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St]U.— Καί μετά  τό 3ϊεύτ3οον ©υλλάδιο τί!ς 
“N E A S  ΕΠ Ο Χ Η Σ,, παρακαλοΰμεν ©σους ε%αν 
τήν ευγενικά προθυμία νά δεγβοϋν το πρώτο, νά μάς 
εμβάσουν την συνδρομή των ενός ycovov για: νά 
βασίσουμε τήν έκδοση στον αριθμό των άσ<ραλισμ ε
νών συνδρομητών. Αυτό επιβάΐίει ή φρόνηση και 
δέν πιστεύουμε νά ύπάρξη καμμία παρεξήγηση.

Σύγκαιρα, δίδουμε την υπόσχεση δτι με τον και
ρό— άμα πέραση αύτή ή κρίσιμη εποχή της ακρί
βειας— ή αΝί^Α Ε Π Ο Χ Η ,, θά περιΙ^η εικόνες, 
ΐοπεΐα κυπριακά, καί ο,τι άλλο απορεί νά τήν χ,άμη 
τελειώτερην. Ή  ανυπαρξία άλλου περιοδικού στήν 
Κύπρο μάς οίδει ελπίοες δτι πολύ εύκολα 5* άνα- 
^νωρισθή ό σκοποί και ή άναγκαώτηζ τηζ ‘‘Ν Ε Α Σ
Ε Π Ο Χ Η 2,,.

Ν Ε Α  Ε ΪΙΟ Χ Η . Αρ. 2 Ιτος 1ου 1 Αύγουστου 1921

Ο ΣΠΑΣΜ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΣ

(συνέχεια)

Η ταινία των Αναμνήσεων διεκίπη έοίο. Τά μάτια της ήσαν  
φουσκωμένα άπδ δάκρυα καί τδ στήθος της τδ έπίεζαν λυγμοί.
Ενοιωσε μούδιασμα ζέστης. Ό  ήλιος πού έχυνε πλούσια τά χ ρ υ σ ί-

φωτα του στό φτωχικό δωμάτιο τήν έπερίλουζε. Έ κίνησε τδ κεφάλι 
μ εναν τρόπο σά νάβ·ε·.ε νά διώξη τδ σμήνος των άπελπιστικών 
σκέψεων πού ωρμοΰσαν. Ή τα / στή στιγμήν δπου δλα τά αισθήματα  
τά θλιβερά πού μας καταπονούν τή ψυχή δρμοΰν στο πνεΰμα μας 
σάν έχ&ροί πού βλέπουν ίδυνατισμέ ν j τδ χαράκωμα τοΰ άντιπάλου1 
πού δ σωρδς των έπεισοδίων τή; ζ - * : δσα σταλάξαν στή ψυχή μας 
την m x p x ·  5λοι μας οί ns&o:. δλη μας ή ο ατυχία ίρμοϋν καί μ&ς 
Αρπάζουν άπδ^τδν λαιμό, μάς έμποϊίζουν τήν ά ,α πνοή  καί κατασκε- 
παζουν τδ πνεΰμα μας μέ κύματα απελπισίας.

Εσηκώθ-η. 16  πνεΰμα της άρχισε νά σχοτεινιάζη. Έ κ α μ ε  δυδ 
ήμικυκΛία δεξιά κι άριατε,νά σάν δνί'ΐΦ πος ποΰ Ιχασε τά νε^ά του, κι’ 
ετεειτα έρίχθ'^ β^ριχχ έκάνω <?ΤΓδ>μα

Ή  Ανθρώπινη φύση έχει μερικές φωνές πού τίποτε δέ μπορεί νά
τέςσ ιγή ση . Κι ή νεα α&χ/(ν τή στιγμή ένοιωσε νά πεινά. 'S r τώρα 
ίτρωγε_στδ έστιατοριον ένδς Ροδίτη μά δέ μπορούσε νά έξακολουθήση  
πιά· του χρωστούσε κι αυτοΰ σαράντα ήμερων φαγητά καί άχριβώς 
X * είΧε ζητησει χρήματα. Α λλά  ποΰ νά τά βρή : Πί&ς νά τδν 
πληρώση ; Τοΰ ίδωσε κι’ Ικίίνου τήν ίδια Χ ρισ τή ν όπόσνεση πού lyei 
δώσει σήμερα στήν σηκονοικοκ ,ρά  της. "Ομως έκεϊνος δέ; τήν έστειλε 
να πουλησν, τδ κορμί της γ ΰ  νά τδν π λ η Ρώ3η. Έ στριψε μόνο στενό- 
χωρα τες μεγάλες μαύρες μουστάκες του καί άρκέσθηκε στά λόγια  
της. Βέβαια τέσσερα χρόνια τώρα— ενα μαθήτρια καί τρία φοιτήτρια 
- π ο υ  έτρωγε στδ εστιατόριο του δέν τδν έζημίωσε ούδέ πεντάρα. 
Μά ο άνθρωπος ε ίχε  δίκιο, ίίόσον καιρδ νά κάμη πίσ-ωση ;

Καί φ ορέματα . . . Πώς νά  κάμη φορέματα Τής άρεσκε πάντα  
νά  καλοντυνεται δπως άκριβως Ιβλεπε τήν ά .ά γν .η  ν·ά ϊίνε  χτενι
σμένη και καθαρή μά καί τδ δεύτερο ε!νε ζήτημα ά μπορούσε νά τδ 
κάμνη πια. Ο: συφοιτητριες της Ελεγαν δτι εΐνε λουσάτη τά ρο0. 
χ α , δπως έλεγαν δτι εΐνε πολυτέλεια νά έννοή νά λούζη τδ χορμ(\η-



κάθε πρωί. Α ντιλή ψ εις. Ό μ ω { αυτή ϊτσι ήταν αυνειθισμίνη άπδ τδ 
σπίτι της. Μά τώ ρα; Τ ώ ρ α .. .  Φ τώχεια, κενόν!

Ά π δ  μέρες έπρεπε νά κάμι& φροντιστήρια, άλλά  πώς : Κι’ έδώ 
τής έχρειάζονταν χρήματα. Τήν έγγραφή τής τρεχούαης έξαμηνίας 
τοΟ χρόνου δέν τήν είχε κάμει ακόμη. ΙΙίε ι τελείωσε. Ε ίνε αδύνατο 
νά συνέχισή τάς σπουοάς της  πιά. θ εέ  μου, θ εέ  μου· τ ί χάλια  &tvc 
αότά ; Οί λυγμοί τήν πνίγουν καί ή καρδιά της συστρέφεται τόσο δυ
νατά πού ά μπορούσε νά κυττάξη θάβλεπε νά οτάζη αΓμα. Πάει, τε
λείωσε. Φτώχεια, καταστροφή, παντοΰ κενόν !

Σ ί  μια στιγμή οάν στριφογύριζε απελπισμένη απάνω στδ στρώ
μα τά μάτια της στηλώθηκαν στδν τοίχο  τδν άντικρινδ βπου ή 
σηιτονοικοκυρά της είχε  κρεμασμένη μιάν εικόνα τής βασιλικής οι
κογένειας. Ούτε 6 διάβολος σά βλέπει τδν σχαυρδ δ ΐ θά  διπλωνότανε 
τάπίστροφα 2πως διπλώ θηκεν αύτή σάν είδε τήν είχόνα, Ή  κατα- 
σκοτεινιασμένη ψυχή της Ιγέμισεν αηδία σχδν έαυτό τ^ς, στή ζωή. 
Ή  είκόνα τής θύμισε τδν ερωτά της γιά  εναν πρ ίγχη π χ.

Μάλιστα- Ά π δ  καιρδ άγαποΰσε εναν πρίγκηπα. Μιά θαμπή  
φθινοπωρινήν ήμερα στήν δδδ Κηφισσιας τδν e!Se nc.u περνούσε  μέ 
μιάν άδελφή του καβάλλα σέ ωραία ά λο γα . Οι άντρες χαιρετούσανε 
βγάζοντας τδ καπέλλο, οί γυναίκες μέ μισογονάτισμχ καί υπόκλιση  
βα3-υά. Τί ωραίος ποΰ ήταν δ π ρ ίγ κ η π α ς! Τί ώμορφοκαμωμένο 
βασιλόπουλο! Καί ή ρωμαντική ψυχή της πού έπίσχευεν δτι είνε 
πολύ μεγάλο πράγμα £νας πρίγκηπας, άγάπησε τδ βασιλόπουλο.

Ά π δ  τότε σχεδδν κάθε μέρα τά δειλινά έπλανκτο γύρω άπδ τδ 
παλάτι ή τδ γυμναστήριο των στηλών τοΰ 'Ολυμπίου Λ ιός. δπου έπαι
ζαν τά πριγκηπόπουλα, γιά ν ’ άντικρύση τδν έκλεχτό της καί νά γε- 
μίση τήν ψυχή της μέ τή γ λύκειά μελαγχολία  τής άρωστης αγάπης 
της. Τι μπορούσε νά τήν έμποδϊση απ' α υτό;

Ό τ α ν  τά κλαδιά τού πολύχυμου δένδρου τή* αίσθ-η ματικότητος 
απλώσουνε καί κυριεύσουν τδ κεφάλι, τότε, στή δροσιά τους τδ μυαλδ 
γίνεται παραπολύ νερουλή καί ή σκέψη δέ λειτουργεί *?>ονι*.ί πλέον.

Α γα π ο ύ σ ε  τδν πρίγκηπα. Τ ί ελ π ιζε ;  Τί ή θ ε λ ε ;  Τίποτε. Ε ίνε  
ή μοίρα μερικών πλασμάτων νά κυνηγάνε τονειρο καί νά κατα
στρέφουν τή ζωή τους μέ τδ έλάττωμα τοΰ «αίσθάνεσθαι υψηλά.»  
Μέ τήν ύπαρξη αυτών των ανθρώπων αντιγράφεται ό μΟθος τής 
χελώ νας καί τοΰ άετοΰ. Ά ετδς γι’ αυτούς είνε το χϊσθημα των καί 
ή χελώ να είνε ή ζωή, ή ζωή ή «ποταπή», ή «juioaia». ή «.ταπει
νή.» Ό μ ω ς τί φταίνε ; Ό σ ο  φταίει ό αετός νάνε άετδς καί ή χελώ να  
νά είνε χελώ να, τόσο φταίνε καί τά πλάσματα αυτά τά έτσι αί 
σθηματικά.

Α γα π ού σ ε πρίγκηπα. Μά τώρα : ΧΩ, τώρα ούτε τδ δικαίωμα 
ya ρεμβάζη δέν τδ είχε  πιά, Έ β λεπ ε  τδ βασιλόπουλο νά πέρνα κα-

βάλλα στδ ώραίον άλογο με τδ χαμόγελο τής ευτυχίας τής ζωής στά 
χείλη  ένώ αύτή Ιρημη, έπνιγόταν στδ πέλαγος τής'φτώ χειας καί τής 
δυστυχίας.

Μέσα της ακούσε μιά στριγγιά φωνή να τής φωνάζη : «Είσαι 
χα μ ένη , είσαι καταστραμμένη. Καλλύτερα νά πεθάν^ς. Ά π λ ω σ ε  τά 
χ ίρ ια  σου νά μέ πιάσ^ς χαί θά  δής πώς μόνον δ Αέρας θά  σοΰ 
μείνει. Είμαι ή ζωή !»

Μέσα στδ χάος τοΰ νοΰ της ϊβ λ επ ε  τδν Χ άτζαλα, τήν κυρά Nt- 
κόλαινα, τδν Ροδίτη, τδν ταμία τοΰ Πανεπιστημίου, τήν μητέρα της, 
όρθόστητους μπροστά της νά της φωνάζουν ί  καθένας μέ τήν σειρά 
του : Ό  πρώ τος: «πουλώ τδ σπίτι σας κι’ ή μητέρα σου άς πάει δπου 
θέλει, ας μείνει μές στού; δρόμους.» Ή  δεύτερη : «δέ μπορώ νά π ε
ριμένω πιά, δέ μπορώ. Θέλω νά μέ πληρώσης . . , Έ π ί τέλους ρίξε 
τή μυτίτσα σου καί σύ καί πέρασε δπως οί ά λ λ ε ς . . .  'Ωραία είσαι χαί 
πά στδν άθθέ σου . . . »  Ό  τρίτος: «Δεσποινίς Βέρθα έπειδή δπως ξεύ- 
ρετε τά τρόφιμα είνε άχριβά πρέπει νά μοΰ δώσετε τουλάχιστον κάτι 
άπέναντι· σήμερον είνε δύσκολο νά έργασθή κανείς μέ πίστωση.» Ό  
τέταρτος δτι! «Δέν έπλήρωσεν ούτε έγγραφή ούτε φροντιστήρια.» Κι’ ή 
μητέρα τ η ς :  «Παιδί μου μέ χατάστρεψες ! . . .»

Ή  ίδια στριγγιά φωνή τής ξαναφ ώ ναξε: «Είσαι χαμ ένη , είσαι 
κχταστραμμένη. Καλλίτερα νά πεθάνης. Ά π λ ω σ ε  τά χέρια σου γιά  
νά μέ πιάσης καί θά  δείς πώς μόνον δ αέρας θ ά  σοΰ μείνη. Είμαι ή  
ζωή !> Καί σά νά υπάκουσε στή φωνήν αυτήν, άπλωσε τά χ ίρ ια  της, 
τά ϊνωσε σέ σχή μα  ικεσίας, έμεινε λίγα λεπτά μονόθωρη μέ τδν κόμ
πο τοΰ λυγμού, πού τής κρατούσε τήν άναπνοή, στδ λαιμό, Ιπειτα τά 
άφησε νά  πέσουν απάνω στα πλευρά της σά νεκρά κι’ Ιξέσπασε σέ 
λυγμούς ά π ελπ ισ ία ς; «Π άει! τελείω σε! Δέ μέ χωρεί πιά έμένα ό 
κόσμος. Τί θά  γ ίν ω ;

Σιωπή. Ά π δ  τδν νού τη ς  πέρασε κάτι σάν άατραπή : «Αδτοχτο· 
v ia — Θάλασσα Φ α λ ή ρ ο υ .. ,» Έ σηκώ θη κι’ Ικάθησεν απάνω στδ στρώ* 
μα. Τ ά μάτια της όρθάνοιχεκ Ιδ ίιχνα ν  μέ τήν άγρια λάμψη τους 
τήν απόφαση της. Ά π δ  τήν ψυχή της άναπήδησεν δλον τδ φυσικό 
πείσμα της γιά  νά τήν βαστάξη μέχρι τέλους τή φριχτήν απόφαση, 
« Ώ , βέβαια! Πάει, τελείωσε! Δέν τή χω ρεϊ πιά*αυτήν έ κόσμος. 
Ε κ ε ί  κάτω τά νερά τοΟ Φαλήρου θ ά  γενούν δ τάφος τ η ς . . ,» Έκύ* 
λησεν άπδ -δ στρώμα κάτω καί μέ βήμα σχεδδν σταΉρδ Ιπ ή γε στδ 
γραφείο της. Ά ν ο ιξ ε  τδ σύρμα έβγαλε κάτι χειρόγραφα, μεριχά γράμ
ματα, έβαλε μαζί καί τδ τελευταίο γράμμα της μητέρας τη ς  καί άφοΰ 
τά ξέσκισε σέ μικρά κομμάτια άναψ* χερί τοΟ κομμοδίνου της καί 
τάκαψε, Έ π ειτα  ίβα λε τδ /.«πέλλο της καί Ιφυγε.

α-



’Από τήν δ$ό τοΰ Κολωναχιοΰ δπου ήταν τό σπίτι ποΰ ίμ ενε, xot- 
τέβηκε στή μικρήν ομώνυμη πλατεία  χα ί πήρε τόν δρόμο πού πάει άπό 
τό νέον Παλάτι στό Ζάππειο. Μές στό κεφάλι της ο£ ίδέες έμοιαζαν σά 
σμήνος μέλισσες, πού στήν κυψέλη τους έμπήκε σφήκας καί βουίζουν 
συχυσμένα, άνάκατα, τρομασμένα δίχως νά μπορούν νά διώξουν τόν 
Ιχθρό. Έ  ψυχή της ήταν κατασκότεινη. Έ περπατοϋσε σαν αυτόματο, 
βρίσκοντας τόν δρόμο σάν από Ινστιχτο. Τίποτε δέν Ιβλεπε έχτός άπό 
κινούμενες ή άκίνητες άόριστες σκιές. Μέσα σε δλον αυτό τό φριχτόν  
άνακάτωμα τοΰ νοΰ, μια εικόνα διέκοπτε καί κατασκέπαζε κάθε σκέψη 
της. «Γιαλός τοΰ Φ αλήρου.— Μιά άπόκρημνη ά χ τ ή ,— ποΰ δέν τήν  
ίξευρεν ακόμη, μά θά τήν εύρισχε πηγαίνοντας. Μέρος έρημο.— Καί 
ϊπειτα, έπειτα .» Αυτό δέ μπορούσε νά τό φαντασθ^ πώς θά  γ ινό
τανε. «θά  κατέβαινε ; .  . . θ ά  ριχνότανε ; θ ά  πηδούσε ■, . . Μέ τό 
κεφάλι Ιμ π ρ ό ς ; . .  . Μέ τό κεφάλι κ ά τ ω ; . . .»  Αυτό δέ μπορούσε νά 
τό είκονίση ή φαντασία της.

Σάν έφτασε στό Ζάππειο έσταμάτησε στό σταθμό γιά  νά πάρ^ 
τό τράμ. Παρ’ βλα δέν είχε  τό κουράγιο νά πά$ πεζή στό Παλαιόν 
Φάληρο. Έ στεκότανε κυττάζοντας έπίμοϊα  μέ άπογιαλωμένο βλέμμα  
τόν δρόμο άπ’ βπου θά έρχότανε τό τράμ. Έ ν α ς  μικρός λοΰστρος Ιριψε 
τά πονηρά μαιάκια του απάνω της καί κνήθοντας τό πηγούνι του 
σάν άπορημένος έφώναξε : «Μωρέ κύτταξε μούτρα πού τάφτιαξε ή δε
σποινίς ! . . .  Σαν άγριο θεριό γ ίνη χε . . . Ερω τική αποτυχία.» Καί γυ
ρίζοντας στόν κύριο πού στεκόταν πλάϊ του : «Κύριος, λοΰστρος ίδώ»,.. 
είπε χτυπώντας μέ τήν βοΰρτσα τό κασοετάκι πού κρεμώταν στόν 
ώμο του. Ό μ ω ς ί  κύριος πού ακούσε τί ε ίχε  πεί στήν νέα, έγύρισε 
τό παστοΰνι του γιά νά χτυπήσ^ τό χ α μ ίν ι: «Χάνου βρέ άποδώ . . . 
βρωμόπαιδο.« Ε ίπε. Μά τό χαμίνι έγλύστρησε μακρυά φωνάζοντας : 
«Πολύ εύγενής ό κύριος. . .  Καταλαβαίνουμε δά δ τ ι . .  . είνε Ιν-δια- 
φε-ρόμενος . . .» Κι’ έξακολούθησε ν’ άπομαχρύνεται φωνάζοντας 
στούς περιπ ατητές: «Λοΰστρος Ιδώ . . . Κύριος, λοΰστρος ίδώ, λοΰ
στρος.»

Εις τό άναμεταξύ τό τράμ έφτασε. Σαν Ινας άλλοιώτικος έμψ υ
χος όγκος, βγάζοντας φυσηματιές καπνού άπό τά πλευρά, έσταμάτησε 
λίγα. λεπτά γιά νά πάο^· τόν κόσμο πού έπεριμενε στό σταθμό κ ι’ 
έπειτα ξεκίνησε πάλι κουδουνίζοντας πάλι συνεχώς κροτερά.

Στόν σταθμό τοΰ Νέου Φ αλήλου έ συρμός έσταμάτησε γιά νά 
μποΰν οΕ επιβάτες στό άλλο τράμ τοΰ Παλαιού Φαλήρου. Ό  κόσμος 
πολύς, άνακατωσιά, σπρωξίματα, κακό μεγάλο γιά :ήν αλλαγή . Μέσα 
ο’ αυτήν τήν κατάσταση, τής Βέρθας τής ή λθε νά φωνάξ^ : «Κάμετε

τόπο, η λ ίθ ιο ι! . .  . Μήν σπρώ χνει? . . , Β ιά ζο μ α ι. . .  Πηγαίνω νά ns* 
θάνω !» 'Ωστόσο δλος έχείνος ό κόσμος τών ανυπόμονων σπρώχνοντας, 
σπρωχνόμενοι, άλλοι στεκόμένοι, άλλοι καθισμένοι έτοποθετηθήκανε 
καί ό συρμός λαχανιασμένος, μόλις κινούμενος, άπό τό πολύ βάρος, 
στές γραμμές, τούς Ιξέχυσε στή μικρή πλατεία τής άχτής τού Π α
λαιού Φαλήρου.

Ή  Βέρ3-α έξεχώρησεν άπό τό πλήθος, έπήρε τό περιγιάλι δεξιά 
τοΰ δρόμου κι’ έ τράβηξε μπροστά. Όλη Ικείνη ή χαρά τής ζωής π©ύ 
θορυβούσε γύρω της 8ίν τής έίχε κάμει ούδέμίαν ίντύπωση. Μόνο πού 
σκέφθηκε. «’Εκείνος πού ξίάρει πώς ζοΰνε τήν ζωήν αύτή, βίαν δέ 
μπορεί νά ζήση δπως θέλει, ξεύρει νά πεθαίνη.» Κι’ έξακολούθησί 
νά πηγαίν^  έρευνώντας τήν άκρογιαλιά γιά τό μέρος πού ζητούσε.

Γο λαμπρότατον φώς του ήλιου έγέμιζε μέθυ τήν ατμόσφαιρα. 
Τ ’ ακύμαντα νερά τής θάλασσας άπλώνονταν σάν ζαφειρένια λίμνη  
άστραφτερή μέ λευκές κάπου κάπου ζώνες. Δεξιά, στό βάθος, ά π έ -  
ναντι στήν Αίγινα, Ινα άτμίπλοιον άφηνε τό Πειραϊκό λιμάνι άγνωστο 
γιά πού, Μπροστχ κατά τή γραμμή τής ξέρας, λίγο μακρυά άπό τήν 
άκρη τοΰ Σουνίου, Ινα ίστιοφόρον έστρεφε στόν ήλιο τά έλόλευχα  
πανιά του. Π λήθος γλάροι Ιπετοΰσαν άπάνω άπό τά νερά χαί τ’ άσπρο 
πούπουλο τής κοιλίας των έλεύκαζε δπως τό χιόνι, στό φώς τοΰ ήλιου. 
Τ ά χελιδόνια έγέμιζαν χαρούμενες φωνούλες τό γαλάζιον αιθέρα καί 
πίσω άχουόταν 6 συχυσμένος θόρυβος τοΰ πλ.ήθους καί τά κουδουνί
σματα τών τράμ.

Σάν άπομαχρύνθηκε αρκετά ή Βέρθα έσταμάτησε σ’ ενα βραχώ 
δες μέρος, πού δέ φαινότανε άπό τδν δρόμο. Έ  θάλασσα ήταν αρκετά 
βαθυά.— Έ στάθη  ίρθια  στά χείλη  τοΰ κρημνού κι’ άκροάσθηκε γιά  
μιά στιγμή. ΙΙαντοΰ σιγή. Μόνον τά νερά, πού οέρνονταν, ροχθώντας 
απάνω στες πετρες, έκαμναν κάποιον θόρυβο. Έ στριψεν δλίγα δευτερό
λεπτα Ιο5) κΓ έκε: κυττάζοντας, έπειτα έκλεισε τά μά-ςια, εσχυψβν 
Ιμπρδς κι’ άφησε τό κορμί της στόν αέρα. Πέφτοντας έθυμήθη μόνο 
τή μητέρα της κι’ Ιψιθύρισε : «Μανούλα μου, συχώρεσε με . . .»

Κανείς βέραια δέ μπορούσε νά ττ)ν έχει δεί. "Όλος ί  κόσμος πού 
μυρμηκιοΰσε Λίγο πέρα άπό τό μέρος αΰτό, πού έκαμεν υγρό τάφο της 
είχε  τές φροντίοες καί τές σκέψεις του, άλλος ή λθε νά διασκεδάσω, 
α^ δί  ν άπολαυσ^ τή λιακάδα χ ι’ ά?.λος νά σκεφθή τές πίκρες του, 
τήν δυστυχία του. Αν τήν έβλεπε κανείς κΓ ό πιό άθλιος καί δυστυ
χισμένος, βέβαια θά  τήν τραβούσε πίσω στή ζωή. Γιατί;

(άκολουθβΐ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ



ΚΡΙΤΙΚΑ S H ttE lf iM A T A

Γλαύκον Άλιθέροη. Κρινάκια toC Γιαλοί).

Φ α ίνετα ι δ η  α υ τή  τη ν  εποχή ή Κύπρος διατρέχει μιαν
κρίοιμη περίοδο λογοτεχνικής S)(χολάψβως. Καθυστέρησε τόσον 
'jjoav Απέναντι ατά άλλα μέρη τον Ελληνισμόν μ ί την οτβι* 
ρότητα της άπδ *καλάς τέχνας» και < ώραΐα γράμματα» ποΰ 
ήτον καιρός πιά νά δείξΐ] δη  μπορεί νά παράγω και κάτι άλλο 
άηό σταφύλια, κρασιά, Αμίαντον, χαρούπιαι τράγους, γαϊδουρό- 
ηουλλα καί Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα. *Ίσως τδ πλήθος νά προ
τιμά ακόμη τους Αμανέδες των μεθυσμένων και τδν βρυχηθμό  
των βασιλέων τοΰ Μαΐου. Ά λ λ ά  θά υπάρχουν και σ’ αυτόν τόν 
τόπο μερικοί άνθρωποι ποΰ έχουν αυτιά κάπως μικρά καί ευ
αίσθητα, ψιλή μύτη , στομάχι ποΰ δε χωνεύει τά χαρούπια και 
ηον νοιώθουν τήν λεπτή μυρωδιά ποΰ Αναδεύει ό ζέφυρος μιας 
πνευματικής άνοίξεως.

Μετά τόν Βασίλη Μιχαηλίδη, τόν Λ ιπέρτη , τόν Ν ίκο  Ν ι- 
χολαϊδη, τόν Γιάννη Σταυρινόν— και μερικούς άλλους ίσως — 
με τήν σειρά τον ό Γλαύκος Ά λιθέρσης εδωσε ατό γλνκόπνοον 
αυτόν ζέφυρο τή συλλογή το υ : Κρινάκια W )  'Γιαλού. Κάτω 
Από τό ψευδώνυμο καί τόν τόπο (Ά λεξά ντρεια ) ποΰ τυπώ θη
καν τά ποιήματα, δύσκολα θά δ ι,έκρινε κανείς τόν Αεμεσιανό 
νέο Μιχαλάκη Χατζηδημητριού. Μολαταύτα δ ποιητής τής 
ωραίας αυτής συλλογής, ποΰ δ κ. Phi leas Lebesgue χαρά- 
χτηρίζει ενφημώτατa quatra ins ingenieux, είνε εκείνος. Λ ί
γοι Κύπριοι θά τόν ξέρουν και πολΰ λιγώτεροι θά Εχουν δια
βάσει τό βιβλίο του. Μολαταύτα τά Κρινάκια τοΰ Γιαλού είνε 
ώραΐα τετράστιχα, διαμαντοκόλλητα καλλιτεχνήματα, ποΰ έχουν 
τήν τέχνη των ελληνικών γλυπτουργημάτων. Χαριτόπνοα, ελα
φρά, λεπτά και ώς έπι τό πλεΐοιον μεστά Από ιδέα, δείχνουν 
μιάν Αντίληψη ελληνική, τόσον ελληνική ποΰ νομίζει κανείς δτι

ό ποιηνήζ χων ehs κάποιος παραπλανημέϊύζ μ&{ ο τ ψ  μνατιαι- 
στικήν εποχή μας λιβανιστής των ’Ολυμπίων θεών.

'Όμως αντά τά προσόντα νομίζω δτι δεν θα ταχαν οι στί
χοι τον Γλαύκον Ά  λιθέρση <Ίν ό Μιχαλάκης Χ α τζή  δη μητριόν 
δεν ήτον ό λιγνρός Αθλητής τιον έγνώρισε να λατρενϊ] την ηδονη 
των ήοιιονικών και ελεύθερων κινήσεων των μνων τον β(ομιίΐΐ>ί 
τον illc στην θεία χαρά τον ήλιον καί τον αερος. Οπως τό y/ ρ ι  
του ρίχνει ελαφρά, όβίαατα, με χάρη τόν δίσκο στην Αρένα, 
δμοια δ νονς του κι’ ή ψυχή τον δίνουν στίχους με τες λ^γυρες, 
ελεύθερες στροφές ποΰ λέονν:

«Καλή μοο, ρόδα μοιάζουμε τοΰ χινοπώρου άλλί μας 
Φτάνει ενα άλαφρδ τράνταγμα μιας άβρας ή πνοή 
Καί τότε ώ t i t s  ρέβαψς γίά πάντα πρίμας, κρίμας 
καί σέρνει μας Τρίφυλλα tf;c Λ ήθης ή ροή...»

«’AStάφορο 5μως· κύτταξε τ ί  έρωτικί- τρυγόνι 
Π ’ δν καί το νοιώθει; Γρίγωρα θαρθή ή μοιραία στιγμή 
Χαίρεται που γεννήθηκε. Τι κι άν πεθάνει σωνει 
"Ενα τραγούδι αγάπης στ& ταίρι του νά πη . »

Γιατί δεν είμαστε αιώνιοι; Γιατί νά πεθαίνουμε ; Μολα
ταύτα δ ποιητής χαίρεται γιατί γεννήθηκε. Και αυμβουλευβι :

^Παρά νά κλαΐς xb παρελθόν πού πιά δέ θά  γυρίαη 
Κ ι’ sv a’jpto νά προσδοκάς πού ϊσως θαργή πολύ 
Σκύβε καί πίνε ανόητε στοϋ σήμερα τή βρύση 
Προτοΰ πετάξει άπ’ το κλουβί τ& άνήστροφο πολί . . . »

Πόσον καλά θά εκαμναν οί Κύπριοι αν κοντά ατά εμπό
ρια των, τή βιοτεχνία των, τες Ασχολίες των με τά κρασιά και τά 
χαρούπια έκύταζαν με κάποιαν στοργή και τούς Ανθρώπους ηον 
τοΰς προσφέρονται σάν είδος κεφάλαια δίχως τόκους ! * //  ζωή 
των θά γινόταν καλλίτερη, ωραιότερη.

γΣτ-νος.



[Συνεργασία τού Β Durkheim στό έργο: De la method#
dans les Sciences,]

1

ΠροκειμΙνοο γι4 μιά vl«v έπιστήμη δπως ή Κοινωνιολο- 
γία, πού, γέννημα χθεσινόν άκόμη, βρίσκεται στόν δρόμο τοδ 
γινωμοδ της τό καλλύτερον μ Ισον γιά νά κατανοηθη ή φύ
ση, τό άντικείμδνον χ^ΐ ή μέδ-οδος της si vs v i έκτεθη μέ συν
τομία ή γένεση της.

*Η λέξη κοινωνιολογ'α έδημιουογήθη άπό τόν Αύγουστο 
Κόντ κ ι’ έσήμαινε τήν έπιστήμη των κοινωνιών. Αν ή λέξη 
ήταν νέα καί τό πράγμα ή το νέον κ ι’ Ιτσι δ νεολογισμός άναγ- 
καΐος. ’Αναντίρρητα, σέ μιάν πολύ πλατυά σημασία, μπορεί νά 

κανείς δτι ή θεωρία απάνω στά πολιτικά καί τά οικονομικά 
πράγματα άρχισε πρίν τόν ΧΙΧον αιώνα : ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  
τοΰ Πλάτωνος, τά Π ο λ ι τ ι κ ά  τοΰ 'Αριστοτέλη, οί άπειρά- 
ριθμες πραγματείες πού είχαν δπό3ειγμα τά δυό αυτά Ιργα, 
Ικεϊνες τοΰ Καμπανέλλα, τοδ Hobbes, τοΰ Ρουσαώ καί τόσων 
άλλων έπραγματεύονταν ήδη αύτά τά ζητήματα. "Ομως οί διά
φορες αύτές μελέτες διέφεραν κατά ένα ουσιώδες χαραχτηριστι- 
κόν άπ’ έκεΐνες πού καθορίζει ή λέξη κοινωνιολογία. Πράγμα- 
τικδς είχαν άντικείμενον όχι τήν περιγραφή καί τήν έξήγηση 
Τών κοινωνιών δπως εΐνε ΐ) δπως υπήρξαν, άλλά τήν άναζή- 
τηση τοδ πώς πρέπει νά εΐνε, πώς πρέπει νά όργανώνωνται 
γιά νά είνε δσον τό δυνατό τίλειώτερες. Κάθε άλλος είνε δ 
σκοπός τοδ κοινωνιολόγου πού μελετά τές κοινωνίες απλώς γιά 
νά τές γνωρίσϊ} καί νά τές εννοήστ}, όπως δ φυσικός, δ χημ ι
κός, δ βιολόγος μελετούν γιά νά γνωρίσουν τά φυσικά, τά χ η 
μικά καί τά βιολογικά φαινόμεα. Ή  ποοσπάθέΐα του είνε μόνο 
Τ *  νά βρ“ζ) τήν αιτία τών γεγονότων πού μελετά, ν’ άνακαλύψη

ί

τούς νόμους σύμφωνα μΙ τούς διτοίους δημιουργοδνται, άφήνοντας 
σ’ άλλους τήν φροντίδα νά Sp5Ον τήν δυνατή προσαρμογή τών 
Ι&κών του υποθέσεων.

νΑρα ή κοινωνιολογία δέ μπορούσε νά φανή προτοϋ άπο- 
χτηθεΐ τό αίσθημα δτι οί κοινωνίες, δπως κάθε τι άλλο τοδ 
κόσμου, δπόκεινται σέ νόμους πού προέρχονται άναγκαΐα άπό 
τήν φύση των καί αυτήν έκφράζουν. ’Α λλ’ αυτή ή άντίληψη 
άργησε πολύ νά σχηματισθ^. Έ π Ι αιώνες, οί άνθρωποι έπί- 
στευαν δτι καί αυτά τά μέταλλα δέ> έκυβερνώνταν άπό ώρισμέ- 
νους νόμους, άλλ’ δτι μπορούσαν νά πάρουν κάθε σχήμα καί 
κάθε Ιδιότητα δταν μία δύναμη άρκετά Ισχυρή τό έλεγε. Έ π ί-  
στευαν δτι μερικοί τύποι ή κάποιες χειρονομίες είχαν τήν ικανό
τητα νά μετασχηματίζουν βνα άνόργανον σώμα σε ζωντανόν 
πλάσμα, έναν άνθρωπο σέ ζώον ή φυτό καί άντιστρόφως. Αύτή 
ή πλάνη, δπου έχουμε ένα είδες κλίση άπό Ινστιχτο, θά διαρ- 
κοδσε φυσικά πιό πολύν καιρό στήν σφαίρα τών κοινωνικών 
γεγονότων.

Πραγματικώς, Ιπειδή αυτά είνε πιο πολύπλοκα, ή τάξη πού 
παρουσιάζουν εΐνε πιό δυσκολοδιάκριτη καί ένεκα τούτου πάει 
κανείς νά ;;:στέψη δτι 3λα γίνονται μ ’ έναν τρόπο συμπτωμα- 
τικό καί πιό πολύ ή πιό λίγο άκανόνιστον. Έ κ  πρώτης δψεως 
ποία άντίθεση δέν υπάρχει μεταξύ τής άπλής, αυστηρής συνέ
χειας, μέ τήν οποίαν ξετυλίγονται τά φαινόμενα τοΰ φυσικού 
σύμπαντος. καί τοΰ χαοτικού, ίοιόΐροπ&υ, συγχυστικοΰ θεάματος 
τών συμβάντων πού καταγράφει ή ιστορία! ’Α π’ άλλην άποψη, 
έπειδή έχουμε μέρος σ’ αυτά, θά ήταν λόγος νά σκεφθοδμε οτι 
άφοδ δπάρχουν άτϊό Ιμάς θά Ιξαρτώντα ι άποκλειστικα άπό έμάς 
καί Ιτσι θάπρεπε νά γίνωνται δίχως έμείς θέλουμε. ’Αν ουτωπως 
συνέβαινε δέν 3-άταν λόγος νά τά εξετάζουμε γιατί τίποτε δέ θάταν 
αύτά κα θ’ έαυτά, άλλά θά ίξαρτώνταν άπό μόνη τήν δική μας 
θέληση. Έ νεκα τούτου, τό μόνον ζήτημκ πού θά μπορούσε τότε 
νά τεθή θάταν νά μάθουμε δχι τί είνε καί ποιοί οί νόμοι πού 
τά κυβερνούν, άλλχ τί Ιμεΐς θά μπορούσαμε καί θά ώφείλαμε νά 
έπιθυμούσαμε νά είνε.



μοϋ δπδκβιται ok νόμους άναγπαίονζ, πώς ο! ένέργ^άς καί οί 
άντενΙργειβς πού άνταλλάσσονται μεταξύ τδν ατομικών συνειδή
σεων, δταν βρεθοΟν σέ έπικοινωνία δέ θα  βρίσκονταν δπδ τήν 
ίδιαν άνάγκη;

Ενεκα αύτής τής θεωρίας, οί κοινωνίες Ιπαυαν νά φαίνονται 
ώς §να είδος άπειρα έλατής καί ευ πλάστης ΰλης, πού οί άνθρω
ποι μπορούν νά τής δώσουν σχήμα κα:ά τήν άρέσκεια των· έπρε
πε τοΟ λοιποΟ νά τές θεωρήσουμε ώς πραγματικότητες, πού ή 
φύση τους μάς έπιβάλλεται καί πού δέν μποροΰν νά τροποποιοΟνται, 
δπως δλα τα φυσικά πράματα, παρά σύμφωνα μέ νόμους πού τές 
κυβερνούν. Οί δργανώσεις τών λαών δέ μπορούσαν πιά νά νομί
ζω νται ως άποτέλε3μα τής θέλησης, πιδ πολύ ή πιδ λίγο φωτει
νής, τών ηγεμόνων, τών πολιτικών, τών νομοθετών, άλλ’ ώς οί 
άναγκαιες συνέπειες αίτίων ώοισμένων πού τές περίκλειαν φυσικά. 
Οταν δοθή δ τρόπος πού ε!ν6 συνθεμένος §νας * λαδς σέ μιάν 

στιγμή τής ίστορίας του καί ή κατάσταση τοΟ πολιτισμού του 
στήν ίδιαν έποχή, προκύπτει μιά δργάνωση κοινωνική, πού χα- 
ραχτηρίζεται μέ τέτοιον ή άλλον τρόπο, Απαράλλαχτα οπως οί 
Ιδιότητες §νϊς σώματος προκύπτουν άπδ τήν μοριακή του σύστα
ση. Βρισκόμαστε λοιπδν άπέναντι οέ μιάν τάξη πραγμάτων στα- 
θεράν, άμετάβλητη, καί μιά έπιστήμη άδολη γίνεται δυνατή καί 
άναγκαια μαζί γιά νά περιγραφή καί νά έξηγήαη τήν τάξη αυ
τή, για νά πή ποια εΐνε τά χαραχτηρισαχά  της καί άπδ ποιά 
αίτια έξαρτδνται. Αυτή ή έπιστήμη, καθαρά θεωρητική, είνε ή 
κοινωνιολογία. Γιά νά δείξη δ Κ ,ντ καλλύτερα τές J σχέσεις της
μέ τές άλλες θετικές έπιστήμες τήν -ονομάζει συχνά κοινωνικήν 
φυσική.

Ε λ έχθ η —κάποτε δτι αύτος δ τρόπος τοΰ βλέπειν εΐχεν ενα 
εΐδος μοιρολατρείας. <, Αν το δίχτυο τών κοινωνικών γεγονότων 
Ιχει νήμα τόσον στερεά καί τόσης πολλής άντοχής, τότε δέν 
§πεται δτι οί άνθρωποι είνε άνίκανοι νά το τροποποιήσουν καί δτι, 
συνεπώς, δέ μπορούν νά ένεργήσουν Ιπάνω στήν ίδια τήν ίστορία 
τω ν; "Ομως τδ παράδειγμα τοΰ τί συνέβη στά άλλα βασίλεια

τής φύσης δείχνει πόσον αυτή ή παρατήρηση είνε αδικαιολόγη
τη, ‘Γπήρξε καιρδς πού, δπως τδ θυμίσαμε πιδ πάνω, τδ άνθρώ- 
πινον πνεΰμα άγνοουσεν δτι τό φυσικδν σόμπαν είχε τούς νόμους 
του.. Μήπως σ’ αυτή τήν έποχή ό άνθρωπος είχε τήν περισσότε- 
ρην έξουσία Ιπάνω στά πράγματα ; ’Αναμφίβολα δ γόης καί δ 
μάγος έπίστευαν δτι μπορούσαν νά μεταβάλλουν, κατά τήν άρέ- 
σκεια των, τά σώματα καί νά 5ου - τή μορφήν έκείνην εις τοΰτα· 
δμως ή δύναμη πού αύτοπεριβάλλονταν ήταν, δπως σήμερα γνω
ρίζουμε, καθαρά φανταστική. ’Απεναντίας, άφότου οί θετικές 
έπιστήμες Ιθεμελιώθησαν (καί έθεμελιώθησαν κι5 αύτές παίρ
νοντας ώς βίαη τδ δόγμχ τής αίτιογέ·» ειας) πόσες μεταβολές δέ* 
Ιχουμε μπάαει μές στδ σόμπαν ! Το ίδιο θά γίνει καί στδ κοινω
νικήν βασίλειο. Μέχρι χ θ ίς , Iπίστευαν δτι δλα του ήσαν κατά 
σύμβαση, σομπτωματικά, καί πού οί νομοθέτες ή οί βασιλείς 
μπορούσαν, άπαράλλαχτα δπως άλλοτε οί άλχημιστές, νά μετα
βάλουν κατά τήν άρεσκεια των τήν οψη τών κοινωνιών καί 
νά τές κάμουν νά λάβουν άντί :ουτου τοΰ τόπου έκεινον. Περιτ- 
τδ νά είποΰμε δτι αύτά τά νομισματικά θαύματα ήσαν φαν
ταστικά· άλλ’ δμως πόσες σοβαρές παρεξηγήσεις δέν Ιφερεν 
αυτή ή πλάνη πού εΐνε άκόμη τόσον διαδομένη ! ’Αντίκρυ σ’ 
δλα αύτά ή κοινωνιολογία εΐνε ή έπιστήμη πού, ξεσκεπάζοντας 
τούς νόμους τής κοινωνικής πραγματικότητας, θά μάς έπιτρέφβι 
νά κατευθύνουμε μέ πιο πολλήν σκέψη παρότι στά περασμένα 
τδ Ιστορικήν ξετύλιγμα· γιατί os μπορούμε ν’ αλλάξουμε τήν φύση, 
τήν ηθική είτε τήν φυσική, παρά συμμορφωνόμενοι μέ τούς νό
μους της. Οί πρόοδοι τής πολιτικής τέχνης θ ’ άκολουθήσουν 
τες προόδους τής κοινωνικής Ιπιστήμης, δπως οί άνακαλόψεις 
τής φυσιολογίας καί τής άνατομίας έβοήθησαν τήν τελειοποίηση 
τής ιατρικής τέχνης, κ ι’ δπως ή δύναμη τής βιομηχανίας Ικατον- 
ταπλασιάσθηκε, άφότου ή μηχανική καί οί φυσικοχημικές έπι
στήμες άνεπτύχθησαν. Οί έπιστήμες έκεϊ πού διακηρύσσουν τήν 
άναγκαιότητα τών πραγμάτων μάς δίδουν καί τά μέσα νά κυριαρ
χήσουμε έπάνω σ’ αύτή τήν άνάγκη. Μάλιστα δ Κόντ παρατηρά



μέ έπιμόνήν, δτι άπ5 δλα τά φυσικά φαινόμβνα, τά κοινωνικά 
φαινόμενα είνε τά πιδ έλατά, τά πιδ δεχτικά μεταλλαγών καί 
ποικιλιών γιατί είνε καί τά πιδ πολύπλοκα. Ή  κοινωνιολογία 
λοιπήν δεν έπιβάλλει διόλου στδν άνθρωπο στάση παθητικά συν
τηρητική· άπεναντίας πλατύνει το πεδίον τής ένέργειας μας άπ’ 
αυτί. μόνον δτι πλατύνει τδ πεδίον των γνώσεων μας. Μας άπομα- 
κρύνει μόνον άπ?! τές Ασυλλόγιστες ναΐ στείρες Επιχειρήσεις, τες 
έμπνεόμενες άπδ τήν πίστη πώς μας είνε δυνατά νά άλλάξουμε 
δπως θέλαμε τήν κοινωνική τάξη δίχως νά λογαριάζουμε τές 
συνήθειες, τές παραδόσεις, τήν διανοητική σύσταση τοΰ Ανθρώ
που καί τών κοινωνιών.

"Ομως δσον ούσιώδες καί άν είνε αύτδ τδ δόγμα τής αίτιο- 
γένειας δέ θ ’ άρκουσε γιά νά θεμελιώση τήν κοινωνιολογία. Γιά 
νά δπάρξη 5λη σέ μιά νέαν έπιστήμη, δνομαζόμενην μ ’ αυτδ τδ 
ονομα, «πρεπε τδ άντικείμενον πού θά μελετούσε νά μή συγχύ
ζεται μέ τά θέματα τών άλλων έπιστημών. Σέ πρώτην δψη 
μπορεί νά φαίνεται δτι ή κοινωνιολογία δέν διακρίνεται άπδ τήν 
ψυχολογία- καί αυτή ή ίδέα δποστηρίχθηκεν άποτελεσματικά, 
κυρίως άπδ τδν Τάρτ. Ή  κοινωνία, λέγουν, δέν είνε τίποτε 2ξω 
άπδ τά άτομα πού τήν άποτελοΰν τά άτομα είνε δ,τι πραγματι- 
κδν 2χει. ΙΙώς λοιπον ή έπιστήμη τών κοινωνιών μπορούσε νά 
διακριθή άπδ τήν έπιστήμη τών άτόμων, δηλαδή τήν ψυχο
λογία ;

Μέ τέτοιαν λογική θά μπορούσε κανείς νά δποστηρίξη δμοια 
δτι ή βιολογία δέν είνε παρά Ινα κεφάλαιον τής φυσικής καί τής 
χημείας, γιατί τδ ζών κύτταρον άποτελεΐται άποκλειστικά άπδ 
άτομα άνθρακος, άζώτου κ. τ. λ. πού πραγματεύονται οί φυσικο
χημικές έπιστήμες. "Ομως λησμονούν δτι Ινα σύνολον πολυ συ
χνά Ιχει ίδιότητες πολύ διαφορετικές άπδ έκεΐνες τών μερών 
πού τδ συνιστοΰν. Ά ν  στδ κύτταρο δέν υπάρχουν παρά μόνον 
όρυχτά στοιχεία, αυτά, συνδυαζόμενα μ ’ εναν τρόπο, παράγουν 
ίδιότητες, πού δέν έχουν δταν δέν είνε Ιτσι συνθεμένα καί πού 
είνε χαρακτηριστικά τής ζωής (ίδιότητες τοΰ τρέφεσθαι καί

άναπαράγεσθαι)* άπδ τδν τρόπο τής σύνθεσης των λοιπόν σχη
ματίζουν μ·.άν πραγμκ :.κότητα ενδς τελείως νέου είδους πού είνε
ή ζώα % πραγμ ττικότης καί πού συνιστώ τδ άντικείμενον τής βιο
λογίας. "Ομοια, οί άτομικές συνειδήσεις άμα επικοινωνήσουν μέ 
τρόπον σταθερό, παράγοί» ώς συνέπεια τών σχέσεων πού άνταλ- 
λάσσονται μεταξύ των μιί-ν νία ζωή, παραπολύ διαφορετικήν άπδ 
τήν ζωή πού θ» ύπήρχ.- $.< έμεναν απομονωμένες οί μέν άπδ τές 
δΙ· αύτή είνε ή κοινω .·„κή ζωή. Οί θρησκευτικοί θεσμοί καί οί 
πίστεις οί θρησκευηκ^·, οί θεσμοί οΐ πολιτικοί, οί νομικοί, οί 
ήθικοί, οί οικονομικοί μέ μιάν λέξη ο,τι άποτελεΐ τόν πολιτισμό 
δέ θά υπήρχαν ά - 2έν ήτον ή κοινωνία.

Πράγματι, 5 πολιτισμός υποθέτει μέν συνεργασία δχι μόνον 
όλων τών μελών τής αυτής κοινωνίας, άλλά καί όλων τών κοι
νωνιών πού 3ρίσκονται σέ σχέσης οί μέν μέ τές δέ. Έ π ί πλέον, 
τίτοια συνεργασία δέ μπορεί νά νοηθή παρά μόνον δταν τά άπο- 
τελέσματα τά άποχτημένα άπδ μιάν γενεά μεταβιβάζονται στήν 
επόμενη γενεά μέ τρόπον πού νά είνε δυνατή ή συσσώρευση των 
μ ’ Ικεΐνα πού θά Ιπιτύχδΐ η τελευταία. Γι' αύτδ δμως πρέπει 
οί διαδοχικές γενεές v i μή χωρίζωνται οί μέν άπδ τές δέ, άλλά 
νά μένουν σέ στενν,ν eKiXfή, δηλαδή νά έπικοινωνοϋν μέ τρόμον 
σταθερόν, ’ιξού λοιπδν ενα άπειρον σύνολον πραγμάτων πού υ- 
φίστανται γιατί υπάρχουν ανθρώπινες ενώσεις, σύνολον πραγμά
των πού παραλλάσσει ανάλογα μέ τδ είδος τών ενώσεων αότών 
καί ανάλογα us τδν τρόπο πού είνε δργανωμίνες. Βρίσκοντας τήν 
έμμεση εξήγηση των στήν φύση, δχι τών άτόμων άλλά τών Κοι
νωνιών, τά πράγματα αύίά συνιστουν τδ υλικδ μιας νέας έπιστή- 
μης, άλλης άπδ τήν ατομική ψυχολογία, αν καί σχετικής της, 
τή ς : κοινωνιολόγιας.

Αυτές τές δύο άρχές, δ Κ δντ δέν άρκέσϋ·η νά τές 
μόνον θεωρητικά* άνάλαβε νά τές έφαρμόση έπίσης καί, γιά 
πρώτην φορά, άποπειράθη νά κάμη κοινωνιολογία. Σ ’ αύτδ 

. είνε χρησιμοποιημένοι οί τελευταίοι τρεις τόμο; τών Μ αθημά
των θετικής Φιλοσοφίας. 5Απδ τές λεπτομέρειες τοΰ Ιργου του



πολλά πράματα δέ στέκουν πιά σήμερον. Οί Ιστορικές καί κυρίως 
οί έθνογραφικές γνώσεις ήσαν παραπολύ στοιχειώδεις στήν Ιποχή 
του άκόμη καί δέ μπορούσαν νά προσφέρουν στά συμπεράσματα 
τοΰ κοινωνιολόγου βάση άρκετά στέρεη. Έ χτός αύτοδ, δπως θά 
Ιδοϋμε παρακάτω, δ Κόντ δεν Ιλογάριαζε τό πλήθος τών προ
βλημάτων πού Ιθετεν ή νέα έπιστήμη : έπίστευεν δτι μποροϋσε 
νά τήν φτιάξη μονομιάς, οπως φτιάχνεται ενα σύστημα μεταφυ
σικής, ένφ ή κοινωνιολογία, οπως κάθε έπιστήμη, δέ μπορεί νά 
συσταθή παρά σιγά, σιγά, παίρνοντας τό ενα ζητημα κατόπιν 
άπό τό άλλο. Ό μω ς ή Ιδέα ήταν άπειρα γόνιμη καί έπέζησεν άπό 
τόν θεμελιωτή τοΰ θετικισμού.

Πρώτα ξαναπιάσθηκε άπό τόν Η. Spencer. "Ύστερα, στά 
τελευταία αύτά τριάντα χρόνια, όλόκληρη λεγεώνα έργατών, σχε
δόν σέ όλους τούς τόπους άλλ’ ιδιαίτερα στήν Γαλλία, έσηκώθη καί 
έπεδόθηκε σ’ αυτές τές μελέτες. Σήμερα ή κοινωνιολογία έβγήκε 
άπό τήν ήρωϊκή της έποχή. Οί άρχές δπου στηρίζεται, καί πού 
είχαν διακηρυχθεί πρώτα μέ τρόπο τελείως φιλοσοφικόν καί δια- 
λεχτικό, σήμερα έχουν λάβει τήν Ιπικύρωση τών πραγμάτων, πού 
προϋποθέτει δτι τά κοινωνικά φαινόμενα δέν Ιχουν τίποτε τό συμ- 
πτωματικό ή συμβατικό. Καί οί κοινωνιολόγοι Ιδειξαν οτι πράγ
ματι μερικοί ήθικοί καί νομικοί θεσμοί καί κάποιες θρησκευτικές 
πίστεις, ήσαν τά ίδια παντοΰ δπου οί Spot τής κοινωνικής ζωής 
παρουσιάζονταν οί αδτοί. Μάλιστα διεπιστώθη δτι μερικές συνή
θειες ώμοίαζαν καί στήν Ιλάχκπη λεπτομέρεια σέ τόπους πού 
άπέχουν παραπολύ δ ενας άπό τόν άλλο καί πού ποτέ κανένα είδος 
έπικοινωνίας δέν είχαν μεταξύ των. Αυτή ή άξιοσημείωτη Ομοιο
μορφία εΐνε ή άρίστη άπόδειξη πώς τό κοινωνικόν βασίλειο δέ ξε
φεύγει άπό τόν νόμο τής παγκόσμιας αϊτιογένειας.
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