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I 

« Έ ξ όνυχος τόν λέοντα!» Φτάνει νά δ ιάβαση κάνεις προσεχτικά τό ακόλουθο 

α π ό σ π α σ μ α του Λένιν για τή Διαλεχτική και θ α καταλάβη, πώς τό διεθνικό προ

λεταριάτο με τό θάνατο του έχασε τό μεγαλύτερο θεωρητικό του. 

Τ ό α π ό σ π α σ μ α αυτό δείχνει δλα τά ιδιαίτερα προσόντα, πού είχε ό Λένιν 

σε όλη τους τή δύναμη, τή βαθύτητα και πλαστικότητα, τή βαθειά και ακριβολόγα 

σκέψη του, τήν απλότητα, πού ντΰλ'ει τά νοήματα του, και τήν καταπληχτική 

δύναμη, πού είχε νά σνσχετίζη τήν ολότελα αφαιρεμένη σκέψη με τήν επανα

στατική πράξη στή ζ ω ή . 

Σ τ ο απόσπασμα αυτό με τόν τίτλο « Γ ι ά τό ζήτημα της διαλεχτικής» δεν έπι-

Σημ. τον Μεταφραστή 
Διαλεχτική: Ή λέξη αύτη, οπως θά φανή και πιό κάτω, έχει πάρει τόσες σημασίες, πού 

πρέπει κάθε φορά , στον κάθε συγραφέα νά ορίζεται με ποιά έννοια τή μεταχειρίζεται. 
Ή ιστορία της λέξης εΐναι πολύ μακριά. Στην αρχή εΐναι ό τρόπος, ή μέθοδο του «δια-

λέγεσθαι», νοητική ενέργεια, λογική κίνηση της σκέψης από τή μια έννοια στην άλλη, πού 
γίνεται, γιατί παρουσιάζονται αντιφάσεις. 

Ή διαλεχτική στήν κακή σημασία είναι ή σοφιστική. Στήν καλή σημασία είναι ή αύτοα-
νάπτυξη της νόησης σύμμετρα μέ τήν καθαρή νοητική βούληση. Ή αύτοανάπτυξη αυτή βρί
σκεται σέ αδιάκοπη σχέση μέ τις έννοιες πού άλληλοκινιοΰλται και άλληλοσυμπληροη-ουνται, 
προκαλούντος τή νοητική βούληση. 

Πρώτος βρήκε τή διαλεχτική μέθοδο 6 Ζήνων ό Έλεάτης (Λιογ. Λαερτ. V I I I , 57. 
Αριστοτέλης εν τώ Σοφιστή φησι πρώτον Ζήνωνα διαλεκτικήν εύρεϊν). Βρήκε δηλαδή τή 
λογική τέχνη, πού ανεξάρτητα και ενάντια στις μαρτυρίες των αισθήσεων, μέ μόνη τή λογική 
ζήτηση και συζήτηση, μέ τήν ανάλυση και τή συσχέτιση τών νοημάτων και των εννοιών, ζητεΐ 
νά βρή τήν αλήθεια για τά δνια και νά απόδειξη τήν πλάνη σέ κείνους, πού πλανιούνται. 
Μπορεί όμως ή τέχνη αυτή νά κατάληξη και σέ σοφιστεία και λογομαχία, σέ συζήτηση 
«εριστική» δπου ξεκινώντας κανείς από «ένδοξα» δηλαδή προτάσεις, πού τις θαρρούμε αλη
θινές, και βγάζοντας από κει συμπεράσματα αντίθετα προς άλλες αλήθειες, αποδείχνει έμμεσα 
τό άτοπο και τό λαθεμένο της πρίότης θέσης. 

Οι Σοφιστές δημιούργησαν μιά διαλεχτική, πού μέ λογικοφανεις αποδείξεις, τά σοφίσματα, 
απόδειχναν κάθε φορά φαινομενικές αλήθειες. 

Ό Σωκράτης γιά νά βρεθή ή ορθή έννοια τών πραμάτων, γιατί τό νόμιζε τούτο δυνατό, 
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χείρησε βέβαια ό Λένιν νά εξάντληση δλο τό περιεχόμενο της διαλεχτικής. Μονάχα 
ήθελε νά μας κάμη νά προσέξουμε τό κυριώτερο σημείο, πού ιδιάζει στη διαλε-
χτική δηλαδή την ταυτότητα ή ενότητα των άντι&έσεων, πού είναι ό βασικός νόμος 
τοΰ αντικειμενικοί κόσμου και της ανθρώπινης γνώσης. 

θεωρούσε κατάλλι,λο μέσο υή διαλεχζιχή, πού τήν ορίζει ώς τέχνη τοΰ διαλέγεσθαι προς τό 
οκοπο του καθορισμού τών εννοιών : < νΕφη δε και τό διαλέγεσθαι όνομασθήναι εκ τοΰ συνι-
όντας κοινή βουλεύεσθαι διαλέγοντας κατά γένη τά πράγματα» (Ξεν. Άπομ. IV, 5,12). 

e O ΙΙλάτωνας έννοεΐ μέ τή διαλεχτική, τή λογική, φιλοσοφική μέθοδο, δηλ. τή μέθοδο, 
πού μέ τήν ανάλυση καΐ σύνδεση τών εννοιών, μέ τό ανέβασμα της διανόησης από τά απλού
στερα στα συνθετώτερα, φτάνει σέ γενικές έννοιες για τή γνώση τών όντων, της πραγματικό
τητας, τών ιδεών: «τήν γαρ περι τό δν και τό όντως και τό κατά ταυτό αεί πεφυκός μακρόν 
άληθεστάτην είναι γνώσιν. Φίληβος 58 Α, 57 Ε). 

Οί Στωικοί μέ τον δρο διαλεχτική εννοούν από τή μιά μεριά τή Γραμματική κι από 
τήν άλλη τή Λογική και τή Γνωσιολογία. Τό «λογικόν μέρος» διαιρείται στή Ρητορική και 
Λιαλεχτική (Διογ. Λαερτ. V I I . 41). Ή τελευταία είναι ή επιστήμη «τοΰ ορθώς διαλέγεσθαι 
περί τών έν ερωτήσει και άποκρίσει λόγ»ν δθεν και οΰτως αυτήν ορίζονται έπιστήμην αγαθών 
και ψευδών και ουδετέρων» (Διογ. Λαερ. V I I , 42). 

Ό Scotus έννοεΐ μέ τή Διαλεχτική, τήν ερευνσ για τήν ουσία τών όντων μέ τή λογική 
μέθοδο. «Illa pars philosophiae, quae dicitur dialéctica, circa horum generum divi
siones a generalissimis ad specialissima, iteruraque collectione a specialissimis ad 
generalissiraa versatur». 

Ό K a n t κηρύχνει, πώς ή Διαλεχτική είναι μιά «τέχνη σοφιστική, εριστική, πού 
πηγάζει από τήν κακή χρήση της Λογικής. (Log . σ. 11) «Δέ μπορούμε, λέει, νά έχουμε 
καμιά εμπιστοσύνη για νά τή μεταχειριστούμε σάν όργανο γιά νά πλατύνουμε και μεγα
λώσουμε τίςγν<ύσεις μας.» (Kr. d. r. Vern. 84). 

"Ως εδώ ή διαλεχτική θεωρείται σά μιά καθαρή νοητική ενέργεια χωρίς καθόλου νά 
εφαρμόζεται στήν πραγματικότητα. 

Πρώτος τήν έννοια της διαλεχτικής μεταχειρίζεται και στήν ίδια τήν πραγματικότητα 
ό Πρόκλος. Ή κοσμική πορεία δέχεται, πώς γίνεται κατά τό νόμο της τριαδικής εξέλιξης" 
τό παραγόμενο από τήν ενότητα ή τήν αιτία, πού εμμένει σ' αύτη, επειδή μοιάζει μ1 αυτή 
<(μονή), βγαίνει, επειδή ταυτόχρονα είναι και ανόμοιο, σαν παράγωγο (πρόοδος), και πάλι 
γυρίζει πίσω στήν αρχική αιτία (επιστροφή). (Πρόκλου, Στοιχείωσις Θεολογική 30—39). 

Αργότερα ó Η e g e l μεταφέρνει τή διαλεχτική εξέλιξη, πού κυριαρχεί κατ' αυτόν 
στή λογική διανόηση, στο «είναι». Ή Διαλεχτική εΐναι «ή επιστημονική εφαρμογή της νομο
τέλειας, πού κείται στή φύση της νόησης» (Enzykl. § 10) και ταυτόχρονα αύτη ή ϊδια ή 
νομοτέλεια. Αύτη βρίσκεται στήν εσωτερική κίνηση «της έννοιας», πού επειδή εχει μέσα 
της «αντίφαση» αυτοαναιρείται γιά νά ξαναγυρίση στον εαυτό της σέ μιαν ανώτερη βαθ
μίδα. Ή έννοια «μεταπίπτει* στο αντίθετο της, και μαζί μ' αυτό ανεβαίνει σέ μιαν ανώτερη 
έννοια από οπου «ξαναπαρουσιάζεται» ή αντίφαση (Μηδέν—Είναι—Γίγνεσθαι). «Τό διαλε-
χτικό στοιχείο είναι ή αύτοαναίρεση τέτιων προσωρινών γνωρισμάτων και ή μετά
πτωση τους στο αντίθετο (Enzykl § 81). Έτσ ι αύτοεξελίχνουνται οί έννοιες ή μιά από τήν 
άλλη «μέ μιαν ακράτητη, καθαρή, ανεξάρτητη άπό τά εξω κίνηση» L o g . I, 41). Τό πνεύμα 
δέν είναι εδώ παραγωγικό, μονάχα παρατηρεί παθητικά τήν αύτοεξέλιξη τί|'ς έννοιας (Ph.il-
d. Geis t II , 95). Ά π ό δώ άπό τή διαλεχτική του Hegel γεννιέται κι ή επαναστατική δια
λεχτική τον Μαρξισμού. Ό . Α. Deborin λέει γιά τή διαφορά της ετσι. « Ή επαναστατική 
διαλεχτική του Μαρξισμού διακρίνεται άπό τήν Έγελιανή κατά τοΰτο, πού είναι άδύνανο 
νά τή φανταστή κανείς τέλεια χωρίς τήν υλιστική αντίληψη της Ιστορίας και της Φύσης. 
Δέν παρουσιάζει κάτι τό αύτότελο ή μιαν ολότητα άπό κατηγορίες, πού βρίσκουνται εςω 
ή πάνω άπό τήν πραγματικότητα. Αυτή ή ιδιότητα του Μαρξισμού διακρίνει ποιοτικά τήν 
ματεριαλιστική Διαλεχτική άπό τήν ιδεαλιστική διαλεχτική, άν και ιστορικά ή πρώτη είναι 
ή συνέχεια της δεύτερης. 
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Σέ μιά άπό τις φιλοσοφικές του μελέτες, πού δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Unter dem Banner des Marxismus», δίνει ό Λένιν τον ακόλουθο ορισμό για 
-ιή διαλεχτική : «Διαλεχτική είναι ή διδασκαλία, που μας μαθαίνει, πώς οί άντι&έ-
Όεις μπορούν να ταυτιστούν καϊ ταυτίζονται, κάτω άπό ποιους δρους ταυτίζονται 
Ιναλλαζόμενες, γιατί 6 ανθρώπινος νους δεν πρέπει να τις πάρη αύτες τίς άντι&έ-
>οεις σαν κάτι νεκρό, ακίνητο,9 μα σα ζωντανές, κα&ωρισμένες, ρευστές, ετσι, που 
ή μιά μεταμορφώνεται στήν άλλη.» 

Ή ταυτότητα τών αντιθέσεων πραγματικά είναι ό βασικός νόμος τοΰ κόσμου 
^καί της ανθρώπινης γνώσης. "Εχει δίκιο ό Λένιν, πον βλέπει τό βασικό νόμο της 
διαλεχτικής σέ τοΰτο., δτι σέ δλα τα φαινόμενα τα φυσικά και τα κοινωνικά ισχύ
ουν αντίθετες καί όλόβαθα αντιφατικές τάσεις. «"Ολα τα δντα είναι καθεαυτά 
αντιφατικά», λέει ό Hege l και χτυπάει μέ ορμή τή βασική πρόληψη της σημε
ρινής λογικής, πού δέ θεωρεί «τήν αντίφαση τόσο ουσιαστικό καί μόνιμο προσ
διορισμό, δπως τήν ταυτότητα»., ενώ ή αντίφαση κυρίως «είναι τό βαθι'»τερο και 
τό ούσιαστικώτερο» μπροστά στήν ταυτότητα. « Ή ταυτότητα μπροστά σ 3 αυτή 
είναι ό ορισμός της απλής άμεσης πεθαμένης ουσίας, ενώ αυτή (ή αντίφαση) 
είναι ή ρίζα κάθε κίνησης καί ζωντάνιας* μονάχα εφόσο τό καθετί φέρνει μέσα 
του καθεαυτό τήν αντίφαση., κινιέται, εχει ορμή καί δράση».* 

Ό Λένιν υποστηρίζει τήν ϊδια άποψη. "Οπου δέν υπάρχει καμιά αντίφαση, 
καμιά πάλη αντιθέσεων καί καμιά αμοιβαία εναλλαγή, εκεί τό ίδιο δέν υπάρχει 
καμιά εξέλιξη, καμιά ζωή, καμιά κινητική δύναμη. Οι αντιθέσεις δμως δέν υπάρ
χουν ξεχωριστές, καθαυτές, παρά αποτελούν μιά ταυτότητα. Οί αντιθέσεις κι οί 
αντιφάσεις περιλαβαίνουνται μέσα στήν ταυτότητα. Στήν αληθινή πραγματικό
τητα δέν υπάρχει καμιά αφαιρεμένη, ειδολογική ταυτότητα. Κάθε σώμα πάσχει 
ακατάπαυτες καί αδιάκοπες μεταβολές, πού τοΰ διαλύουν καί του αλλάζουν τή 
<ρΰση της «ταυτότητας» του. 

Κάθε συγκεκριμένη ζωντανή ταυτότητα εχει μέσα της διάφορες αντιθέσεις. 
*Όλες οί αντιθέσεις με διάμεσους σταθμούς καί στάδια πέρναγε ή μιά στήν αλλη. 
Γι" αυτό ουτε στή φύση ουτε καί στήν κοινωνία δέν υπάρχουν απόλυτα όρια. 
Τίποτα στον κόσμο δέν υπάρχει καθεαυτό καί γιά τον εαυτό του, παρά ολα έχουν 
•σχέση μέ τό υπόλοιπο σύνολο. "Ενα γεγονός είναι ακριβώς γιά τοΰτο γεμάτο 
αντιφάσεις., γιατί μαζί εΐναι καί «τό αυτό» καί ίσα ϊσα είναι τό αυτό, γιατί σΰχρονα 
κλείνει μέσα του αντιφάσεις. "Αν τό κάθε τι -στον κόσμο ήταν τό ϊδιο μέ τον 
Ιαυτό του, τότε δέ θα υπήρχε καμιά αλλαγή καί καμιά εξέλιξη. Ό βασικός νόμος 
της φύσης είναι κίνηση. Μα κίνηση θα πή μεταβολή άπό τή μιά μορφή στήν 
•αλλη, αδιάκοπη αλλαγή τοΰ ενοΰ στο άλλο. Όλόκληρη ή εξέλιξη τοΰ κόσμου στη
ρίζεται στήν αιώνια μεταβολή άπό τή μιά μορφή είτε άπό τό ενα φαινόμενο σέ 
Ινα άλλο. Τό γεγονός της αλλαγής της μορφής, ή πορεία της εξέλιξης γίνεται μέ 
τήν μεταβολή τών αντιθέσεων. Αυτές οι αντιθέσεις δμως βρίσκουνται μέσα στήν 
Ινότητα καί πηγάζουν από τό διχασμό αυτής της ενότητας. « Ό απαραίτητος δρος 
γιά νά γνωρίσουμε δλα τά γεγονότα τοΰ κόσμου σαν «αυτοκινούμενα», σάν αΰτοε-
ξελισσόμενα, σά ζωντανά, πηγάζει άπό τήν αντίληψη, πώς είναι μιά ενότητα 
από αντιθέσεις», λέει σωστά ό Λένιν. Εξέλιξη σημαίνει «πάλη» τών αντιθέσεων. 

* Hegel, Wissenschaft der L o g i k . Herausgegeben vou G. Lasson 1923, τ. II. σ. 58. 
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π 
Υ π ά ρ χ ο υ ν δυο αντιλήψεις για τήν εξέλιξη, λέει ό Λένιν. Ή ιιιά βλέπει στήν 

εξέλιξη μονάχα μια ελάττωση και αύξηση, μια επανάληψη. Αυτή ή αντίληψη είναι 
χωρίς ζ ω ή , νεκρή. s Απεναντίας ή αλλη άποψη βλέπει,, πώς βάση της εξέλιξης εΐναι 
ή ενότητα τών αντιθέσεων καί ή δ ιάσπαση αυτής της ενότητας. Αυτή ή αντίληψη 
μας δίνει το κλειδί για νά κατανοήσουμε τήν «αύτοκίνηση» σε δλα τα δντα, δέχε
ται, πώς κάθε τι, πού υπάρχει, κάθε πράμα, επειδή έχει μέσα του αντιφάσεις 
«αύτοκινιέται» με το νά διχάζεται σε αντιθέσεις, πού συγκρατιούνται μέ ένα κοινό 
δεσμό , μέ μιαν αμοιβαία σχέση, τήν ενότητα. 

Γ ι α νά γίνη συγκεκριμένη αυτή ή σκέψη φτάνει νά κοιτάξουμε τή σημερινή; 
αστική κοινωνία, πού χωρίζεται σε αντίθετες, [ία μέ ώρισμένες αμοιβαίες σχέσεις 
άλληλοεξαρτημένες τάξεις. Δέν υπάρχει προλεταριάτο χωρίς αστούς, δεν υπάρχουν 
αστοί χωρίς προλεταριάτο. Γ ιά τούτο το λόγο ακόμα δε μπορεί νά γίνη καμιά 
εξέλιξηΎ καμιά πρόοδο χωρίς ταξική πάλη. 

Μόνο ή αντίληψη της ενότητας των αντιθέσεων «μας δίνει το κλειδί γιά να 
κατανοήσουμε τήν «αύτοκίνηση» σε δλα τα δντα, μόνο αυτή μας κάνει ικανούς νά' 
καταλάβουμε τά « ά λ μ α τ α » , τή «δ ιάσπαση της συνέχειας», τή «μεταβολή στο αντί
θ ε τ ο » , τον « α φ α ν ι σ μ ό τού παλιού και τή γένεση του νέου», λέει ό Λένιν. Π ρ α γ 
ματικά μπορούν νά εξηγηθούν τά άλματα, οί διακοπές της συνέχειας, οΐ μετα
βολές στο αντίθετο, ή αλλαγή της ποσότητας σε ποιότητα καί το ανάποδο μονάχα 
μέ τήν ενότητα των αντιθέσεων. Ό λ ε ς οί πολικές αντιθέσεις εξαρτιούνται από τήν 
αλληλεπίδραση των δ υ ο αντίθετων πόλων, λέει ό F . E n g e l s . Ένίόνονται μονάχα 
γιατί είναι χωρισμένοι, σχετίζουνται μονάχα γιατί είναι αντίθετοι, μα καί είναι 
αντίθετοι μονάχα, γιατί συνδένουνται καί ένώνουνται. Γ ιά τούτο δλες οι αντι
θέσεις είναι σχετικές καί ή μια μεταβάλλεται στήν άλλη. Κ ά θ ε γεγονός εϊτε είναι 
φυσ ικό εϊτε ιστορικό, είναι δυνατό μόνο ω ς «αύτοκίνηση», δηλαδή σαν ξεσκέπα-
σμα καί πάλη των αντιθέσεων, πού περιορίζουνται μέσα στά δρια της συνάφειας 
τους καί της ενότητας τους. 

Ή φύση παρουσιάζει μιάν άπειρη ενότητα, δπου τά πάντα μέ ανεπαίσθητες 
αλλαγές συναντιούνται καί δπου αμοιβαία μεταβάλλουνται τά δ ι ά φ ο ρ α φ α ν ε ρ ώ 
ματα της κίνησης της ύλης: μηχανική κίνηση, θερμότητα, φ ω ς καί ήλεχτρισμός 
κάτω από (ορισμένες περιστάσεις εναλλάζονται. Κ ά θ ε αλλαγή δμα)ς παρουσιάζεται 
σά μεταβολή τής ποσότητας σε ποιότητα καί της ποιότητας σέ ποσότητα. 

Ή ταυτότητα των άντιι)έσεο3ν δίνει τή βάση, δπου πάνω της στηρίζουνται 
καί τά στοιχεκυδικα και τά ανώτερα μαθηματικά. « Μ ι α από τις βασικές άρχε: 
στά ανώτερα μαθηματ ικά», γράφει ό E n g e l s στο « A n t i - D u h r i n g » , είναι ή αντί
φ α σ η , πώς σέ ώρισμένες περιστάσεις «εύθε ΐα» καί «καμπύλη» πρέπει νά είναι τ ο 
ί'διο πράμα. Τή βάση πάλι στά στοιχείώδικα μαθηματικά αποτελεί ή ταυτότητα 
τού θετικού ( 4 - ) καί τού αρνητικού ( — ) . Γ ιά τούτο ακριβώς ό Λένιν τονίζει τή 
σημασία, πού έχει γιά τά μαθηματικά αυτή ή στοιχειοόδικη μορφή ταυτότητας 
τού θετικού καί αρνητικού. «Αυτές οί δυο μορφές τού θετικού καί τού αρνητικού» 
λέει ό H e g e l , «παρουσιάζουνται α μ έ σ ω ς στους πρ(ί)τους ορισμούς, πού μεταχει
ρίστηκε ή αριθμητική. T ò -ha και — α είναι π ρ ώ τ α π ρ ώ τ α αντίθετα μεγέθη" το 
α είναι ή καθαυτό ενότητα, πού βρίσκεται στή βάση καί τών δυονών και ά δ ι α -
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•φορεΐ γιά τήν αντίθεση, πού ε δ ώ χωρίς πλατύτερη έννοια χρησιμεύει σάν βάση 
πεθαμένη. T ò — α είναι χωρίς άλλο το αρνητικό, το Η-α θεωρείται , πώς είναι το 
θετικό, μά τόσο τό ένα δσο και το άλλο είναι μιάν αντίθεση. 

Κι ακόμα το α δέν είναι μονάχα ή απλή ενότητα, πού βρίσκεται στή βάση, 
παρά σάν + α καί — α είναι ή αντανάκλαση αυτών τών αντιθέσεων. Σ 3 αυτή τήν 
περίπτωση έχουμε δύο διαφορετικά α κι είναι α δ ι ά φ ο ρ ο , ποιο από τά δύο θα 
πούμε θετικό καί ποιο αρνητικό" καί τά δυο έχουν χωριστή υπόσταση και είναι 
$ετ ικά».* "Αν κοιτάξουμε στή Μηχανική, πρέπει νά τονιστή, πώς ε δ ώ έχουμε 
νά κάνουμε μέ τή στοιχειώδικη, τήν απλούστερη μ ο ρ φ ή τής κίνησης κι έτσι και 
μέ τήν απλούστατη μορφή τής Διαλεχτικής. Ή απλούστατη μορφή τής μηχανικής 
κίνησης φανερώνεται στήν ταυτότητα δράσης καί αντίδρασης. "Αν καλοεξετάσουμε, 
ή μηχανική κίνηση είναι απλή μεταβολή τόπου. Ασχολιέται μόνο μέ ποσότητες, 
έτσι πού ή ποσότητα αποτελεί τή βασική κατηγορία. 

Ή σημερινή θεωρία τών ατόμων στηρίζεται στήν αρχή, πώς τό άτομο είναι 
μια ενότητα ένού συστήματος από πολικές αντιθέσεις. Ή σύσταση τών α τ ό μ ω ν 
σύμφοονα μέ τήν αντίληψη, πού έχει επικρατήσει, είναι από θετικό καί αρνητικό 
ήλεχτοισμό, δπου τό κέντρο τού ατόμου τό κατέχει ένας {θετικός πυρήνας, καί γύρω 
α π ' αυτόν στριφογυρίζουν τά ηλεκτρόνια. Παραδέχουνται , πώς ή κατασκευή τού 
πυρήνα στέκει αντίθετη στήν κατασκευή τού ατόμου . Δέν έχουμε μολαταύτα λόγο 
νά επιμείνουμε περισσότερο στήν ουσία τού ατόμου καί τού πυρήνα του. Γ ιά τό 
σκοπό μας φτάνουν, δσα είπαμε. *Η χημεία παρουσιάζει πλατύτερο πεδίο άντι-
φάσεοον, δπου συναντούμε τήν ενότητα τών αντιθέσεων στήν «ένοοση και διά
σπαση τών α τ ό μ ω ν » , δ π ω ς τό εκφράζει ό Λένιν. Στή Φυσική, καί ιδιαίτερα στή 
Χημεία , έχουμε νά κάνουμε μέ ποιοτικές αλλαγές τών σωμάτιον, πού άντα-
ποκρίνυυνται μέ τις ποσοτικές αλλαγές στή σύνθεση τους. "Επειτα ε δ ώ στή 
Φυσική καί στή Χημεία έχουμε μιάν υψηλότερη μ ο ρ φ ή τής ενότητας τών 
άντιί)έσεο)ν παρά στή Μηχανική. Στή Μηχανική οί αντιθέσεις στέκουν 
ενάντια ή μιά στήν άλλη καθαρά εξωτερικά. Μ ά στή Χημεία ένώνουνται 
δ ι ά φ ο ρ α αντίθετα σο^ματα εξ αιτίας τής έλξης ή τής «χημικής συγγένειας» σέ ένα 
νέο σ ώ μ α , δπου ή αλληλοδιείσδυση είναι τόση , ώστε οί ιδιότητες τού καθενού από 
τ ά σ ώ μ α τ α , πού ένώνουνται, χάνουνται καί φανερώνουνται ολότελα νέες ιδιότητες, 
πού αποκλειστικά ανήκουν στο νεοσύστατο σ ώ μ α . 

"Εχουμε λοιπόν νά κάνουμε καί στή Μηχανική καί στή Φυσική καί στή Χ η 
μεία μέ δ ιάφορες μορφές κίνησης. «Μολονότι γίνεται σ ι γά—σιγά» , λέει ό E n g e l s , 
«πάντα δμως , ή μετάβαση από τή μιά μορφή κίνησης στήν άλλη είναι ένα άλμα, 
μιά αποφασιστική σ τ ρ ο φ ή . Τέτια είναι ή μετάβαση από τή μηχανική τών ουρανίων 
σ ω μ ά τ ω ν στή μηχανική τών μικρότερων μαζών, πού βρίσκουνται πάνω σε καθένα 
α π ό τά ουράνια σ ώ μ α τ α τό ϊδιο κι ή μετάβαση α π ό τή μηχανική τής μάζας στή 
μηχανική τών μορ ίων—πού μέσα σ ' ούτή είναι καί al κινήσεις, πού ερευνούμε 
κυρίως στή Φυσική, Θερμότητα , Φώς , Ήλεχτρισμός , Μαγνητισμός. Μέ τον ϊδιο 
τρόπο γίνεται ή μετάβαση από τή φυσική τών μορίων στή φυσική τών α τ ό μ ω ν 
ιής χημείας—δηλαδή πάλι μέ ένα αποφασιστ ικό πήδημα, κι^άκόμα πώ πολύ τ ο 

* Hegel στο ϊδιο βιβλίο σ. 45 
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γεγονός, πού το λέμε ζωή, είναι ή μετάβαση από την κοινή χημική ενέργεια στο· 
χημισμό τού λευκώματος».* 

Αυτή την ϊδια ιδέα για τήν ενότητα τών αντιθέσεων και για τήν αμοιβαία 
μετάβαση από τή μια μορφή κίνησης στήν άλλη· έχει στό νοΰ.του ό Λένιν, όταν 
μαζί με τον Hegel και τόν Engels δίνει τη, σειρά·: Μηχανική, Φυσική, Χημεία,. 
Κοινωνιολογία. Παραλείπονται τα Μαθηματικά, επειδή παίρνουν ξεχωριστή θέση 
σαν αφαιρεμένη έκφραση τών αντικειμενικών γεγονότοίν τής πραγματικότητας.. 

III 

"Οπως στήν πραγματικότητα τό κάθε τι είναι γεμάτο αντιφάσεις και μεταβάλ
λεται στό αντίθετο κάτω από- άρισμένους δρους τής εξέλιξης, εξ αίτιας τής εσωτε
ρικής ενότητας και της αλληλουχίας, πού έχουν δλα τα δντα, ετσι είναι καί οι 
έννοιες κινητές, γεμάτες αντιφάσεις, ρευστές, επειδή οΐ έννοιες παρασταίνουν ένα 
απλό άντικαθρέφτισμα τών υλικών γεγονότων και της ενότητας, πού είναι έ'ξω από 
μας. «Τό ουσιαστικό είναι,, λέει ό Λένιν σε ενα άλλο μέρος», «μια παντόπλευρη,. 
καθολική ρευστότητα τών εννοιών, πού φτάνει ώς τήν ταυτότητα τών αντιθέσεων».. 

Ό σκεφτικισμός και ή, σοφιστική, θεωρούν και χρησιμοποιούν αυτή τή ρευστό»-
τητα τών εννοιών υποκειμενικά. Ό σκεφτικισμός και ή σοφιστική παίρνουν λ. χ. 
τό σχετικό σαν κάτι όλότε/α σχετικοί, πού τό ξεχωρίζουν από τό απόλυτο^ και το-
κάνουν υποκειμενικό. Για τόν διαλεχτικό δμως και τό ξεχώρισμα του σχετικού-
από τό απόλυτο είναι σχετικό. « Ή ρευστότητα (.τών εννοιών), δσο εφαρμόζεται 
αντικειμενικά, δηλ. δσο άντικαθρεφτίζει δλες τις πλευρές τής υλικής κίνησης κα« 
τήν ενότητα της, είναι ò u ^ x r ^ s είναι τό σωστό άντικαθρέφτισμα τής αιώνιας 
κίνησης τού κόσμου» λέει δ1 Λένιν: 

«Οι νποκειμενιστές και οί σκεφτικοί υποστηρίζουν, πώς μπορούμε να γνωρί
σουμε μόνο τό περατωμένα και τό> σχετικό, Δέ βλέπουν τή. σχέση τού περατωμένου* 
και τού σχετικού μέ τό άπειρο και τό απόλυτο. I V αυτό κάθε γνώση σχετική τήν 
θεωρούν υποκειμενική» μα δχι αντικειμενική γνώση. "Ομως, στή βάση r κάθε αλη
θινή γνώση τού σχετικού, είναι γνώση τού απόλυτου και τού άπειρου, γνώση τής 
αντικειμενικής κοσμικής πορείας».. 

Σπέρματα δλων τών στοιχείων τής διαλεχτικής περιλαβαίνουνται μέσα σέ ένα 
οποιοδήποτε κατηγόρημα, λέει ό Λένιν, επειδή ή. διαλεχτική ιδιάζει or κάθε ανθρώ
πινη γνώση. Γνωρίζουμε τό απόλυτο μέσα στό· σχετικό, δχι μόνο, επειδή τό από
λυτο τό εγγίζουμε μόνο μέσο τού· σχετικού κι αυτό τό ϊδιο «ϋποβτατώνεχαι» άπό< 
σχετικά και περατωμένα στοιχεία, μα ακόμα γνωρίζουμε στα μερικά τό γενΊκο, 
επειδή τό γενικό μόνο μέσο τού μερικού υπάρχει. Οί αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στό 
μερικό και στό γενικό αποτελούν επίσης μια ταυτότητα από αντιθέσεις, μιαν αμοι
βαία συνάφεια και μετάβαση τού ένού στό άλλο.. Ό Λένιν τό τονίζει, πώς τόσο 
ή μελέτη δσο και ή έκθεση πρέπει να αρχίζουν μέ τό απλό-, τό βασικό, τό συχνός 
"Ετσι έκαμε ό Marx σιό «Κεφάλαιο». "Αρχισε άπό·τό εμπόρευμα, πού περιλαβαίνει 

κιόλας δλες τις αντιφάσεις τής αστικής κοινωνίας. \Απ 3 εδώ μας ξεσκεπάζει δλες 
τις αντιφάσεις, πούΛερικλείνουνται στό κύτταρο τής αστικής κοινωνίας. 

* F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. 10.1x5. Stutt
gart 1919 ö. 57. 
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Σέ κάθε κατηγόρημα περιλαβαίνουνται σα σέ «κύτταρο» σπέρματα δλων τών 
στοιχείων τής διαλεχτικής. Ή πρόταση : «ό Γιάννης είναι άνθρωπος» περιλαβαίνει 
τό διαλεχτικό κατηγόρημα, πώς τό ^μερικό, τό ειδικό είναι και γενικό. Δηλαδή τό 
περατωμένο αλλάζει και γίνεται άπειρο, τό μερικό δμως γίνεται γενικό, δσο χάνει 
τή μόνωση του και συνδένεται μέ τα άλλα, μέ τό γενικό, τό άπειρο, δηλ. «μετέχει 
αυτών». Τό μερικό εΐναι αντίθετο στό γενικό, ταυτόχρονα δμως είναι τό ΐδιο μ3 

αυτό. Τό ειδικό, τό μερικό δέν είναι αύθύπαρχτο, απομονωμένο, άσχετο μέ τα 
άλλα. Συνδένεται μέ τό γενικό, μέ δλα τα πραγματικά φαινόμενα. Μα δμοια και 
τό γενικό από μέρος του υπάρχει μόνο μέσο τού μερικού. Γι' αυτό τό μερικό εικο
νίζει τό γενικό, δπως κάθε γενικό ορίζει τήν «ουσία» τού μερικού. 

Τό γενικό για τή διαλεχτική, αντίθετα από τή σΰχρονη ειδολογική λογική, δέν 
είναι απλή αφαίρεση, παρά ένα ουσιαστικό στοιχείο ή ή ουσία κάθε μερικού. Ή 
διαφορά εΐναι δτι «κάθε γενικό περιλαβαίνει κατά προσέγγιση μόνο δλα τα μερικά 
πράματα». Και αντίθετα «κάθε μερικό δέν περιλαβαίνεται ολοκληρωτικά μέσα 
στό γενικό». Στό αφαιρεμένο γενικό τής ειδολογικής λογικής άντιι^έτουμε τό συγκε
κριμένο γενικό, πού περικλείνει ολόκληρο τό πλούτος τού μερικού και τού ειδικού. 
Και ό Marx και ό Engels και ό Λένιν παραδέχουνται τήν Έγελιάνικη αντίληψη 
γιά τήν έννοια, πού παρουσιάζει τρεΐς πλευρές ή στοιχεία : το μερικό, το ειδικό 
και τό γενικό. "Από τα καθέκαστα πράματα (τό μερικό) γίνεται ή μετάβαση στό 
ειδικό (τό είδος) και πάλι από τό ειδικό στό γενικό. 

Τό γενικό δέν είναι απλή αφαιρεμένη ταυτότητα, παρά περιλαβαίνει τό ειδικό 
και τό μερικό δηλαδή το διάφορο και το αντίθετο. 

Τό γενικό και τό ειδικό ενυπάρχουν μέσα στήν ενότητα, πού ακριβώς απο
τελεί τό ιδιαίτερο ή μερικό. Γιά τούτο τό γενικό πραγματώνεται μόνο στό μερικό 
και συνδεμένο με τό ειδικό. Δέν υπάρχει σπίτι ή άνθρωπος καθεαυτόν, παρά 
μονάχα σπίτια και άνθρωποι ώρισμένοι. Έτσι παρουσιάζεται τό μερικό σά 
γενικό, μα τό ΐδιο και τό γενικό σά μερικό. Στή διαλεχτική έννοια τα τρία αυτά 
στοιχεία είναι αχώριστα συναμεταξύ τους. Μόνο τέτιες έννοιες, πού, δπως λέει 
ό Λένιν «ολόκληρο τό πλούτος τού ειδικού και τού μερικού ενσωματώνουν» είναι 
συγκεκριμένες, πλέριες έννοιες. «Κάθε έννοια», λέει ό Λένιν, «σχετίζεται ανάμεσα 
από χιλιάδες μεταβάσεις μέ διαφορότροπες ιδιαιτερότητες, πράματα, φαινόμενα, 
γεγονότα κτλ.» Έτσ ι υψώνει .ή γν<ύση μας τό μερικό στό ειδικό και γενικό. 

Μέσα στό περατωμένο βρίσκουμε τό άπειρο. Αυτή ή γνώση άντικαθρεφτίζει 
σωστά τήν αντικειμενική αλληλουχία τχ\ς φύσης. Τό μερικό στό μοναδικό και 
άμεσο είναι του από τό ένα μέρος είναι τυχαίο, μα από τό άλλο κάτι αναγκαίο, 
αφού τό μερικό κλείνει μέσα του τό γενικό, καί τό γενικό υπάρχει και αυτό ορίζει 
τήν ουσία τού μερικού. Τό τυχαίο καί τό αναγκαίο είναι αντίθετα συναμεταξύ 
τους, σαν φαινόμενο καί ουσία. Τό ΐδιο βλέπουμε στή φυσική. «Μας δείχνει», 
λέει ό Λένιν, «στή φύση τις ίδιες ιδιότητες: μεταβολή τού μερικού στό γενικό, 
τού τυχαίου στό αναγκαίο, αλλαγές, μεταβάσεις, μεταστάσεις, αμοιβαία συνάφεια 
τών αντιθέσεων». 

Ό Λένιν κατηγορεί τόν Πλεχάνωφ, πώς «γιά τήν έκλαΐκεψη» παρασταίνει 
τήν ταυτότητα τών αντιθέσεων σαν άθροισμα από παραδείγματα, αντί να τήν 
απόδειξη γενικό νόμο τού κόσμου καί τής γνώσης. Είδαμε κιόλας, πώς πρέπει νά 
πάρουμε τό νόμο τής ταυτότητας ή τής ενότητας τών αντιθέσεων. 'Ακόμα τόν 
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κατηγορεί, γιατί τη γνωσιολογία τή θεωρούσε σαν ιδιαίτερο τμήμα τής φ ιλοσο

φίας, πού να πούμε τήν ύψωνε αντίκρυ στή διαλεχτική, ενώ «ή διαλεχτική ήταν 

ακριβώς ή θεωρία τής γνώσης και στον Η θ ^ Ι και στό Μ α ρ ξ ι σ μ ό » . Ή διαλεχτική 

θεωρία τής γνώσης συλλαβαίνει τό αντικείμενο της, τή γνώση τήν ίδια, ιστορικά, 

δηλαδή στηριγμένη πάνω στήν εξέλιξη ολόκληρης τής φυσικής και πνευματικής 

ζωης πάνω σ' ολόκληρο τό συγκεκριμένο περιεχόμενο του κόσμου. Ό μεταφυσι

κός ματεριαλισμός γι 3 αυτό είναι μονόπλευρος, περιωρισμένος και φτωχός . 

Μετάφραση Κ. Ν. 

([Ακολουθεί συνέχεια) 

ΑΛΚΗ Θ Ρ Υ Λ Ο Υ 

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι ΓΙΑ Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι * 

Γ ια ν 3 άποφύγ(θ μια πιθανή παρεξήγηση, θέλω νά τονίσω αμέσους από τήν 

αρχή, δτι σκοπός μου δεν είναι νά εξαντλήσω τό θέμα, πού καταπιάνομαι. Φυσικά 

κανένας δεν εξαντλεί ποτέ απόλυτα ένα θέμα ' κάθε κείμενο, δημιούργημα τόπου 

και χρόλςου, ζή αλλιώτικα μέσα σέ κάθε τόπο και χρόνο, μέσα σέ κάθε ατομική 

ιδιοσυγκρασία, πού τό εξετάζει* κάθε κείμενο περιέχει μ*σα του άπειρες και αστεί

ρευτες δυνατότητες ερμηνείας και ανάπτυξης του από τούς δ ιάφορους μελετητές 

του. Αλλά κάποτε (ορισμένοι μελετητές κατορθώνουν για τον εαυτό τους τουλά

χιστο νά εξαντλήσουν τό θέμα τους, νά ολοκληρώσουν τή μελέτη τοί'ς' δυστυχώς 

ούτε (ίύτό τό όλοκλήρίομα δέ θά παρουσιάσουν οί δυο μου αυτές ομιλίες. 3 Α π α -

σχολημένη τελευταία μ 3 έναν άλλο κύκλο ερευνών, πού αυτές ελπίζω αρκετά 

γρήγορα νά καταλήξουν σ' ένα όλοκλήρίομα, δέ μού στάθηκε δυνατό, ό σ α δημοτικά 

τραγούδια κι αν δ ιάβασα, νά τά δ ι α β ά σ ω δλα, δέ μού στάθηκε δυνατό νά μελε-

τήσοο όλες τις πηγές" από τήν άλλη δ μ ω ς μεριά από τό δ ιάβασμα, αν δχι δλο^ν, 

πάντα αρκετών δημοτικών τραγουδιών σχημάτισα μέ σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα 

τήν πεποίθηση, πώς έστω κι αν πλατύτερες έρευνες μού αποκαλύψουν στίχους ή 

και ολόκληρα τραγούδια, πού θ ά ξεχοορίζουν από τις γενικές γραμμές, πού θά 

χαράξυ) σήμερα, αυτά τά τραγούδια θ ά στέκοονται μέσα στό σύνολο σάν εξαιρέσεις, 

πού δεν είναι δυνατό νά αλλάξουν αυτές τό νόημα τον συνόλου. Πιστεύω δηλαδή, 

πώς λείπουν από τά πορίσματα μου μερικές λεπτομερειακές παρατηρήσεις άπάντο 

σέ ιδ ιόρρυθμα σχετικά μέ τό σύνολο κείμενα, πού ι'σως (γιατί κάθε άλλο είναι 

παρά βέβαιο) μπορεί ακόμα νά συνάντησαν, αλλά πού δεν εΐναι δυνατό νά είναι 

ποτε ούτε τόσο -πολλά, ούτε τόσο σημαντικά, ώστε ν 3 αλλοιώσουν τις γενικές μου 

σκέψεις απάνω στό νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι. ' Έ χ ω τήν πεποίθηση, π ώ ς 

είναι καιρός νά γίνη μιά συχρονισμένη α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ω ν απόψεων μας απάνω 

στο Δημοτικό Τραγούδι και νά συζητηθούν κάποιες σκέψεις, πού γεννά ή αναθε

ώ ρ η σ η αυτή. 

• Ή μελέτη αύτη διαβάστηκε σέ δυο διαλέξεις οργανωμένες από τό Σύνδεσμο των Ε λ λ η 
νίδων φοιτητριών στήν αίθουσα τής Αρχαιολογικής Ετα ιρ ίας τον Απρίλη τού 1926, και σέ 
δυο διαλέξεις οργανωμένες από τό Σύνδεσμο των Έλλήνίον Φοιτητών στό Παρίσι τον 
Ιούλιο του 1926. 
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Τ ό Δημοτικό Τραγούδι , τουλάχιστο γιά τήν αντίληψη μου, κρίθηκε ϊσαμε 

σήμερα από μιά άποψη αρκετά περιωρισμένη. Ό λογαοτατισμύς τό είχε φυσικά 

εντελώς περιφρονήσει , κι αν εξαρτιότανε απ 3 αυτόν, πού ήταν κυρίαρχος τήν 

εποχή, πού μπορούσε νά γίνη τέλεια ή συλλογή, τά δημοτικά μας μνημεία θ ά 

είχαν εντελώς χαθή. Ευτυχώς χάρη στό ενδιαφέρον, πού άρχιζε τότε νά ξυπνά 

στή Δύση γιά τή λαογραφία και γιά τή γλωσσολογία , ξένοι, ό Ραιιπ€ΐ, ό ΡαβΒΟλν 

και άλλοι συγκινήθηκαν από τό πλούσιο αυτό υλικό, τό μάζεψαν, τό έ σ ω σ α ν 

κι έδθ)σαν τήν ώ θ η σ η νά ενδιαφερθούν αργότερα και δικοί μας. Στήν αρχή μόνο 

οί πρώτοι δημοτικιστές ποιητές, ο Βηλαράς, ό Χριστόπουλος , ό Σολθ3μός, οί 

Έ φ τ α ν ή σ ι ο ι πρόσεξαν κι αγάπησαν τό δημοτικό μας τραγούδι, αλλ 3 δ π ω ς σέ άλλες 

μου μελέτες ζήτησα νά τό εξηγήσω, ή προσπάθεια τους και ή δημιουργία τους 

ήταν κι έμεινε πολύ υποκειμενική, χθ3ρις βαθύτερες ρίζες και πλατύτερη έπιροή 

στή γύροο τους πραματικότητα. "Αγάπησαν τό δημοτικό τραγούδι πολύ περισσότερο 

θεωρητικά και ιδεαλιστικά γιά δ,τι φαντάζονταν, πώς έβρισκαν μέσα του, παρά 

γιατί τό ένιωσαν αληθινά. "Υστερα από τό κήρυγμα τού Ψυχάρη, δταν ό γλο^σ-

σικός αγώνας άρχισε νά συνειδητοποιήται, σημειώθηκε φυσικά μιά έντονη σ τ ρ ο φ ή 

προς τό δημοτικό τραγούδι. 'Έστο) και μόνο από αντίδραση στό λογιωτατισμό, 

μά πολύ περισσότερο από αληθινή εσωτερική ανάγκη νά στηριχτούνε στά δημοτκά 

μνημεία τών περασμένων χρόνων, οί πρώτοι αγωνιστές, μ 3 δλο τό χαραχτηρι-

στικό τους ρεαλισμό, ήταν μοιραίο νά θελήσουν νά υπερτιμήσουν τό δημοτικό 

τραγούδι ακόμα και μέσα τους, νά θελήσουν νά παρουσιάσουν μέ πίστη τις αξίες 

του σάν αξίες καθολικές και απόλυτες. Ξένοι σ ο φ ο ί και ποιητές, κουρασμένοι από 

τον ύπερπολιτισμό τους είχαν προσέξει μέσα στά δημοτικά μας τραγούδια κάποια 

δροσιά , κάποια αφέλεια και κάποια απλή παραστατικότητα, είχαν λαογραφικά 

και ρομαντ ικά τόσο γοητευτή άπ ' αυτά, ώστε νά μεταφράσουν και μερικά στή 

γ λ ώ σ σ α τους. Τ ά δημοτικά μας τραγούδια τούς έδιναν μιά στιγμιαία συγκίνηση 

διαφορετική από κείνη, πού τούς έδιναν τά συνηθισμένα τους δ ιαβάσματα . Οί 

δικοί μας δημοτικιστές εύκολα έρμήνεψαν τή γνο'^μη αυτή σάν εκδήλωση ενός 

θαυμασμού απεριόριστου. Τήν τάση αυτή τή συνεχίζουν σήμερα δσοι , αν και 

δημοτικιστές, εξακολουθούν ουσιαστικά νά πιστεύουν στή λόγια θ ε ω ρ ί α τού περι

ούσιου λαού, δσοι φαντάζονται δυνατή τή δημιουργία ενός καθαρά νεοελληνικού 

πολιτισμού στηριγμένου σέ στοιχεία αγνά ελληνικά. Πο ιά είναι αυτά τά στοιχεία 

δεν τό εξηγούν σαφέστερα , αλλ 3 υποδείχνουν, πώς θ ά τούς τά δά>ση ή παράδοση . 

"Οσοι δμο^ς πιστεύομε, πώς οί σημερινές συνθήκες τής συγκοινωνίας και τής 

άμεσης επαφής τών λαών δεν επιτρέπουν πιά τήν ανάπτυξη ενός τοπικού πολι

τισμού, δσοι πιστεύομε, πώς δλοι οί λαοί ανήκουν τουλάχιστο πνευματικά σέ μιά 

μεγάλη κοινωνία και πώς προοδεύουν εκείνοι οί λαοί, πού έχουν συγχρονιστή μέ 

τις άξαόσεις τής κοινωνίας αυτής, θ ά εξάρουμε άπό τό Δημοτικό Τραγούδ ι εκείνες 

τις αξίες, πού επιτρέπουν αυτό τό συχρονισμό. Βέβαια π ρ ώ τ α άπό δλα θ ά προσπα-

θ ή σ ω μ ε νά κρίνουμε τό Δημοτικό Τραγούδι αντικειμενικά και καλλιτεχνικά μέσα 

στήν εποχή του και στις συνθήκες, πού τό δημιούργησαν, θ ά έξετάσωμε δηλαδή 

άν έφτασε στήν άρτια έκφραση τού εαυτού του, αλλ 3 επειδή, δ π ω ς δέν πιστεύω 

στό - δ η ^ υ ρ γ ι κ ο έργο έξω τόπου και χρόνου, δέν πιστεύω και στήν απόλυτη 

κριτική, (ούτε και στήν απόλυτη επιστήμη, μά αυτό αποτελεί άλλο θέμα) , στήν 

κριτική έξω τόπου και χρόνου, ή κριτική θ ά έπηρεαστή αναγκαστικά άπό τά 
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προβλήματα, πού σήμερα ενδιαφέρουν, τό -θέλει ή δεν τό -θέλει* κι έτσι καλύτερα 
να τό θέλη συνειδητά. Τό έπαναλαβαίνω. Κάθε έργο γράφεται, αλλά και κρίνεται, 
μέσα σε τόπο και χρόνο* κι αν αυτό άληθεύη για τ5 αριστουργήματα τής Λογοτε
χνίας, πού πολύ πιο εμπνευσμένα μετουσιώνουν τήν πραματικότητα, πόσο δεν 
αληθεύει περισσότερο, άμα πρόκειται νά εξεταστούν έργα, πού ή καλλιτεχνική τους 
αξία είναι πάντα σχετική, περιωρισμένη, πού τό κυριώτερο τους νόημα υπάρχει 
στήν απεικόνιση, πού προσφέρνουν ενός τρόπου και μιας άντίληψις ζωής. Ή 
απεικόνιση αυτή είναι φυσικά κάπως εξιδανικευμένη, γιατί οί απλοϊκοί μην 
ξέροντας πόσο ή τέχνη τά μετουσιώνει δλα, για νά εκφραστούν καλλιτεχνικά, 
αυθόρμητα σχηματοποιούν κι εξιδανικεύουν, αλλά εξιδανικεύουν άμεσα αποφεύ
γοντας απλά κάθε μοτίβο πολύ ρεαλιστικό, Κι ετσι εύκολα διακρίνεται κάτω από 
τή φαινομενική έξιδανίκεψη ή πιστή αντιγραφή. Κι αυτά ακόμα τά μυθικά υπερ
βολικά στοιχεία, πού άλλωστε απαντιούνται σπάνια στά δημοτικά τραγούδια 
κι έμειναν πολύ περισσότερο χτήμα των παραδόσεων, πού αποτελούν ένα συγγε
νικό, αλλά ξεχωριστό κύκλο μελέτης, δέν είναι πλάσματα θεληματικά διεγερμένης 
φαντασίας, δέν κρύβουν μέσα τους βαθύτερα επεξεργασμένα σύμβολα, δεν είναι 
τόσο καλλιτεχνικά δημιουργήματα, δσο φανερώνουν τι πιστεύει ό λαός. "Αν δχι 
απόλυτα πάντα μισοπιστεύει ό λαός στις Νεράιδες, στά στοιχειά, σ 3 δλα τά υπερ
φυσικά ξωτικά, αφού τά τραγουδεϊ. Ό λαός δέν τραγουδεΐ έντεχνα, αλλ3 αυθόρ
μητα, κατά συνέπεια δέν εκφράζεται μ3 αλληγορίες, πολύ λιγότερο μέ συνειδητά 
σύμβολα. Τό έργο του δέν μας ενδιαφέρει τόσο ως μορφή, σάν ανεξάρτητο καλλι
τέχνημα, δσο γιατί μας ξεσκεπάζει άμεσα τήν ψυχική και πνευματική του σύσταση. 

Σήμερα μάλιστα, δπου τό πρόβλημα τής νεοελληνικής παιδείας πρέπει νά 
μας απασχόληση έπιταχτικώτερα από ποτέ, νομίζω, πώς επείγει νά ξεκαθαρίσωμε 
ποιο απ 3 αυτό τό ζωτικό περιεχόμενο τού δημοτικού τραγουδιού μπορεί νά θεμε
λίωση και ποιο δχι, μιά μόρφ<Όση δπως τή θέλομε, μια μόρφωση πού \*)ά συγ-
χρονίση τον Έλληνα μέ τούς άλλους Ευρωπαίους, μέ κείνους, πού πηγαίνουν 
πολύ πιο μπροστά από μας και πού είναι απαραίτητο νά τούς φτάσωμε, άν θέ-
λωμε νά ζήσωμε. Δέν αρνιέμαι, και θέλω αμέσως νά τό τονίσω, πώς κι άν ακόμα 
τά πορίσματα αυτής τής έρευνας δείξουν, πώς σέ μερικά ή και σέ πολλά σημεία 
του τό Δημοτικό Τραγούδι δέν είναι παράγοντας εκπολιτιστικός, μά περισσότερο 
δεσμευτικός γιά τήν πρόοδο, και πάλι αναγκαστικά, μιά πού στερούμαστε από άλλα 
ιστορικά μνημεία τού Λόγου, τό δημοτικό τραγούδι θά παραμείνη και στο σχολείο 
και γενικά στή λογοτεχνική μας ανάπτυξη ένας σταθμός πολύτιμος και άξιομελέ-
τητος, ένας από τούς πρώτους σταθμούς τής Νεοελληνικές μας λογοτεχνίας. Ή 
ευγνωμοσύνη μας θά οφείλεται πάντα απεριόριστη σ 3 δσους μας τό διατήρησαν. 
Θά πρέπη δμως τότε τό περιεχόμενο του νά διαφωτίζεται διαφορετικά άπ 3 δ,τι 
διαφωτίστηκε ίσαμε σήμερα, νά μήν παρουσιάζεται σάν αξία απόλυτη, μά αποκλει
στικά σάν αξία ιστορική, πού βιάζει νά ξεπεραστή. 

Και γιά νά τελειώσω μέ τον πρόλογο αυτό, πού κι δλας μάκρυνε υπερβολικά, 
θέλω μόνο νά προσθέσω ακόμα, πώς δε φαντάζομαι οποιοσδήποτε λόγος σκο
πιμότητας νά έπιβάλλη στή γλωσσική μας πίστη νά κρύβωμε κάποιες πλατύτερες 
παρατηρήσεις μας. Τή σκοπιμότητα τή θεωρώ άλλωστε ουσιαστικά ένα δπλο πολύ 
πιο ολέθριο παρά ωφέλιμο. 'Ακριβώς δσοι πιστεύομε, πώς ή ηθική δέν είναι 
ένας νόμος μεταφυσικός, αλλ3 είναι ένα δημιούργημα τών κοινωνικών σχέσεων, 
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σχηματίσαμε τήν πεποίθηση, πώς κάθε προσβολή στήν ηθική (και προσβολή 
στήν ηθική είναι ή σκοπιμότητα), κι άν ακόμα σημείωση φαινομενικά παροδικές: 
επιτυχίες, θά έχη μοιραία τήν τιμωρία της αργότερα μέσα στήν ισορροπία τών 
κοινωνικών σχέσεων. "Ετσι και αν ακόμα μπορούσαμε νά νομίσωμε, πώς λόγοι 
σκοπιμότητας γιά τήν ταχύτερη επικράτηση τού δημοτικισμού έπιβάλλανε κάποιες 
παρασιωπήσεις και πάλι θά τις άπόκρ,ουα χωρίς δισταγμό, αλλά σήμερα δέ δια
κρίνω ούτε καν ποιά σκοπιμότητα θά μπορούσε νά ύπαγορέψη μιά τέτια παρα
σιώπηση. Ό δημοτικιστικός αγώνας στις αρχές του, τότε πού ό δημοτικισμός: 
ήταν ακόμα αδύνατος είχε ανάγκη νά στηριχτή και σέ δεδομένα, πού είχαν 
βγή από μέοα του, έστω κι αν δέν τον αντιπροσώπευαν πια απόλυτα—είχε 
ανάγκη τά τιμήση υπέρμετρα, δ,τι είχε δημιουργήσει. Σήμερα δμως τό δημοτικά 
τραγούδι έχει έπιβληθή καΐ στους πιο αντιδραστικούς, χωρίς νά τούς αποκάλυψη 
τή γλωσσική του αλήθεια. 3Ακόμα κι ένας Πολίτης, πού αφιέρωσε δλη τήν εργα
τικότητα του και δλη τήν βαθειά του έπιστημονικότητα στή μελέτη τών λαογρα
φικών μνημείων, δέν είχε πειστή, πώς ή γλώσσα τους πρέπει νά γίνη ή μόνη 
γλώσσα τού ελληνισμού γιά δλες τις χρήσεις του. Κι από τήν άλλη μεριά ό δημο
τικισμός ανεξάρτητα από τά μνημεία του έχει πιά επικρατήσει παρ 3 δλες τις 
αντιδράσεις, πού συνεχίζονται ακόμα, και πού μή μπορώντας, πιά νά τον 
χτυπήσουν κατάστηθα θολώνουν τό περιεχόμενο του και φανερώνουν έτσι 
καθαρά, πώς δέν είναι στενά γλωσσικές αντιδράσεις, αλλ3 άνδράσεις άλλων Ιδιο
συγκρασιών και άλλων συμφερόντων. Σήμερα ό δημοτικισμός, νικητής στο λογο
τεχνικό πεδίο, έπαψε νά είναι ένα ζήτημα μόνο λογοτεχνικό και θέλει ν5 άγκα-
λιάση δλη τή ζωή, γιατί είναι ή ζωή. Σήμερα λοιπόν έχωμε κι εμείς τήν υπο
χρέωση νά τόνέξετάσωμε αμερόληπτα τον ϊδιο, νά έξετάσωμε μέσα του ποιά. 
στοιχεία του είναι ζωτικά και ποιά έχουν νεκρωθή και είναι απαραίτητο ν3 άπορ-
ριφτούν, έχομε ιήν υποχρέωση νά ξεχωρίσωμε άπ 3 δ,τι προσφέρνει τό παρελθόν 
του, ποιά στοιχεία είναι γόνιμα γιά μιά ζωτική μελλοντική εξέλιξη. 

Και πρώτα άπ 3 δλα άς εμβαθύνουμε στον ισχυρισμό, δτι τό νεοελληνικό* 
δημοτικό τραγούδι είναι ασύγκριτα τελειότερο από τά δημοτικά τραγούδια δλων 
τών άλλων λαών και πώς αυτό φανερώνει μιά υπεροχή τού δικού μας λαού. Γιά 
τήν ουσία τού δημοτικού μας τραγουδιού θά μιλήσω αργότερα, τώρα θά ήθελα 
ν3 ασχοληθώ μόνο μέ τή μορφή του. Και μορφικά είναι πιθανόν άσυζήτητο, πώς 
τό δημοτικό μας τραγούδι φανερώνεται πολύ άρτιώτερα από τά δημοτικά τρα
γούδια τών άλλων λαών και ιδιαίτερα τών δυτικών. Γιά τούς δυτικούς μάλιστα 
λαούς, γιά λόγους, πού πάρα κάτω θ 3 αναπτύξω, μπορούμε νά πούμε, πώς 
λαϊκή, δημοτική λογοτεχνία σχεδόν δέν ύπάρ/ει. "Ο,τι θά ενδιαφέρε θά ήταν μιά 
σύγκριση τού δικού μας δημοτικού τραγουδιού μέ τά τραγούδια τών άλλων βαλκα
νικών λαών, τών λαών, πού έζησαν κι άναπτύχτηκαν μέσα στις δμοιες περίπου 
συνθήκες μέ μας. Δυστυχώς, κι εδώ οφείλω νά ομολογήσω ακόμα μιά σημαντι-
κώτατη έλλειψη τής μελέτης μου αυτής. Γιά τή συγκριτική αυτή έρευνα δέν έχει: 
ούτε κάν αρχίσει ή απαραίτητη προεργασία. Έ ν ώ θά έπρεπε νά είχαμε συλλογές 
πολύ συμπληρωμένες και καταταγμένες, έχουν μεταφραστή ελάχιστα βαλκανικά 
τραγούδια, εντελώς ανεπαρκή γιά νά σχηματίσωμε μιά οποιαδήποτε θετική αντί
ληψη. Κι δμως ή συγκριτική αυτή έρευνα θά διαφώτιζε πολύ και τις ομοιότητες, 
πού υπάρχουν ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς, θά βοηθούσε πολύ ένα σφιχτότερα 
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πλησίασμα τους και σύχρονα θ ά μας έδινε ένα σ ω σ τ ό τ ε ρ ο μέτρο για να έχτιμοϋμε 

τις δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες. Ά λ λ α δεν είναι ή πρώτη φ ο ρ ά , πού μας 

πιέζει ή έλλειψη από κάθε επιστημονική προεργασία στον τόπο μας, ή έλλειψη 

α π ό πηγές, από κατάταξη του υλικού, από βιβλιογραφία κτλ. Πιέζουν βαριά οί 

τόσες ελλείψεις, πού είναι αδύνατο νά τις συμπλήρωση ένας και μόνος άνθρωπος . 

Είναι αδύνατο νά τις συμπληρώνουν δλες, δσοι θέλουν πια νά εργαστούν συν-

θετικά· 

Ό π ω σ δ ή π ο τ ε από τά σχετικά λίγα βαλκανικά δημοτικά τραγούδια, πού μπό

ρεσα νά δ ι α β ά σ ω , αποκόμισα μάλλον την εντύπωση, πώς είναι πιθανό τά δικά μας 

νά εκδηλώνουν μια ψυχοσύνθεση πιο ξελεπτυσμένη από των άλλων βαλκανικών 

λαών. Στή δική μας ψυχοσύνθεση διακρίνονται φανερά τά ϊχνη ενός πολιτισμού 

πολύ προ ω δ ευ μέ νου, πού κάποτε τήν εξευγένισε, αλλά πού τ ώ ρ α έσβησε, α φ ο ύ 

έπαψε νά καλλιεργιέται. Διακρίνεται μια ευαισθησία μέ πολύτιμες δυναμικότητες 

μέσα τη;, αλλά κρυμμένες, σχεδόν νεκρωμένες, γιατί δέ βρέθηκε κανένας νά τις 

ά ν α φ τ ε ρ ώ σ η και νά τις καθοδήγηση, δ π ω ς μόνες τους ποτέ δεν θά μπορέσουν. Τ ά 

άλλα βαλκανικά δημοτικά τραγούδια φανερώνουν μια ψυχοσύνθεση πιο άγρια, 

πιο πρωτόγονη, άλλα και πιο ενεργητική, πιο ορμητική. Είναι πιθανό ή ένωση 

τ ω ν ικανοτήτων αυτών νά γινότανε πραματικά δημιουργική. Άλλα, βέβαια τις 

γνώμες μου αυτές, πού στηρίζονται σέ κείμενα εντελώς ανεπαρκή, και πολύ περισ

σότερο στην προβληματική ασφάλεια της διαίστησης, τις δ ιατυπώνω μέ άπειρη 

επιφύλαξη, σάν εικασίες αρκετά αυθαίρετες, πού δεν έχουν άλλο σκοπό παρά νά 

προσπαθήσουν νά ξυπνήσουν ϊ σ ω ς τό ενδιαφέρον για κάποιες απαραίτητες έρευνες. 

Είναι ακόμα ανάγκη νά στρέψω με έντονα τήν προσοχή μας για ν' άναλύ-

σ ω μ ε τά μοτίβα, ν 5 ανακαλύψουμε" τό πρώτο φ α ν έ ρ ω μ α τους τό πιο συχνά στην 

Α ν α τ ο λ ή . Ν ά παρακολουθήσω με ύστερα τή μετάβαση τους από τήν Α ν α τ ο λ ή 

στή Δύση κι από τή Δύση πάλι στην 3 Ανατολή, νά εξετάσω με, πώς παραλλάζουν 

κι εξελίσσονται σ" δλες αυτές τις περιοδείες τους, νά έχτιμήσουμε τις κοινωνικέ; 

και ψυχικές καταστάσεις, πού αντιπροσωπεύει ή κάθε παραλλαγή, νά θ ε ω ρ ή σ ω μ ε 

τήν ανάπτυξη, πού έ δ ω σ ε στή Δύση ή έντεχνη λογοτεχνία σέ (ορισμένα μοτίβα, 

πού σέ μας και πιθανό και στά άλλα βαλκανικά κράτη έμειναν πολύ πιο ακαλλιέρ

γητα, πολύ πιο πρωτόγονα . 

Γ ιά τήν ώ ρ α ό μ ω ς θ ά περιοριστώ αναγκαστικά νά εξετάσω τό δημοτικό μας 

τραγούδι σάν ένα φαινόμενο αύτότελο, πού παρουσιάζεται μορφικά μέ μιάν αρτι

ότητα σχεδόν απόλυτη. Τ ό δημοτικό μας τραγούδι έφτασε στή ν τέλεια έκφραση 

τού εαυτού του. Κατορθώνε ι νά παρουσιάζη, δ,τι έχει νά πή, μέ τό συντομώτερο, 

περιεχτικοότερο δυνατό τρόπο και σύγχρονα μέ τον τρόπο τον πιο παραστατικό. 

Συχνά από τήν πολλή συγκέντρωση γίνεται και υποβλητικό. Οΐ περιγραφές του 

•είναι πάντα, μ' δλη τή σχηματοποίηση τής πρωτόγονης τέχνη; τους, εξαιρετικά 

πλαστικές. Κανένας ρητορισμός, κανένα δυσαρμονικό ξεχείλισμα, κανένα; σ τ ό μ φ ο ς 

κανένα παραγέμισμα, τίποτε περιττό δέ χαλαρώνει ποτέ τήν ενότητα, τό σφιχτό 

δέσιμο, τή γερή αρχιτεκτονική τού συνόλου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό τό τόσο λιτό 

και αρμονικό, οί διάλογοι, ή δλη υπόθεση, πού ξετυλίγονται χωρίς νά τά έπιβα-

ρύνη ποτέ τίποτε, πού δεν είναι αυστηρά απαραίτητο, αποχτούν μιά δύναμη, 

ακόμα και μιά συγκλονιστική κάποτε απλή δραματικότητα. Ά λ λ ά τί φανερώνει 

^βαθύτερα τό λάξεμα αυτό τό κάποτε κι έκπληχτικό ; 

Στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι 45Τ 

Είναι γνωστός ό τρόπος, πού συνθέτονται τά δημοτικά τραγούδια. Δέν είναι 

βέβαια έργα πολλών, πού τά εμπνέονται σύχρονα, δέ συγκεντρώνονται πολλοί γιά 

νά έμιπνευστούν και νά τραγουδήσουν μαζί. Ενας, συχνά επαγγελματίας τραγουδι

στής, σέ κάποιο πανηγύρι, σ 3 ένα γάμο , σέ μιά κηδεία, τραγουδεΐ ένα τραγούδι 

πού τό εμπνεύστηκε άλλοτε σέ κάποια ώ ρ α μοναξιάς, ή και κείνη τή στιγμή, πρό

χειρα, πού τό εμπνεύστηκε πρίοτότυπο ή καλύτερα σχεδόν πάντα, επηρεασμένο 

από παλαιότερα μοτίβα. Τ ό τραγούδι αυτό δέ γράφεται . "Αν άρέση, αν ανταπο

κρίνεται δηλαδή άμεσα στή διάθεση και στή διανοητικότητα τών πολλών, εντυ

πώνεται στή μνήμη, δ σ ω ν τό άκουσαν. Αυτοί τό έπαναλαβαίνουν στο ϊδιο και σέ 

άλλα χωριά" σέ ανάλογες στιγμές και περιστάσεις, τό διαδίνουν αφομο ιώνοντας το 

ολοένα περισσότερο μέ τις αξιώσεις τής ομάδας , αφα ιρώντας απ 3 αυτό κάθε τι τό 

ξεχωριστό, τό ατομικό. Κ ά θ ε τραγούδι παρουσιάζεται μέ τις παραλλαγές του, πού* 

είναι μόνο λεπτομερειακές, επιφανειακές, πού δέ μεταβάλλουν ποτέ σέ τίποτε τήν 

ουσία του, σέ κάθε τραγούδι ξαναβρίσκουμε στίχους στερεότυπους. Ή ενότητα 

λοιπόν, ή αλήθεια, ή ειλικρίνεια, ή συντομία, ή λιτότητα, ή τελειοποίηση τού 

δημοτικού τραγουδιού, δλα τά μεγάλα αισθητικά του προσόντα, πού προανάφερα , 

δέν χοωστιούνται στή συνειδητή, καλλιτεχνική του δ ι α μ ό ρ φ ω σ η , άλλά στή μακρο

χρόνια χρήση του, στην επεξεργασία του, πού είναι πολύ περισσότερο αναιρετική,, 

φθαρτική, παρά δημιουργική, (σέ κάθε επανάληψη ελάχιστοι στίχοι προσθέτουνται 

και πολλοί αφαιρούνται , ενώ οί περισσότεροι έπιδιορθώνουνται) , στήν επεξεργα

σία του, πού γίνεται σχεδόν αυτόματα. " Ο σ ο περισσότερον καιρό έχει ζήσει ένα. 

δημοτικό τραγούδι, δ σ ο ό καιρός και ό τόπος τής παραγωγής του χάνεται περισ

σότερο απροσδιόριστα , τόσο παρουσιάζεται τετράγωνο, άρτ ιώτερο. Αυτό δ μ ω ς : 

φανερώνει σύγκαιρα, πώς στερείται από κάθε σκέψη ή αιστημα άλλο άπό τά 

καθιερωμένα, άπό κάθε στοιχείο, πού θά μπορούσε νά είναι καθοδηγητικό. Και 

μέ κοθοδηγητικό στοιχείο δέν εννοώ φυσικά τον αντιαισθητικό διδαχτικό· 

τόνο. Αυτός , δπως τό εξήγησα, λείπει ευτυχώς ολότελα άπο τή λαϊκή δημιουργία. 

Ή ανακάλυψη μάλιστα και τής πιο ανεπαίσθητη; διδαχτική; νότας μας Ξεσκεπά

ζει α μ έ σ ω ς τον έντεχνο ποιητή, πού δέν είναι δ μ ω ς ακόμα κύριο; τής Τέχνης και 

μόνο μιμείται αδυνατίζοντας τά κείμενα. Μέ καθοδηγητικό στοιχείο εννοώ τό έσιό-

τερο νόημα, πού βγαίνει πηγαίο, συνυφασμένο μέ τό σύνολο. Τ ό δημοτικό τρα

γούδι περιγράφει τή ζ ω ή , δ π ώ ς δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε πιά, περιγράφει τή στατικότητα 

τής ζωής , δέν ξεπερνά τό απλό, μονόπλευρο, χωρίς διαφορετικότητες συναίστημα, 

δέ δονίζεται ποτέ άπό τά προβλήματα κι άπό τις συγκρούσεις, πού προκαλούν μιά 

κάθαρση, δέ μαντεύει ποτέ τις μελλοντικέ; δυναμικότητες τής ζ ω ή ; . Τ ό δημοτικό 

τραγούδι αγνοεί κάθε τι, πού είναι ακόμα ά φ α ν έ ρ ω τ ο στή συνείδηση και τό συλ-

λαβαίνουν οί λίγοι γιά νά τού δ ώ σ ο υ ν μορφή , γιά νά τό παρουσιάσουν στους 

πολλούς και νά συνειδητοποιήσουν οί πολλοί τον εαυτό τ ο υ ; και νά τραβήξη έτσι 

μπροστά ή Ζ ω ή . Τ ό δημοτικό τραγούδι είναι στερημένο ολοκληρωτικά άπό δια

νόηση. 

Είναι χαρακτηριστικό, πώς μόλις σ ' ένα λαό δ ι α μ ο ρ φ ω θ ή ή Λογοτεχνία, 

έστω και ή πιο ύποτυπώδικη, ή λαϊκή δημιουργία σωπαίνει αμέσως . Σ ή μ ε ρ α δέν 

παρουσιάζονται πιά παρά σπανιά)τατα και ελάχιστα δημοτικά τραγούδια σέ κάποιες 

απομακρυσμένες επαρχίες, ιδιαίτερα στή Μάνη, κι αυτά εντελώς χωρίς άξια, γιατί 

δέν προφτάνουν πιά νά δ ιαδοθούν και νά τά δούλεψη ό χρόνος. Κι αυτά τά 
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παλαιότερα τραγούδια σβήνουν στη μνήμη του λαοΰ. "Οσα δεν έχουν μαζωχτή 
και καταγραφτή, σέ λίγο θα είναι εντελώς χαμένα. Και ό πιο απλοϊκός νιώθει, 
πώς εκείνο πού αναζητάει άπό την Τέχνη, από τό Τραγούδι, του δίνεται πολύ 
πληρέστερα μέ τα έργα των μορφωμένων, τών ειδικών, με τα έργα, πού πριν 
προφτάση να τά αφομοίωση και νά τα παράλλαξη ολοένα άνανεώνουνται. Διαι-
στάνεται τή συνθετική υπεροχή του ποιητικού έργου, τύ προτιμά και αμέσως 
παύει νά δημιουργή τουλάχιστο μέ συνέχεια. Είναι βέβαια κρίμα, πού ή συγκίνηση, 
πού τόσο αναζητεί ό λαός, τού δίνεται σήμερα προ πάντων μέ τά τραγουδάκια 
άπό τιποτένιες επιθεωρήσεις και όπερέττες, μέ τις περιπέτειες τού Νάτ Πίγκερτον 
και τού Γιαγκούλα και μέ άλλα ψευτορωμαντικά μυθιστορήματα, και γι3 αυτό 
πρέπει ν" αφιερώσουμε'δλες μας τις δυνάμεις ώστε τό Σχολείο, ό Τύπος και τό λαϊκό 
βιβλίο, νά είναι στο ΰψος τού προορισμού τους. Άλλα εκείνο, πού ήθελα τώρα νά 
δϊίξω είναι, πώς ή εξαιρετική στον τόπο μας άνθιση τού δημοτικού τραγουδιού, 
δεν αποδείχνει τίποτε άλλο, παρά δτι ό λαός μας στερήθηκε γαα αιώνες άπό κάθε, 
καιτή στοιχειωδέστερη πνευματική τροφή, πού θά τον είχε βοηθήσει νά ξεπεράση 
τον εαυτό του. Κείνοι, πού θά πρεπε νά είναι οι πνευματικοί του αρχηγοί, απα
σχολημένοι με τις σχολαστικές τους τυμβωρυχίες είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του. 
Κανένας δέ διαμόρφωσε τό λαό ανθρωπινά και καλλιτεχνικά, κι ό λαός άφησμένος, 
πνιγμένος άπό τή μοναξιά και άπό τό τυραννικό βάρος της σκλαβιάς, τήν εποχή, 
πού οί δυτικοί λαοί άναγεννιούνταν, έμενε προσκολλημένος στήν ουσιαστικά 

«στείρα επανάληψη και στο στείρο εξωτερικό ολοκλήρωμα του κι δλας είπωμένου. 
Ή εξαιρετική άνθιση του δημοτικού μας τραγουδιού αποδείχνει τή στασιμότητα 
τού λαού μας ϊσαμε τή στιγμή, πού υστέρα άπό τήν επανάσταση ενάντια στον 
ξένο ζυγό άρχισε νά γλυκοχαράζη πολύ -αργά ή αναγέννηση, ή επαφή δηλαδή 

.τών αναπτυγμένων δυνάμεων μέ τις λαϊκές. Άλλά τό χάσμα υστέρα άπό τόσους 
• αιώνες είχε ανοιχτή πιά τεράστιο. Οι μορφωμένοι, οί πνευματικοί αρχηγοί, 
συγχρονισμένοι μέ τις αξιώσεις τού δυτικού πολιτισμού, βρίσκουνταν καί βρίσκον
ται ολοένα περισσότερο, δσο κι άν τώρα αντίθετα άπό τούς λόγιους δεν τό 
θέλουν, δσο κι αν τώρα προσπαθούν μέ ολόκληρο τό Είναι τους νά πλησιάσουν 
τή μάζα, σέ τρομαχτική απόσταση άπ' αυτήν. Οί προσπάθειες τους έχουν κάτι τό 
απελπιστικά σπασμωδικό και ανεδαφικό. "Αλλοτες έγραψα πλατιά γιά τήν Τρα
γωδία τής Μοναξιάς, πού βασανίζει δσους θά έπρεπε νά είναι οδηγητές και πού 
θύμα της πέφτει κι ό λαός, πού εξακολουθεί νά μένη άνοδήγητος, καί παντού 
καί πάντα επικρατεί ή σύχυση καί τό χάος. Τό πρόβλημα τού αν είναι δυνατό 
καί πώς νά συμπληρωθή τό χάος, νά υπερνικηθούν οί αιτίες καί οί συνέπειες της 
εξαιρετικής άνθισης τής λαϊκής τέχνης αποτελεί γιά μένα τό γεμάτο αγωνία ζωτικό 
πρόβλημα τού ελληνισμού. Τό πρόβλημα φυσικά αυτό δεν πρόκειται νά τό λύσω 
σήμερα. Νομίζω μόνο πώς μιά κατάματη, απροκατάληπτη, απαλλαγμένη άπό κάθε 
οίηση γιά τή δήθεν υπεροχή μας, αντιμετώπιση τής νεοελληνικής λαϊκής ψυχο
σύνθεσης, δπως εκδηλώνεται στο δημοτικό τραγούδι, μπορεί νά βοηθήση πολύ στό 
ν3 αποχτήσουμε ϊσα-ϊσα επίγνωση γιά τά οπισθοδρομικά στοιχεία, πού ενάντια τους 
πρέπει νά παλαίψουμε. "Ετσι θά γνωρίσουμε τή βάση, πού απάνω της αναγκα
στικά πρέπει νά στηριχτούμε γιά νά τήν ξεπεράσουμε. 

Καί γιά νά εξηγηθώ καθαρώτερα. "Εχω τήν πεποίθηση, πώς δ,τι ζητώ δ έ ν 

-αποτελεί ένα αίτημα υπερβολικά ριζοσπαστικό καί αρνητικό, έχω τήν πεποίθηση 
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πώς αποτελεί άπλα καί μόνο τό αίτημα εκείνων, πού θέλοντας νά ζήσουν, αϊστά-
νονται σπρωγμένοι ν3 αναθεωρούν αδιάκοπα τις αξίες, γιατί υπεράνω άπό κάθε 
ρωμαντική νοσταλγία καί τήν πιο γοητευτική θέτουν τό δικαίωμα τής Ζωής, τής 
Ζωής, πού πάει πάντα μπροστά καί αλύπητα τιμωρεί, δποιον δέν τήν παρα
κολουθεί. Πιστεύω δηλαδή, πώς ϊσα toa ό σεβασμός σ:ο παρελθόν μας επιβάλλει 
νά τό θεωρούμε σαν κάτι ζωντανό, φθαρτό μόλις δέν μεταβάλλεται- μας έπι-
βάλλει νά μην τό λατρεύουμε ποτε στατικά σάν ενα είδωλο, νά μην τό ταπεινώ
νουμε σφυρηλατώντας μ* αυτό άλυσσίδες. "Επειδή δμως στήν Ελλάδα, δπου επι
κρατεί ή σύχυση καί τό χάος, εχονν τήν τάση δλοι εκείνοι, πού ποτέ δέν ένιωσαν 
τίποτε άπό τό νόημα καί τήν ουσία ούτε τού Χτες ούτε τού Σήμερα, γιά ν3 ανα
καλύψουν επί τέλους κάποιο στήριγμα, νά προσκολλιούνται σέ μερικές λέξεις κού
φιες (ή μαγική λέξη ήταν άλλοτε οί Αρχαίοι, τώρα πού νεκρώνεται τό περιεχό
μενο της αρχίζει νά γίνεται μαγική λέξη ή «Παράδοση» ή «ή Νεοελληνική Πραγ
ματικότητα») καί νά αποκαλούν επικίνδυνους ανατρεπτικούς μέ διάθεση κατα
στροφής μέσα τους καί τίποτε άλλο, δσους δέν είναι παρά συγχρονισμένοι, είναι 
ϊσως σωστό νά προσπαθήσω τουλάχιστο, αν καί τό φαντάζομαι μάταιο, νά προσ
παθήσω νά διασαφηνίσω καί γι3 αυτούς τή σκέψη μου παραθέτοντας μερικά γεγο
νότα, πού αγγίζοντας πιο άμεσα τον κόσμο τού αισθητού, γίνονται πιο εύκολα 
αντιληπτά άπ' δ,τι σχετίζεται μέ τον πάντα κάπως αόριστο κι εκμεταλλεύσιμο 
κόσμο τού ηθικού περιεχόμενου. 

{ακολουθεί συνέχεια) 

ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΑΔΗ 

Τ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ* 

57°. Η θερμοκρασία μας. Πως κρατιέται σταθερή. 

Το θερμόμετρο στη μασκαλη, οταν νιωσομε αδιαθεσία, το μάθαμε σιγα σιγα. 
Οι γιατροί μας βεβαιώνουν, και μπορεί να το βεβαιουθει καθένας, πως, οσο στέκει 
καλα στην υγεία, στέκει κι3 η θερμοκρασία του σταθερή στους 37" περίπου* σταθερή 
ολοχρονίς και σ 3 οποίο κλίμα κι3 αν βρεθεί. 

Τι περίεργο φαινόμενο! Σωμα θερμό να μην άλλαζε» θερμοκρασία στις τόσες 
γυρω του θερμικές αλλαγές! Βλέπομε παρόμοιο κατι γυρω μας; Ενα ποτήρι βρα
στό νερο, απο κει που άχνιζε, παγώνει στα χιονια' απο κει δηλ., που γινότανε 
αέριο, γίνεται σωμα στέρεο. Και να που το σωμα μας, μαζα τα 3]4 νερο, 
δε μετακινιέται η θερμοκρασία της ουτε στους πάγους του πόλου, ουτε στις κάψες 
του ισομερινου. 

Ποσο είναι ολα στην γυρω μας φαινομένια συνεξαρτητα με τη θερμοκρασία, 
το βλέπομε* μόλις αλλάξει η θερμοκρασία, αλλη κι3 αλλοιωτικη γίνεται η οψη του 
κόσμου. Μοιάζουν σε τίποτες ισομερινες και πολικές χώρες; Εκει, που απλώνεται 

* Σημ. Άναγ. Δημοσιεύομε τή μελέτη τοΰ κ. Φωτιάδη μέ τό ορθογραφικό του σύστημα. 
Καταργεί ολότελα τούς τόνους καί τά πνέματα. Τονίζει μόνο κάποιες λέξες ασυνήθιστες ή 
πού μπορούν νά συγχυστούν μέ τά ομώνυμα τους. 
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το σάβανο του πάγου, βλασταιναν αλλοτες συκιές και φοινικιές. Αλλοτες η σφαίρα 
μας θαταν μαζα πυροφωτη πανω απο Τ χιλιάδες βαθμούς. Τωρα πόσες -θερμοκρα
σίες απάνω της, ποσα κλίματα, ποση ποικιλία ζωης ! 

Δεν είναι λοιπόν μικρό το πρόβλημα, που εχει λύσει ο οργανισμός μας. 
Μα είναι βέβαιο, πως ολοι οι άνθρωποι, ολες οι φυλές έχουν την ιδια θερμο

κρασία; Κινέζοι, Ινδοί, Σενεγαλεζοι δείχνουν κάπως αψηλότερη ως 37.8. Ομως 
κι3 οι Εβρωπαιοι, που ζουν στους ίδιους τόπους, κι αφτωνων η θερμοκρασία ανε
βαίνει ενα τοσο. Και πολλοί φυσιοδιφοι έχουν παρατηρήσει, πως η θερμοκρασία 
τους ανεβαίνει μερικά δέκατα στα ζέστα κλίματα. Δεν είναι λοιπόν της ράτσας" η 
διάφορα κι= η τοσο μικρή σε τετιες κλιματικές διάφορες, δείχνει ισα ισα, ποσο 
σταθερή κρατεί ο άνθρωπος τη θερμοκρασία του. 

Τη στιγμή, που γενιεται, η θερμοκρασία του είναι σχεδόν 38°. Το έμβρυο είναι 
κι5 αυτο εστία ζεστογονα. Και μες τα πιο θερμά σπλάχνα της μητέρας περίκλειστο, 
φυσικό να στέκει λιγο λιγο ψηλότερα η θερμοκρασία του απο τη μητρική. 

Μόλις γενηθει, κατεβαίνει η θερμοκρασία του ταχυτατα' ακόμη και στα ζέστα 
τυλιγάδια και σε ζεστό δωμάτιο πέφτει ως τους 36° κι5 ως τους 34°. 

Θα δούμε τι πολυσύνθετος μηχανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία μας. Μόλις 
γενηθει, δεν κατορθώνει ο οργανισμός να φέρει μονομιάς ολα του μηχανισμού 
του τα μελη σε πλέρια συνέργια. Χρειάζεται λοιπόν το βρέφος φύλαξη απο τις-
πρώτες ωρες. Βλέπομε δα και στα συνοικα μας ζωα τη μητέρα με στοργή να προ
φυλάγει τα μικρά της απ" το κρυο. 

Η θερμοκρασιακή καμπύλη 
Η θερμοκρασία δε στέκει μερα νύχτα στον ιδιο βαθμό: κατεβαίνει τη νύχτα, 

ανεβαίνει τη μερα. Στο κατώτατο φτάνει περι τις 3—4 μετα τα μεσάνυχτα. Στο 
ανώτατο περι τις ο—6 απομεσημεριανες. Απο πολλές χιλιάδες μετρήματα μέσος 
ορος βρέθηκε 36.5 για το κατώτατο, 37.5 για το ανώτατο. Το βάδισμα απο το 
ενα στο αλλο οριο είναι περίπου κανονικό* 36",6 στις 6 το πρωϊ. 37°,2 στις 
9 .37\4 στις 12.37',6 κατα τις 5—6 το βράδυ. Ενώνοντας με μια γραμμή 
σε κατάλληλο γραμμωτό χαρτί τους βαθμούς, που βρισκομε τις τόσες φορές 
το μερόνυχτο, φκιανομε τη θερμοκρασιακή καμπύλη. Καλα κάνει να ξέρει καθέ
νας τη δικη του καμπύλη με τα ιδιαίτερα της. 

Ταλαντεβεται λοιπόν η θερμοκρασία μας αναμεταξι δυο ορια, που δεν απέχουν 
πολύ" σ' άλλους 0°,8 σ 5 άλλους 1°, σ ' άλλους ως 1°,3. Ο ρωμαλέος μπορεί να 
δείχνει ολη μαζι την καμπύλη κάπως αψηλότερη, 2 εως 3 δέκατα. Ο αδύνατος, 
αναιμικός, αστενικος κάπως χαμηλότερη. Αφτα στο γενικό. 

Στα γεράματα η θερμοκρασία ισως να κατεβαίνει 1—2 δέκατα. Ο Όανν 
γνωρισε στην Κεϋλάνη εναν εκατοχρονιτη με θερμοκρασία 35°. Εξαίρεση και 
σπάνια* και ισως, ποιος 'Ξαιρει, αν ο άνθρωπος αφτος δεν ειχε χαμηλή θερμοκρα
σία πάντα, γιατί βρίσκονται κι άνθρωποι με χαμηλότερη καμπύλη (κατώτατο 
ως 35°,6). 

Γενικά οταν η θερμοκρασία τη νύχτα ανεβαίνει πανω απ τους 37°, τη μερα 
πανω απο 37.7 δείχνει πυρετό. 

Του πυρετικού τη θερμοκρασία τη μετρούμε δυο φορές τη μερα τις 8 το 
πρωϊ και τις 6 το βράδυ" αρκούν ια δυο μετρήματα. Ο γιατρός θα ορίσει, αν 
κάνει ανάγκη να μετρηθεί η θερμοκρασία περισσότερες φορές και σε ποιες ωρες. 

Το θερμοστατικό φαινόμενο στα ζωα και στον άνθρωπο 461 

Γιατί ταλαντεβεται η θερμοκρασία μας ; αφτο θα το καταλαβομε, αφου πρώτα 
ιδούμε, ποιος ο λόγος, που κατεβαίνει τη νύχτα. 

Η θερμοκρασία αφτη των 37° είναι θερμοκρασία ειδική του ανθρωπίνου 
ζωου. Κλήρα παναρχαιη* οπως την παραλάβαμε, την παραδινομε κι εμείς απα
ράλλαχτη, σ 3 όσους περνούμε αναμένη τη λαμπάδα της ζωης. 

Τις θερμοκρασίες, που σημειώσαμε ως τωρα, τις βρισκομε μετροντας κατω 
στην εδρα, στο ορθόν* στον «δρχον» οπως φαίνεται να λεγαν στον καιρό του 
Αριστοτέλη «το εντερον προς την εξοδον της τροφής». Το θερμόμετρο εκει 
πρέπει να χώνεται κάμποσο. KaL τα ουρα βγαίνοντας δείχνουν τις ίδιες θερμο
κρασίες, 36°,4 το πρωϊ, 37,5 το βράδυ. Οι γυναίκες μπορούν να παίρνουν τη 
θερμοκρασία τους και στον κολεο. 

Στη μασκαλη μετρούμε για την εφκολια. Την κλείνουμε σφιχτά* περιμένομε 
καμία δεκάρια λεπτά, ως που να ζεσταθεί το κοίλωμα απο τη μυϊκή μαζα, που το 

* περικλει. Ετούτης της μάζας τη θερμοκρασία δείχνει το θερμόμετρο στη μασκαλη 
και τη δείχνει 2 ως 6 δέκατα χαμηλότερη απο το «ορθόν» στον ίδιον άνθρωπο 
και την ιδια στιγμή, εννοείται. 

Μπορεί να μετρηθεί η θερμοκρασία και σταποχτενα, στη βουβωνική χωρα, 
ακουμπώντας σφιχτά το χερι προς την κοιλία. 

Στις μεγάλες ζέστες οι δυο αφτες θερμοκρασίες πλησιάζουν περισσότερο 
προς τη θερμοκρασία του ορθού και του κολεου* γιατί η θερμοκρασία η περιφε
ρική ανεβαίνει. 

Ο Brown-Sequard σ ενα ταξίδι του (για τις Αντίλλες) θερμομέτρησε 8 συντα
ξιδιώτες του. Ξεκινοντας απο το Havre βρήκε στη μασκαλη 36°,6 (εξωτερική θερ
μοκρασία 8°) 17 μέρες κατόπι.στον ισομερινο 37°,5 (σε θερμοκρασία εξαηερικη 29"). 

Ο Jousset ειδε τη θερμοκρασία της μασκαλης νανεβαινει, οταν η θερμοκρασία 
στο Σουέζ ειχε φτάσει στους 33°, 1°,7 αψηλότερα απο το βαθμό, που βρισκότανε 
σε θερμοκρασία εξωτερική 2ÜU (μέσος ορος σε 110 ανθρώπους). 

Οι Ιταλοί γιατροί βρίσκουν τη θερμοκρασία της μασκαλης ως 37°,3. Οι Νορ
βηγοί ως 36°,4. 

Τη σωστή τους σημασία θα έπαιρναν ολα τούτα τα παρατηρηματα, αν στον 
ιδιο καιρό μετριότανε και η θερμοκρασία του ορθού* γιατί και η κεντρική θερμο
κρασία, οπως είδαμε, ανεβαίνει ενα τοσο στα ζέστα κλίματα. 

Στην εδρα ζητούμε την προσκεντρη θερμοκρασία. Την πιο απόκεντρη τη 
βρισκομε στο δέρμα. Ετούτη τη μετρούν οι φυσιολογοι με θερμοηλεχτρικες βελόνες 
στο γαλβανομετρο. Η δερμικη θερμοκρασία είναι στα διάφορα μερη του σώματος 
διαφορετική. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στη μασκαλη, στην παλάμη, πλαϊ στον 
αφαλό, σταποχτενα, στα μεσα της ράχης είναι ως 35°,5. Στο στήθος, στα πλεβρα, 
στα σκέλια, στα μπράτσα (στη μεσα τους οψη) 35°—33 6. Στα επίλοιπα, πιο από
κεντρα μερη, ως 32°. Οι θερμοκρασίες αφτες παίζουν πολυ κατα τη ζεστογονα 
δύναμη του καθε άνθρωπου, την κυκλοφορική του δραστοσυνη, το κλίμα, την 
ωρα του έτους, τη γυρω θερμοκρασία, κλ. κλ. Παραδεχουνται, πως στο δέρμα τχ 
θερμοκρασία κρατιέται γενικά κοντά στους 34° κατα τον Kunkel. 

Ντυμένοι είμαστε λιγο πολυ ολοι. Κατω απο τα ρούχα βρίσκει λοιπόν το 
δέρμα περιβολή αεροϋφαντη" περίκλειστος ο αέρας ακινητει* και ο ακίνητος αέρας 
κρατεί καλα τη ζέστη* αφτο είναι το νόημα του ντυσίματος και του σπιτιού 
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«κομη. Η υπορουχη αφτη θερμοκρασία είναι κάπου 31". Μπορεί να παίξει ως 
1° κατα το πάχος και το φασιμο του ρούχου. 

Η ανισοθερμια στη μαζα τον σώματος. 
Κατι πολυ σημαντικό μας φανέρωσε η ν)ερμομετρικη αφτη εξέταση. Η μαζα 

του σοοματος δεν είναι παντού ισόθερμη. Η μεσα μας δηλ. ζέστη δεν εχει σ' ολα 
τα μερη της μάζας την ιδια ένταση (τονή), οοστε βρίσκεται σε ανισοτονια. Τα 
κεντρικά σε αψηλότερη τονή ζέστης, τα περιφερικά σε χαμηλότερη* ωστε η ζέστη 
<ια νερο σε κρέμαση (οποος λεν οι λαϊκοί) κυλα κατα την κλιτή της" ανισοτονιας, 
δηλ. προς την περιφερια της μάζας, προς τον περίβολο του οργανισμού. 

Εδω ας σταθούμε λιγάκι να ξεκαθαρισομε, τι ενοουμε λέγοντας ζέστη, τι 

λέγοντας θερμοκρασία. 
Η ζέστη είναι μια απο τις μορφές, που παίρνει η ενέργεια. Βαδιζομε γοργά, 

η τρεχομε στο κρυο* απο τη δύναμη, που βαζομε σ5 ενέργεια μέρος μετατοπίζει το 
σωμα, μέρος μεταμορφει σε ζέστη και μας θερμαίνει. 

Σε σουληναρακι μεταλλινο βάζεις νερο και το ταπωνεις. Στριφογυρνοντας το 
σωληναρακι αναμεταξι τις δυο παλάμες σε λιγο δεν μπορείς πια να το κρατήσεις. 
Αν με κάποια συσκεβη σαν του τροχιστή βάλεις το σωληναρακι σε γοργότατη 
περιστροφή, κρατοντας το με ξύλινη μασιά σε δυο ξύλινες παλάμες, που σ' αφτες 
τρίβεται το σωληναρακι, το νερο σε 2—3 λεφτά βράζει και τινάζει την ταπα. Η 
κινητική ενεργια του χεριού έγινε ζέστη, παλμική ενεργια των μοριδιων του νερού. 

Η ζέστη συσωρεβεται ολοένα στο ιδιο ποσο νερο, ανεβαίνει η τονή της, η θερμο
κρασία της,οπως λεμε., ως που το νερο το κάνει ατμο* η ζέστη μεταμορφει παλε σε 
κινητική ενεργια και τινάζει την ταπα και σφεντονιζει τα μοριδια του ατμού. 

Το κομψό αφτο πειραματακι του Τγηο1α11 μας δείχνει σε μια στιγμή, πόσες 
μορφές πηρε αφτο το κατι, που ξεκίνησε απ το χερι μας, η ενεργια, οπως τη λεμε. 

Προτιμούμε βέβαια τρόπους εφκολοτερους για ναχομε ζέστη. Και με κάρ
βουνα, πετρολαδο, μπενζινα, αλκοόλ, φωταέριο. Μες τα υλικά τούτα κοιτεται λοι
πόν κάποια μπόρεση, που τη βάζουμε σ 3 ενέργεια. Κοιτεται σα μανταλωμενη. Με 
παραμικρή ενεργια δικη μας, με το φωσφόρο, που ανάψαμε με τη φλόγα του, 
σηκώσαμε το μανταλο και πηρε δρόμο η ροή της ενεργιας. Με τη φλόγα, με την 
τονή της ζέστης αρχίζει η ένωση του οξυγόνου απο τον αερα με το κάρβουνο, που 
•βρίσκεται στα υλικά εκείνα, πράξη χυμικη, η «καυσις», ας την πούμε καή.1 Και 
η ενεργια, που ως τη στιγμή κοιτεται κλεισμένη, ως χυμικη, οπως τη λενε, με τη 
χυμικη πράξη της καης μας παρουσιάζεται ως ζέστη, μεταμορφει σε θερμική, 
οπως λενε, ενεργια. 

Ξεχωρίσαμε τις δυο έννοιες. Ζέστη είναι μορφή, μια απο τις μορφές της ενεργιας. 
θερμοκρασία είναι της μορφής αφτης η τονή. 
Πως μκρουν τη ζέστη ; πώς την τονή ; 
Ενα ορισμένο ποσο κάρβουνο καθαρό, θα σου δώσει ενα ποσο ζέστη. Τούτο 

το ποσο για να το μετρήσεις, πρέπει να το μαζέψεις κάπου* σε το μαζεβουν μες 
το νερο" το νερο παραδέχτηκαν για μαζα ζεστοδοχα' και μονάδα της όρισαν το 
χιλιόγραμμο. 

1) Αφτο είναι το καθαφτο αφαιρεμένο του καιω. Κάπου θα λέγεται έτσι, μας το δείχνει 
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Το ποσο ζέστη, που ξοδιάζεται, για νανεβει η θερμοκρασία 1 χιλιόγραμμου 
νερού κατα 1 βαθμό, αφτο το όρισαν για μονάδα ζέστης, (τοσο κάρβουνο δίνει τη 
ζέστη, που ανεβάζει τη θερμοκρασία στο χιλιόγραμμο νερο κατα 1 βαθμό). 

Το ποσο της ζέστης το μετρούμε λοιπόν με την τονή της ζέστης, με τη θερ
μοκρασία. 

Τη μονάδα της ζέστης, αν θέλαμε να της δωσομε ελληνικό όνομα θα τη 
λέγαμε ζεστίδα, οχι θερμίδα, οπως τη θέλησαν μερικοί. Μα γιατί να μην κρατησομε 
τον παγκόσμιο ορο καλορία; (Μεγάλη καλορία η, απλα, καλορία—Μικρή καλορία 
είναι το ποσο ζέστη, που ανεβάζει τη θερμοκρασία ενου γραμμάριου νερού ενα 
βαθμό. 

Τη θερμοκρασιακή μονάδα θα μπορούσαμε να τη λεμε ζεστογονία, η και θερ
μίδα. Μα έχομε τη λεξη «βαθμός». 

Ροπισμος της ζέστης. • 
Ας ερθομε στο προκείμενο. Η ζέστη στη μαζα του σώματος βρίσκεται, 

•οπως είδαμε, πάντα σε ανισοτονια. Κυλα λοιπόν απο την αψηλότερη προς τη 
χαμηλότερη τονή, προς το δερμικο δηλ. περίβολο, κι εκειθε χύνεται ολοένα εξω. 

Η ροή αφτη παει αδιάκοπη: Κι αφου η θερμοκρασία μας στέκει σταθερή, 
θα πει, πως ο οργανισμός γέννα μεσα του ζέστη αδιάκοπα, ωστε ναντικριζει αφτη, 
που χάνει. Η ζέστη μας λοιπόν μοιάζει ποταμό, που αργοκυλα απο τις πήγες 
του προς τον περίβολο του σώματος και χύνεται εξω του: παράξενος ποταμός, 
που δε φυραινει, δεν κατεβαίνει δηλ. η θερμοκρασία του, οταν το καλεί η 
ανάγκη και χύνει περίσσια τη ζέστη του στην καταψυχρη τριγυρισια, μα και δε 
φουσκώνει, δεν ανεβαίνει δηλ. η θερμοκρασία του, ουτε οταν θερμοκρασία αψηλή 
έρχεται εξωθε να του αμπωξει τη ροή, ουτε, οταν τη μεσαθε του ζεστογονία (σε 
εργο σύντονο λ. χ. τρεχιο κλπ.) δε θα την προφταίνει η ροή, ουτε ακόμα οταν 
κι απο μεσα κι απ οξω τον απειλεί πλημυρα ζέστης, ζεστοποντή. Ωστε οχι μονο 
στο κρυο ξοδιαζει ζέστη, αλλα και στη ζέστη, ζέστη θα ξοδιαζει για να κρατεί 
τη θερμοκρασία του. Κι αφου την κρατεί σταθερή, θα πει, πως έξοδο και παρά
γωγη θα κανονιζουνται συναμεταξυ τους αντιβολητα, «αντανακλάστικώς», οπως 
λενε: καθε τι δηλ., που επιδρά το έξοδο, αντιβολει στη ζεστογονία και καθε τι, 
που επιδρά της ζεστογονίας το,μέγεθος, αντιβολει στο ξοδιασμα της. 

Κάποια ζυγαριά σα να κρατεί σε ισοροπια τα δυο αντωταθμα ποσα, που και 
τα δυο κατα τις μεταβαλλουμενες ανάγκες τοσο αλλάζουν. Αφτη είναι η κινητή 
-ισοροπια—equilibre mobile—οπως τη λενε, μα που ουτε το ενα ουτε το αλλο 
μοιάζει να είναι. Μου φαίνεται, πως η γλωσσά μας μπορεί να μας δώσει ορο και 
παραστατικό και σωστό. Aequilibrium, equilibre, Gleichgewicht, θέλει νά πει 
στο βάρος αντίβαρο ισο, ωστε η ζυγαριά να ισοροπει. Ομως, στο ζύγισμα της 
ζέστης ίσοβαρια έχομε, ισοροπια ομως οχι. Η ζυγαριά αφτη είναι παράξενη, μο
ναδική πες* κρατιέται πάντα γερτή, αφου, καθώς είπαμε, η ζέστη μας βρίσκεται 
πάντα σε ανισοτονια και λοιπόν σε ροπη, που κρατεί τη ροή κατασυνεχη. Ισορο
πια θαφερνε αροττια' πα να πει καθε δράση μεσα μας θα ειχε σταματήσει, μαζι 
κι η ζέστη, ωστε ουτε ισοροπει ουτε κουνιέται απο τη θεση της η ζυγαριά, ταντι-
σταθμα ποσα κανονίζονται, μα η ζυγαριά κρατιέται ανισοροπη, δηλ. γερτή, ροπι-
σμενη δηλ. κατα τη θερμοκρασιακή κλιτή. Βλέπομε ακόμα καθαρότερα, ποσο 
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σημαίνει η ανισοτονια της ζέστης και καταλαβαίνουν, πως η σταθιά της θερμο
κρασίας μας είναι προπάντων ροπισμου κατόρθωμα. 

Για εργο τετιο θα υπάρχει βέβαια υπερεσια ε-ιδικη. Προτού ναεξετασομε 
την οργάνωση της, ας πούμε δυο λογία και για τα ζωα; που· έχουν αφτη την 
ιδια οργάνωση με τον άνθρωπο : γιατί δεν την εχειαφτος προνόμιο την σταθερή 
θερμοκρασία. 

Ζωα αστατοθερμα και ζωα θερμοσταθα. 
Τα συνοικα μας ζωα και γενικά τα βυζαστικα και̂  τα· πετούμενα έχουν 

κι αφτα σταθερή τη θερμοκρασία τους και πολλα' μάλιστα σε πολυ αψηλότερους 
βαθμούς. Ο γάιδαρος 37.4— το άλογο 37.7— η γατα 38.8— ο σκύλος 39.2—η 
κατσίκα 39.3—το κουνέλι 39.5—το βόδι 39.5—το πρόβατο 39.6—ο χοίρος 39.7. 
ο λύκος 40.5—το περιστέρι 42.°—η πάπια 42.2—η- ορνιτ)α 42.5. 

Ετσι τα ζωα των πολικών χωρών με το πυκνό και πλούσιο τρίχωμα τους, 
που πολλά τους ζούνε σε θ.—35° κατω απο το 0° κρατούν τη θ. τους 75· πάνω 
απο την τριγυρινη τους" ετσι η αλεπού, ο λύκος και· ο λαγός των πολικών χωρών. 
Και ο άνθρωπος καλα ντυμένος κρατεί τη θ. ως 87° πανω-απο την τριγυρινη,.· 
που είναι—40° και—50" στα πολικά. 

Οι φυσιολογοι ονόμασαν τα ζωα αφτα θερμόαιμα η ομοιόθερμα. Ολο το 
αλλο μεγα πλήθος των ζωων τα είπαν ποικιλόθερμα η ψυχροαιμα. Οι οροι αφτοι 
δε δείχνουν το καθαφτο χαραχτηριστικο. Ολα τα ζωα γεννούν ζέστη. Δράση της 
ζωικής ζωης και ζεστογονία παν μαζι. Μα ολα τα ζωα δεν έχουν οργανώσει υπη
ρεσία ειδική, για να κρατούν τη μεσα τους ιθ. σταθερή, δεν έχουν δηλ. καταστήσει 
οτάτος θερμικό δικο τους, ανεξάρτητο απο τα θερμικά της τριγυρισιας τους. Η 
θερμοστατηση λοιπόν είναι το χαραχτηριστικο* και κατα τούτο ας ξεχωρισομε τους. 
οργανισμούς σε αστατοθερμους και θερμοσταθονς. Ποσο οι οροι αφτοι εφκολυ-
νουν την καταλαβή και την περιγραφή θα το ιδούμε προχωροντας. Πως κρατιέται 
το θερμικό στάτος, αφτο έχομε να ερεβνησομε. 

Πειραματική δοκιμασία της θερμοκρασίας μας. 
Προτού ομως, κανομε φρόνιμα και συμφωνά με την επιστημονική μέθοδο,, 

να εξετασομε, αν τα οσα έδειξε η θεωρία ως απαιτούμενα για τη θερμοστατηση, 
τα βεβαιώνει και το πείραμα. 

Ας βαλομε τον οργανισμό σε δοκιμασίες θερμικές δηλ. σε χαμηλές και ι σε 
αψηλές θ. εξωτερικές κι ας δούμε, αν κρατεί τη θ. του σταθερή. 
α) Αμυνα στο κρυο νερο. 

Αφον καθώς είπαμε ο οργανισμός και ζέστη αδιάκοπα χύνει εξω και τη θ. 
του βαστά σταθερή, θα πούμε, πως στο κρυο αμύνεται ξοδιαζοντας ζέστη. 

Αφτο απο τα πριν μοιάζει βέβαιο. Υπάρχει κι η αλλη γνώμη, πως η άμυνα-
γίνεται σχεδόν μονο με οικονομία ζέστης. 

Ας δούμε τι λεν τα πειράματα. Απο τη συνηθισμένη του θ. παιρνομε μονο
μιάς τον άνθρωπο, που θα δοκιμαστεί σε πολυ χαμηλότερη και μετρούμε ποση 
ζέστη ξοδιαζει εκει. 

Για να τη μετρησομε, θα τη μαζέψουμε κάπου. Κι εδω παλε στο νερο. Σε 
μπάνιο χυνομε ενα τοσο ποσο νερο. Τα τοσα χιλιόγραμμα νερο (λιγα, 70 ως 90)""· 
θα γίνει η ζεατοδοχα μαζα η ζεστομετρικη μαζα, οπως τη λενε. Μονάδα ζέστης 
•η καλορία» οπως είπαμε. Οι τόσες καλορίες, που θα χύσει το σωμα στο ορισμένο-
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,και περιορισμένο αφτο νερο., θανεβασουν τη θ. του κι απο το ανέβασμα θα λογα-
-ριασομε πόσες καλορίες έχυσε το σωμα μας στο νερο. 

Το νερο δεν είναι φυσική τριγυρισια για τον άνθρωπο, ουτε για ταλλα θερ-
μοσταθα, που μεταχειρίζεται ο φυσιολογος στα πειράματα του. Τα αερόβια θερ
μοσταθα κρυώνουν ταχύτατα και υπερβολικά στο κρυο νερο. Ομως στο νερο βρι-
σκομε ίφκολα και γλήγορα το ποσο ζέστης, που ξοδιαζει το θε^μο σωμα και 
μετρούμε τη ζεστογονα αξιοσύνη του, αν «αι δεν ξαιρομε ακόμα την οργάνωση 
της ζεστογονίας. 

Τι ποσά ζέστης ξοδιαζει ο οργανισμός, για να κρατήσει τη θ. του στο κρυο νερο, 
θα το δούμε σε λιγο. Μα για να ξετιμησομε το καθε ποσο, πρέπει να βρούμε ενα 

-αλλο ποσο, που να κρίνομε* κι αφτο πρέπει να είναι το ελαχιστο„ που παράγει 
ο οργανισμός. 

Τούτο το ελάχιστο το βρισκομε σε νερο 35°. Σε νερο 35° η ροή της ζέστης 
απο το σωμα στο νερο παει ανεμποδη. Σε νερο ανώτερης θ. στάματα η ροή της 
ζέστης (θα ιδούμε, γιατί ετσι στο νερο) και η θ. θανεβαινε* κατώτερες θ. απειλούν 
υποθερμιση' θα κεντούσαν τον οργανισμό να ζεστογονησει περισσότερο απο το 
ζητούμενο ελάχιστο. Στη θ. λοιπόν αφτη των 35°, την ουδέτερη, οπως τη λενε, 
την ανεπιένεργη να πούμε, βρίσκεται το ελάχιστο της ζέστης, που χύνεται απο τον 
οργανισμό* και λοιπόν το ελαγιστο της ζεστογονίας για τη θερμοστατηση. Θα 
ιδούμε, πως και στον υπνο καλοσκεπασμενοι αφτη περίπου τη θ. διατηρούμε κατω 
απο τα σκεπάσματα. 

Βρέθηκε λοιπόν, πως άντρας γιερός, στην ακμη της ηλικίας, 65 χιλιόγραμμα 
βάρος, ξοδιαζει στις 24 ωρες 1450 ως 1500 καλορίες, την ωρα 60—62 καλορίες. 
Το χιλιογραμο την ωρα 0,95-—0,96 καλ. Ας πούμε 1 καλορία το καθε σωματικό 
χιλιογραμο την ωρα. 

Ποση ζέστη .ζοδιαζομε στην καθημερινή μας ζωη; 
Ο ίδιος άνθρωπος, που είπαμε, αλαφρά ντυμένος σε θ. 18° περίπου με τη 

συνηθισμένη δίαιτα και δίχως να καγει βάρια δουλια ξοδιαζει στις 24 ωρες 2.250 
καλορίες δηλ. την ωρα 93,7 καλορ. 

Το χιλιογραμο του ^ ^ = 1 , 4 4 καλ. ή 1 1/2 καλορία πες. 

Ας προσεξομε τα δυο αφτα ποσά. 
Τι παρασταινει το ποσό 1500 καλορίες ; Μεσα στο νερο των 35* ο οργανι

σμός δεν ξοδιαζει τίποτες για θερμική άμυνα. Το σωμα ήρεμα* δεν ξοδιαζει 
.λοιπόν για μετακίνηση η αλλο εργο εξωτερικό. Ως τοσο μεσα του γίνεται εργασία 
πολύπλοκη. Η κάρδια σπρώχνει το βάρος του αίματος. Η αναπνοή ανεβοκατεβά
ζει το στήθος. Τα σπλάχνα κι εκείνα δεν ηρεμούν. Τέλος και το αναπαφτικο 
ξαπλωμα κι αφτο ακόμα χρειάζεται δράση μυϊκή κι οχι λιγη, οπως θα ιδούμε. 

Για την υπερεσια αφτη, τη φυσιολογική, οπως τη λενε, ξοδιαζει ενεργια, 
που μεταμορφεί σε ζέστη. Αφτηνης το ισάξιο σε ζέστη είναι οι 1500 καλορίες. 

Για την παράγωγη του ποσού αφτου της ζέστης δεν εχει να φροντίσει ο 
οργανισμός. Του δίνεται ετσι" και καταναγκαστικά μάλιστα και στην πλέρια ηρεμία. 
Τούτο λοιπόν είναι το ζητούμενο ελάχιστο, μα και απαραίτητο. Αν η παροχή του 
ποσοΰ της ενεργιας, λιγοστέψει απο ανεπάρκεια τροφής επι κάμποσο καιρό, ο 
οργανισμός κακοπαθαινει. 
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Οτι το ελάχιστο της ζεστογονίας του άνθρωπου είναι τούτο, οι 1500 καλορίες 
τις 24 ωρες, (1 καλορια την ωρα απο το κάθε 1 χλγρ.) βεβαιώθηκε και με άλλο-
τρόπο. 

Τι παρασταινει τωρα το αλλο ποσο, οι 2.250 καλορίες; Αφαιρούμε τις 1500; 
που έρχονται απο την εσωτερική υπερεσια (καταναγκα). Οι υπόλοιπες 750 καλο-
ριες ξοδιαζονται στη θερμική άμυνα (θερμοκρασία τριγυρινη 1§° περίπου). Και 
στα συνηθισμένα μικρά εργα της καθημερινής ζωης. 

Συμπέρασμα : Απο τις 1500 καλορίες και περα ο οργανισμός για να κρα
τήσει σταθερή τη θ. του στους 37° ανάγκη να εχει ιδιαίτερη υπερεσια ζεστογο
νίας. Της υπερεσιας αφτης, που δεν την ξαιρομε ακόμα, πρόκειται τωρα να δοκι-
μασομε την αξιοσύνη. 

Να ενα πείραμα. Αντρας γιερός, στην ακμη της ηλικίας, ρωμαλέος και ασκη
μένος στα κρυα, μπαίνει στο μπάνιο. Θ. του νερού 12°. Μένει 12 λεπτά, βγαίνει. 
Θερμομετρούμε το νερο και βρισκομε 195 καλορίες έξοδο ζέστης, 

Σέ λουτρό 5° έξοδο ζέστης 284 καλ. σε 12 λεπτά. 
Κάποια αντιλογια χωρεί εδω. Το νερο των 12° βρίσκεται στο τέλος της δοκι

μασίας 14". Στο δεφτερο πείραμα η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται 10°. 
Θέλαμε να μετρησομε το έξοδο της ζέστης στις ορισμένες θ. 12° και 5°, και οι 
θερμοκρασίες αφτες ολο κι ανέβαιναν. 

Εφκολα διορθώνεται το λάθος. Σ ' ενα καλαθακι τελενιο βαζομε παγο κομα-
τιασμενο και το κρεμνούμε μες το νερο. Ο πάγος ζυγιασμένος και λογαριασμένος 
να λυωσει, οταν κοντεύει να τελειώσει το πείραμα. Ο πάγος κρατεί σταθερή τη 
θ." που ειχε το νερο στην αρχη του πειράματος. Ο πάγος των 0° βαθμών για να 
λιώσει και γίνει νερο 0° καταχωνιάζει ζέστη. Αφτη τη λενε «λανθανουσαν θερμό
τητα». Μα δεν είναι ουτε κρυφοζέστη : ειταν ζέστη, άλλαξε ομως μορφή. Για 
ναλλαξει οτάτος το νερο δηλ. απο το στέρεο να περάσει στο ροό στάτος χρειάζε
ται ενεργια* ως τετια ενεργια νευυ στάτους των μοριδιων βρισκεκαι τωρα μες το 
νερο των 0° (ενεργια μεταστατωμου). 

Τι παρατηρούμε λοιπόν; Στη σταιθερη αφτη θ. των 12° το έξοδο ανεβαίνει 
σε 198 καλορίες, ωστε μονο 3 καλορίες περισοτερο απο τις 195. Ανάλογα παρα
τηρούμε και στη σταθερή θ. των 5°. Το περίεργο αφτο θα εξηγηθεί αργότερα. 
Τα ποσά αφτα (195 καλ. και 284 καλ.) δείχνουν τη ζέστη ολη μαζι, που χύθηκε 
απο τοσωμαστο νερο- Θερμομετροντας ο Ι,έίέντε απο λεπτό σε λεπτό τις θ· 
του νερού ειδετο ακόλουθο σημαντικότατο φαινόμενο. Στη θ. των 5* το έξοδο 
της ζέστης ειταν το πρώτο λεπτό 80 καλορίες—το δεφτερο λεπτό 21. Απο το 6ο 
λεπτό ως το 12" λ. κανονίζεται σε 18 περίπου καλορίες το λ. 

Στο νερο των 12° το πρώτο λ. έξοδο 56 καλ, απο το 5°—12° λ. κανονίζεται 
σε 11 καλορίες καθε λεπτό. 

Απο τα πειράματα αφτα βλέπομε, με τι τρόπο αμύνεται ο ϋερμοστα&ος οργα
νισμός στο κρυο. Κατόπι απο τα 5 πρώτα λεφτά το «ξοδα κανονίζεται σε 11 
καλορίες στη θ. 12°, σε 18 καλορίες στη θ. 5° για καθε λεφτο. Στα πρώτα ομως 
λεφτά η άμυνα γίνεται γοργότατη κι εντονότατη. Στο πρώτο λ. ξοδιαζει ο οργα
νισμός μονομιάς 80 καλορίες (62 δηλ. παραπάνω απο τις 18, που κανονίζεται 
κατόπι το έξοδο σε τούτη τη θ , ) , . 56 καλ. στη θ. 12° (45 καλ. παραπάνω απο 
τις 11). Η άμυνα εφτυς αμέσως απο το π,ρωτο λεφτο γίνεται λοιπόν το σο εντο-
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νοτερη και γοργότερη, οσο η επίθεση του κρύου απειλητικότερη. Ο οργανισμός 
παραχωρεί αμέσως, οση ζέστη βρίσκεται στην περιφέρεια. Καταλαβαινομε τωρα, 
γιατί ειτε κρατηθεί η θ. του κρύου σταθερή ως το τέλος του πειράματος, ειτε 
οχι, το ολικό έξοδο της ζέστης είναι περίπου το ιδιο. 

Μα κατόπι απο τα πρώτα λεφτά της άμυνας, οπου κανονίζεται το έξοδο, 
και τοτε ακόμα ξοδιαζεται η ζέστη τοσο γοργότερα, οσο η θ. του νερού χαμηλό
τερη. Ετσι στους 5° το έξοδο σ 3 ετούτη τη δεφτερη φαση άμυνας καταντά το 
διπλό, απο οσο θα περίμενε κάνεις λογαριάζοντας απο τους 30' και κατω. Σε 
νερο 30° το έξοδο είναι 2 καλ.—σε νερο 24° 4 καλ.—σε 18° 7,2°—σε 12° 11 
καλ. —σε 5° 18 καλ. 

Τη θ. του λοιπόν ο οργανισμός τη βαστά σταθερή ξοδιαζοντας ζέστη: οχι 
χάνοντας ζέστη κατα τη διάφορα της θ., σαν καθε θερμό σωμα, αλλα ξοδιαζοντας 
τοση ζέστη, οση το καλεί η ανάγκη να κρατηΐ)ει ακλόνητο το θερμικό του στάτος· 
β) Αμυνα στον κρυον αερα. 

Ζούμε μες τον αερα* κι αφτος σπάνιο να βρεθεί σε τέλια ηρεμία. Ας δούμε 
λοιπόν, ως ποση ζέστη ξοδιαζει ο οργανισμός σ' ενα κρυο ρεμα αέρος. 

Θα μάκραινε πολυ να περιγράψουμε τις συσκεβες, που επινόησε ο Ι,έίένΓΘ 
για τη μέθοδο του αφτη και ολα ταλλα καί)εκαστα του πειραματισμού. 

Ανθρωπος λοιπόν 65 χιλγ. βάρος, ρωμαλέος, ασκημένος στα κρυα, καθοντας 
σε ρεμα αερα, γυμνός, θ. του αερα 5", τάχος ρέματος περίπου τρια μιση μέτρα 
(3.8) το δευτερολεφτο, ξοδιαζει 277 καλορίες την ωρα (4 μιση καλορ. το χιλγ. του). 
Ο ίδιος στο ιδιο τάχος ρέματος, αλλα θ, του αερα 20° ξοδιαζει 97 καλ. την ωρα 
(1, 65 καλ. το χιλιγρ. του). 

Ομοια πειράματα έκαμε σε ρέματα αέρος με διάφορα τάχητα και θ. απο 2° ως 
30°. Κι απο αφτα τα πειράματα βρέθηκε, πως ο οργανισμός και στον αερα αμύ
νεται κατα τον ίδιον τρόπον, οπως και στο νερο. 

Ο πειραματισμός εδω άπαντα μεγάλες δυσκολίες. Το σωμα ακινητει μεσα σε 
ακίνητο αερα. Ο αέρας, που αγγίζει το σωμα, θερμαίνεται ταχύτερα απο τον παρα
πέρα, ωστε η δοκιμαστική θ. δε στέκει σταθερή. 

Το δυσκολότατο αφτο πρόβλημα το έλυσε ο Ι ,έίέν^. Δεν είναι ανάγκη να 
εκθέσουμε εδω τα καθέκαστα. Αρκεί να ξαιρουμε πως μ' ενα πλήθος πειράματα 
απόδειξε, πως ο θερμοσταθος οργανισμός (ανθρώπων και ζωων) αμύνεται στ*ς 
χαμηλές γυρω του θ. και στον ακίνητο αερα, οπως και στο νερο, οπως και στα 
ρέματα του αερα. Ετσι έκλεισε κι η συζήτηση που βάσταξε χρονιά. Πολλοί έλεγαν 
πως η αχτιδοβολη του σώματος στο γυρω του ακίνητο αερα έφτανε το ελάχιστο 
στους 20°—25°. Αλλσι παραδεχουνταν ενα μέγιστο αχτιδοβολης αναμεταξι 14*—18* 
κι άλλοι αλλα. 

Η πειραματική εξέταση βεβαίωσε λοιπόν, οτι ο οργανισμός για να βαστάξει 
το θερμικό του στάτος, οσο τον απειλεί υποθερμιση, ειτε στο νερο ειτε στον αερα> 
(ειτε ακίνητο ειτε κιναμενο), ξοδιαζει ζέστη οχι μονο τοσο περισσότερη, αλλα και 
τοσο γοργότερα, οσο η γυρω του θ. κατεβαίνει απο τους 35° προς το 0° και κατω. 

(άκολου&εΐ το τέλος) 
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ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ * 

Α Π Ο Τ Η Ν ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τ Η Σ Ε Φ Η Β Ι Κ Η Σ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Πριν αρχίσω, -θέλω νά ευχαριστήσω δλους σας, πού μου κάματε τήν τιμή νά 
έρθετε νά με ακούσετε, καθώς και τό «Σύλλογο Γονέων», πού με τήν αθόρυβη 
εργασία του προσπαθεί νά γεμίση ενα άπό τά πολλά και μεγάλα κενά, πού αφήνει 
στον τόπο μας ή επίσημη κρατική και κοινωνική φροντίδα γιά τή γενεά πού 
μεγαλώνει, τό διαφωτισμό δηλαδή τών γονέων και τήν επαφή μαζί τους. Δεν 
έχομε ακόμα ίσως αρκετά καταλάβει, δτι εκείνο πού παίζει τό μεγαλύτερο ρόλο 
στήν εξέλιξη ενός παιδιού, δεν είναι αυτά πού μαθαίνει, αλλά αυτά πού ζή, οι 
ατομικές του δηλ. αντιδράσεις στους ερεθισμούς, πού του προσφέρνουν ό εξωτερικός 
και ό εσωτερικός κόσμος, ή φύση, τά σώματα και οί ψυχές, τά έργα τών ανθρώπων 
και όχι λιγότερο άπό τάλλα, τό σώμα και ή ψυχή ή δική του. 

"Αν διάλεξα γιά θέμα μου τήν ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας, τό καμα περισ
σότερο, γιατί νομίζω πώς μπορώ νά μιλήσω γι3 αυτό δχι μελετημένη άπό βιβλία 
και άναφέρνοντας περικοπές και άξιά>ματα περίφημων παιδαγωγών, αλλά άπό τή 
δικη μου προσα>πική πεΐρα σε διάφορα σχολεία και άπό τις σκέψεις, πού μου 
γέννησαν τάνώμαλα ή ενοχλητικά φαινόμενα, πού δημιουργούνται, δταν λείπη ή 
βαθειά κατανόηση και ή σωστή κατεύθυνση στο σχολείο. 9Απ αυτά καταλαβαίνετε, 
δτι θά περιοριστώ στά κορίτσια, αν και μερικά απ δσα θά πώ Ισχύουν και γιά 
τά δυο φύλα τό ϊδιο. 

Μέ τις λέξες εφηβική ηλικία εννοώ τήν εποχή εκείνη τής άναστάτυοσης, 
ψυχικής και σωματικής, δπου τό παιδί βγαίνει άπό τήν αθώα ουδετερότητα και 
παίρνει δλα τά χαρακτηριστικά του ώριμου ανθρώπου. Ή μεταβολή κρατεί κάμ-
ποσον καιρό, δσο νάποτελειώση και κάποτε εΐναι τόσο ριζική, πού μπροστά μας 
νέο άτομο ξεπροβάλλει. Σωματικά τό κορίτσι συνήθως αδυνατίζει, ενώ ώρισμένα 
μέρη του σώματος απορροφούν μπορεί κανείς νά πή, δλη τή δύναμη και τό χυμό 
του δλου κορμιού. Τό πρόσωπο χάνει τή στρογγυλή δροσεράδα, μακραίνει, τά 
μάτια ανοίγουν λαμπρότερα. Βάση φυσικά δλης αυτής τής αλλαγής είναι τό γενε
τή σι ακό ώρίμασμα. Τό εξωτερικό του σημείο αρχίζει σέ πολύ διαφορετική εποχή, 
ανάλογα μέ τό κλίμα, τή φυλή και τήν ατομική ιδιοσυγκρασία. Σήμερα πιστεύουν 
λιγότερο στή θεωρία, δτι οΐ βόρειοι λαοί γενικά ωριμάζουν αργότερα* υπάρχουν 
πολύ λίγες στατιστικές γι5· αυτά τά ζητήματα και οί πληροφορίες γιά τους νότιους 
λαούς βασίζονται συνήθως σέ δ,τι αναφέρουν λίγοι ιεραπόστολοι χωρίς γνώση 
του τοπικού ιδιώματος και κρίνοντας γιά τήν ηλικία εϊτε άπό τις απαντήσεις τών 
ντόπιων, πού συνήθως δεν τήν ξέρουν, είτε άπό τό ανάστημα και τήν έκφραση, 
πού συνήθως γελάει τον ξένο. Έ γ ώ έχω γνωρίσει παραδείγματα κοριτσιών, πού 
ωρίμασαν γενετησιακά άπό 11 χρονώ και άλλων, πού έφτασαν σαύτό τό σημείο 
μόνο στά 16. "Αν βάλωμε 13 γιά μέσον δρο στά κορίτσια, θά είμαστε άπάνο» 
κάτω κατατοπισμένοι. 

* Διάλεξη, πού έγινε στο «Σύλλογο τών Γονέων» στις 11 του Φλεβάρη 1927. 
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Σύχρονα μέ τό γενετησιακό μέστωμα—αν εξ αιτίας του ή δχι, δέν εξετάζω 
πράς τό παρόν—παρουσιάζεται και'ενα απότομο πήδημα στή σωματική ανάπτυξη. 
Τ ό παιδί ψηλώνει υπερβολικά. Οί δυο αυτές φυσιολογικές μεταβολές, ή βαΐ)ειά 
μυστική προετοιμασία μιας νέας λειτουργίας και τό ξαφνικό ξεπέταγμα σέ ύψ'ος, 
είναι πολύ φυσικό νά φέρουν μιά γενική κρίση στον οργανισμό" κι αληθινά τό 
πιο συνηθισμένο φαινόμενο τής ηλικίας αυτής είναι ή αναιμία, μέ δλες τις συνέ
πειες: αδυναμία στήν κίνηση, τό περπάτημα, τον αθλητισμό* εμετοί και ζαλάδες, 
πονοκέφαλοι, νεύρα, ανορεξία. Τέλος πνευματική απροσεξία, αφηρημάδα ή 
-κάπου-κάπου υπερβολικές αναλαμπές ζήλου, πού άκολουθιούνται άπό περίοδες 
νευρικής και πνευματικής εξάντλησης. 

Τήν εποχή αυτή όλοι οι παιδαγωγοί τήν έχουν λογαριάσει γιά κρίσιμο σημείο 
τής εξέλιξης, γιά σταθμό πού χωρίζει δυο εντελώς διαφορετικές διαδρομές τής 
ζωής. Σέ δλες τις υποδιαιρέσεις τής ζωής ή τής πρώτης ηλικίας του άνθρωπου, 
θά βρήτε τον αριθμό 13 ή 14. "Οχι μόνο ή παιδαγωγική, άλλά και ή κοινωνία 
και ό νόμος τό αναγνωρίζει άπό 14 ετών επιτρέπεται ή χειρωνακτική εργασία, ό 
διορισμός σέ μικροθέσεις, κτλ. Και ή αλλαγή τής σχολικής βαθμίδας άπό κατώτερη 
σέ μέση, αντιστοιχεί συνήθους σιήν αλλαγή τής έξελιχτικής βαθμίδας. Και σέμάς 
ενα κανονικό παιδί θά μπή στο γυμνάσιο 13 χρονών πάνω-κάτω. 

Ή αλλαγή, καθώς βλέπετε, έχει προσεχτή αρκετά, άλλά δέν προσέχτηκαν 
ούτε τά φαινόμενα, πού φέρνει κατόπι της, ούτε ή κατεύθυνση της" και στις 
περιπτώσεις—μήν παίρνετε γιά παράδειγμα τις λίγες αθηναϊκές οικογένειες, πού 
ή κάποια μόρφωση τους και ή μόδα τούς επιβάλλει νάφήσουν τά κορίτσια τους 
ελεύθερα, δηλ. νά τούς δώσουν κατεύθυνση—άλλά στις μικροαστικές και επαρχιώ
τικες οικογένειες, οί περιορισμοί πού αρχίζουν τότε νά επιβάλλουν στο κορίτσι, οί 
αρχές, πού τού υποβάλλουν και οί ψεύτικες σεμνοτυφίες, πού τού εμπνέουν, είναι 
λείψανα παραδομένα άπό παλιότερες εποχές, απροσάρμοστα προς τή δική μας 
και δημιουργούν επομένως συχυση και αντινομία, πού ξεσπάει τέλος στο κορίτσι 
το ιοιο. 

"Οπως είπα πριοτύτερα, ή σωματική εξάντληση, πού προκαλεί αυτή ή αναδη
μιουργία είναι άπό τά κυριώτερα σημεία, πού πρέπει νάντικρίση ό παιδαγωγός 
και ή μητέρα μέ καθαρή ματιά. Πρέπει και οΐ δυο νάφήσουν στο πλάι τις σχο
λικές και κοσμικές φιλοδοξίες ή τή βιασύνη νά τό εκμεταλλευτούν στις εργατικές 
οικογένειες. Μιά αναιμία, πού θά έγκλιματιστή μέσα στον οργανισμό τότε, 
δύσκολα ξεμπερδεύεται αργότερα. IV αυτό, ιδίως στον τόπο μας, δπου ή ελονο
σία και ή φθίση γυρίζουν κρυμένες σά φαντάσματα και κοιτάζουν ποιόν θά πρω-
τοαρπάξουν, ή πρώτη μας έγνοια πρέπει νά είναι ή υγεία τού κοριτσιού. Ή ήβη 
είναι ιερή εποχή, σάν τήν ώρα τής γέννας" είναι κρίσιμη και μάλιστα γιά τό 
κορίτσι" ϊσως ή κράση και ή υγεία τών παιδιών τους θά έξαρτηθή άπό τον τρόπο, 
πού τό νέο αυτό στοιχείο θά προσαρμοστή στή ζωή της. Δέν έχει τονιστή αρκετά 
ή διαφορά τών τύπων ως προς τό ζήτημα αυτό. Σέ δλους τούς οργανισμούς 
φέρνει βέβαια μιάν αναστάτωση τό γενετησιακό τους ώρίμασμα. Πολλά δμως 
κορίτσια τό υπομένουν μέ άξιοπαρατήρητη ομαλότητα* άλλων ελαττώνεται ή 
γενική θρέψη του δτ/τανισμοϋ, άλλων επηρεάζεται ή πνευματική εργασία, άλλων 
ή νευρική αντίσταση. Αίγη προσοχή και λίγη μελέτη τού παιδιού άπό τή μητέρα, 
τον πατέρα ή τό δάσκαλο φτάνει γιά νά του δείξη, τΐ χρειάζεται. Καλοπέραση 
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και ξεκούραση δσο είναι δυνατό, είναι καλά για δλους* αλλά τό αναστατωμένο 
νευρικό σύστημα θέλει άλλου σταθερή αυστηρότητα κι άλλου μιά θεληματική 
τύφλωση του παιδαγωγού, άλλου συντροφιές γιά νά ξεδιόση ή ένταση της συλ
λογής, κι άλλου μοναξιά γιά νά ξαναϋφάνη μέ κόπο τούς λεπτούς ιστούς, πού 
ξέσκισε ένας βαρύς λόγος ή ένας απότομος κλονισμός. 

Μέ τό νευρικό σύστημα φεΰγομε πιά από τά γνωρίσματα της σωματικής 
μεταβολής. Τό νευρικό σύστημα είναι τό όργανο των ψυχικών λειτουργιών. Στους 
γύρους και τούς ελιγμούς της σταχτιάς εγκεφαλικής ουσίας, στις νευρικές ϊνες, πού 
σέ μάκρος πολλών μέτρων διατρέχουν τό σώμα, ένα μυστικό δράμα παίζεται" ή 
εποχή αυτή της αναστάτωσης τό επηρεάζει βαθύτατα, Ναί, αλλά πώς; Βλέπομε 
επάνω—κάτω τό αποτέλεσμα της, μπορούμε νά περιγράψωμε τά φαινόμενα, πού 
μας παρουσιάζει. Τί συμβαίνει δμως, ποιες χημικές μεταβολές της μιας ουσίας 
φέρνουν και μεταβολές τής άλλης, πώς παίρνει είδηση ό εγκέφαλος γιά τη μυστη-
ριώδικη λειτουργία, πού προετοιμάζεται στα γεννητικό όργανα, είναι άγνωστο 
ακόμα, ίσως γιά πάντα. 

Εϊτε ξέρομε εϊτε όχι τή φυσιολογική μεταβολή του κέντρου του νευρικού 
συστήματος, αν πάρωμε τό ζήτημα μόνο ψυχικά, μπορούμε μέ τό δίκιο νά πούμε, 
πώς ολόκληρη ή ατομικότητα του παιδιού ξαναγεννιέται. Αλλιώς σκέπτεται, 
αλλιώς ακόμα ακούει ή βλέπει, άλλο κάνει σέ μιά ωρισμένη περίσταση απ 3 δ,τι 
θάκανε πρίν, αλλιώς φέρνεται σέ ώρισμένα πρόσωπα. Σαν όταν βγαίνωμε άπό 
μακρυά άρρώστεια γιά πρώτη φορά στο δρόμο κάθε όψη και κάθε κίνηση παίρνει 
μιά νέα γλύκα κι ένα νέο νόημα, γιατ3 είχαμε νομίσει, πώς δέ θά τά ξαναζού
σαμε ποτέ, έτσι και τό κορίτσι και ó έφηβος άντιλαβαίνονται γιά πρώτη φορά 
τον κόσμο, δταν ή μυστική κυκλοφορία πάρη πιά τό νέο ρυσμό. 

Οι καθαρά διανοητικές διαφορές φαίνονται ίσιος στήν αρχή λιγώτερο έντονα. 
Είναι ομως βαθειές" οί γενικές ιδέες, οι αφαιρέσεις άπό τό άμεσα αισθητό περι
βάλλον, παίρνουν τώρα σάρκα και οστά* οι έννοιες πραγματοποιούνται πνευματικά" 
τό μάτι του νού ξανοίγει μ3 ενθουσιασμό και μέ τρόμο τον τόπο νά ξαπλώνεται 
ατελείωτα, τό χρόνο νά μας άγκαλιάζη ολούθε κα! νά μας πνίγη, νά έξαφανίζη 
τήν άπειροστά μικρή στιγμή τής ζωής μας. Οί ηθικές έννοιες, καθήκον, συνεί
δηση, τιμή, και οι σπουδαιότερες κοινωνικές ενότητες, οικογένεια, πατρίδα, κρά* 
τος, φυλή, ανθρωπότητα, ανταποκρίνονται σέ ωρισμένο πνευματικό περιεχόμενο-
Και οί διανοητικές ικανότητες ξεκρίνονται τώρα καθαρώτερα* ένας παθαίνεται 
έξαφνα γιά αριθμούς και γεωμετρία, άλλος γιά τις μηχανές, άλλος γιά τά χρώ
ματα και τά σχήματα των «φαγμάτων, άλλος γιά τούς ήχους τού βιολιού ή γιά τις. 
λέξες της γλώσσας. Κάποτε ή ξαφνική εκδήλωση μιας κλίσης φέρνει σέ αμηχα
νία τούς γονείς : «έμεΐς τον προορίζαμε γιά στρατιωτικό, μας λένε, γιατί ó θειος 
του διευθύνει τή σχολή των Ευελπίδων, κι έπαιζε μέ τόση ευχαρίστηση άπό 
μικρός μέ σπαθιά και στρατιωτάκια! και τώρα του κάπνισε νά γίνη ζωγράφος!» 
Μάν δέν ήρθε τόσο απότομη αλλαγή ή αν ή κρίση τής ήβης δεν κάνη άλλο παρά 
νά δυναμώση και έσωτερικοποιήση, νά ποΐΓμε, τήν προηγούμενη κατάσταση, άν 
μάλιστα^ τό παιδί, οπως συμβαίνει σαύτή τήν ηλικία, ανάπτυξη μιά τάση σιωπής 
και συγκέντρωσης, μιά δυσκολία νά εκφραστή μέ «μεγάλα λόγια», ακριβώς γιατϊ 
τά νοιώθει τώρα και t e ντρέπεται, αργούν και γονείς και δάσκαλοι νά παρατη
ρήσουν καμιά διαφορά στήν πν€τυμ«τική εξέλιξη. 
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3Αλλά ή αισθηματική αναστάτωση δέν ξεφεύγει ούτε τον επιπολαιότερο και 
χοντροειδέστερο παρατηρητή. Σάν κύμα φουσκώνει και παρασέρνει μαζί τις 
παλιές συνήθειες, τρόπους, συμπάθειες. Τό καλότροπο, εύθυμο παίδι γίνεται 
γκρινιάρικο ή μελαγχολικό, τό άγριο αγόρι, πού ξεφώνιζε ουρλιάζοντας, δταν 
έπαιζε τά σκλαβάκια, φανερώνει μιά περίεργη προτίμηση γιά χάδια ή ξεχύνεται 
σέ ρωμαντισμούς γιά τό «ασημένιο φεγγάρι». "Αλλοι απεναντίας απομακρύνον
ται άπό τούς δικούς τους, δέ δέχονται καμιάν επαφή ή σηκώνονται τή νύχτα και 
παίζουν πιάνο. Ή συναισθηματική κατάσταση και οι βουλητικές τάσεις, πού 
προέρχονται άπ 3 αύτη, είναι όχι μόνο άλλ>ά>τικες άπό τά πριν άλλά και τρο
μερά ευμετάβλητες, ιδίως γιά τό κορίτσι. Γιά πολλές γυναίκες αυτό διαρκεί σέ 
δλη τους τή ζωή" ξέρω μερικές, πού κλαίνε, στενοχωριούνται, ένας κόμπος τούς 
κάθεται στο λαιμό και γίνονται δυσάρεστες σέ δικούς και φίλους τήν παραμονή 
και τήν πρώτη μέρα. τής μηνιαίας ανωμαλίας. Ή μόνη, θεραπεία γιά τό κακό 
αυτό, δταν δέ φτάνη βέβαια τήν ένταση νευρικής κρίσης, είναι δπως και γιά 
τόσα άλλα,νά συνειδητοποιήσουν τήν κατάσταση τους και δταν έρχεται, νά ξεσπούν, 
αν τΐέλουν, σέ δάκρυα, άλλά νά λένε μέσα τους σκουπίζοντας τα: αύριο γιά τό 
ίδιο πράμα θά αισθάνωμαι διαφορετικά. 

Σέ τρία επίπεδα εκδηλώνεται ό εξαιρετικός αυτός αισθηματικός αναβρασμός 
περισσότερο στήν ηλικία τής ήβης: α) στο εντατικό αΐστημα τής ϊδιας του 
προσωπικότητας, πού τότε αναπτύσσεται β) στο λυρικό ξέχυμα προς δλη τή φύση 
και τά πρόσωπα τού περιβάλλοντος του, πού θά δνομάσωμε άν θέλετε, ρωμαν-
τισμό και γ) στον εντοπισμό δλης αυτής της αιστηματικότητας σένα πρόσωπο 
πραγματικό ή ιδανικό, πού θά δνομάσωμε αν θέλετε έρωτα. 

α) Τό γενετησιακό ώρίμασμα μοιάζει σά νά σχηματίζη έναν πυρήνα" γύρω τον 
έρχονται σιγά-σιγά ν3 αποκρυσταλλωθούν δλες οι διαφορές τών εντυπώσεων, πού 
προέρχονται άπό τό σώμα μας, τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας. Μιά πρώτη 
τέτια αποκρυστάλλωση γίνεται στο τέλος τού δεύτερου έτους τής παιδικής ηλικίας, 
δταν τό μικρό άρχίζη νά μεταχειρίζεται τήν αντωνυμία εγώ και τό πρώτο πρό
σωπο, αντί νά λέη : «ό Ντίνος θέλει γλυκό». Μά τώρα πιά τό παίδι δέν ξεχωρίζει 
μονάχα τον εαυτό του άπό τούς άλλους* τον βάζει σέ αντίθεση και αρχίζει πιά 
μέτό άμεσο συναίσθημα καΐ μέ τή σκέψη νά τού άποδίνη μιάν εξαιρετική σημα
σία. Τό τί νομίζει αυτός σπουδαίο ή δχι, ωραίο ή άσκημο, έρχεται τώρα γιά 
πρώτο κριτήριο σέ πολλές περιστάσεις" στήν ηλικία αυτή αρχίζουν οί ατελείωτες 
σοφιστικές συζητήσεις μέ γονείς, δασκάλους και φίλους* «αυτό τό λες εσύ" μπορεί 
γιά σένα νά μήν είναι σωστό, γιά μένα είναι» ή «εγώ αυτό τον άνθρωπο τον 
βρίσκω θαυμάσιο, και μου φτάνει ή κρίση μου* δέ μέ νοιάζει πώς τον βρίσκεις 
έσΐ». "Ακουσα κάποτε έν3 αγόρι 14 χρονώ νά ύποστηρίζη, ενθουσιασμένο γιά 
τήν ανακάλυψη, πώς δταν θά πέθαινε θάσβυνε ό κόσμος μαζί του, οί δψεις, οί ήχοι 
και δλες οι εντυπώσεις τών αισθήσεων, δ αέρας πιά δέ θά φυσούσε, ή θάλασσα 
δέ θά τρικύμιζε* ποιά απόδειξη είχε, πώς θά εξακολουθούσαν αυτά νά υπάρχουν; 

Ή αντικειμενική ύπαρξη τού κόσμου και μάλιστα τών αισθητικών και ηθικών 
αξιών"είναι δύσκολο νά υποστηριχτή απέναντι στήν πρώτη αυτή ορμή τής υπο
κειμενικότητας. Και δέ θά συμβούλευα κανένα νά τό κάνη μέ επιμονή και αυταρχι
κότητα. Θυμάμαι μέ πόση ήδρνική ικανοποίηση ισχυριζόμουν αντίκρυ στον 
πατέρα μου, πώς δέ μάρέσει δ "Ομηρος (είχα μόλις κάνει δυο ή τρία μαθήματα). 
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"Εκείνος φυσικά μου απάντησε, δτι είμαι ανόητη, δτι οί μεγαλύτεροι σοφοί έθαυ-
μαζαν τον *Όμηρο ως ανυπέρβλητο ποιητή, κτλ. Εννοείται δτι τό αποτέλεσμα 
-ήταν νάπαντήσω, δτι πολύ λίγο σεβασμό μου Ινέπνεαν δλοι οί σοφοί τού κόσμου, 
αφού -θαύμαζαν αυτή τή σαχλαμάρα, νάκούσω μιά κατσάδα δυο ωρών γιά τήν 
αύθάδεια μου και νάντιπαθήσω τον "Ομηρο γιά χρόνια. 

Απέναντι στο ξύπνημα αυτό τού αισθήματος τής ατομικότητας καμιά βία, 
καμιά αυθεντία 5έν πιάνει χαρτωσιά—εκτός αν είναι αυθεντία, πού διάλεξε τό 
κορίτσι μονάχο του. Τότε ξεχνώντας, δτι μόνη της τού έδωσε δλο τό κύρος, σέβεται 
κάθε λέξη ενός ώρισμένου προσώπου, κάθε εκδήλωση, από τις φιλολογικές του 
προτίμησες ώς τό χρώμα των παπουτσιών του. Ή αρχή τής ξαφνικής αυτής υπο
ταγής στά γούστα και τις κλίσεις |νός άλλου, στάποφθέγματα ενός ώρισμένου 
συγγραφέως ή τούς γονείς μιας τυχαίας φιληνάδας προς μεγλάλη λύπη τών δικών 
της γονέων, πού είναι ίσως ανώτεροι σε πολιτισμό, είναι μυσηριώδικη. Ή υπο
βολή παίζει κατά τή γνώμη μου εδώ έναν τεράστιο, φανταστικό σχεδόν ρόλο* τό 
γιατί δεν τό ξέρομε, είναι δμως πιθανό νά προέρχεται άπό τήν ευμετάβλητη αυτή 
κατάσταση τών αίστημάτων ό λόγος, πού αργότερα θα φέρη τόσον ολέθρια 
αποτελέσματα μπορεί νά ρίχτηκε τή μόνη στιγμή, πού μέσα σε χίλιες ήταν κατάλ
ληλη νά τον δεχτή και νά τον καρπίση. Τό μόνο πού μπορώ σχετικά με τούτα 
νά"συστήσω στους γονείς είναι ή αποχή άπό υπερβολικά συχνές συμβουλές κι 
ακόμα περισσότερο άπό διαταγές" οχι πώς τό περιεχόμενο τονς θά ήταν κακό, 
μά δεν κάνουν άλλο παρά νά ερεθίζουν ακόμα περισσότερο τό αϊστημα τής ατο
μικής ελευθερίας, πού ξετινάζει τόσο άτίθασσα τό κεφάλι. Και τό κάτω—κάτω 
είναι μιά ηλικία πού δέ μπορούμε νά κάνομε πραγματικά τίποτε" απειλές και 
τιμωρίες εξαγριώνουν χειρότερα, ό εξαναγκασμός μέ τή βία θά βάλη ϊσως στο νου 
τού παιδιού νάντισταθή κι αυτό μέ τή βία—και τότε άλοίμονο. Μά αφού 
ξέρομε τον εχτρό, γιατί νά μή μεταχειριστούμε τά δπλα του; γιατί νά μ ή 
•ρίξομε, τυχαία κάποτε, ένα λόγο, μιά περιφρονητική ματιά, ένα ενθαρρυντικό χαμό
γελο σεναν αντίπαλο, γιατί νά μήν προσπαθήσουμε νά υποβάλαμε στο παιδί μας 
αυτό, πού θέλομε ; 

Παράλληλα μέ τή συνειδητοποίηση τού εσωτερικού του κόσμου, γεννιέται στο 
παιδί φυσικά και τό συναίστημα πόσο πολύτιμος είναι αυτός" ή λαχτάρα του, ή 
θλίψη, ή ανάταση είναι κάτι μοναδικό στον κόσμον δλο, κάτι πού πρέπει νά κρα-
τηθή κρυφό άπό τά βέβηλα μάτια" και βέβηλα τήν εποχή εκείνη περισσότερο άπό 
κάθε άλλο είναι τά μάτια τών συγγενών" πόσα κρυφά ημερολόγια γράφονται 
πόσοι διάλογοι μέ φανταστικό μυστικοσύμβουλο έπαναλαβαίνονται άπό μέσα μας \ 
"Ενα κορίτσι μού εμπιστεύτηκε κάποτε, δτι είχε σκίσει τό ημερολόγιο της, επειδή 
τό είχε διαβάσει ό αδελφός της και τό θεωρούσε πιά μολυσμένο" άλλά τό άλλο 
βράδυ άρχισε άλλο μέ τη διήγηση τού δυστυχήματος. 

Τό αϊστημα αυτό τού απόκρυφου, τής απομόνωσης, τής σφιχτής περισυλλο. 
γής τών ατομικών μας εντυπώσεων, σάν κάτι απείρως πολύτιμο και τής φριχτής 
στενοχώριας, δταν μαθευτή, δέν είναι άλλο παρά ντροπή. Συνηθίσαμε \ ά περιορί
ζουμε τήν έννοια αυτή σέ πράξες μέ χαραχτήρα γενετησιακό είτε ηθικά άξιόμεμ-
πτο. Συνήθως δμως ντρέπεται κανείς περισσότερο γιά πράξες, είτε αδιάφορες ηθικά, 
είτε και πού δείχνουν κάποια εξαίρετη ιδιότητα ή ικανότητα" δέ θά ξεχάσω ποτέ 
πόσο κατακοκίνησα, δταν ανακάλυψαν οί δικοί μου, πώς είχα κάνει δύο τετράστιχα, 
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πού έμειναν τά μόνα τής ζωής μου ϊσως έξ αιτίας αυτού" τήν ϊδιαν εποχή μού ώ μ ο -
λόγησε μιά φίλη μου, πώς τής είχαν βρει τό πρώτο της διήγημα, πού επιγραφόταν 
«τά στολίδια τής θερμάστρας» και περιέγραφε τά διάφορα πανάκια και πάνες τού 
νιογέννητου αδερφού της, πού τά άπλωνα γύρω στή φωτιά· γιά νά στεγνώσουν. 
Προχτές ακόμα έβίασα άντιπαιδαγωγικώτατα μιά μαθήτρια μου νά πή ενα ποίημα 
της (πού ήξερα, πώς δέν ήταν και περίφημο) μπροστά σένα εξέχοντα επισκέπτη του 
σχολείου. Έκοκίνησε ώς τή ρίζα τών μαλλιών της, ενώ τό ίδιο ποίημα μού τό 
είχε απαγγείλει χωρίς καμιά ντροπή και τελείως αυθόρμητα σέ μιαν εκδρομή. 
Ντρεπόμαστε, δταν εκβιάζουν τή μυστικήν ενότητα τού άτομου μας, τό ιδιαίτερο 
κρυφό μας βασίλειο, τά πράματα πού αγαπούμε και σεβόμαστε υπερβολικά ή αντί
θετα εκείνα, πού νομίζομε, δτι μάς ταπεινώνουν στά μάτια τών άλλων, οχι επειδή 
είναι κακά, άλλά γιατί οί άλλοι «δέν καταλαβαίνουν». Κι ενώ» τό αϊστημα τής 
ντροπής είναι έμφυτο, και θά μεγαλώνη προ πάντων στήν ήλικίαν αυτή, ή εντό
πιση του σέ γενετησιακά και ερωτικά ζητήματα είναι φαινόμενο καθαρά έπαρ-

.χιακό τής δυτικής Ευρώπης—και φυσικά τού παρακλαδιού της, τής Αμερικής. 
Σέ πολλά μέρη τής Αυστραλίας, π. χ δταν υπήρχαν ακόμα αυτόχθονες—τώρα 
τούς εχει ξεπαστρέψει ό ανώτερος πολιτισμός μας—δέ ντρέπονταν γιά τίποτ' άλλο 
παρά άν τούς έβλεπαν ξένοι νά τρώνε. 

Τή ντροπή αυτή πρέπει νά τή σεβαστούμε,, καθώς και τήν τάση προς τήν 
απομόνωση, χωρίς βέβαια νά δο>σουμε στο παιδί τήν εντύπωση, πώς είναι έρημο· 
Στις 9 φορές άπό τις 10 μπορεί κανείς νά πή, πώς ή μοναξιά είναι σωτήρια" μέ 
τις καλύτερες προθέσεις τού κόσμου οί γονείς παραβιάζουν και βεβηλώνουν συχνά 
τήν ησυχία, πού χρειάζεται ή δημιουργία ενός νέου δντος. Ξεχνούν, πώς τό χέρι 
τους έχασε τή λεπτή αφή και τό μάτι τους τή,ν οξύτητα νά ξεχωρίζη διαφορές" 
και πώς μπορεί νά πληγώσουν άθελα τους ή. ακόμα χειρότερα νά στομώσουν 
εύαιστησίες, πού δέν έρχονται παρά μιά φορά στή ζωή. 

(άχολονϋεΐ ο>υνέγεια) 



\ 
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Je crois q u ' il y a au dessus de nous , autour de 
nous , nous enserrant de toutes manières, une solida

rité naturelle, dont nous ne pouvons nous dégager . 

N o u s naissons tous débiteurs les uns des autres. 

Léon Bourgeo i s . 

Ή τροπολογία τού άρθρου 19 του Συντάγματος, πού δέχτηκεν ή Κοινοβουλευτική Επι
τροπή, δημιούργησε μιάν απρόοπτη, άν και φυσικοόταιη συζήτηση : ποια είναι ή θέση του δι
καιώματος της ίδιοχτησίας στή σημερινή δικαιονομική αντίληψη, όπως εκδηλώνεται στή 
σύχρονη νομική πράξη ; 

Μικρή συμβολή στή συζήτηση αύτη θα είναι ή μελέτη μας αυτή. 
Ή ίδιοχτησία δεν εΐναι όπως κάθε άλλος νομικός θεσμός. 'Έχει μια πλατύτερη σημασία 

καί μιαν εξαιρετική θέση, σα βάση και στήριγμα όλόκ/.ηρης της σύχρονης κοινωνικής και 
κρατικής συγκρότησης. Ή σύγκρουση γύρω της είναι ορμητική και οί μαχητές δυνατοί. Ό 
θεωρητικός νομικός, πού πρόκειται να βγάλη από τα πραχτικά δεδομένα των νομικών θε
σμών, τ ή θεωρητική διατύπωση τής καθολικής συνείδησης τού δικαίου σε μιαν ώρισμένην 
εποχή, δεν έχει θεση ούτε σ' εκείνους, πού τήν υπερασπίζονται ούτε σ' εκείνους, πού τήν πο
λεμούν. Τό Δίκαιο δε μπορεί να στηριχτή σέ μιαν οποιαδήποτε φιλοσοφική άντί?..ηψη ή 
εξήγηση τής ζωής, βγαλμένη apriori κι έχοντας για βάση απόλυτες ηθικές αρχές (1) Τό 
Δίκαιο δημιουργιέται από τή ζωή, πού τό τριγυρίζει, από τις ανάγκες της, από τήν οικονο
μική μορφή τής οργάνωσης της. Κι ή φιλοσοφία του, ή μάλλον ή επιστήμη του, είναι κα
θαρά εμπειρική και θετική, βγαλμένη άπ' αυτό τό ϊδιο όπως σέ μιαν ώρισιιένη στιγμή τής 
εξέλιξης του εκδηλώνεται. 

Έται εξετάζοντας σ' αυτή τ ή μελέτη τή σύχρονη νομική αντίληψη τής ίδιοχτησίας, θα 
βασιστούμε ουσιαστικά όχι στις θεωρητικές εκδηλώσεις και φιλοσοφικές εξηγήσεις, πού γύρω 
άπ' αύτην άναπτύχτηκαν κι υποστηρίζονται, άλ?*ά .σ' αυτό τό θετικό δίκαιο, πού από τήν 
Γαλλική επανάσταση, σημείο αφετηρίας για τή σύχρονη ζωή μας κι έπειτα, πότε αύξαί-
νοντας, πότε περιορίζοντας τό περιεχόμενο τής ίδιοχτησίας, και πότε ακόμη βασικά αλλοιώ
νοντας τήν ουσία της και τήν εξωτερική μορφή της, μας δίνουν τήν πραγματική αντίληψη 
γι ' αυτήν, όπως μας παρουσιάζεται στήν περίοδο αυτή ως σήμερα μέ τήν πίεση, των οικονο
μικών αναγκών κάθε στιγμής. 

* * * 
Κατά τό Β. Οίχ>νομίδη ή ίδιοχτησία εΐναι «έμπράγματον δίκαιον, δπερ κατά τήν εαυτού 

ούσίαν παρέχει τω δικαιούχω πλήρη επί τού πράγματος έξουσίαν» και «μονοκρατορία τις 
τοϋ προσώπου επί τού πράγματος και δεσποτεία» (2) Ό ορισμός αυτός έχει δυο βάσεις. Ή 
πρώτη είναι, δτι ή ίδιοχτησία είναι δικαίωμα ατομικό. Ή δεύτερη, δτι είναι δικαίωμα «πλή
ρους εξουσίας» σ' ένα ώρισμένο κινητό ή ακίνητο πράμα. Παρόμοια διατύπωση στο περιεχόμενο 
τής ίδιοχτησίας δίνουν, όχι μόνον τό κλασικό Ρωμαϊκό δίκαιο, πού στηρίζεται ό Οίκονομίδης, 
-αλλά κι οί νεώτεροι Ευρωπαϊκοί κοίδικες, όπως παρακάτω θά φανή, δσοι έγιναν ύστερα 

(1) Κοίτα. Geny , Science et technique en droit privé positif, τόμος I σελ. 72. 
(2) Στοιχεία αστικού δικαίου τόμος Β' § 116 σελ. 95-96. 
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από τή Γαλλική επανάσταση τού ¿789. Σ ' αυτό τό σημείο ή νεώτερη νομοθεσία μιά ίσως 
πρωτοτυπία παρουσιάζει, ότι δίνει στήν ίδιοχτησία ένα καθαρό και λεπτομερειακό ορισμό, 
πού τό Ρ. Δ. δέν περιέχει. Τό ουσιαστικό περιεχόμενο ομως τού ορισμού αυτού δέν αλλάζει 
από δ,τι τό Ρ. Δ. είχε θέσει για βάση στο θεσμό τής ίδιοχτησίας, σον δικαίωμα αστικοί» 
δικαίου. Γι' αύεό τήν προ>τοτυπία στο σύχρονο εσωτερικό περιεχόμενο τού θεσμού τής ίδιο
χτησίας πρέπει νά τήν αναζήτηση ό ερευνητής αλλού. 

"Ετσι βλέπουμε, πώς τό άρθρο 2 τής «Διακήρυξης Ντών δικαιωμάτων τού Άνθρωπου» 
ορίζει: «σκοπός κάθε πολιτικής κοινόνητας είναι ή συντήρηση των φυσικών και απαράγρα
πτων δικαιωμάτων τού ανθρώπου. Τά δικαιώματα αυτά είναι ή έλ,ευθερία, ή ίδιοχτησία, ή 
ασφάλεια, ή άμυνα ενάντια στήν καταπίεση*. Και τό άρθρο 17 συμπληρώνει «ή ίδιοχτησία 
είνε ιερή κι απαραβίαστη κι από κανένα δέ μπορεί νά τήν αφαιρέσουν εκτός άν τό έπιβάλη 
ό νόμος γιά δημόσια ανάγκη και μέ τον όρο νά προηγηθή μιά δίκαιη αποζημίωση τού 
ίδιοχτήτη. 

Στις λίγες αυτές γραμμές κλείνεται μιά ολόκληρη Ιστορική μεταβολή. Ή ίδιοχτησία 
αναγνωρίζεται φυσικό και απαραβίαστο δικαίωμα τού άνθρωπου γιά τήν πραγματοποίηση 
και ικανοποίηση ατομικών σκοπών του κι αναγκών και γίνεται ή οικονομική βάση τής δημι
ουργίας τού σύχρονου αστικού κράτους. Μέ τή σταθερή επικράτηση τής αστικής επανάστα
σης προστατεύεται παντού μέ συνταγματικές διατάξεις και τή γενική φόρμα τής εξέλιξης 
αυτής άμεσα επηρεασμένη και από τις διατάξεις τής διακήρυξης των δικαιωμάτων, πού 
παραπάνω αναφέραμε, μας τή δίνει αυτό τό πρώτο νομοθετικό έργο, πού τις ακολούθησε 
στή Γαλλία, στή διάρκεια τής Ύπατείας. Τό έργο αυτό είναι ό περίφημος Ναπολεόντειος 
Κώδικας, πού στο άρθρο του 544 ορίζει: «ή ίδιοχτησία είναι τό δικαίωμα νά άπολαβαίνη 
κανείς και νά διαθέτη πράματα μέ τον πιο απόλυτο τρόπο», ενώ τό άρθρο του 545 συμπλη
ρώνει «κανείς δέ μπορεί νά ύποχρεωθή νά παραχο^ρήση τήν ίδιοχτησία του, παρά μονο αν 
ύπάρχη δημόσια ωφέλεια κι αφού λάβη μιά προηγούμενη δίκαιη αποζημίωση». Κι άν εξαί
ρεση κανείς μερικές, μάλλον θεωρητικής σημασίας, μικροδιαφορές, ούτό είναι τό περιεχόμενο, 
πού έδωσαν στήν ίδιοχτησία τά συνταχτικά και νομοθετικά έργα, πού τό ακολούθησαν ως τό 
τελευταίο τέταρτο τού 19ου αιώνα. (3) Τό δτι μέ τις διατάξεις αυτές ή ίδιοχτησία έπαψε νά 
είναι τό παλιό ιδιωτικό δικαίωμα τού Ρ. Δ. μέ τή συνηθισμένη ένδικη προστασία του, γίνε
ται αμέσως φανερό. Ύψιύνεται κυρίαρχη όχι μόνο απέναντι στά άτομα, πού θά τολμούσαν 
νά τήν αμφισβητήσουν, αλλά και προς αυτή τήν κρατική εξουσία, πού θά ζητούσε νά τή θίξη, 
κι επιτρέπει στο δικαιούχο της νά τήν άσκή κατά τήν απόλυτη του κρίση και διάθεση, 
κι αν ακόμη ή τέτια άσκηση μπορεί νά ζημιώση τρίτον (4). Μά τάχα ποιες είναι οί ανώτερες 
αφορμές, πού ώδήγησαν στήν εξέλιξη αύτη, πού είναι τόσο συνδεμένη μέ τήν ιστορική 
στροφή, πού έσήμανε γιά τήν ανθρωπότητα ή επανάσταση τού 1789; 

*** 

Μέ τις διατάξεις αυτές δέν δρέπει νά θεωρήσουμε, δτι εκδηλώνεται μόνο μιά καινούρ
για φιλοσοφική αντίληψη γιά τό δίκαιο, και μιά καινούργια εξήγηση τού κόσμου των νομι
κών πραγματικοτήτων από τήν αστική κοινωνία τού τέλους τού 18ου και τής αρχής τού 
19ου αιώνα. "Ομως ολόκληρη ή αστική δημιουργία, στηρίζεται σέ μιά ζωντανότερη και 
πειό υποστατή πραγματικότητα, από εκείνη πού υπάρχει στή σφαίρα των φιλοσοφικών εξη
γήσεων. Είναι ή έντονη εκδήλωση τής νίκης τών αστικών οικονομικών αναγκών και μας 

(3) Αυστριακός Κώδικας άρθρο 354, Πρωσσικός Κώδικας άρθρο 1, 8 § 1, Σαξωνικός 
Κώδικας άρθρο 217, Ιόνιος Κώδικας άρθρα 430 και 431, «Νομοσχέδιον Ελληνικού Αστικού 
Κωδικός» τού 1874 άρθρα 573 και 576, κι από τά Συντάγματα, Πορτογαλλ^κό τού 1826 
άρθρο 145 § 2 1 , Βελγικό τού 1831, άρθρο 11, Ιταλικό τού 1848 άρθρο 29, Πρωσσικό τού 
1850 άρθρο (ΒΒ) 9, Αυστριακό τού 1867 άρθρο 5, Ρουμανικό τού 1866 άρθρα 19—20, Σερ
βικό τού 1869 άρθρο 30, Ελληνικό τού 1844 άρθρο 12, καί τού 1864 άρθρο 17. 

4) Οίκονομίδη § 116 σελ. 96 κειμ. καί σημ. 2, Baudry-Lacantinerie , Droit Civi l , 
τόμον I, 10η έκδοση 1903, άριθ. 1296, σελίδα 726.—Duguit, Les transformations géné
rales du Droit Privé, 2η έκδοση. Paris 1920 σελ. 153). 



476 Μικρές μελέτες 

προσδιορίζουν τό χρονικό σημείο, πού ή Ευρώπη μπήκε στή σύχρονη περίοδο του υψηλού 
κεφαλαιοκρατικού πολιτισμού. 

Μέσα από τις περήφανες αυτές διατάξεις, πού προστατεύουν και διακηρύχνουν ιερή 
κι απρόσβλητη την ίδιοχτησία πρέπει νά βλέπουμε τον Γάλλο άστο της πρώτης Δημοκρατίας, 
συνειδητοποιημένη προσωποποίηση του πανευρωπαϊκού αστικού πνεύματος, νά γκρεμίζη τά. 
οικονομικά στηρίγματα της άχρηστης κι εκφυλισμένης φεουδαρχίας κι ενός χιλιόχρονου θρό
νου, γιά νά δημιουργήση τη σύχρονη Ευρωπαϊκή ζωή μέ τή θεμελίωση του αστικού 
κράτους. 

Πολύ λιγότερο εκδήλωση φιλοσοφικής διάθεσης και βαθύτερης ενατένισης του δίκαιου, 
έννοιας μεταφυσικής, οί διατάξεις αυτές είναι πραγματικά και ουσιαστικά τά καινούργια προ
χώματα, πού στήνουν οί νικητές γύρω από δτι μέ αίμα και θυσίες τεράστιες απόχτησαν. 

Γιατί ή αστική επανάσταση του τέλους τού 18ου αιώνα, αποτέλεσμα τής οικονομικής 
ανάπτυξης τής αστικής τάξης ένα και μόνο σκοπό είχε: νά τής έξασφσλίση τήν άνετη μελ
λοντική ανάπτυξη της, ελευθερώνοντας τη από τό αποπνιχτικό και παλιωμένο σύστημα τών 
φεουδαρχικών και μοναρχικών κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, απαλλάσσοντας την από 
τούς κινδύνους, πού εΐχε νά αντιμετώπιση κάθε στιγμή, σ' δ,τι αποτελούσε τήν ουσιωδέστερη 
βάση τής ακμής της, στην Ίδιοχτησία της. Αύτη ήταν ή δημιουργική δύναμη τών νέων και 
ακμαίων αστών, αύτη έπρεπε νά προστατευτή κι ή προστασία της ήταν μια ανάγκη οικονομική 
τής νέας κοινωνίας. Ή σύχρονη φιλοσοφία, μέ τή θεωρία του φυσικού δικαίου, πού τόσα 
άμεσα είναι συνδεμένη μέ τήν έννοια τής ϊδιοχτησίας=δικαιώματος δέν ήταν παρά τό θεωρητικό 
όργανο, τό απαραίτητο γιά τή διατύπωση και δικαιολόγηση τής ανάγκης αυτής. Αυτό βέβαια 
δέν είναι σωστό, γιά δσους βλέπουν τό δίκαιο σάν κάτι πού στέκεται έξω από τήν επίδραση 
τών κοινωνικών εξελίξεων, σά μιαν ανώτερη επιταγή αγνώστων κι εξωτερικών ηθικών δυνά
μεων. Δέν είναι δμως τό ίδιο, δπως είδαμε και γιά τόν ερευνητή έκεϊνο τών νομικών θεσμών, 
πού τούς εξετάζει στις θετικές εκδηλώσεις τους, κι δχι στην αφαιρεμένη διατύπωση, που 
μπορεί νά τούς δίνη ή α ή ή β φιλοσοφική θεωρία, στηριζόμενη σέ μεταφυσικές απόψεις. 
Γιατί γι5 αυτόν ή θεωρία είναι κάτι, πού βγαίνει άπ ' αυτή τήν κοινωνική πραγματικότητα» 
σάν αποτέλεσμα και δημιούργημα της. Κι αυτό αποδείχνεται άπ' αυτή τή θεωρία του φυσικού 
δικαίου, άν τήν κατατόπιση κανείς μέσα στο αστικό περιβάλλον τού 18ου αιώνα. Πριν κινηθή 
ή αστική επανάσταση προς τήν πραγματοποίηση τών σκοπών, πού οί ανάγκες της τής έπι-
βάλανε, έπρεπε νά βρή τό υψηλό ηθικό στήριγμα, τήν ανώτερη ηθική βάση, πού θά τή δικαι
ολογούσε, χτυπώντας δ,τι μιάν αιώνια παράδοση κι ή προστασία τής Εκκλησίας, κατοχύρωναν 

«ως τότε. Ή βάση αυτή δε μπορούσε νά είναι άλλη από τή φύση, τήν ακατανίκητη αυτή 
δύναμη, πού υπάρχει πριν από κάθε άλλη ανθρώπινη δημιουργία. Εκείνη θέλει τούς ανθρώ
πους ίσους στά δικαιώματα τους, άτομα ελεύθερα κι αύθύπαρχτα μέσα στην απέραντη πλάση 
της. Σ ' αυτήν οί θεωρητικοί τής αστικής δράσης βρίσκουν τήν ηθική βάση, πού θά τή δικαι
ολόγηση, αυτή προσπαθούν νά στηρίξουν τή νομιμότητα τής αστικής ιδιοχτησίας, αντί
θετα προς τό άνομο περιεχόμενο τής φεουδαρχικής, πού ζητούν νά καταργήσουν. 

Περα από τήν παράδοση τών αιώνων, πού στηρίζει τή φεουδαρχική ίδιοχτησία και τή 
χριστιανική Εκκλησία, πού προστατεύει τό μοναρχικό κράτος τού 18ου αιώνα, βρίσκουν τό 
φυσικό άνθρωπο, πού από τή γέννηση του γιά νά συντηρηθή, πρέπει νά κατανάλωση. Γι 9 

αυτό λοιπόν έχει φυσικό δικαίωμα πάνω σέ ο,τι του χρειάζεται γιά τήν τροφή και συντήρηση 
του, πού τό άσκεϊ μέ τήν κατάληψη, τήν εργασία, μέ τή λογική και σωστή χρησιμοποίηση τών 
ικανοτήτων και τών δυνάμεων του. ( 5) "Ετσι ή ατομική ίδιοχτησία θεμελιώνεται μέσα σ' αύτη 
τή φυσική κατάσταση τού ανθρώπου. Βέβαια ή άσκηση της δέν ήταν πάντα ή ίδια. Ή 
ανθρώπινη σκέψη μέ τις διάφορες ανακαλύψεις της κι ή πείρα τής ζωής, τήν πλάτυναν και 
τήν τελειοποίησαν. Μά ή αρχή τού δικαιώματος βρίσκεται μέσα μας, δέν τήν έδημιούργη-

(δ) Κοίταξε στοϋ Ι,Οΰίέ, 1,3. ^ ί β ^ τ ί ο η \& "Ρτ&ηοε, Paris, 1827, τόμος 8ος σελίδα 
143 κι έπειτα τήν εισήγηση τού ΡοΗ^Ηβ στον τίτλο τού Ναπολεόντειου Κώδικα γιά τήν Ίδιο
χτησία πρός τό Νομοθετικό Σ ώ μ α τής Ύπατείας. 
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σαν ανθρώπινες συνθήκες ή ό θετός νόμος, υπάρχει μέσα σ ' αυτή τή φυσική κατασκευή μας 
και στις διάφορες σχέσεις μας μέ τ 5 αντικείμενα, πού μας τριγυρίζουν. (6) 

* 

Δικαιολογώντας έτσι τήν ατομική Ίδιοχτησία, οί αστοί θεωρητικοί τού 18ου και 19ου 
αιώνα, έρριχναν αύτήτή βάση τής φεουδαρχίας, πού τό πολυδαίδαλο σύστημα της τό στήριζε 
ουσιαστικά στήν άρνηση τού άτομου και στήν παντοδυναμία του δεσπότη, πού εκπροσωπεί 
τό σύνολο στήν πιο απόλυτη και πλατειά έννοια τής κρατικής κυριαρχίας, σάν δικαίωμα 
πραγματικής κυριότητας στά ατομικά, ηθικά κι υλικά αγαθά. Αφαιρούσαν μ' αυτό τόν τρόπο 
από τή κυρίαρχη κρατική οργάνωση, αυτή τήν οικονομική βάση, πού τή στήριζε και στή 
θέση της έβαζαν τό άτομο κυρίαρχο τών ηθικών κι υλικών αγαθών του. Τό Κράτος γίνεται 
αποτέλεσμα, τό άτομο αιτία. Σ 5 αυτό και στις φυσικές ιδιότητες του, πρέπει νά αναζητή
σουμε τήν αρχική πηγή κάθε κοινοτικής και κρατικής οργάνωσης, κι δχι στο κράτος, που 
έρχεται ύστερα, δημιούργημα μιας ανθρώπινης ανάγκης. ( 7) Οί σκοποί τού Κράτους είναι 
περιωρισμένοι, δέν ασκεί δικαίωμα καμιάς κυριότητας κι ή εσωτερική έννοια τής κυριαρχίας 
του είναι εντελώς διαφορετική. Βαλμένο από τά άτομα, γιά νά ρυθμίζη τήν άσκηση τών 
δικαιωμάτων τους και τήν έχτέλεση τών υποχρεώσεων τους, δέ μπορεί νά τούς άρνηθή, δ,τι 
ή φύση τούς αναγνωρίζει και τούς έδωσε σάν απαραίτητο συμπλήρωμα τής ύπαρξης τους. 
Ή οργάνωση τής κοινωνίας μέ βάση τήν ηθική κι υλική ανεξαρτησία τού άτομου είναι μιά 
φυσική επιταγή και ή φεουδαρχία, πού τήν αρνιόταν, τήν παράβαινε. Γίνεται έτσι ή ατομική 
Ίδιοχτησία, δημόσιο δίκαιο τού άτομου. Αποτελεί τή βάση τής κρατικής και κοινωνικής οργά
νωσης και σκοπός της είναι δχι μόνο νά έξυπηρετή τις κοινωνικές ανάγκες τού δικαιούχου 
της άτομου, μά και νά έξασφαλίζη τήν ανεξαρτησία του απέναντι στή κυρίαρχη κρατική 
οργάνωση. 

Γι ' αυτό τό κράτος, όταν ρυθμίζη τήν άσκηση τής ιδιοχτησίας μέ τόν αστικό νόμο, δταν 
λιγοστεύη τό εισόδημα της μέ τή φορολογία ή δταν τήν άφαιρή άπό τό άτομο γιά νά τή 
χρησιμοποίηση γιά μιά κοινωνική ανάγκη, έρχεται σέ συμφωνία πραγματικά μέ τό δικαιούχο 
της, δέν τόν επιτάσσει. (8) Αυτό φαίνεται καθαρώτατα στήν τελευταία περίπτωση. Ή βεβαί
ωση τής δημόσιας ανάγκης μέ νόμο, ή προηγούμενη δίκαιη αποζημίωση το»"» Ίδιοχτήτη, ισο
δυναμούν μέ μια πραγματική αγοραπωλησία ανάμεσα σ' αυτόν και τό κράτος, δπου κι οί 
δύο συμβαλλόμενοι στέκονται άντιμέιωποι μέ ίσα δικαιώματα, κι δπου τό κράτος-άγοραστής 
παίρνει τήν υποχρέωση νά διάθεση τό ιδιωτικό αγαθό, πού αγόρασε, γιά ένα ώρισμένο 
κοινωνικό σκοπό βεβαιωμένης αναγκαιότητας. "Ετσι ή ίδιοχτησία, στήν πρώτη περίοδο τής 
αστικής επανάστασης και μέ τό σκοπό νά έξυπηρετήθή ή αστική οικονομική πραγματικότητα 
τής εποχής, σέ- δλες τής κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις της, προέρχεται άπό τό άτομο, 
υπάρχει γι' αυτό, δικαίωμα του ιερό κι απαραβίαστο και τό κράτος δέ μπορεϊ νά άσκηση 
ενάντια της καμιά πράξη καταλυτική. Ενεργεί μόνο, χωρίς νά τή θίγη, δ,τι τού επιβάλλει 
τό γενικό καλό και οί κοινωνικές ανάγκες, πού αυτό είναι φρουρός τους. 

(Ακολουθεί συνέχεια) 

(6) Κοίτα Portalis, δπου παραπάνω. 
(7J Σχετικά μέ τό ζήτημα κοίταξε και Α. Τσιτσεκλή. Τό άρθρον 17 τού Συντάγματος, 

στο περιοδικό ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, τόμος Ε', τεύχος 2ο, σελίδες 44 και 45. 
8) Portalis δπου παραπάνω. Στον ίδιο τόμο κοίταξε και τήν Εισήγηση Grenier σελίδα 
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3. 

Οχι ανταγωνισμός, μια συνεργασία των παιδιών. 
• 

"Οταν αυτές οί «επιστημονικές γιορτές» φτάσανε στην πλέρια ανάπτυξη 
τους, άπορροφούσανε κατά τό θερινό τρίμηνο, ένα αρκετά μεγάλο μέρος από τη 
δράση τού σχολείου. 

«"Ολα τά μεγάλα παιδιά είχαν δικαίωμα νά πάρουν μέρος σαυτή την ομα
δική εργασία και ή μόνη άξιωσύνη, πού τους ζητούσαν, ήταν νά θέλουν νά δουλέ
ψουν και νά θυσιάσουν τουλάχιστο ένα μέρος από τον ελεύτερο καιρό τους. Ποτέ 
δέν παρουσιάστηκε έλλειψη από τέτιους εθελοντές και συχνά δούλευαν πάνω από 
διακόσια παιδιά. 

Ή έκθεση περιλάβαινε τά ακόλουθα τμήματα : 
Φυσικής και Μηχανικής, Χημείας, Βιολογίας, Χειροτεχνίας. Κάθε μαθητής 

ήταν λεύτερος νά διάλεξη τον κλάδο, πού προτιμούσε. "Αμα έκαμε την εκλογή του, 
παρουσιαζόταν στον καθηγητή, πού είχε τήν εποπτεία. Ά ν είχε ορίσει και τό 
πείραμα, πού θά ετοίμαζε, τό δήλωνε κι άν τόβρισκαν ένδιαφερτικό, του έδιναν 
τήν έγκριση. 'Αν δέν είχε ώρισμένο σχέδιο, του έδιναν μερικά θέματα και τόν 
ώδηγούσαν, που μπορεί νά βρή οδηγίες καΐ βοηθήματα. Γενικά, σέ κάθε θέμα 
δούλευαν τρία τέσσερα παιδιά μαζί. 

«Μερικά θέματα είχαν ανάγκη από δουλειά πολλών βδομάδων. "Επρεπε νά 
φτιάξουν τά σχετικά ό'ργανα, νά προσαρμόσουν τά μηχανήματα, νά ζητήσουν 
πληροφορίες, νά μελετήσουν. Γιατί έπρεπε όχι μόνο νά ετοιμάσουν τά πειράματα 
τους, μά και νά μπορούν νά δώσουν καθαρές και σωστές εξηγήσεις σέ κάθε 
επισκέπτη, πού θά ρωτούσε. 

« Ό λ η ή εργασία έπρεπε νά γίνεται έξω από τΙς ώρες της-διδασκαλίας. Μόνο 
τέσσερις ή πέντε μέρες πριν από τήν επίδειξη άφηναν τά σχετικά παιδιά λεύτερα 
από τά μαθήματα. Ή κάθε ομάδα έπαιρνε τή θέση της στά εργαστήρια ή στις 
αίθουσες της διδασκαλίας, για νά ξέρη πόσο χώρο έχει και τότε γινότανε ή τελευ
ταία ετοιμασία. "Εβλεπε κανένας, δτι οι ομάδες αυτές των παιδιών, πού λεύτερα 
είχαν ένωθή, γιά νά κάμουν μιά εργασία ολότελα δική τους και προαιρετική, κυρι-
ολεχτικά αγωνιούσαν, γιά νά τή φέρουν σέ καλό τέλος. 

«Τις τελευταίες αυτές μέρες τό σχολειό παρουσίαζε τήν εικόνα τέλειας αταξίας. 
"Εβλεπε κανένας παιδιά νά πηγαινοέρχωνται σά μυρμήκια, φαινομενικά χωρίς 
καμιά επίβλεψη και χωρίς κανένα σκοπό». 
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«Πότε έβλεπε κανείς στήν άκροποταμιά ιμικρούς φυσιοδίφες νά κρατούν βάζα 
*τής μαρμελάδας και μικρές απόχες. Πότε συναντούσε άλλους νά τρέχουν μέ τά 
-ποδήλατα ^ σέ απόσταση πολλών χιλιομέτρων από τό σχολείο, γιά νά βρουν ενα 
"λουλούδι, πού φύτρωνε μόνον εκεί. Έ δ ώ μερικά παιδιά φαίνεται σά νά σπά-
'ζουν τούτη τή μηχανή και νά της σκορπίζουν τά κομμάτια της ολούθε. Πάρα κει 
*άλλοι σύντροφοι σπρώχνουν ένα χειραμάξι φορτωμένο μέ τούβλα, ενώ άλλοι ανα
κατεύουν μέ τό φτιάρι τή λάσπη. 

«Σιγά-σιγά δ'μως έβλεπε -κανένας αυτό τό χάος νά μπαίνη σέ τάξη, άρχιζαν 
-κιόλας κάποια παιδιά νά κάμουν τις γενικές τους δοκιμές. Μερικές πετύχαιναν, 
• άλλες δέν πήγαιναν καλά. Και τότε έπρεπε νά βρουν τήν αιτία. 

« Ό σ ο πλησίαζε ή μεγάλη μέρα ή συγκίνηση αιίξαινε. "Εστελναν τηλεγρα
φήματα τρισεπείγοντα, γιά νά μάθουν π. χ. αν τούς έστειλαν τό οξυγόνο, πού 

«είχαν παραγγείλει. "Ετρεχαν στο σταθμό γιά νά δουν, άν έφτασε κάποιο δέμα, 
πού περίμεναν ανυπόμονα, ή ακόμα πήγαιναν μέ αυτοκίνητο στη γειτονική πόλη, 

• στο ΡετεΛοΓοιι^Ιι, γιά νά -φέρουν υλικά, πού αλλιώς θάφταναν πολύ αργά. "Αλλοι 
-φρόντιζαν νά τυπωθή το γενικό πρόγραμμα, δπου γιά κάθε πείραμα και κάθε 
.-εργασία έδιναν τά ίδια τά παιδιά μιά μικρή περιγραφή. 

Τέλος δλα ήταν έτοιμα. Πολύ σπάνια ή τελειωτική αποτυχία, ανάγκαζε κάποια 
παιδιά νά αφήσουν τήν εργασία τους η νά τήν αντικαταστήσουν μέ μιάν άλλη. 

«Είχαμε μπροστά μας, γράφει ένας συνεργάτης τού βαικίβ^οη, μιά ομαδική 
δουλειά της πιο τέλειας μορφής, μιά δουλειά, πού γινότανε μέ θέρμη και ένταση 
εξαιρετική. Ή χαρά της ελεύτερης δημιουργίας παραμέριζε κάθε άλλη σκέψη και 

-ασχολία. Απροσδόκητες ικανότητες ξεσκεπάζονταν ξαφνικά. Πολλά παιδιά βρί
σκανε, πώς ή επιστημονική αύτη γιορτή, τούς έδινε τέτια ζωντάνια, δπου έβλεπαν 
•αλλαγμένη δλη τή νοοτροπία τους. 

«Μιά τέτια όλόθερμη ενεργητικότητα, ένας ζήλος τόσο ανήσυχος, ήταν δ,τι 
ήθελε νά γεννάη στή ψυχές τών παιδιών ό βαπάεΓεοη. Έκεΐ έβλεπε νά πραγμα-

-τώνωνται σιγά σιγά οί παιδαγωγικές του ιδέες. Γι 3 αυτόν ίσως ή εβδομάδα αυτή 
-είναι ή πιό ευτυχισμένη της χρονιάς. / 

« Ή επιστημονική επίδειξη δπως και πολλές άλλες εργασίες τών παιδιών, πού 
-γίνονται εξω άπό τά μαθήματα, γίνεται μέ τήν ανώτερη προστασία της Επιστη
μονικής Εταιρίας τού σχολείου. Ή Εταιρία αύτη, οργανώνει επίσης δλο τό χρόνο 

«διαλέξεις και πειράματα, πού γίνονται εϊτε άπο ειδικούς φερμένους άπ 5 έξω, είτε 
και συχνότερα άπό τά παιδιά τού σχολειού. 

Ή «Έπιθεά»ρηση της Επιστημονικής Εταιρίας» βγαίνει κάθε τριμηνία, 
-γράφει γιά δλες τίςΙργασίες της τριμηνίας και δημοσιεύει πολλά άρθρα τών παι
δ ιών , δπου εκθέτουν τις προσωπικές των παρατηρήσεις. Και ενώ σιγά σιγά ή 
ίμέθοδος της ομαδικής εργασίας έδιωχνε άπό τήν περιοχή τών φυσικών επιστημών 
τήν παλιά μέθοδο τής δογματικής διδασκαλίας, μέ τις προσδιωρισμένες άπό τόν 

τκαθηγητή γιά δλους τις ϊδιες ««ασκήσεις»., και τών μαθηματικών ή διδασκαλία 
^μεταμορφωνότανε. 

Δέν ήταν πιά, όπως πριν, μιά σειρά άπό αφηρημένες «ασκήσεις». Καταπια
νόταν μέ τά χεροπιαστά προβλήματα, πού αντίκριζαν τά παιδιά μέσα στά εργα
στήρια και είχαν άμεσο ένδιαφέρο γιά νά .τά λύσουν. Τά παιδιά βλέποντας έστι 
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ολοφάνερα την πραχτική εφαρμογή και την αξία των μαθηματικών, καταγίνονται 
έπειτα πολύ πιόεύχάριστα και μβ τά θεωρητικά μαθηματικά. 

"Οταν ό Sanderson ειδε τάποτελέσματα, πού ειχεν ή ομαδική εργασία στήν-
περιοχή τών φυσικών επιστημών δεν άργησε νά χρησιμοποίηση τήν ϊδια μέθοδο,, 
γιά νά αναμόρφωση τή διδασκαλία τών μαι)ημάτων τού φιλολογικο-ιστορικοΰ-
κΰκλου. 

^Ολοι θυμούμαστε ακόμη τη φριχτή ανία της διδασκαλίας τών «λογοτεχνι
κών αριστουργημάτων» και της «γραμματολογίας». Στήν καλύτερη περίπτοοση,. 
τά μαθήματα αυτά ήταν διαλέξεις τοΰ κ. καθηγητή τετάρτης ποιότητας, σημειώνεις,, 
πού κρατούν βιαστικά οΓ μαθητές,, άγονη επανάληψη γνωμών ξένων για συγ
γραφείς, πού δέν είχαμε διαβάσει, απαίσιες «εκδόσεις μετά σχολίων», σαχλανά-
λατες μεταφράσεις, πιο»απαίσια ακόμη «εγχειρίδια γραμματολογίας.» 

Ό Sandersou θεώρησε χρέος του νά σκουπίση ολα αυτά τά σύνεργα μονο
μιάς. "Ενα δράμα του Σαίξπηρ, έλεγε, εΐναι προωρισμένο νά παίζεται στο-θέατρο. 
Ό καλύτερος τρόπος λοιπόν γιά νά τό- μελετήση κανένας και νά τό καταλάβη, είναΐί 
νά τό παίξη. 

Τά παιδιά πρέπει νά μοιραστούν τούς ρόλους. Ό καθένας θά μάθη τό δικό' 
του ρό?.ο και παρακολουθώντας τούς άλλους θά γνωρίση ολο τό δράμα. "Ολα τά-
ζητήματα της γλωσσικής ερμηνείας, τής σύνταξης,, της φιλολογικής ερμηνείας θά 
λυθούν απάνω στήν προετοιμασία τής παράστασης. Και άφού οι τάξεις, έχουν πολύ 
περισσότερα παιδιά από τά πρόσωπα τοΰ δράματος, τον κάθε ρόλο θά τον πάρουν 
πολλά παιδιά. "Ετσι θά υπάρχουν τρεις ή τέσσερις Όθέλλοι τρεις ή τέσσερις 
Δυσδαιμόνες, τρεΐς ή τέσσερις 'Ιάγοι. Σέ κάθε τάξη θά σχηματιστούν δηλ. 3—4 
θίασοι, πού θά παίξουν τον Όθέλλο.. "Αν υπάρχουν παιδιά; πού πετυχαίνουν καλά 
στο παίξιμο, μπορεί νά παίξουν τό έργο' και σέ σχολική γιορτή στή σκηνή τού* 
σχολειού καΐ μέ τό κατάλληλο βεστιάριο. Τό σπουδαίο ήταν, τά παιδιά νά νιώ
σουν τό έργο, νά τό ζωντανέψουν τά ΐδια. Κάθε ομάδα· συζητάει τήν απαγγελία, 
τή στάση, τή χειρονομία, τήν ηθοποιία του κάθε προσώπου; μπαίνει βαθιά στα* 
νόημα τοΰ ποιητή. Ό καθηγητής, σκηνοθέτης αυτός και ακροατήριο,, ακούει, κρίνει, 
διορθώνει κάπου κάπου-. Βέβαια αυτή ή μέθοδος, ή τόσο ζωντανή, δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τό μαρτύριο τής γραμματικοσυνταχτικής ερμηνείας και τού σχολαστικού* 
σχολιασμού. Τό σύστημα τής εργασίας σέ μικρές ομάδες ολοένα καταχτούσε τή 
διδασκαλία τών φιλολογικοϊστορικών μαθημάτων. Γιά τούς κλάδους αυτούς ή 
βιβλιοθήκη ειχε τήν ϊδια σημασία, πού έχουν τά εργαστήρια γιά τις φυσικές, 
επιστήμες καΐ ήταν επίσης απαραίτητη, δπως και κεΐνα. 

"Ας πάρωμε γιά παράδειγμα τό μάθημα τής ιστορίας σέ μιά τάξη,- πού έχει* 
νά μελετήση τήν περίοδο τής Ευρωπαϊκής ιστορίας από τά 1789 έως τά 1905. 
Ό καθηγητής μοιράζει το θέμα σέ πολλά τμήματα λ.χ. η κατάσταση τής Ευρώ
πης πριν από τή Γαλλική Επανάσταση, ή επίδραση τής Γαλλικής επανάστασης; 
επάνω στήν Αγγλία,, τό βιομηχανικό σύστημα, τά μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
τής Ευρώπης, κ.τ.λ. 

Ή τάξη θά μοιραστή, σέ ομάδες: από 3—5 παιδιά. Κάθε ομάδα θά διάλεξη» 
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.ένα τμήμα ή άν είναι, μεγάλο, μιά υποδιαίρεση τμήματος καΐ θ' άναλάβη νά τό 
«μελετήση βαθιά. ( 

Τό τελικό αποτέλεσμα .τής εργασίας κάθε ομάδας θά είναι νά σύνταξη μιά 
ιέκθεση απάνω στο θέμα, πού μελέτησε, έκθεση συνοδεμένη από χάρτες σχετι-
:κούς, εικόνες, σχήματα, στατιστικούς πίνακες, βιβλιογραφικά σημειώματα κτλ. 
"Αφού κάθε ομάδα μέ τήν βοήθεια τού καθηγητή επισκόπηση συνολικά τό θέ-
.μα της, κάθε παιδί παίρνει ένα ώρισμένο μέρος εργασίας. Έπί τρεις μήνες με
λετά μόνο του, κρατάει σημειώσεις, μαζώνει στοιχεία χρήσιμα, ρωτώντας, αν κά
ποτε έχη ανάγκη, τον καθηγητή. Στο τέλος αρχίζει ή ομαδική εργασία. Συγκεν

τρώνονται ολα τά στοιχεία, χωρία, συγραφεΐς, σχέδια, χάρτες, .άριΐ)μοί, συντάσ
σεται ή έκθεση, συζητιέται, γίνεται δεχτή από τήν ομάδα. Καμιά φορά, άν υπάρ
ξουν ριζικές διαφωνίες μέσα στήν ομάδα, συντάσσεται και έκθεση τής μειονοψη-
'<ρίας. Μέ τή μέθοδο αυτή τής εργασίας, πολύ σπάνια θά βρεθή στήν τάξη παιδί 
^ϊθύ νά μή δοκιμάση τήν εσωτερική ικανοποίηση, πώς βοήθησε αποτελεσματικά 
^γιά νά βγή το γενικό αποτέλεσμα, πώς ήταν απαραίτητη και ή δική του συμβολή 
-χι αυτό. Ή ομαδική εργασία γίνεται τό καλύτερο ψυχοκίνητρα. / 

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Απάντηση ατ'ήν «. Ιμβριώτη, 

Ή κ. 'Ιμβριώτη δέν κατάλαβε καλά τι ζητούσα μέ τά γραφόμενα μου και γι* αυτό ή 
-«απάντηση της είναι μιά απλή αντεπίθεση σέ μερικά σημεία, πού γιά μένα δέν έχουνε σημα-
-σία. Έγώ μέ τα σημείωμα μου, τό ειχα δηλώσει καθαρά, δέν έφερνα δικές μου προτάσεις, 
μά μερικές απορίες, που ζητούσα νά τις ξεδιαλύνη η κ. Ιμβριώτη: 

Έγώ έλεγα: α') για νά εξεταστούν τά ιστορικά φαινόμενα μέ τον ιστορικό υλισμό, θά 
χρειαστή νά γινη μέσα στήν τάξη φιλοσοφική συζήτηση. Γιατί βέβαια άφοϋ γράφη (σελίδα 
286 «Άνναγέννηση») δτι «στο τρίτο" στάδιο τής εργασίας γεννιούνται μέσα στην τάξη προ

βλήματα γιά την κοινωνία και την εξέλιξη τ^ί», πώς μπορεί νά μείνουν άλυτα; Όσο κι άν 
.λέη παρά κάτω, δη ό δάσκαλος πρέπει ν* άποφεύγη τή φιλοσοφική συζήτηση και δτι «στά 
παιδιά πού έχει μπρος του 16—20 χρόνων, σέ σχολείο μέ ανοιγμένες πόρτες και παράθυρα 
•στή ζωή, μάλιστα σαν τή ζωή τή σύχρονη, πού πάλλεται από κοινωνικά προβλήματα, έχει 
υποχρέωση ό δάσκαλος ν' άφήση τό παιδί νά δή κατάματα τήν κοινωνική ζωή και νά τήν 
καταλάβη». δέ μπορεί νά πείση κανένα, πώς ό δάσκαλος και τά παιδιά δέ θά συζητήσουν 
αυτά τά προβλήματα, πού άνάγουνται στή φιλοσοφία τής Ιστορίας, δτι δέ θά ζητήσουν έστω 
και μιά δογματική απάντηση. "Κπειτα, πώς θά καταλάβη τό παιδί τήν κοινωνική ζωή, άν δέν 

-έξηγήση τά ζωντανά κοινωνικά πορβλήματα, πού βλέπει και πού γεννιούνται μέσα στήν 
'τάξη ; 2* αυτό δέν έδωκε καθαρή απάντηση ή κ. Ιμβριώτη. 

β') Έγώ εΐπα, δτι ό ιστορικός υλισμός οδηγεί στά κομμουνιστικά συμπεράσματα. νΑλλο 
-ζήτημα άν είναι σωστός ή δχι ό κομμουνισμός. Τό ζήτημα είναι, άν ό ιστορικός υλισμός 
εχει αμεροληψία και δέν ευνοεί ώρισμένο κοινωνικό σύστημα, γιατί (στή σελίδα 287 "Ανα
γέννηση) ή κ. Ίμβρ. λέει, οτι «θά χρησιμοποιήσουμε τήν επιστημονική μέθοδο, χωρίς νά 
-δενόμαστε από καμιά κοινωνική ή πολιτική προκατάληψης Ήώς είναι δυνατό ό δάσκαλος 
<νά έφαρμόζη τον ιστορικό υλισμό στη διό&σχαλία τον, χωςη; νά βγάνη κομμουνιστικά συμ-
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περάσματα, μέ απόλυτη αντικειμενικότητα και «χωρίς νά παραβαίνη τους νόμους και τάι 
προγράμματα του κράτους στην εχτέλεοη του έργου του ;» Αυτό το σκόπελο προσπά
θησε να ξεφύγη ή κ. Ί μ β ρ . α') μέ το νά μή άναφέρη πουθενά τ ή λέξη ιστορικό υλισμό 
στή μελέτη της β') μέ τύ να αποφυγή τό ϊδιο καί στην απάντηση της καί γ') μέ μια αόριστη 
ομολογία, πού θα την εξετάσω υστέρα. Άλλα-την απάλλαξε ό σύμμαχος της κ. I. Κορδάτος 
στή δική του απάντηση λέγοντας: «'0 ιστορικός υλισμός είναι μέθοδος. &εωρία του Μαρ
ξισμού, ηου είναι επιστημονικά διατυπωμένη από τους ιδρυτές της)),. "Υστερα άπό τή 4 

δήλωση αυτή εγώ δεν έχω να προστέσω τίποτα. 

γ') Έ γ ώ είπα, ότι οί αρχαίοι συγραφείς σε κά&ε σελίδα εξαίρουν tó πνέμα, την π ρ ο 
σωπικότητα, τό χαραχτήρα. Δέ μπορούσα φυσικά ; ποτέ να ισχυριστώ, ότι δέν αναφέρουν 
ολότελα οικονομικά ελατήρια. "Ωστε ήταν περιττός 6~·κόπος της, πού αράδιασε μερικάχ 
παραδείματα, όπου γίνεται λόγος γ ιαοίκονομικούς ανταγωνισμούς. Και βέβαια ή γνώμη τού 
συγραφέα δέν είναι δεσμευτική για μας, μα δέν είναι κι αδ ιάφορη . Για να καταπολεμή-
σωμε τις γνώμες τών συγραφέων εκείνων, χρειαζόμαστε πολύ γερούς ώμους. "Ας γίνη 
πρώτ9 αυτό άπό την ιστορική επιστήμη και υστέρα &à ερ&η ή σειρά του σχολείου. 

δ') Τ ά δυο παραδείγματα, πού έφερα (Κύρου Α ν ά β α σ η καί εκστρατεία Αγησίλαου) , δέν-
έλαβε τον κόπο να τα έρμηνέψη μέ τον ιστορικό υλισμό, παρά μόνο μας πρόβαλε Γερμανι
κούς τόμους. Καί όμως δυο λέξεις ήταν προτιμότερες. Ά λ λ α ή άμεση απάντηση δέν είναι,, 
φαίνεται, τόσο εύκολη, άφοΰ κι ό κ. Κορδάτος δέ μπόρεσε να τα καταφέρη καί ζήτησε μέ 
σοφιστείες να άποφύγη τό πρόβλημα. Καί όμως δέν είναι μονάχα τά παραδείγματα αυτά, , 
πού περιμένουν την εξήγηση τους, είναι άφθονα καθώς λ. χ. ό ασκητισμός, ή πλημμυρά τού· 
Άλεξαντρου του μεγάλου,.καί όλες οί εφευρέσεις, πού έγιναν τυχαία ή από καθαρή πνεμα-
τική εργασία, μα πού άλλαξαν όμως τή μορφή καί τη ζωή της κοινίυνίας πολύ ή λίγο σέ 
διάφορες εποχές, κ. λ. π. 

Ε') Στο παράδειγμα το fi Λεωνίδα ήθελα να τονίσω τό ρόλο^πού παίζουν οί δυνατές π ρ ο σ ω 
πικότητες, οί ήρωες, στήν ιστορική εξέλιξη. Μα ή κ. Ί μ β ρ . παραξενεύεται πώς αγνοώ, ότι μέ 
τή λέξη «παράγοντες στήν ιστορική εξέλιξη» δέν εννοούμε τις προσο)πικότητες. Ά λ λ α ακρ ιβώς 
αυτό ήθελα νά μου έξηγήση. Γιατί τους ήρωες δέν τούς θεωρεί «παράγοντες στήν ιστορική., 
εξέλιξη;» Σ τ ' αλήθεια εγώ «πιστεύω, ότι είναι καί παρά είναι «παράγοντες στήν ιστορική εξέ
λιξη». Στή σελίδα 286 λέει ότι « ό δάσκαλος είν' ανάγκη νά μάθη τύ παιδί να μην άποδίνη, 
τήν τέτια ή τέτια εξέλιξη του κάθε λαού στα άτομα καί στις ομάδες, παρά να ταχτοποιή τό 
άτομα καί τις ομάδες στις κοινωνικές, οικονομικές καί πολιτικές κοινότητες, πού τα γέννη
σαν». Και παρακάτω: «Γιατί τα ειδικά γεγονότα, οσο τά κυβερνάει ή λευτεριά εκείνου που* 
ενεργεί (άφοΰ τό σκοπό > τόν βάζει μόνος"), δέ μπορούν μέ κανένα τρόπο νά ύπαχτοΰν σε > 
καμιά αιτιότητα καί καταντά αδύνατο νά πραγματευτούμε επιστημονικά τό Ιστορικό* 
υλικό, νά βρούμε τους νόμους της εξέλιξης» Ά λ λ α ρ ω τ ώ : Π ώ ς θάφήση ή επιστημονική 
έρευνα τούς «ειδικούς αυτούς παράγοντες» έξω άπό τούς νόμους της Ιστορικής εξέλιξης; Καί-
είναι δυνατό να μήν έχουν καμιά αιτιότητα, άφοΰ παράγουν ώρισμένα άποτολέσματα ; Καί 
όμως ή κ. Ί μ β ρ . έκαμε μια ομολογία στήν απάντηση της. «Τοΰτο μόνο θά πώ, πώς ή π ρ ο 
σωπική θυσία κι ό ηρωισμός θαυμάστηκε καί τιμήθηκε καί τιμιέται παντού καί πάντοτε». 
Μα ό κόμπος είναι νά μας πή,τό γιατί θαυμάζεται καί τιμιέται ό' ηρωισμός, τί αξία έχει; T u 
ρόλο παίζουν οί ήρωες στήν ιστορική εξέλιξη; Κι άν δέν είχαν σημαντική επίδραση στήν 
ιστορική εξέλιξη, θα τούς θαύμαζε ό κόσμος; Βέβαια οί οικονομικοί νόμοι είναι (ορισμένοι 
καί έχουν φανερή, αίτιώδικη σχέση. Ά λ λ α γι 'αύτό είναι σπουδαιότεροι άπό τούς άλλους παρά
γοντες, τούς ήθικοπνευματικούς ; / 

Ά ς μή μου πούν, π ώ ; οί πνευματικές εκδηλώσεις καί οί ή θ ικο ψυχικές δυνάμεις είναι 
στό βάθος υλιστικές (σύμφωνα μέ τήν υλιστική αντίληψη τού κόσμου). Γιατί τότε δέ γίνεται -
"ιστορική συζήτηση, παρά φιλοσοφική, πού δέ μπορεί νάχη κανένα τέλος, γιατί στή σ φ α ί ρ α 
της φιλοσοφίας δέν υπάρχει ποτέ συμφωνία, κι. ό καθένας λύνει τα ζητήματα σύμφωνα μέ το 
φιλοσοφικό του σύστημα. Καί αυτό ίσα-ισα πρέπει να προσέξώμε . Μέσα στό σχολείο τέτια; 
φιλοσοφικά προβλήματα- δεν πρέπει νά γεννηθούν, έστω κι άν μείνουν άλυτα. Ανεξάρτητα· 
άπό τ ή φιλοσοφική αντίληψη τού κόσμου καί της ζωής , ό ιστορικός έχει χρέος νά έξακρι-
βώνη τις ιστορικές πραγματικότητες καί να έξετάζη τις αιτίες τους V.aì τούς παράγοντες όλους, 
τής ιστορικής εξέλιξης. Καί κατά-τήν περίσταση, άλλου, θά'.τονίση, τους οικονομικούς παρά--
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γοντες, αλλού τούς ήθικοπνευματικούς, άλλου τις προσωπικότητες κι άλλου δλους μαζί. Τή 
βαθύτερη σχέση τών οικονομικών καί ηθικών όρων, τών πνευματικών καί υλικών, μου φαί
νεται, πώς μόνο ό ιστορικός, πού φιλοσοφεί , μπορεί νά έξετάζη, όχι όμως κι ό δάσκαλος στό 
σχο>εΐο. "Ας ποοσπαθήση λοιπόν ή κ. Ι μ β ρ ι ώ τ η ν' απάντηση πραγματικά στις αντιρρήσεις 
μου, πού βέβαια γίνονται μόνο καί μόνο μέ αντικειμενικό σκοπό τήν αλήθεια. 

Β Α Σ . Δ Ε Δ Ο Υ Σ Η Σ 

Απάντηση στόν κ. Κορδάτο. 

Ό κ. Κορδάτος μπαίνοντας στή συζήτηση μου μέ τήν κ. Ίμβρκότη μέ μεγάλη του ευχα
ρίστηση μας λέει «Ό ιστορικός υλισμός είναι θεωρία του Μαρξισμού επιστημονικά διατυ
πωμένη άπό τους ιδρυτές της». Αυτή ή ομολογία άταλλάσσει τήν κ. Ι μ β ρ ι ώ τ η άπό τον 
κόπο νά τό όμολογήση ή ίδια, ό π ω : τήν είχα προκαλέσει. Μόνο πού θά έπρεπε νά προστέση, 
ότι συντελεί θαυμάσια στήν εξαγωγή κομμουνιστικών συμπερασμάτων, άλλά καί αυτό «υπο
νοείται». 

Μά μιά πού παραδέχεται ό κ. Κορδάτο : , ότι ό "ιστορικός υλισμός είναι μιά &εωοία, γιατί 
τ ο ύ φαίνεται παράξενο άν έχουιιε δισταγμούς καί απορίες νά τή μπάσωμε στό σχολείο; Γιατί 
απορεί καί νομίζει, πώς όλοι οί άλλοι παρανοούν εκείνο, πού πολεμούν, δηλ. τον υλισμό σ α 
φιλοσοφικό σύστημα, πολύ δέ περισσότερο σαν επιστημονική αλήθεια ; Ε μ ε ί ς παρανοούμε ή 
τού λόγου του; Ά λ λ ά είναι άραγε ό "ιστορικός υλισμός άπό> υτη αλήθε ια ; Είναι μιά θεοορία 
επιστημονική, θά πήτε. Πολύ καλά. Μά οί επιστημονικές θεωρίες δέν είναι επιστημονικές 
αληθείς κι έχουνε σχετκή αξία, πού εξαρτιέται άπό τήν εφαρμογή. Ή εφαρμογή τής θεωρίας 
θά δείξη, άν μπορή νά έξηγήση όλα τά σχετικά φαινόμενα, μά όλα, γιατί καί ένα μόνο ν 
άφήνη άλυτο, τότε ή επιστήμη αναζητάει νέα θεωρία, πού νά ίκανοποιή τό ?^ογικό καί νά 
έξηγή όλα τά φαινόμενα. 

Γι ' αυτό προτού νά ύποθετη, τι υπόθετου" οί άλλοι, καί νά τούς έπικρίνη, κ α / ά θά 
κάνη νά καταγίνη στήν εφαρμογή τής θεωρίας του επάνω στά ιστορικά γεγονότα καί νά λύση 
όλα τά προβλήματα καί τις αντιρρήσεις, πού του προτείνουν, χωρίς βρισιές, πού φανερώνουν 
μονάχα τ ή δική του αδυναμία. 

Μέ κατηγοράει, ότι δέν έχω επιχειρήματα. Καί όμως είχα φέρει δυο παραδείγματα, τήν 
Κύρου ανάβαση καί τήν εκστρατεία τού Ά γ η σ ι ) ά ο υ στήν Α σ ί α . Καί είχα προκαλέσει τήν κ. 
Ι μ β ρ ι ώ τ η νά τά έρμηνέψη μέ τον ιστορικό υλισμό. Ούτε κείνη τό έκαμε ούτε ό κ. Κορδάτος . 
Κι αυτό, ώς τήν ώ ρ α είναι απόδειξη, ότι δέν μπορούν νά τά έρμηνέψουν. Ά ν τό κατορθώ
σουν θά παραδεχτώ τή θεο>ρία τους. "Ολα τάλλα είναι περιττά. 

Δέ μέ νοιάζει μένα άν ή φιλοσοφία του Μαρξ είναι υλιστική ή όχι. Αύεό τά πράματα 
στό σχολειό δέν έχουν εή θέση τους. Τον ύστορικό υλισμό τόνε θέλω στήν πράξη. Έ δ ώ , νά· 
μας έρμηνέψη τά "ιστορικά φαινόμενα μέ συνέπεια στόν εαυτό του και μέ αμεροληψία και 
μέ απόλυτο σκοπό τήν άλή&εια Δέν είναι δουλειά τής "ιστορίας νά έξετάση, άν οί ηθικές 
καί πνευματικές δυνάμεις είναι κατά βάθος υλιστικές έκδηλ(όοεις ή όχι. Τό βάθος αυτό είναι 
σκοτεινό καί μόνο ή φιλοσοφία τό ψηλαφίζει. Δουλειά τής ιστορίας είναι νά έξετάζη τις 
αποφάσεις καί τις πράξεις τών άνΟροόπων καί τών λαών. Καί μεΐς λέμε, ότι κάθε άνθρωπος 
καί κάθε λαός παίρνει τις αποφάσεις του καί ενεργεί κσί άπό ήθικοπνευματικούς λόγους καί 
άπό οικονομικούς. 

Καί στήν Ελληνική επανάσταση τού 21 λ. χ. θά έξετάση ή Ιστορία, άν αυτή έγινε, επειδή 
ή Τουρκία έπίεζε οικονομικά τούς "Ελληνες ή ηθικά, άν οί κλέφτες έγίνονταν κλέφτες, γιατί 
δέν είχαν ψωμί νά φάνε ή γιά νά εκδικηθούν τήν τιμή τής αδελφής ή τής κόρης ή τή δική 
τους, ή γιά ν' αποφύγουν ττν αλλαξοπιστία."Υστερα άπό τήν άλωση, τήν άλλη μέρα, έχουμε 
τήν αντίδραση τού κλέφτη καί τού χωρικού καί τού εργάτη. Αντίθετα οί πλούσοι ή έφυγαν 
στό εξωτερικό, ή έγιναν φτο^χοί σάν τούς πολλούς, ή άλλαξοπίστησαν κάί τά περνούσαν μπέϊκα, 
ή ήσαν φίλοι όπα>σδήποτε μέ τούς Τούρκους. Τήν αδιάκοπη αντίδραση ενάντια στόν τύραννο 
δέν τήν έκαναν οί «μεγαλοαστοί». Τό αντίθετο μάλιστα. Καί τήν επανάσταση δέν τήν έκαναν 
οί μεγαλοαστοί. Οί «φιλικοί» δέν ήταν συμφεροντολόγοι καθόλου, όταν διωργάνωναν τήν 

επανάσταση. Καί όταν προσηλυτίζανε τούς "Ελληνες στήν επανάσταση, δέν τούς έδιναν ούτε 
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τούς έταζαν παράδες, παρά τους ώρκιζαν στη θρησκεία και στη λευτεριά. Βέβαια δέν 
αρνιέται κανείς, πώς ή λευτεριά περιέχει ελπίδες και γιά τήν οικονομική καλυτέρεψη. Αυτό 
δ ά έλειπε. Μέσα στή λευτεριά ειν' άνάμιχτα συνυφασμένες δλες οί ελπίδες. Και στήν εφτά
χρονη κι αίματοστάλαχτη επανάσταση δείχτηκαν ήρωες, καθώς οί Διάκος, Μπότσαρης, Παπα
φλέσσας, Κανάρης, κτλ., και μαζί μ' αυτούς αμέτρητοι σύντροφοι στήν αυτοθυσία, πού μόνο 
γιά τήν πατρίδα και τή θρησκεία έπεφταν στή φωτιά, μή λογαριάζοντας τίποτ' άλλο. Κι 
αυτοί άναψαν και κράτησαν τήν επανάσταση περισσότερο και υστέρα οί άλλοι. Αυτές είναι 
πραγματικότητες, πού είναι χτεσινές και βουίζουν ακόμα στ 5 αυτιά μας. "Οταν ό ιστορικός 
υλισμός αρνιέται τις πραγματικότητες αυτές, ή δεν τις θεωρεί σπουδαίες γιά τήν ιστορική 
εξέλιξη, τότε δέν είναι ούτε επιστήμη ούτε αλήθεια ούτε αμερόληπτος κριτής. 

Ποια είναι τά επιχειρήματα του κ. Κορδάτου ; «Στήν Κύρου ανάβαση, λέει, γίνεται 
έμμεσα και κάποτε άμεσα φανερός λόγο : γιά τις οικονομικές αντινομίες». Ποιες δμως είναι 
σύτές και τί σχέση έχουνε μέ τήν αιτία της εκστρατείας αυτής, δέ μας τό λέει. ΓΥ αυτόν «επι
φανειακά φαίνεται, πώς έγινε ή εκστρατεία από καπρίτσιο». Ά λ λ α στο βάθος ; εμπρός λοιπόν. 
Γιατί αποφεύγει τήν απάντηση μέ τήν περίφημη λοξοδρομία το»~ καλού παληκαριοϋ, ρ(οτώ.ν-
τας ειρωνικό «μήπως έγινε χάριν αναψυχής;» Και απλώνοντας τό ζήτημα λέει: « Ό αρχαίος 
Ελληνικός κόσμος εΐναι μίσ ολόκληρη ιστορική εποχή. Στο σύνολο της λοιπόν θά τήν εξε
τάσουμε, κι όχι μονάχα στήν εκστρατεία του Ξενοφώντα» (διάβαζε : Κύρου). Και τό ιστορικό 
σύνολο δέν αποτελείται από μερικές μορφές και ενέργειες κι αυτές δέν πρέπει νά τις έξετάζη 
ό ιστορικός υλισμός του κ. Κορδάτου ; "Ωστε εγώ ζητιόντας τήν εξήγηση της αιτίας τής 
εκστρατείας αυτής μέ τον ιστορικό υλισμό, δέν καταλαβαίνω τον ιστορικό υλισμό ! «Πριν από 
τήν εκστρατεία του Κύρου, λέει, υπάρχει ένα κράτος Περσικό, πού πολλές φορές αποπειρά
θηκε νά ξαπλωθή στή Μεσόγειο». Και λοιπόν; ' Γ ! ύπαρξη αύτη του Περσικού κράτους και 
οί απόπειρες του νά ξαπλωθή στή Μεσόγειο τί σχέση έχουνε μέ τήν απόφαση και τήν έχτέ-
λεση τής εκστρατείας του Κύρου ; Ά μ ' εύκολώτερα μπορούσε νά πή : «Πριν από τήν εκστρα
τεία του Κύρου ύπαρχε ή γέννηση του Κύρου και τό φαί, πού ξοίδεψε τό στομάχι του 
γιά νά φτάση ώς εκείνη τήν ηλικία, πού αποφάσισε νά πολεμήση τον α δ ε ρ φ ό του». Πριν 
από τη θυσία του Λεωνίδα, λέει, ύπαρχε ή Περσική επιδρομή». Μπράβο λογική. « Ά ν δέν 
έρχουνταν οί Πέρσες, δέ θά θυσιαζόταν ό Λεοονίδας ! » . Και μιά ερώτηση : Μόνο τό γιατί έγινε 
ή Περσική επιδρομή στήν Ε λ λ ά δ α , είναι χρήσιμο και σο>στό νά έρμηνέψη δ ιστορικός; Τό 
γπτ'ι απότυχε, τό γιατί νίκησαν οί "Ελληνες και τί ρόλο έπαιξε ή νίκη αυτή γιά τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισ ιό, δέν είναι σωστό νά τά έρμηνέψη; Και τί νομίζει ό κ. Κ ο ρ δ ά τ ο ς ; Ή 
θυσία του Λείονίδα μέ τούς 390, ή μεγαλοφυία τού Θεμιστοκλή, ή αυτοθυσία, των Αθηνα ίων , 
πού άδειασαν τήν Α θ ή ν α δυο φορές, και γενικά ή ηθική υπεροχή τού Ελληνισμού δέν εΐν' 
εκείνα, πού νίκησαν τούς Πέρσες ; Π ώ ς ή υλική βία, ό χείμαοος, αυτός τής Α ν α τ ο λ ή ; ί/χασε 
τό ηθικό του και έφυγε ντροπιασμένος πίσω ; Ά π ό τήν οικονομική του κατάσταση ; "Η μήπως 
αυτά είναι, λεπτομέρειες, πού δέν ενδιαφέρουν τον ιστορικό υλισμό του κ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ ; « Τ ό 
βασικό ζήτημα, λέει, είναι άν υπήρχαν κοινωνικές τάξει - στήν αρχαία εποχή και συνάμα άν 
υπήρχε πάλη των τάξεων». "Αλλη ανακάλυψη αυτή ! Μά άν πάοη ότοιαδήποτε ιστορική 
φυλλάδα* Όά δη, ότι καμμιά δέν αρνιέται αυτό τό βασικό ζήτημα, και κανείς δάσκαλος δέν 
εΐνσι, πού νά μην έξ=τάζη τις κοινωνικές τάξεις κάθε εποχής καθώς και τις συγκρούσεις, πού 
έγιναν μεταξύ τους. Ό κ. Κορδάτος χολιασμένος, γιατί τού πατήσαμε τά οικόπεδα, μας, 
έγραψε μιά σαλάτα ρούσικη άπό παρενθέσεις, υποθέσεις και επιθέσεις. Γιά τον κ. Κορδάτο 
δσοι δέν πιστεύουν τήν υλιστική αντίληψη, δέν είναι επιστήμονες. Αυτός βέβα ια ίεροφάντης 
τού Μαρξ στήν Ε λ λ ά δ α είναι και ό μόνος επιστήμονα". Και οποίος δέ συμφωνάει μέ τον ίερο-
φάντη και δέν είναι «πιστός», δέ νοιώθει τή θεωοία τοϋ Μάρξ. "Ολοι οί άλλοι "Ελληνες 
«ακόμη και μερικοί ξένοι», έχουν παρανοήσει τον ιστορικό υλισμό και γενικά τό Μαρξισμό μέ 
τήν υλιστική του φ ιλοσοφία ! 

Β Α Σ . Δ Ε Δ Ο Υ Σ Η Σ 
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Ο κ. Κορδάτος καί ή μαρξική επιστήμη 

Ό κ. Κορδάτος στήν τελευταία του απάντηση, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ανακήρυξε τον εαυτό 
του τό μόνο γνήσιο ερμηνευτή τού μαρξισμού. Μ* ό σ α δμως έγραψε μας έκαμε πιά νά 
βεβαιωθούμε, πώς μπορεί νά είναι Ινας πιστός οπαδός, μπορεί νά ξέρη νά κάνη πολεμική, 
μά δέν εχε.ι τήν πνοή εκείνη, πού ξεχωρίζει τον επιστήμονα άπό τον ύποταχτικό ερμηνευτή 

" Ά φ ο ΰ έκαμε τήν ανακάλυψη, πώς ή φιλοσοφία τού μαρξισμού είναι ολότελα υλιστική, μας 
εΐπε, πώς εμείς δέν τό είχαμε καταλάβει. Μά άν εμείς δέν είχαμε καταλάβει αυτή τή θέση 
-ό κ. Κορδάτος χρησιμοποιώντας τύν δρο «ολότελα υλιστική», μέ ένα αρνητικό έπιδιορισμό, 
«δχι άλλά Μποϋχνερ κ.τ.λ.» δέ μας φώτισε καθόλου. Γιά μας αυτή ή στάση τού κ. Κορδά
του, δέν είναι καθόλου ανεξήγητη. Καί άλλοτε ό κ. Κορδάτος μπερδεύτηκε δουλεύοντας μέσα 
στις προϋποθέσεις τού μαρξισμού. Στή σελίδα 30 τής Νεοελληνικής πολιτικής ιστορίας του, 
βλέπει κανένας τήν ίδια αγωνία στή σκέψη τοϋ κ. Κορδάτου, πού θέλοντας νά φτάση σέ 
κάποιο γνωσιολογικό θετικισμό, μένει στή μέση τού δρόμου. Ά π ό ένα τόσο καλό γνώστη τοϋ 
μαρξισμού, θά είχε κανένας τήν απαίτηση νά έχη στο νοϋ του, πώς πολλές φορές προταθήκανε 
τ«αί άλλοι όροι έχτός άπό τον δρο υλισμός, πού κρατήθηκε γιά είδικούα λόγους. 

Μας είπε ακόμη, πώς δέν καταλάβαμε άπό ποϋ ξεκινάει ό μαρξισμός. Έ 5 ώ ό κ. Κορδάτος 
ήθελε νά πή, πώς δέ δεχόμαστε τή βάση, πού παίρνει αυτός, εμείς συζητάμε ένα σημείο, πού 
γιά τον κ. Κορδάτο είναι αποδειγμένο. Ό λ ο φ ά ν ε ρ ο είναι ένα τεράστιο σφάλμα, πού παίρνει 
γιά απόδειξη τή θέση, πού πρέπει νά άποδειχτή. Εμε ίς απορούμε, πώς κάθεται καί κάνει συζή
τηση έπειτα άπό τήν αντίληψη του αυτή καί δέ μ ά ; κατακεραυνώνει ρίχνοντας απάνω 
μας τήν κατηγορία τοϋ στενόμυαλου συντηρητικού ή τοϋ πανάθλιου αργυρώνητου τής 
μπουρζουαζίας. 

"Αν, δπως λέει ό κ. Κορδάτο : , τόσοι άνθρωποι δέν κατάλαβαν τή βασική θέση τοϋ Μ α ρ 
ξισμού, πού μονάχα ό κ. Κορδάτος «όρθοτομε ΐ» , θ ά πή πώς ή θέση αυτή είναι δυσκολονόητη, 
πολυσύνθετη, δχι απλή. Μά εμείς, επειδή είμαστε βέβαιοι, πώς ή θέση αυτή—δπως δλες οί 
επιστημονικές αρχές—είναι πολύ άπλή, μπορούμε νά ποϋμε, πώς 6 κ. Κορδάτος δέν έχει 
δίκιο νά τή φαντάζεται κάπως περίπλοκη, μυστηριώδικη, απρόσιτη στους βέβηλους θνητούς. 
Αυτό, είναι γνώρισμα μιας νοοτροπίας ολότελα δογματικής, ή επιστήμη λέει « Σ ο φ ό ν τό σαφές .» 

Θά παρακαλούσαμε ακόμα, νά μας έδινε τό δικαίωμα ό κ. Κορδάτος, νά λέγαμε δυο λόγια 
γιά τον τρόπο τής συζήτησης. Πολύ σ ω σ τ ά γράφει ό κ. Κορδάτος , πώς ό Ιστορικός υλισμός 
δέν είναι γιατροσόφι, χτυπώντας έτσι τήν επιπόλαιη αντίληψη, πού επικρατεί γιά τον ιστορικό 
υλισμό στους μισομορφωμένους διανοούμενους καί πού θϋμα της είναι καί δ κ. Δεδούσης. 
Ατττό τ ό σημείο ίσα ίσα έπρεπε νά άναλυθή περισσότερο. "Οπως διατυπώθηκαν όμως τά 
πράματα αμφιβάλλαμε, άν θά βγή κανένα αποτέλεσμα. Γιατί, όπως ό κ. Κορδάτος έβαλε ένα 
ερώτημα γενικά εκφρασμένο καί ορθό στήν επιστημονική άποψη «υπήρχαν κοινωνικές τάξεις 
καί .πάλη. ταξική στήν αρχαιότητα», πολύ φοβούμαστε , πώς κάποιοι αντίπαλοι του 
θά αρχίσουν νά ξεφυλλάνε τούς αρχαίους, γιά νάβρουν μέσα σ' αυτούς νεώτερους 
καπιταλιστές καί προλετάριους. Καί άφοΰ βέβαια δέ θά μπορέσουν ναύρουν τέτιους, θά 
αρχίσουν νά βάλουν πάλι τις φωνές καί έτσι ή συζήτηση δέ θά τελεκυση. Χρέος μας είναι, 
σέ κάθε συζήτηση, νά μή ζητάμε εγωιστικά θριάμβους πάνω σέ άκατατόπιστους συζητητές, 
μά νά χύνωμε, όσο μπορούμε περισσότερο φ ω ς . 

Καλαμάτα 18-5-27 Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Λ Η Σ 
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Ν. I. ΛΟΥΒΑΡΙ, (καθηγητή της εισαγωγής και ερμηνείας τήα Κ. Διαθήκης στη Θεο
λογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Α θ ή ν α ς ) . Θρησκειολογία και Καινή Διαθήκη 
(Λόγος έναρχτήριος). 

Ό έναρχτήριος τού κ. Λούβαρι δέν έχει φυσικά τό ϊδιο ένδιαφέρο, πού έχει ό έναρχτή
ριος του κ. Καλλιτσουνάκη. "Ενας καθηγητής της θεολογίας ή καλύτερα της ερμηνείας τής 
Ν. Διαθήκης, τι έχει νά προστέση στήν επιστήμη ; Φυσικά τίποτα. "Επειτα, οι δικοί μας πανε
πιστημιακοί θεολόγοι, είναι τόσο κολλημένοι στήν παράδοση ώστε, άπό την τέτια παθητική 
τους θέση, ν' άναγκάζωντσι φωνογραφ ικά , νά ξαναμαοοι ίν τά επιχειρήματα των Πατέρων τή 
Εκκλησίας. 

Στήν Ευρώπη όμως , μέ κέντρο τή Γερμανία άπό τήν εποχή του Στράους (1808—1874) τά 
ζητήματα, πού θίγουν τά ευαγγέλια μέ αφετηρία αυτό τό ζήτημα τής ιστορικότητας τού Χρι
στοί» και τής καταγωγής τού χριστιανισμού εξετάστηκαν άπό όλες τις μεριές, ιιέ τό φ ω ς τής 
επιστήμης. Α κ ό μ α και θεολόγοι ανακατεύτηκαν στή συζήτηση, μέ αρκετή δόση έλευτεροφρο 
σύνης. Ή θεολογική Σχολή του άθηναίϊκου πανεπιστήμιου, άν και έχη νά δείξη ένα Θεό
κλητο Φαρμακίδη, δέν έχει νά παρουσίαση πσΛ·ω στα ζητήματα αυτά, καμιά τέτια προοτότυπη 
εργασία. 

Άκολουδάε ι πιστά και τι<φ?ά τήν παράδοση. *0 κ. Λούβαρις, άν και καμο>νεται τό νεω
τεριστή και φιλελεύθερο, δέν τόλμησε νά ξεφύγη άπό τά όρια του στενού θεοκρατισμού. Ά ν 
κι αναρίθμησε ονόματα και σχολές μέ-φράσεις μπερδεμένες και σκοτεινές (θά μιλήσω παρα
κάτω για τό ζήτημα αυτό), κατάληξε στο ϊδιο, τό πασίγνωστο θεολογικό συμπέρασμα, πώς ó 
χριστιανισμός έχει θεϊκή καταγωγή, πώς είναι ή^ρησκείτ* τής «άποκαλύψεως». 

Νά παρακολουθήσουμε τον κ. Καθηγητή στή σειρά των συλλογισμών, πού κάνει, είναι αδύ
νατο, γιατί δέν υπάρχει συνοχή. Ξεδιαλύνομε μόνο τά βασικά σημεία τής γνώμης, πού 
διατύπωσε, αναφορικά μέ τή θέση τού χριστιανισμού απέναντι στήν ιστορική επιστήμη. Π ρ ώ τ α 
πρώτα δέ μας καθορίζει τά «Ορια» τής θρησκειολογίας σάν επιστήμης. Κάνει μερικές τέτιες 
απόπειρες, χωρίς νά κατάληξη σε κανένα συμπέρασμα. Είνε «εκλεκτικός»; « Ή ορθόδοξος 
ερμηνεία—λέει - δύναται και οφείλει νά ποιείται χρήσιν τών θρησκειολογικών λεγομένων 
μεθόδων, τό μεν ίνα τηρή έαυτήν επί τού συγχρόνου επιστημονικού επιπέδου, ιό δέ ίνα ένι-
σχύη τήν περί ειδικής και πλήρους έν τω Ι η σ ο ύ άποκαλύψεως τού θείου πεποίθησιν τών 
σπουδαστών, αλλ* ώς είπομεν, ή ιδέα, ά φ ' ής θά όρυάται προς τούτο, είναι ή τής ειδολο
γικής επιδράσεως. Τούτο περιέχει ήδη, έν έαυτφ τήν προϋπόθεσιν τής άποκαλύψέως και δή τής 
ειδικής έν τφ χριστιανισμώ άποκαλυψεως τού θεού». Μά ά φ ο ύ ό χριστιανισμός είναι ή θρη
σκεία τής «άποκαλύψεοος», τότε τί χρειάζεται ή θρησκειολογική έρευνα; "Η υπάρχει ένα 
δομένο, αποδειγμένο γεγονός και στήν περίπτωση αυτή ή έρευνα δέ χρειάζεται, γιατί είναι ή 
άρνηση τής άπό τά πριν απόδειξης, ή δέν υπάρχει, οπότε «ή προϋπόθεσις τής άποκαλύψεως» 
πέφτει, ά φ ο ύ ή έρευνα προϋποθέτει αμφιβολία. 

Μά ό κ. Λούβαρις, πού διορίστηκε μάλιστα άπό τον Πάγκαλο, καθηγητής τής κοινω
νικής φιλοσοφίας (!!) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δέν πολυσκοτίζεται γιά τέτια μικρο
πράματα και απαντάει άξιωματικώτατα: «τό δικαίωμα προς τήν προϋπόθεσιν ταύτην, θά ήδύ-
νατο να τεθή έν άμφιβόλω, μόνον υπό τής θετικοφροσύνης ή τού υλισμού. Α γ α θ ή τύχη. 
Εις μέν τον δεύτερον ουδέποτε (!) προσέσχε τον νουν ή επιστημονική (:) φιλοσοφία, ή δέ 
πρώτη αποτελεί μίαν θεωρίαν παρά τάς λοιπάς και αναντιρρήτως ουχί τήν κρατίστην». Ό 
?wαός, σέ παρόμοιες περιπτο')σεις, λέει : «πάρτον στ<ύ γάμο σου, νά σου πή και τού χρόνου». 
Μά στήν περίπτωση, πού ή «θετικοφροσύνη» δέν αξίζει μια πεντάρα, μά είνε μιά σάν τίς 
άλλες θεωρίες, γιατί αναγκάζεται ό α. Λούβαρις «ν' άπαντάη στά επιχειρήματα της; Ό 
έναχτήριος του έμμεσα είναι μιά απάντηση στήν επιστημονική κριτική τών χριστιανικών 
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πηγών, άπό τά χρόνια τού Στράους ώς τά σήμερα. "Επειτα τί είναι πάλι αυτή ή «επιστημο
νική φ ιλοσοφία» , πού αρνιέται τάχα τον υλισμό ; Μήπως ή θ ε ο λ ο γ ι α τ ο υ ; 

Ω σ τ ό σ ο τήν έρευνα τής ιστορικής επιστήμης πάνω στο χριστολογικό πρόβλημα, (έρευνα: 
απόλυτα θετική και υλιστική), ό κ. Λούβαρης τήν αναγνωρίζει σάν αναγκαίο στοιχείο τής 
εξήγησης και τής ερμηνείας τής Κ. Διαθήκης. « Π ά ς τις-λέει-θά όμολογήσ^, ότι δέν είναι 
δυνατόν ν' άγνοή ή ορθόδοξος θεολογία,, τήν τεραστίαν έκείνην έρευναν, και διότι τούτο δέν 
θ ά ήτο επιοτημονικόν και διότι ή άγνοια αύτη ενέχει έν εαυτή, τον κίνδυνον νά όδηγήση 
εις αντίθετα πρός τά δι' εαυτής προδικασμένα, ύφ ' ημών αποτελέσματα». Π ώ ς ; γιατί; 
Ή «τεραστία έρευνα» πάνω στο χριστολογικό ζήτημα δέ στηρίζεται στις θετικές προπάν
των επιστήμες : Οί κριτικές τού Βαι ίΓ, τού Καλτώφ, τού βτηιΐιι,. τού Μπρούνο Μπάουερ, 
κλπ. δέ στηρίζονται στο θετικισμό ; Μά ό κύριος καθηγητής τής ερμηνείας τών Ευαγγελίων 
σάν τό καλό τό παλληκάρι, ξέρει κι άλλο μονοπάτι. « Ή επιστήμη, λέει, είνε προπάντων 
μέθοδος» . Περιορίζοντας έτσι αυθαίρετα τό σκοπό και τό έργο τής επιστήμης, νομίζει πώς 
βρίσκει μιά «δικαιολογία», γιά νά στηρίζη τά γρονθοκοπούμενα· συμπεράσματα του. Φαίνεται 
όμως, πώς ούτε μέ τον αυθαίρετο αυτό δογματισμό, μένει ευχαριστημένος και γι* αυτό νομίζει 
πώς «ή ελληνική θεολογία, δεχόμενη τάς σήμερον ισχύουσας ίστορικάς μεθόδους έν τή έρεύνη, 
τού αντικειμένου αυτής, ουδόλως είνε υποχρεωμένη νάόρμάται και άπό τών μεταφυσικών προϋ
ποθέσεων, ά φ ' ών κατά τό πλείστον έγεννήθησαν αί μέθοδοι έκεΐναι». Τί θέλει νά πή, δέν 
πολυκαταλαβαίνομε. Νά φταίη άραγε ή καθαρεύουσα, γιά τό όλο ασυνάρτητο ύφος τού κ. 
καθηγητή ή μήπως ό ίδιος εφαρμόζει τό: μιά στο καρφί και δυο στο πέταλο ; Είνε γνωστό,, 
πώς ή Ιστορική κριτική άπό τό Στράους και δ ώ θ ε , τόσο γιά τό ζήτημα τής Ιστορικότητας τού 
Χριστού , όσο και γιά τό περιεχόμενο και τήν ιστορικότητα τών Ευαγγελίων, δέ στηρίζεται 
καθόλου σέ «μεταφυσικές προϋποθέσεις». Ή μεταφυσική είναι αποκλειστικό έργο τών θεο
λόγων. Μά ά φ ο ύ «ή ελληνική θεολογία δέν είναι ουδόλως υποχρεωμένη νά όρμάται και 
άπό τών μεταφυσικών προϋποθέσεο>ν» (σ. 19), τότες, πώς οί οπαδοί τής θετικοφροσύνης (διά
βαζε θετικών επιστημών) και τού υλισμού (και μάλιστα τού διαλεχτικοϋ υλισμού), δέ λογα
ριάζονται άπό τήν «έπιστημονικήν (;) φ ιλοσοφίαν» ; Ό κ. Λούβαρις γιά- τίς αντιφάσεις του 
αυτές, φυσικά δέ μας δίνει καμιά εξήγηση. Χρο>στάει μόνο «χάριτας στήν καθαρεύουσα», πού 
τ ό σ ο πολύ τόνε βοήθησε ν' άπαγγείλη μπροστά σ 'ένα σ ω ρ ό «επίσημους», τον έναρ/τηριο του 
χωρίς καμιά λογική συνοχή. 

Είν' αλήθεια, πώς σέ παρόμοιες περιπτώσεις ή καθαρεύουσα, ή αρχαΐζουσα μάλιστα τού 
κ. Λούβαρι, είνε «άγγελος προστάτης», γιά όσους άερολογούν. Μά στή συγκεκριμένη αυτή 
περίπτωση, μπορούμε νά πούμε, πώς έκαμε τό θάμα της. "Εβγαλε άσπροπρόσο;πο τον κ. 
Καθηγητή, πού όχι μόνο «έδρεψε συγχαρητήρια», μά και πήρε και εισιτήριο γιά τό Πανεπι
στήμιο τής Θεσσαλονίκης. 

Νά ό λόγος, πού γιά αερικούς είναι τόσο προσφιλής ή καθαρεύουσα. Ή καταραμένη 
δημοτική δέν έχει τέτια ευλυγισία, ούτε μπορεί νά σκεπάση τήν άρλουμπολογία κανενός 
καθηγητή. 

1 Ε Κ . Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Σ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ Π Ο Ι Η Σ Η 

ΔΩΡΑΣ ΜΟΑΤΣΟΥ : Στίχοι. 9 Αθήνα, 1927. 
"Ο,τι προπάντίον λείπει άπό τούς Στίχους τής Δας Μοάτσου είναι ό λυρικός παλμός. Στά 

ποιήματα της δέ βρίσκουμε ούτε μιά εικόνα έντονα χρωματισμένη ή παραστατική. Ό τόνος 
τους είναι σχεδόν μόνο αφηγηματικός. Ή Δ α Μοάτσου διηγιέται κάποιες νοσταλγίες γιά. 
μέρη, όπου έζησε άλλοτε, κάποιες μελαγχολικές της διαθέσεις,, άπό όπου δέ μπορεί νά άπο-
λυτρωθή, όσο κι άν έπιθυμή τή χαρά, κάποιες μοναξιές βαριές. 

Ή Δα Μοάτσου κάνει τό λάθος νά τσ λέ ι όλα" δέν κρατάει τίποτα· κο»·φό. Σ έ τίποτα δέν 
έπεχτείνεται πέρα άπό τά ποιήματα της κι αυτό στερεί αναγκαστικά τοι<ς Στίχους της άπό τήν 
εσωτερικότητα τους. Ή πολπ επεξηγηματική και κάποτε και πεζολογική έκφραση, πού κάνει 
και κατάχρηση τών υποκοριστικών, ρηχαίνετ και άδττταττζει τον πόνσ. Τό πόσο- είναι αδύναμη 
ή δημιουργική Ικανότητα τής Δας Μοάτσου, γίνεται ολότελα φανερό, όταν προσπαθή ν ά 
άναστήση μερικούς αρχαίους θρύλους Κανδαύλη, τής 'Αφροδίτης τό> Παράπονο> Πηνελόπη, 
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.Πεν&εσίλεια, καί δεν κατορθώνει οΰτε νά μας μεταφέρη μέσα στην αρχαία ατμόσφαιρα, οΰτε 
νά ολοκλήρωση μια συχρονεμένη σύλληψη των αρχαίων θρύλων*. Άπλα και μόνο διηγιέται 
τους θρύλους αρκετά άτονα. Ή ίδια ανεπάρκεια παρατηριέται και στα ποιήματα μέ επαναστα
τική τάση : Πό&ος, Μοδιστράκι. Οί Στίχοι είναι μιάσυλλογή ποιημάτων πολύ φτωχή, μάλι
στα όταν.συλλογιστούμε, ότι αντιπροσωπεύει εργασία 12 χρόνων (1915—1927), πού παρουσιά
ζεται χωρίς καμιά εξέλιξη, εντελώς στατική. Παρ 1 δλα αυτά, κι όσο άν λείπη από τους 
Στίχους ή «ποιητική» πνοή, δέ μπορούμε νά μή διακρίνομε μέσα στ6'*κά$ε -ποίημα, μια 
λεπτότητα, μιά αβρότητα και τρυφερότητα και μιά ειλικρίνεια, πού δεν είναι δυνατό νά μας 

«αφήσουν ολότελα αδιάφορους κι ασυγκίνητους. Μιά διάθεση πολύ πικραμένη, πολυ ραφινα
ρισμένη, μά και πολύ άδύνομη, πού νοσταλγεί τή χαρά και δέν τή βρίσκει κι υποφέρει στή 
Μοναξιά και δέν κατορθώνει ούτε ν3 άπολυτρωθή μέσα στήν αϊστητική έκφραση και μετά
δοση της πονεμένης αναζήτησης. Τό βιβλίο της Δας Μοάτσου παρ 3 δλες τις ελλείψεις του, 

-είναι ευγενικό και συμπαθητικό. 
Ό στίχος καί ή γλώσσα της Δας Μοάτσου δέν παρουσιάζουν τίποτε τό καινούργιο. Δέ μάς 

σταματάει, ούτε μιά πλούσια λέξη* οί εκφράσεις είναι κοινές, μά ρέουν κανονικά, αβίαστα 
καί, συχνά έχει τό όλο ποίημα αρκετή μελωδικότητα. 

"Ολα τά ελαττώματα, μά καί οί αρετές των Στίχων της Δας Μοάτσου φαίνονται καθαρά 
-στήν Πρώτη Μόνωση. Είναι γιά τήν αντίληψη μου τό πιο άρτιο κι ολοκληρωμένο καί πιο 
:πρωτότυπο ποίημα της συλλογής. 

Μά μέσ' στήν κάτασπρη ψυχοΰλα της 
μέ τή χαρά φωλιάζει ή λύπη, 
μεσ' στ-ό μεθύσι τό ανοιξιάτικο 
νιώθει σάν κάτι νά τής λείπη. 

Σέ ποιόν νά πή τό πόσο είναι όμορφα 
τά λούλουδα καί τά πουλάκια ^ 

καί στο λαιμό σάν άδερφουλα του 
νά ρίξη τάσπρα της χεράκια ; 

Καί στ* ανοιξιάτικο σουρούπωμα, 
πού οί μυρουδιές τήνε κυκλώνουν 
στο πρωτογνώρισμα τής μόνωσης 
τάθώα ματάκια της βουρκώνουν. 

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

-ΛΙΛΒ.Σ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗ Μιά Πόρνη. Άθήνα ΖΗΟ. Τσουκάλα 1927, οχ. ψ μ. σελ. 115 δρ. 20 

Τό πρώτο διήγημα τής Κας Πριονιστή «Κάτω άπό μιά Προσταγή», πού εκδόθηκε πέρυσι, 
-ήταν ανώριμο καί παρουσίαζε αρκετές ατέλειες, έδινε όμως πολλές ελπίδες γιά τήν εξέλιξη 
του συγραφέα του. Γραμένο γύρω άπό τήν οδυνηρή περιπέτεια μιας γυναίκας, φανέρωνε 
μιά προσπάθεια τού συγραφέα ν1 αντιμετώπιση βαθιά κάποια επιταχτικά γυναικεία προ
βλήματα καί νά συγκίνηση τον αναγνώστη, χωρίς νά ξεφύγη άπό τήν περιοχή τής αυστηρής 
Τέχνης. Είχαμε πιστέψει, πώς ή Κα Πριονιστή θά μάς έδινε στο μέλλον έργα λογοτεχνικά 
πολύ σύχρονα καί πολύ ανθρώπινα. -

Είχαμε πιστέψει, καί γι' αυτό είναι σήμερα μεγάλη ή άπογοήτεψη μας. Τό δεύτερο έργο 
τής Κας Πριονιστή δέν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα χυδαίο, βιομηχανικό κατασκεύασμα. Τό 
υποδείχνει αμέσως άπό τήν άρχή ό προκλητικός τίτλος «Μιά Πόρνη». Δέν πάσχω άπό σε* 
μνοτυφία, και συχνά διακήρυξα, πώς ή Τέχνη αγνοεί τήν έννοια τοΰ ηθικού καί ανήθικου. 
Φτάνει ό συγγραφέας ν' άποβλέπη αποκλειστικά στό νά δημιουργήση Τέχνη και νά μή φαί
νεται πουθενά, πώς κάνοντας τή διάκριση των στοιχείων τής ζοιής σέ ηθικά κι ανήθικο 
iκμεταλλεύεται τήν κλίση τού κοινού σ' δ,τι νομίζεται ανήθικο. Δυστυχώς τό βιβλίο τής 
Κας Πριονιστή δέ στέκει καθόλου πάνω άπό κάθε τέτια υποψία. Ή κάθε φράση είναι γρα-
4ΐένη μ' ένα τρόπο πρόχειρο κι αμελημένο καί ή Ολη υπόθεση πλέχεται ασύνδετα, άψυχο-

Ά π ' τό μισόγυρτο παράθυρο, 
μεσ' στ' ανοιξιάτικο τό δεΐλι, 
γλυστροΰνε γέλια, ξεφαντώματα, 
κι όλες οί μυρουδιές τοΰ Απρίλη. 

Πά στ' άσπρα τά κρεββατοσέντονσ, 
δεκατριώ χρόνώ παιδούλα, 
νιώθει μέσ' στ' άγουρο κορμάκι της 
μιά πρωτογνώριστη τρεμούλα. 

Ανασηκώνει τά μαλλάκια της 
μέ τά κρινόλευκα χεράκια, 
λες τή φιλούν μέ τήν ανάσα τους 
τριανταφυλλάκια καί ζαμπάκια. 
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λόγητα καί αποκρουστικά. Ούτε μιά στιγμή δέν προσπάθησε ή Κα Πριονιστή νά μπή 
μέσα στήν ψυχοσύνθεση μιας πόρνης καί νά μάς τήν αποκάλυψη" δέν προσπάθησε νά δη
μιουργήση έναν άνθρωπο. Γυρίζει δώ 1 καί κεϊ μερικά άντρείκελα μέσα σέ μιάν ατμόσφαιρα, 
μολυσμένη άπό τις πιο παρά φύση έλξεις, (όμοφυλικές έλξεις γυναίκας μέ μαϊμού) κι άξαφνα 
μέσα σ 3 αυτή τήν ατμόσφαιρα γεννιούνται χοίρίς τίποτα να τό δικαιολογή, οί πιο ύπερρωμαν-
τικές αγάπες. Τήν Πόρνη τήν ερωτεύεται μέ μιά αγάπη σχεδόν άϋλη, χωρίς σαρκικό πόθο μέσα. 
του, ένας άντρας, πού αύτοχτονεί γι' αυτήν, ύστερα άπό ατέλειωτες tirades αφοσίωσης καί 
λατρείας, καί ή ίδια ή Πόρνη αγαπά αργότερα ένα άλλο άντρα καί πεθαίνει άπό μαρασμό, 
γιατί αυτός τήν αφήνει Τίποτα δέν αναλύεται εσωτερικά, καμιά στιγμή δέν άναπαρασταίνεται 
μέ κάποια δύναμη. Κυριαρχεί ένας τόνος "χαλαρής επιφανειακής αφήγησης, πού αρέσκεται 
νά έπιμένη. στα πιο βρωμερά επεισόδια ή νά ώραιοποιη ψεύτικα. 

Ή Κα Πριονιστή αποκαλεί τό έργα της Ρομάντσο. Είναι μόλις αρκετά μεγάλο* γ La ενα 
μακρύ διήγημα, καί ή έλλειψη κάθε πλοκής, δέ θά τοΰ επέτρεπε, κι άν ακόμα είχε άλλα. 
προσόντα, νά διεκδίκηση τόν τίτλο του διηγήματος! Δέ θά ήταν ποτέ τίποτα άλλο παρά μιά 
συρμένη αφήγηση. 

Τό πόσο λίγη αξία δίνει ή Κα Πριονιστή στό έργο της, φαίνεται καθαρά κι άπό τόν 
τρόπο, πού τό άφησε νά τυπωθή. "Οταν αγαπά ενας συγγραφέας ένα έργο του τό περιβάλλει 
μέ κάποια επιμέλεια. Δέ ζητούμε πολυτελείς εκδόσεις, μά ή έκδοση τής Πόρνης υπερβαίνει,, 
δπως καί τό περιεχόμενο, κάθε δριο ανεχτού. Άπειρα γράμματα καί φράσεις ολόκληρες δέν 
έπιασαν στήν έχτύπωση, όλα τά περιθώρια είναι ολότελα άνισα καί συχνά τά.γράμματα τής 
στραβά τυπωμένης σελίδας, ξεπερνούνε τό περιθώριο. "Οταν ένας συγραφέας περιφρονεί ό 
ίδιος, τόσο πολύ τό έργο του, τό τοποθετεί μόνος του έξω άπό τήν τέχνη. 

Κρίνω μέ δριμύτατη αυστηρότητα. Τό δικαίωμα αυτής τής αυστηρότητας μού τό δίνει 
τό προηγούμενο έργο τής Κας Πριονιστή. Ά ν δέν ύπαρχε τό «Κάτω άπό μιά· προσταγή» 
ποτέ δέ θά είχα άσχοληθή μέ τήν «Πόρνη». Ή Κα Πριονιστή, έδειξε άλλοτε,πώς έχει ταλέντο 
καί τή δύναμη νά συγκινηθή ανθρώπινα. Δέ μπορώ νά μήν εκφράσω τή βαθύτατη θλίψη*, 
πού αίστάνθηκα βλέποντας μιά ιδιοσυγκρασία συγραφέα νά ξεπέφτη θεληματικά τόσο 
χαμηλά. 

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ: Κουρασμένος άπό τόν "Ερωτα. Ά&ήνα. εκδ. Τσουκαλά, 192ί, οχ. #> 
μικρό σελ. 103. 

Ό κ. Τσουκαλάς, μάς έχει δώσει ποιήματα τυπωμένα δλα στον ίδιο σκοπό κι αρκετά 
αδύναμα, αλλά μελωδικά καί θελχτικά. Παρ* όλη τή ρωμαντική τους τάση, τά χαραχτηρίζει 
μιά ευγένεια, μιά λεπτότητα, καί μιά ειλικρίνεια. Ό κ. Τσουκαλάς είναι καθυστερημένος, είναι, 
όμως ειλικρινής. Δέν υπάρχει καμιά πόζα στήν αγάπη του γιά τις φεγγαρολουσμενες βραδιές 
καί γιά τις ονειροπόλες ψυχές. Αυτό φαίνεται καθαρά και στά ρομάντσα του, όμως στα ρομάν-
τσα, πολύ περισσότερο ακόμα παρά στήν ποίηση, δέ φτάνει, ή ειλικρίνεια.. Ό κ. Τσουκάλας 
δέν έχει τή δύναμη νά βγή άπό τή διάθεση τής ακαθόριστης θλίψης, οΰτε καί νά έμβαθύνη, 
σ* αυτή* δέ μπορεί νά διάπλαση ανθρώπους.. Τριγυρίζει μέσα σέ σκιές, χωρίς ούτε κάν νά 
συνειδητοποιή, μέ κάποια ενάργεια, οτι τά πλάσματα του δέν είναι παρά. σκιές.. Θέλει. νά. 
πιστέψη, ότι είναι «περισσέματα παλιού τρόπου αντίληψης, πού δέ μποροΰσαν ν3 ακολουθήσουν 
τή ζωή στον καινούργιο της δρόμο», ότι είναι «μικρές άβουλες ψυχές, πού λυγίσανε στό 
πρώτο χτύπημα τής πραγματικότητας»-. 

Ά ν ό κ. Τσουκαλάς κατόρθωνε νά μπή μέσα στήν αγωνία τών ψυχών αυτών, καί νά: 
μας δείξη εσωτερικά, πώς είναι άπό πριν νικημένες, μπορεί τά πρόσωπα-του, χωρίς βέβαια 
νά μάς ενδιαφέρουν, νά μας συγκινούσαν, σάν κάθε μοιραίο θΰμα.. Όταν δμως άπλα; καί μόνο 
μάς άφηγιέται, πώς ενας άντρας χωρίστηκε άπό μιά γυναίκα, γιατί κάποιο* βράδι διαιστάν-
θηκε, δτι ό έρωτας του θά πεθάνη μιά μέρα, καί υστέρα θέλησε-γιά- τήν ίδια αιτία καί ν' 
αύτοχτονήση, καί τώρα* δέ μπορεί πιά νά ξαναγαπήση και νά ζήση, γιατί δέν ξεχνάει τό-
άραχνένιο αυτό παρελθόν, χαμογελάμε μονάχα γιά τή σοβαροφάνεια, πού σ' αυτή τυλίγει ό 
κ. Τσουκαλάς ιστορίες τόσο ασήμαντες, αδιάφορες, άδειες καί ψεύτικες.. Απορούμε, πώς δ 
κ. Τσουκαλάς κατορθώνει νά είναι ειλικρινής, μέσα σ' εναν κόσμο, τόσο άνύπαρχτο κι επιμένει. 
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νά δίνη ενα ρεαλιστικό τόνο σέ αφηγήσεις, πού θά στέκονταν κάπ,υς μόνο, άν ήταν φαντα
στικές. 

Το προηγούμενο του ρομάντσο, το είχε τουλάχιστο τοποθετήσει μέσα σέ παρθένα δάση.. Ό 
«Κουρασμένος ατό τον έρωτα* ζή συ ην Α θ ή ν α κι Θ κ. Τσουκαλάς ζητάει να συμβιβάση την 
ύπερρωμαντική του διάθεση μέ περιγραφές τοΰ ό,τι παίρνει για τις κυριώτερες εκδηλώσεις 
τής σύχρονης ζωής. Θί μισές τουλάχιστο σελίδες του βιβλίου του, είναι άφιερο>μένες σέ απει
κονίσεις οργίων μορφινομανών και σέ περιγραφές ^όμοφυλοφυλικών έλξεων., Μελικά θέματα τ 

πού νομίζονται ανήθικα και είναι ακόμα ανεκμετάλλευτα, δέ μπορούν ν' άγγιζωνται μόνον 
επιφανειακά, κι έξω άπό τό κάδρο τους.Οί παρεχτροπές του ερωτικού ένστικτου, απασχολούν 
πολύ τούς ξένους μοντέρνους συγραφεϊς, όμως οί συγραφεί; αυτοί, έχουν γίνει τέλειοι 
κάτοχοι τού θέματος, τους. Θί παρεχτροπές αναλύονται σα φαινόμενα τής ζωής. 

"Οταν ένας συγραφέας περιγραφή μονό εξωτερικά τις πιό χυδαίες τους εκδηλώσεις και 
δέ φαίνεται να συγκινιέται άπό τα ουσιαστικά προβλήματα, πού ξεσκεπάζονται άμα σηκώσει 
κανένας κάποιο πέπλο, δίνει εύκολα την εντύπωση, π ώ ; γράφοντας γύρω άπό μερικά θέματα, 
αποβλέπει σέ σκοπούς πολύ ξένους για τήν εξυπηρέτηση τής Τέχνης και τής.ζωής. e O κ. Τσου
καλάς φροντίζει αρκετά τή γλώσσα και τό υφος του και δίνει μια φόρμα λογοτεχνική σέ 
κάθε .του σελίδα, ώστε διώχνει αυτή τήν υποψία. Τόν θεωοοΰμε πιότερο θύμα τής αδυναμίας 
τού να ξεπεράση τόν εαυτό του και να νιώση χωρίς τεράιτιες παρεξηγήσεις τόν παλμό τής 
σύχρονης ζωής. Καλύτερα ούτε να τό προσπαθή. Τα ρομάντσα του θα στερούνται βέβαια 
πάντα άπό κάθε ένδιαφέρο, κι άπό κάθε βαθύτερη αξία, μα θα παρουσιάζουν τουλάχιστο 
μια ενότητα και δέν θά ξεφεύγουν ό π ω ; ό «Κουρασμένος άπό τόν έρωτα» άπό τήν ατμό
σφαιρα τους, πού όσο κι άν είναι ψεύτικα ώραιόπαθη, είναι εύγενικιά. 

Ό κ. Τσουκαλάς παραθέτει στο βιβλίο του έναν πρόλογο, όπου εκθέτει τό καλλιτεχνικό 
του Πιστεύω. Τό Πιστεύω του είναι τόσο πλατύ κι ακαθόριστο, πού μπορεί να περίκλειση 
μέσα του όλα και τίποτα. Νόημα σ' ένα Πιστεύω δίνουν τα έργα κι όχι τα λόγια. 

ΑΑΕΣ. ΝΤΡΟΖΝΤΩΦ : Μετά το Ναυάγιο, μετάφρ. από το ρωσσικο Ν. Λικιαρδο-
τιοΰλου—Άλεξάντρεια, έκδοση Νέα Ζωή, ¡921. οχ. 3ο βελ. 190 δρ. 25. 

Ό κ. Λικιαρδόπουλος εξακολουθεί να μας δίνη σέ άρτιες λογοτεχνικές μεταφράσεις 
•άγνωστα έργα τής ρωσσικής λογοτεχείας. "Εγραψα κι άλλοτε, πόσο είναι ένδιαφέρο να γνω-
ρίσωμε και τούς δευτερεύοντες ρώσσους συγραφεΐς· Στή Ρωσσία γίνεται μια κοσμογονία, μέ 
τεράστιες απηχήσεις σ' όλο τόν κόσμο. Και οί πιό απομακρυσμένοι συγραφεΐς επηρεάζονται 
•άμεσα ή έμεσα άπό τήν κολοσσιαία προσπάθεια πού οποιαδήποτε κι άν είναι ή εξέλιξη της 
δέ μπορεί ν' άφήση κανένα αδιάφορο. Οί Ρώσσοι συγραφεί; ζούν μέσα στο τρικύμισμα. Δέ 
κατορθώνουν ακόμα να μάς δώσουν έργα, πού ν' ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στήν Τέχνη 
και πού να μετουσιώνουν σέ μια ολοκληρωμένη σύνθεση τά στοιχεία τοΰ αναβρασμού γύρω 
τους. Οί σύχρονοι ρώσσοι συγραφείς είναι κατώτεροι άπό τούς προεπαναστατικούς ρωσσους 
-συγραφεϊς. Εκείνοι προαιστάνονταν, προφήτευαν, δημιουργούσαν... Μπαίνανε βαθιά, μέσα 
στις δυναμικότητες τής πολύπλευρης ρωσσικής ψυχής. Οί ρώσσοι συγραφείς σήμερα σχεδόν 
μόνο περιγράφουν και είναι τόση ή κίνηση γύρω τους, πού μή μπορώντας να τήν αγκαλιάσουν 

•δλη τή βλέπουν αναγκαστικά κομματιασμένη και μέ μια αντίληψη αρκετά στενά υποκειμε
νική. Συχνά δέν αποφεύγουν ολότελα και τόν τόνο τής άμεσης.πολεμικής. 'Απ ' ό,τι γνωρίζομε* 
ή μεταεπαναστατική Ρωσσία, δέν παρουσιάζει σήμερα λογοτέχνες ανάλογους μέ τούς σύχρονους 
κορυφαίους λογοτέχνες τής άλλης Ευρώπης. 

Δέ σημαίνει.. Είναι μοιραίο σέ μια κρίση πελώριας ζήμωσης, να παθαίνη ή Τέχνη κάποιον 
κλονισμό Όπισθοχωρεί, για να όρμήση μέ περισσότερη ένταση και μέ αναγεννημένες δυνά
μεις. "Οσο κι άν είναι κατώτερα καλλιτεχνικά τά σύχρονα ρώσσικά έργα, παρουσιάζουν ένα 
δυνατό δικό τους ένδιαφέρο. Δονίζονται ολόισα άπό τόν παλμό μιάς ζωής, πού πλάθεται. 
Κι ότι φανερώνει μια οποιαδήποτε μεριά τής δημιουργίας αυτής και τής απήχησης της 
<ιέ διάφορες ιδιοσυγκρασίες, δέ μπορεί παρά να συγκίνηση πολύ βαθειά, όσους αϊστάνοντσι 
τόν εαυτό τους ζωντανό. 

Τό ρομάντσο «Μετά τό Ναυάγιο» μάς διηγιέται τις τραγικές ταλαιπωρίες εκείνων, πού δέ 
μπόρεσαν ν' αφομοιωθούν μέ τις αξιώσεις τής νέας ζωής και προτίμησαν τήν εξορία... Πολ-
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λές αγριότητες κηλίδωσαν τήν Επανάσταση, κι ό συγραφέας δέ διστάζει να τις περιγρά-
ψη μέ ώμά χρώματα* Είναι όμως φυσικό κάθε Επανάστασης, να κάνη υπερβολές. 
Οί υπερβολές είναι άναπόφευγες για να επικράτηση ένας καινούργιος ρυθμός.. Και 
οί εξόριστοι τό νιώθουν γρήγορα. Αρνήθηκαν να δουλέψουν έκεΐ πού είναι ταγμένοι και τό 
ξερίζωμα τους δέ πέτυχε τίποτ' άλλο παρά νά μεγαλώση τήν αστάθεια γύρω τους και μέσα 
τους... °Οσο κι* άν είναι σκληρές οί συνθήκες μέσα στό δικό τους περιβάλλο, εκεί πάντα 
θάβρισκαν τό γνώριμο έδαφος για νά σταθοΰν και νά μπορέσουν ίσως νά ξεπεράσουν τόν 
παλιό εαυτό τους. Τουλάχιστο έπρεπε νά προσπαθήσουν. Στήν εξορία γυρίζουνε χωρίς σκο
πό, ξένοι σέ όλους, και σχεδόν περιφρονημένοι κι άπ' όσους θεωρητικά έπιδοκιμάζουνε τή 
φυγή τους. Δείλιασαν μπροστά στον προορισμό τους και τιμωριοϋνται. Κι άν μερικοί, οί πιό 
δυνατοί, κατορθο>νουν να ριζώνουν σ'όποιο χώμα κο · νά κάνουν δικό τους όποιο περιβάλλο, 
οί πιό αδύνατοι, και μάλιστα τά κορίτσια και οί γυναίκες, συντρίβονται στήν παραπλάνηση 
τους. "Αλλες αύτοχτονοΰν, γιατΡμένουν έγκαταλειμένες χωρίς χρήματα, άπό έναν άντρα, πού τις 
ξεγέλασε και δέν έχουν τή δύναμη νά παλαίψουν μόνες και χωρίς ενθουσιασμό, άφοΰ δέν 
έχουνε σκοπό, άλλες πουλιούνται για νά συντηρηθούν όπως-όπως. Μια μέρα άποφ>ασίζουν νά 
τολμήσουν, και νά γυρίσουν στήν Ρωσσία. Καλύτερα, άν δέ βαστάξουν, νά νικηθούν στον 
αγώνα, παρά νά νικηθούν άπό τήν ταπείνωση. 

Τό Μετά τό Ναυάγιο είναι γραμένο σ' ένα τόνο υπερβολικά αφηγηματικό. Σ ' αυτό συν
τείνει και ή πάντοτε έπικίντυνη φόρμα τοΰ ημερολόγιου," πού διάλεξε ό συγραφέας. Ή προ
σωπική εξομολόγηση δίνει μια χαλαρότητα στήν πλοκή, γιατί τήν τραβά σέ μάκρος και δέ τή 
συγκεντρώνει και εμποδίζει τή βαθειά ψυχολογική ανάλυση τών προσώπων. "Οταν μιλάη 
κανένας ό ίδιος, κρύβει πολλά. Μόνο ένας Proust μπόρεσε νά υπερνίκηση τις δυσκολίες τής 
διήγησης μέ τό Έ γ ώ , γιατί δίνει στό « Έ γ ώ » κάθε λευτεριά και τό εξυψώνει σ ' ένα πρό
σωπο σχεδόν φανταστικό. 

Ό Ντροζντώφ επιμένει υπερβολικά ή διήγηση μέ τό έγώ νά είναι ολότελα αληθοφανή. 
"Έτσι περιγράφονται πιότερο ρηχά κι έπιφανιακά και δέν αναλύονται οί διακυμάνσεις τοΰ 
ερωτικού ένστιχτου και οί ερωτικές περιπέτειες πού αποτελούν ένα μεγάλο μέρος τοΰ 
ρομάντσου. Και θά άξιζε νά αναλυθούν βαθύτερα. Οί Ρώσσοι ζουν τόν έρωτα δσο ίσως κα
νένας άλλος λαό;. Ό Ντροζντώφ τό υποδείχνει μόνο. Δέν κατορθώνει ακόμα νά μάς ύποβάλλη 
μέ αρκετή ένταση τήν πεποίθηση του, πού κρύβει μέσα της και μια τάση αρκετά εθνικιστική. 
Πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος δέ μπορεί ατιμώρητα νά |εφύγη τ ή Μοίρα του, πού του ορίζει 
ν' αγωνιστή στό ν τόπο του, για τον τόπο του, μάλιστα όταν ό τόπο; του ύποφέρη, γιατί δη
μιουργεί.. Τό «Μετά τό Ναυάγιο» είναι ένα μέτριο ρομάντσο, άλλα καθόλου αδιάφορο, όπως 
κάθε τι πού, άν κι εχη άτέλειε::, κοιτάζει πρόα τό Αύριο, 

Α Λ Κ Η Σ Θ Ρ Υ Λ Ο Σ 

Σημείωσες :—Στή μελέτη τού κ. Ν . Χατζιδάκη, Ή λυρική ποίηση σε μετάφραση 
(Αναγέννηση σελ. 383), δημοσιεύτηκε τό ακόλουθο Γαλλικό σονέτα, πού κάθε στίχος του 
αποτελείται άπό μια λέξη μονοσύλλαβη ή δισύλλαβη. 

For t Sort Rose brise 
belle, frêle, c lose l 'a 

Elle quelle la prise 

dort; mort ! 

Ό κ. Χατζηδάκης βρήκε στα Γαλλικά Annales (9 Janvier 1927) κ α ί άλλο όμοιο σονέτο 

Nui t J ' a ime au dune, 
morne. ton haut ο 
L ' o r n e ton d 'une Lune ! 
luit. b lême 

—Στό ερχόμενο διπλό φυλλάδιο τής «Αναγέννησης» θά εκτεθούν τά γεγονότα τής έφε-
τεινής Γενικής Συνέλευσης τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου. Επίσης θά συνεχιστή και ή μελέτη 
τοΰ κ. Κ. Σωτηρίου για τήν «Ψυχανάλυση» πού λείπει άπό τούτο τόΤφυλλάδιο, επειδή ό 
συγραφέας είχε αρρωστήσει στό διάστημα αυτό. 



[Ή «Αναγέννηση» τυπώνεται σέ 5000 αντίτυπα και κυκλοφορεί πλατύτατα σέ δλο τό 
μορφωμένο κόσμο τής Ελλάδας και ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό. Αναγράφει κάθε βιβλίο· 
πού τής στέλνεται ένα αντίτυπο στή διεύθυνση: Κον Δημ. Γληνόν, οδός Ευριπίδη 6, 
Αθήνα. Ή «Αναγέννηση» επιθυμεί νά δίνη μέ τό βιοβλιογραφικό της δελτίο, άν είναι δυ
νατό; μιά εικόνα τής πνευματικής μας κίνησης. Γι' αυτό παρακαλεί θερμά τους συγγραφείς 
και εκδότες νά τής στέλνουν τά έργα των). 

Α'. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
^ « 

ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ : Ή Φαρμακωμένη (δράμα σέ 3 πράξεις) Αθήνα (έκδ. Ζηκάκης. 
1927. Σχ. 8ο μ. Σελ. 87 Δρ. 10 (Δ). 

Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ : Ελεύθερη αγάπη. (Μυθιστόρημα) Αθήνα (Τυπ. Ι. Χαντζάρα, Πει
ραιά) 1927. Σχ. 8ο μ. Σελ. 80 Δρ, 15 (Δ). 

Β' . ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ 
Ρ. Β Ο Υ Ε Τ : Τό μαχητικό ενστιχτο (Μετάφρ. Γ. Ιμβριώτη) Αθήνα. (Α. I. Ράλλης) 

1927. Σχ. 8ο μ. σελ. 240. Δρ. 50 (Δ) 

Γ'· ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΑΛΕΞΗ ΙΣΚΡΑ : Ό Κάρλ Μαρξ. Ή ζωή τον—τό εργο του. (Κατά τό έργο τού Μάξ 

Μπέρ). 'Αθήνα (Έκδ. 'Ακαδημαΐκόν) 1927 Σχ. 8ο μ. Σελ. 106 Δρ. 15 (Δ) 
I. ΣΤΑΛΙΝ: Ό Αενινισμός. 'Αθήνα (Έκδ. 'Ακαδημαΐκόν)) 1927. 2χ. 8ο μ. Σ*λ. 152 

Δρ. 25 (Κ) 
Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ : Αυτοβιογραφία (Μετ. άπό τά Ιταλικά Χ. Άντωνάτου) Αθήνα 

(Έκδ. Δημητράκος) 1927 Σχ. 8ο μ Σελ. 109 (Δ). 
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ : Σκέψεις έπι του Πολιτεύματος και τής Διοικήσεως. Παρίσιοι 

Σχ. 8ο μ. Σελ. 62 (Κ) 
ΚΑΡΛ ΚΑΟΥΤΣΚΙ: Οικονομικές θεωρίες του Κάρλ Μαρξ (Μετάφρ. Π. Πουλιοπού-

λου) 'Αθήνα (Έκδ. Α. I. Ράλλης) 1927 Σχ. 8ο μ. Σελ. 376. Δρ. 40 (Δ) 

Δ'. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ό Πεσταλότσι και τό εργο του. Κέρκυρα (Τυπ. Φοίνιξ) 1927., 
Σχ. 8ο μ. Σελ. 20. (Κ) 

Δ. Γ. ΜΩΡΑ I ΤΟΥ : "Ιστορία τής Παιδαγωγικής. 'Αθήνα (Τυπ. Μπλαζουδάκη) 1927. 
Σχ. 8ο μ. Σελ. 349. Δρ. 60 (Κ) 

Ε'· ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
Β. ΚΡΙΜΠΑ: Τό αμπέλι, ή σταφίδα και ή Σουλτανίνα. 'Αθήνα (Έκδ. Έλλην. Γεωρ

γική Εταιρεία) 1927. Σχ. 8ο μ. Σελ. 55 Δρ. 5. (Δ) 
ΑΛ. ΓΕΏΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ : Τό λάδι. 'Αθήνα (Έκδ. Α. I. Ράλλης) 1927. 

(Κ=Καθαρεύουσα, Δ=Δημοτική, Μ=Μιχτή. Σχ. 8ο Μ=Σχήμα όγδοο μέγα. Σχ. 8ο μ = * 
Σχήμα 8ο μικρό. Ό έκθετης δίπλα στή χρονολογία σημειώνει τον αριθμό τής έκδοσης). 

9 Ορθογραφία. *Η «Αναγέννηση» προσπαθεί νά τηρή ομοιόμορφη ορθογραφία, 
περίπου τήν ορθογραφία τών αναγνωστικών βιβλίων τής δημοτικής, περιμένοντας νά γίνηι 
ένας επίσημος κανονισμός, πού θσ απλοποίηση, καθώς έλπíζeμε, πολύ τή σημερινή ορθο
γραφία. Παρακαλεί λοιπόν, όσους γράφουν νά συμμμορφώνωνται, όσο μπορούν μέ τήν όρ~ 
θονραφία του περιοδικού. 


