθήναι 106 79 

'Εκδότης Διευθυντής: 
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος 
'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη 

152 37 
Τιμή τεύχους Δρχ. 150 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1987 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ)) 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας 
Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

'Ιωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 
Κομοτινή: Έλ. Τσιτσόπουλος 
Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 
Λάρισσα: Ίσ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτης 
Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 
Σϋρος: Π. Ζαραφωνίτης 
Χαλκίδα: Γ. Τσαγκαρούλης 
Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 
Λεμεσός: Άνδρος Σωτηρίου 
Λευκωσία καί Πάφος: Θεοφ. Παναγιώ
του, 

2 'Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 4 74815 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑ ΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ 

ΕΤΗΣΙΩΣ Δρχ. 1 .000 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΕΥΤΥΧΕΣ το ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 198/1 



Περιεχόμενα τόμου 1987 

Πάνος Άναγvώστου: Ώρομάσδης 
>> » Περί Φυσικών έορτών 

Σταύρος Βασαρδάνης: Κοιλάδα τών Ρόδων 
Χρήστος Βασιλείου: Δικαιοσύνη καί 'Ελευθερία 
'Έλενα Π. Blavatsky: Άπό τή Μυστική Διδασκαλία 
Παν. Βλαχόπουλος: Γενική Δημιουργία 

>> » Ή έμπνευση 
» » Χρησιμοποίηση της Γνώσης 

Μαρία Δ. Βλάχου: Συνάντησις μέ τόν Διδάσκαλον 
Radha Bιιrnier: Προσφώνηση πρός τά νέα Μέλη 
Άντιγ. Γαλανάκη-Βουρλέκη: Αlώνιο τοπεiο 
Τάκης Γιαννόπουλος: Σκιές 
Χαλίλ Γκιμπράν: Άπό τή σοφία του 

Αίδ. Ζάνος Γουγουτός: Ή όπάθεια τών Στωϊκών καί Νηπτικών 
Αίμιλία 'Ίβου: Κυκλαδικά 

)) )) 'Επάνω στό μυστήριο τού θανάτου 
)) Ή 'Έλ. Π. Μπλαβάτσκυ καί τά πρώτα χρόνια της Θεο

σοφίας 
» » Άπό τόν Ραμπιτραvάθ Ταγκόρ 

Δημ. Ίωανγίδης: Ή Κάθαρσις 

Νίκος Καζανός: Σεληνόφωτο 
Μαριάννα Καρύδη: Σκέψεις 
Κρισναμούρτι: ΟΙ τελευταίες όμιλίες στό Σάανεν τό 1985 
Δημ. Κυριάκης: Περί τού Όντος, τού κακού καί τού θανάτου 
Λούλα Κωνσταντινίδου: Της Πρωτοχρονιάς τό φώς 

» » Μεγ. Παρασκευή 
>> >> Νιόβη 

Άνδρ. Γ.Τ. Λασκαράτος: Έν όρχδ ην ό Λόγος 
Μηνός 0. Λογοθέτης: ΟΙ έπτά βαθμοί τών Μιθραϊκών Μυστηρίων 
Κωστής Μελισσαρόπουλος: Τό τετράφυλλο τριφύλλι 

>> Νίκος Καρβούνης 
>> Ή έξόντωσις τών Άλβιγηνών 

Άντα Μπρούμη: Τό φιλοσοφικό έργο τού Άντ. Άδριανοπούλου 

>> >> Δυό χαρές 
Σπύρος Νάγος: Περί κοινωνικής ήθικης 
Πετρ. Παναγιωτίδου: 

0

Ηλθες 
)) )) 'Όταν 
)) )) Φύγανε τά χρόνια 

Παν. Παπασλιώτης: Ή στιγμή τού θανάτου 

Σαρ. Παυλέας: 'Ένα παιδί Θεός γεννήθηκε πόλι 

)) )) Ή δίκη τού Τζιορντάνο Μπρούνο 

)) )) Τό πορτραhο της έποχης μας, Τό 

)) )) Ή πίκτα τού Ίησού 

Ρωξ. Παυλέα: 'Αδράνεια 

ναρκοπέδιο 

123 
295 
255 

19 
281 

51 
132 
373 

21 
209 
270 
376 

45 
336 
189 
227 

303 
353 

159, 212, 
282, 355 

30 
323 

99 
59 

3 
97 

374 
110 
137 
225 
311 
363 

73 
375 

84 
50 

240 
398 
127 

4 
167 
168 
396 
301 



Γ.Π. Πολιτάρχης: Βιβλιοκριτική 120 
128 

34, 91 

302 
417 

Εύφρ. Σεροφετινίδου: Τό δώρα ηταν �τοιμα 
Γιώργος Σιέπας: Καθαρμοί 

Πόπη Άντωνίου-Σφαλαγκόκου: Στοχασμοί 
Νίκος Σωτηρίου: Καζαντζάκης, ό όξεδιψαστος της 'Ελευθερίας 
Νίκος Τέντας: 'Αλκυονίδα 'Ώρα 31 

202 
243 
377 

397 )} 

)} 

)) 

Ή αίώνια πορεία, Όπτόμενος αύταίς 
Ή Είρήνη ατόν 'Αρχαιολογικό Λόγο 
'Αναστάσιος Πολυζωι·δης 
... Κέκληται Τέκτονας Υίός 
Τό νέα βιβλία 53, 114, 193, 

271, 339, 410 
Δημ. Τσινικόπουλος: Ή δυνατότητα καί σκοπιμότητα τού θαύματος 399 
Αίκ. Τσόπελα: 'Έτος είρήνης 1986 5 

)) 'Ελάτε 239 
Ό δεκάλογος τού όρρώστου 87 
Ή έορτή τού Λ�υκού Λωτού8 ΜαΤου 1987 169 
Ή Θεασοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 32 7 
'Αφιέρωμα στήν Παγκόσμια Ήμέρα τών ζώων 332 
'Αλβανική Ποίηση 33 7 
Πένθη: Π. Βακαλόπουλος, Ν. 'Ηλιόπουλος 68 

Μαρία Δ. Βλάχου 204 
Γεώργιος Ά. ΔαυΤδ 346 
'Ανδρέας Δρακάτος 419 
Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 419 
Καθηγητής Βασίλειος Ρόζος 420 



Βιβλία Κρισναμούρτι 

είς Βιβλιοπωλείον Καστανιώτου 
Όδός Ζωοδόχου Πηγης 

ΙΛΙΣΟΣ 

Συνδρομή 1987 δρχ. 1.000 
'Όσοι δtν μπορούν νό πληρώνουν δρχ. 1.000, 

ας στtλvουv . δρχ. 800 η 600 μό..-011 
'Εξωτερικού Δρχ. 1.500, άεροπορικώς Δρχ. 2.000 

Έγγράψστε νέους συνδρομητάς 

«ΈπιλογαίΗ ΙΛΙΣΟV 

Α' Τριετίας 1956-1957--1958 
Β · Τριετίας 1959-1960-1961 

Γ' Τετραετίας 1962-1965 
tκόστη δεμtvη nρός δρχ. 600 

Δ' Πενταετίας 1966-1970 
Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 600 

Αί συνδρομαί Ι'Ι όvτίτψον βιβλίων νό όnοστtλλωντοι μt ταχuδραμιιιήν ι'\ 

τραnεζικήv tnιταγήν δχι μt tντολήν tn' όνόμα11 Κωστή Μιλισοαροnούλοu 

Χορ. Τρικούπη 26, ο· δροφος Κωδ. 106 79. Τηλ. 3620-702 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (ιΕΠΤΑΛΟΦΟΣ11 Α.Β.Ε.Ε. 

Τη� 9217513-9214820 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Αiμ. 'Ίβου: Άπό τόν Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ 353 

Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις 355 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: Ή έξόντωσις τών Άλβιγηνών 363 

Παν. Βλαχόπουλος: Χρησιμοποίηση της Γνώσης 373 

Λούλα Κωνσταντινίδου: Νιόβη 374 

'Άντα Μπρούμη: Δυό χαρές 375 

Τάκης Γιαννόπουλος: Σκιές 376 

Νίκος Τέντας: 'Αναστάσιος Πολυζωϊ'δης 377 

Σαρ. Παυλέας: Ή πίκρα του Ίησου 396 

Νίκος Τέντας: ... Κέκληται Τέκτονας υίός 397 

Πετρούλα Παναγιωτίδη: Φύγανε τά χρόνια 398 

Δημ. Τ σινικόπουλος: Ή δυνατότητα καί σκοπιμότητα του θαύ-

ματος 399 

Νίκος Τέντας: Τά Νέα Βιβλία 41 Ο 

Νίκος Σωτηρίου: Καζαντζάκης, ό άξεδίψαστος της έλευθερίας 417 

Κ.Ν.Μ.: Στήν κηδεία Άνδρ. Δρακάτου 419 

» Μιλτιάδης Παπαδημητρίου 419 

» Καθηγητής Βασίλειος Ρόζος 420 

Μεταξύ μας 421 

Στά προσεχή τεύχη 

Δημ. Ίωαννίδης: Ή Κάθαρσις 

Κωστής Μελισσαρόπουλος: 'Απολλώνιος ό Τυανεύς 

Παν. Άναγνώστου: Τά άρχαία Μυστήρια καί ή Θεοσοφία 

Κώστας Θανασουλόπουλος: Ό ήλιακός συμβολισμός διά μέσου τού χρόνου 

Σπύρος Κοκκινάκης: 'Εξήντα χρόνια άπό τήν άπόδοση ατά 'Ελληνικά τών κειμέ

νων της Κοιλάδας τών Ρόδων 
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