
ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

■ff . ■ \

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1938



ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟ  ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Συντακτική ’Επιτροπή

Κ. I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ HPQ Ε. ΚΟΡΜΠΕΤΗ
ΝΑΣΟΣ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ Π. Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Τά γράμματα, ή Ολη καϊ τά έμβασμα τα στή διεύθυνση « Τά Προπύλαια», 
Λασκάρεως 15, Ά θήνα ι.—'Ετήσια συνδρομή έσωτερικοΰ δρ. 80 καί γιά τούς 
φοιτητές δρ. 60.—Συνδρομή έξωτερικου φρ. γαλλ. 40.— Τιμή τεύχους δρ. 7.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ Σ Α Τ Σ Ο Σ .........................  · · · ΠρΙν άπό τό ξεκίνημα ( μελέτη).
ΑΓΓΕΛΟΣ Σ ΙΚ ΕΛ ΙΑ Ν Ο Σ ........................Άπό τήν τραγωδία «Ασκληπιός» (άπόσπασμα).
Κ. I. Δ ΕΣ Π Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ...................................... Πρός τήν καθολική παιδεία (μελέτη).
ΠΛΑΤΩΝ (μετάφραση καί σημειώσεις ΗΡΩΣ Ε. ΚΟ ΡΜ Π ΕΤΗ ) ’Επιστολή Ζ" (συνέχεια).

Σ Η Μ ΕΙΩ Μ Α Τ Α

Τό γλωσσικό ζήτημα σήμερα. — Οΐ συνεργάτες τοΰ περιοδικού.

*

ΘΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΘ Ο ΥΝ  ΣΤ Α  ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Α  Τ Ε Υ Χ Η :

Κ . Ί .  Δεσποτόπουλου: *Ατομον καί Πολιτεία στήν Έλληνική ^'Αρχαιότητα 
(μελέτη). — Π. Α. Παπαληγούρα: Άπό τόν Πλάτωνα στόν 'Αλέξανδρο (μελέτη ).— 
"Ηρώς Πεζοπούλου: Γνωριμιά μέ τό Βέρθερο ( μελέτη). — M a rcel P ro u st  ( εΙσαγωγή 
καί μετάφραση Νάσου Δετζώρτζη) :  'Αποσπάσματα άπό τή « Recherche du Tempe 
Perdu ». — R a in e r  M a ria  R ilk e  ( είσαγωγή καί μετάφραση Ή ρ β ς  Πεζοπούλου): Γράμ
ματα σ' £να νέο ποιητή.

ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΕΤΟΣ Α — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1938 — ΑΡΙΘΜΟΣ 2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Παιδάκι σάν ήμουν, καί ακόμα δταν τε
λείωνα τίς σπουδές μου, κάποτε καί άργό
τερα, δσο εισχωρούν βαθιά τά παιδιάτικα 
χρόνια στις έποχές της ώριμης ζωής, τδχα 
συνήθιο καί άνάγκη νά φεύγω άπό τή θέση 
πού καταλάμβανα μέσα στό γύρω μου 
πραγματικό κόσμο καί νά τοποθετώ τόν 
έαυτό μου σέ θέσεις ή πιό εύνοϊκές ή καί 
πιό τραγικές μέσα στόν ϊδιο ίσως κόσμο, 
μά ψευτισμένο καί διορθωμένο άπό τή φαν
τασία μου. Δέ μοΰ άρκοΰσε ή άτμόσφαι- 
ρα τής πραγματικότητας, οΰτε ή έλπίδα 
πού πάντα τήν άκολουθεΐ άόρατη καί τήν 
απαλύνει.

Ή  άποστασία μου αύτή ήταν άπαραίτη- 
τη γιά νά πραγματοποιήσω τίς ψυχικές 
μου δυνάμεις, γιά νά έκπληρώσω τό ήθος 
μου. Πολύ συχνά, καθώς προχωρούσα ύφαί- 
νοντας τό άΰλο νήμα, παρατηρούσα πώς 
δέν ήταν κατάλληλη γιά τήν άρτια συγ
κρότηση τοΰ νέου έαυτοΰ μου ή θέση πού 
τόν είχα τοποθετήσει μέσα στήν άτμό- 
σφαιρα τής φαντασίας μου. Τότε τόν έ
παιρνα, μέ μιά καταπληκτική εύκαμψία, 
τόν έστηνα σέ άλλη θέση, σάν ενα πιό
νι σκακιοΰ, καί δοκίμαζα άπ’ άρχής ξα
νά τό όνειρό μου. Δέν άναπαυόμουν πα
ρά μόνο _δταν έβρισκα, κάποτε μετά πολ
λών μηνών προσπάθεια, στούς περιπάτους, 
στό χάζεμα απάνω άπ’ τά βιβλία, στις άϋ- 
πνίες μου, τήν τοποθέτηση πού έναρμονί- 
ζονταν μέ τά καίρια σημεία τοΰ φανταστι
κού μου ορίζοντα καί πού θά ταίριαζε κάθε 
πράξη μου μέ τήν άρχή της. Άρχιζα έτσι 
σιγά - σιγά νά καταλαβαίνω πώς τό κύριο 
καί σ’ αύτήν τήν κρυφή ζωή πού διαδραμα
τίζονταν μέσα μου, είναι τό ίδιο πού είναι

Λ ός μ ο ι που οτώ  και κ ιν ώ  την γην.

κύριο καί στή φανερή ζωή· ή όρθή τοποθέ
τηση.

Τό συνηθισμένο είναι νά βρίσκεσαι άπό 
πριν σφηνωμένος τυχαία κάπου στά πράγ
ματα καί γιά νά μή χάσεις τήν ισορ
ροπία σου καί τήν τάξη σου καί τήν ήσυχία 
πού φέρνει ή τάξη μαζί της, νά κρατιέσαι 
στήν τυχαία σου θέση μέ φόβο, ντυμένο τό 
πιό συχνά τό σχήμα τής πίστης ή τής συν- 
τηρητικότητας ή τής άνάγκης.Τό άνθρώπι- 
νο δμως είναι νά αύτοτοποθετεϊσαι, νά αύ- 
τοορίζεσαι, νά σπδς τή φυσικομαθηματική 
τροχιά τοΰ φαινομένου σου καί νά γίνεσαι 
έλεΰθερη ούσία.Άπό τό δριο αύτό καί πέρα 
άρχίζει ή ευθύνη, ή αμαρτία, ό πόνος καί 
ή ιστορία μας.

Κάθε άγώνα τόν άξίζει αύτή ή τοποθέ
τηση. Χωρίς αύτήν, κανένας άγώνας δέν 
άξίζει.

Παράδειγμα άποκαλυπτικό γι’ αύτή τήν 
άδιάβαστη μάθηση τής πρώτης άνθρώπινης 
πράξης μοΰ ήταν οί άρχαΐοι ναοί. Είτε 
στήν Ακρόπολη, είτε στό Σ,ούνιο, είτε 
στήν Αφαία, άνάμεσα στις πάντα πληθυνό- 
μενες αίτιες πού συγκλίνανε γιά νά άπαρ- 
τίσουν τήν αισθητική τους επιβολή, ξεχώ
ριζα τήν άκρίβεια καί τή βεβαιότητα τής 
τοποθέτησής τους. Δέ στέκονται έτσι γιά 
νά^φαίνονται ωραίοι καί νά έξηγουνται άπό 
τοΰτο uovo ή έκεΐνο τό σημείο. Άπό δλα 
τά δυνατά σημεία ιδωμένοι μας προσφέ
ρουν τό λόγο τους, γιατί ή τοποθέτησή τους 
βρίσκεται στό κέντρο, δπου συγκλίνουν καί 
ένώνονται οί αχτίνες δλης τής όπτικής 
σφαίρας, καί έτσι, μή δντας αισθητικά έξαρ- 
τημένοι άπό κανένα ώρισμένο σημείο, εί
ναι, μέ τήν ισορροπία καί τήν κεντρικότητα
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τήςθέσης τους,αύτάρκεις.Ό αισθητικός τους 
λόγος είναι άδιάφορος μπροστά σ’ δποιο 
σημείο, μπροστά σέ δ,τι στέκει έξω τους. 
Μπορεί νά φαίνονται, καθώς είναι τόσο 
όμοούσιοι μέ τή γη που τούς στηρίζει, σά 
σκληρές, άειθαλεϊς άκανθες, πού τυχαία έ
κεΐ φυτρώσαν,σάν τ’ άλλα ανθίσματα τής 
γής. Καί δμως είναι θεληματικά, συνειδητά 
καί αύτόνομα έργα, πού τήν αίτία τους δέν 
τήν έχουν στήν τύχη, άλλά στό λόγο τόν 
έσώτατο, αύτόν πού πρώτα έκψράζεται μέ 
τήν πρωταρχική πράξη τής τοποθέτησής 
τους. Γι’ αύτό οί άρχαΐοι ναοί σοΰ δίνουν 
μιάν έντύπωση κυριαρχίας σέ δ,τι γύρω 
τους ή στέκει ή περνάει.

Καί έλεγα-«νά τοποθετήσεις τόν έαυτό σου 
μέσα στή ροή τών πραγμάτων μέ τήν ακρί
βεια καί τή βεβαιότητα, μέ τή νομιμότητα 
καί τήν πειθαρχία τοΰ άρχαίου ναοΰ». Τό 
παράδειγμα δμως δένάξίζει δταν τό μιμεί
σαι, μά δταν σοΰ δίνει τήν αυτοτέλεια νά 
πλάσεις κάτι διαφορετικό, μέσα σέ πάντα 
διαφορετικούς δρους. Στήν άνθρώπινη πε
ριοχή εχει ή τοποθέτηση ένα στοιχείο κι
νητικό, δυναμικό, πού τήν κάνει λιγώτερο 
πλαστικά συλληπτή, άλλά πιό αγωνιστική, 
πιό τραγική. Στόν άρχαΐο ναό, ή τοποθέ
τηση άγνοεΐ τό χρόνο" είναι άθάνατη. Ή  
άνθρώπινη τοποθέτηση έχει τή συνείδηση 
τοΰ χρόνου, τοΰ άδιάπτωτου θανάτου τής 
στιγμής, τής φυγής πρός τήν άνυπαρξία. 
Γι’ αύτό είναι μιά τοποθέτηση πού δέ γίνε
ται μιά φορά, άλλά πού γίνεται άδιάκοπα, 
γιατί άδιάκοπα αλλάζει μέσα μας ή ούσία 
καί γύρω μας ό ορίζοντας· μιά τοποθέτηση 
πού είναι άσταμάτητη ένέργεια, δημιουργία 
καί αναδημιουργία τοΰ έαυτοΰ μας, προσ
αρμογή καί ισορρόπηση χωρίς τέλος. αιώ
νια ρευστών καί μεταβλητών στοιχείων 
μιά τοποθέτηση πού πρέπει νά είναι άδιά
κοπα άλλιώτικη, γιά νά μένει πάντα πι
στή στήν ίδια άρχή της, στόν πρωταρχικό 
της νόμο' καί γι’ αύτό μιά τοποθέτηση πού 
γίνεται καί στέκει μέσα σέ άέναο κίνδυνο- 
στήν κάθε στιγμή μιά λύση, πού γίνεται 
πρόβλημα τής έρχόμενης στιγμής.

Νά τοποθετήσει τούς μολυβένιους του 
στρατιώτες τό παιδί ’έτσι πού οί μετακινή
σεις τους, κατά κάποιο δικό του ρυθμό, νά 
συναρμολογοΰνται σέ μιά δραματική ένό
τητα, ήταν εύκολο- γιατί τό παιχνίδι δέν 
είναι ποτέ κάτι ύλικό" είναι άφορμή γιά 
τό κύκλωμα τής παιδικής φαντασίας. " Ε 
φτανε τότε ενα νόημα τάξης, λογικότητας, 

c εύμορφίας. Τώρα χρειάζονται κ«ί αύτά, 
άλλά καί ή ύπερνίκηση τοΰ ύλικοΰ στοι
χείου. 'Η τοποθέτησή μου πρέπει νά είναι 
τέτοια, ώστε ή άντίσταση τοΰ ύλικοΰ στοι
χείου νά μή τή συναντάει.

Στήν άνθρώπινη περιοχή, ή τοποθέτηση 
γίνεται άδιάκοπη άναπροσαρμογή σέ δε

δομένα πού είναι δυνατώτερα άπό τή δύ
ναμή μας. Τοΰτο δμως διόλου δέ σημαί
νει υποχώρηση, κάμψη μπροστά στήν αντί
σταση καί ύποταγή. Σημαίνει άπεναντίας 
άγώνα καί έπιμονή γιά νά φτάσομε μέ τά 
κάθε φορά άλλα άναγκαϊα μέσα στό ίδιο 
τέρμα. Ή  προσαρμογή αύτή καί άδιάκοπη 
άλλαγή τών μέσων σημαίνει άκριβώς τήν 
έμμονή στήν ίδια τοποθέτηση. Καί θέλω 
νά ονομάσω τή λειτουργία αύτή τής πρά
ξης μας π ολιτική, μιά κατηγορία πού δέν 
άνήκει μονάχα στή σφαίρα τής πολιτείας, 
άλλά αρμόζει, καί σέ κάθε αύτόνομη άτο- 
μική ζώή. Αύτοτοποθετοΰμε πρακτικά τόν 
έαυτό μας, δταν όρίζομε οί ίδιοι τό σκοπό 
τής πράξης του. Τότε μονάχα ή προσαρμο
γή τών μέσων μπορεί νά όνομασθεί πολι
τική- άλλιώς δέν είναι παρά άγελαία πο
ρεία πρός τό μοιραίο.

Άπό τή μιά μεριά τό σταθερό σημείο 
τής τοποθέτησης πού στήν πράξη γίνεται 
γιά κάθε άνθρωπο άξιος σκοπός, καί άπό 
τήν άλλη ή τρικυμισμένη ροή τής πραγμα
τικότητάς του. Άνάμεσα στά δυό ζητάμε 
τή σύνδεση, τή σύνθεση, γιά νά σπείρομε 
τήν έλευθερία μας στά άνελεύθερα πράγ
ματα τά ίδια. Τέτοια είναι ή ύψηλή σημα
σία τής κακοφημισμένης λέξης, τής πολι
τικής.

Τούτη ή τοποθέτηση είναι τό πιό δικό 
μας, τό πιό άμετάβατο, τό πιό προσωπο
παγές στοιχείο. Σέ κάθε περίσταση είμα
στε ή τοποθέτησή μας. "Ολα τά άλλα μπο
ρεί νά οφείλονται σέ κάτι ξένο, νά κερδί
ζονται ή νά χάνονται άπό τή φορά τών 
πραγμάτων- τό μόνο βέβαιο καί άναφαί- 
ρετο κτήμα μας είναι ή τοποθέτησή μας.

Ό  φιλόσοφος λέει: ήθικό δέν είναι άλλο 
άπό τήν ήθική μας βούληση- ή άρχική δη
λαδή τοποθέτηση τής πρακτικής μας συ
νείδησης. ’Εμείς κάτι γενικώτερο προ
σπαθούμε νά έκφράσομε. Γιατί ή τοποθέ
τηση, σάν άρχή τής ψυχικής ζωής, δέν είναι 
μονάχα ή ήθική στάση τοΰ έγώ- συγκεν
τρώνει καί ένώνει σέ μιάν άρχή δλες τίς 
δυνατές του στάσεις, τή θεωρητική, τήν 
αισθητική, τή θρησκευτική, τήν ήθική, τήν 
έρωτική, τήν Ιστορική, καί τίς πληρώνει μέ 
συγκεκριμένη καί πάντα άνανεούμενη 
ούσία.

'Η προσπάθεια τής τοποθέτησης υπάρχει 
πριν άπό κάθε άλλη. Τίς άλλες αύτή τίς 
δικαιώνει καί τίς καταλογίζει σέ μιά συν
είδηση. Είναι ή άρχή κάθε στάσης καί 
κάθε κίνησης· άφετηρία καί σκοπιά Είναι 
καί ό λόγος τής άνθρώπινης άξιοπρέ- 
πειας· τό δριο πού χωρίζει τόν άνθρωπο 
πού είναι πνεΰμα, άπό τόν άνθρωπο πού 
μαζεύει άπό χάμω τό πνεΰμα τών άλ
λων καί τό άναλίσκει, μεταβάλλοντάς το
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σέ δλη χρήσιμη καί έκμεταλλεύσιμη.
Ή  τοποθέτηση θά μπορούσε νά σημειω

θεί σάν ένα ιδεατό σημείο δπου δλες οί 
δυνάμεις καί οί τάσεις μιάς άτομικής ύ
παρξης συγκλίνουν σάν άχτίδες πρός ενα 
κέντρο. Αύτό τό σημείο καθένας τό διαλέ
γει έλεύθερα καί τό καταλαμβάνει. Τέτοια 
σημεία είναι άπειρα, δσο άπειροι είναι οί 
δυνατοί τύποι τής άνθρώπινης προσωπικό
τητας.

Τό δτι ό άνθρωπος διαλέγει έλεύθερα 
τό σημείο τοΰτο, καί μ ’ αύτό τή στάση του 
στή ζωή, δέ σημαίνει πώς δέν ύπόκειται 
στούς γενικούς νόμους πού διέπουν τή 
θεωρία καί τήν πράξη του' δέ σημαίνει 
δτι έχει δικούς του θεωρητικούς, ή ήθι- 
κούς, ή αισθητικούς νόμους. 'Η πρωτο
βουλία ύπάρχει στό δτι πρίν προχωρή
σει σ’ ενα συγκεκριμένο τρόπο ζωής καί 
ύποταχθεί στό νόμο της, διαλέγει τό πρω
ταρχικό σημείο τής τοποθέτησης άπό τό 
όποιο, μέ τό δικό του τρόπο, μπορεί νά 
συμμορφωθεί σ’ δλους αύτούς τούς νόμους, 
ή νά συμμορφωθεί πρός μερικούς άπ’ αύ
τούς, παίρνοντας μπρός στούς έπίλοιπους 
μία στάση άρνητική ή καί άδιάφορη. Καί 
τίς δυό φορές δμως, οί νόμοι τήςίζωής δέν 
καταλύονται. "Οσοι νόμοι άρνητικά καί 
ούδέτερα άντικρύζονται, αύτοί στέκουν έξω 
άπό τήν περιοχή τής υποκειμενικής ικανότη
τάς του- τίποτε άλλο. Καί πάλι, δσοι θε
τικά άντικρύζονται, αύτοί άπό τό ιδεατό 
σημείο τής τοποθέτησης, τό έλεύθερα δια
λεγμένο ένωτικό κέντρο, παίρνουν γιά τόν 
κάθε άνθρωπο συγκεκριμένη μορφή καί 
ούσία. Χωρίς διόλου νά καταργεί ή τοπο
θέτηση τή γενικότητά τους, ταυτόχρονα 
τούς δίνει τήν άπόλυτη προσωπική σφρα
γίδα τής πραγματοποίησης. Ανάλογα μέ 
τό σημείο τής τοποθέτησης, άλλάζει κά
θε νόημα ζωής πού είναι πάντα προσω
πικό, χωρίς νά άγγίζεται ή αιωνιότητα 
τοΰ νόμου πού κάθε φορά τή διέπει. "Ετσι 
καί ό Παρθενώνας είναι μιά συνισταμέ- 
νη άπό πραγματοποιημένους γενικούς κα
νόνες αισθητικούς, καί δμως σύγχρονα 
έργο άπόλυτα μοναδικό. Ό  φιλοσοφημέ
νος δέ θά δυσκολευθεί νά καταλάβει δτι 
τό μοναδικό καί τό προσωπικό δέν είναι 
έξαίρεση άπό τούς νόμους, άλλά ό άνοιγ- 
καϊος δρος τής πραγματοποίησής τους.

’Ά ν  κάθε ειδική στάση ζωής Ιχει τό 
νόμο της, ή πρωταρχική τοποθέτηση φαί
νεται νά είναι κάτι άπόλυτα άνομο- ή πη
γαία,ή άλογη έκλογή τοΰ άξονικοϋ σημείου, 
πού γίνετ&ί άρχή κάθε μορφής ζωής καί 
στηρίζει τήν ένότητά της. Καί δμως καί 
αύτή ή στάση πρέπει νά νοηθή σά νό
μιμη. Υπάρχει στό δριο δπου ένας πρω
ταρχικός νόμος, ύπερβαίνοντας κάθε συνει- 
θισμένη μορφή τοΰ νόμου, έπιτάσσει τήν 
έλευθερία άπό κάθε άλλη έπιταγή, πού τυ

χόν, άπό τά άπειρα σημεία όρθής τοποθέ
τησης, άλλα θά άπόκλειε καί άλλα θά δέ
χονταν. Ό  νόμος τής τοποθέτησης δέχεται 
άπειρες κατευθύνσεις ζωής ισότιμα άξιες. 
Άπό αύτή τή μεριά δέν είναι κλειστός- δέν 
ορίζει, δέν περιορίζει- άποκλείει δμως δ 
λες τίς άπειρες κατευθύνσεις πού δέν είναι 
άξιες. Καί όρίζει κιόλας ποιές είναι αύ
τές- είναι δλες έκείνες πού δέν τίς διά
λεξε έλεύθερα ό άνθρώπινος λόγος, αύτός 
πού είναι ταγμένος καί μόνος μπορεί νά 
διαλέγει έλεύθερα. "Ολες οί τοποθετήσεις 
πού θά βρεθούν άπό τόν άνθρώπινο λόγο 
είναι άξιες. Γι’ αύτό, ό νόμος τής τοποθέ
τησης είναι νόμος έλευθερίας. Νά τοποθε
τήσεις τόν έαυτό σου έλεύθερα άπό κάθε 
προηγούμενο όρισμό, άπό κάθε προηγού
μενο έπηρεασμό. Αύτός είναι ό νόμος πού 
άντί κάτι νά έπιτάσσει, σάν κάθε ειδικός 
νόμος ζωής, — καί τό κατηγορικό πρόσταγ
μα άκόμα κάτι έπιτάσσει, — έπιτάσσει μο
νάχα τόν άποκλεισμό κάθε έπιταγής έκτός 
άπό τή δική μας.

Γι’ αύτό ή έλεύθερη τοποθέτηση δέν εί
ναι τυχαία, είναι ελλογη. Ή  τυχαία δέν 
είναι ποτέ έλεύθερη, γιατί δέν έχει αίτία 
τό ίδιο τό έγώ. “ Οταν ή τοποθέτηση είναι 
τυχαία, τό έγώ δέν αύτοπροσδιορίζεται- εί
ναι έτεροκίνητο. 'Η ελλογη τοποθέτηση βέ
βαια δέν είναι ή στενά λογικά όρθή τοπο
θέτηση. Άπεναντίας, μπορεί νάναι έντελώς 
παράλογη. Μπορεί, γιά νά θυμηθούμε τόν 
Κίρκεγκααρντ, νά είναι σάν τήν τοποθέτη
ση τοΰ Αβραάμ τήν ώρα πού άνηφοροΰσε 
γιά νά θυσιάσει τόν ’Ισαάκ καί μαζί πίστευε 
στή θέληση τοΰ θεοΰ νά θυσιάσει τό παιδί 
του καί στή θέληση τοΰ θεοΰ νά μή σκοτω
θεί ό ’Ισαάκ.

’Ά ς  φαντασθοΰμε τώρα πώς βρήκαμε τό 
σημείο τής δικής μας τοποθέτησης μέσα 
στό άπειρο τών δυνατοτήτων, τό σημείο 
δπου ό Αρχιμήδης θά τοποθετούσε τό μο
χλό του γιά νά κουνήσει τή γή- καί ή ψυχή 
μας στέκεται τώρα έκεί, έτοιμη, γεμάτη άπ’ 
δλες τίς δυνάμεις της, σέ μιά στιγμή άκι- 
νησίας. Βλέπει τόν κόσμο μπροστά της ν’ 
άπλώνεται σάν κάμπος. Πρέπει τώρα άπό 
τό σημείο τοΰτο νά έκπορευθεί ή κίνηση, ή 
ζωή- πρέπει άπό έκεΐ νά μοιράσει ή ψυχή 
στά πράματα τίς δυνάμεις της, νά τίς κα
τευθύνει μέσα άπό τά πράματα, μέ τούς 
δρόμους της νά φθάσει στά τέρματά της, 
πραγματοποιώντας τήν πολιτική της.

θεληματικά, κάποιο λάθος κάνομε αύτή 
τή στιγμή. Ή  τοποθέτηση είναι κιόλας έκ
λογή καί ορισμός τοΰ τρόπου τής πραγμά
τωσης- περιέχει δυνάμει δ,τι συγκεκριμένο 
θά φανερώσει ή ένέργεια. ’Εκφράζομαι δ
μως έτσι γιά νά ξεχωρίσω τήν δψη τήν 
ένεργητική, τήν πραγματοποιητική τής το
ποθέτησης. Πάλι έδώ γιά τήν τοποθέτηση μι
λάω, άλλά συνδέοντάς την μέ τή ζωή, δπου
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θά πραγματοποιηθεί. "Ο,τι έκεΐ θά πραγμα
τοποιηθεί, έξαρτάται άπό τό σημείο τής το
ποθέτησης. Και ρωτώντας τί θέλομε ή τί 
πρέπει νά πραγματοποιήσομε, είναι σά νά 
ρωτάμε ποιό θέλομε ή ποιό πρέπει νά είναι 
τό σημείο τής πρωταρχικής μας τοποθέ
τησης.

Ή  τοποθέτηση εχει άπειρες δυνατότητες. 
Δέ μπορούμε νά ποΰμε ό ενας γιά^τόν 
άλλο ποιά μπορεί ή ποιά πρέπει νά είναι 
ή τοποθέτησή του καί συνακόλουθα τί θά 
διαλέξει άπό δλα δσα είναι νά πραγματο
ποιηθούν στή ζωή.’Ακόμα καϊ άπό τό λόγο 
δτι γιά τόν καθένα είναι διάφορα τά έξω- 
τερικά δεδομένά, δέ μπορεί νά ορίσομε 
σημεία τοποθέτησης.

θά μπορούσαμε μονάχα νά ορίσομε ενα 
Ιδεατό σημείο, άπό τό όποιο δλες οί άξιες 
τής ζωής θά έβρισκαν τήν ολοκληρωτική 
τους πραγματοποίηση. Τό σημείο τοΰτο θά 
ήταν τό σημείο τοΟ θεοΰ. Ά λλά  λύσεις 
συγκεκριμένες, άνθρώπινες, έφικτές, δέ 
μπορεί νά δώσομε, γιατί άπειρες είναι οί 
άξιολογικά άσύγκριτες μεταξύ τους δυ
νατότητες πού παρουσιάζονται. Μόνο προ
βλήματα θά θέσομε. Ή  γνώση καί ή σο
φία μας έδώ θά εχει άναγκαστικά ή τό 
χαρακτήρα τής προβληματικής ή_ τό χαρα
κτήρα μιάς προσωπικής^ ομολογίας, μιάς 
προσωπικής λύσης, πού ισχύει μονάχα γιά 
τόν Ιδιο τό λύτη, — άν ισχύει καί γι’ αυ
τόν σέ δλες του τις ώρες.

Δυό άρχές μόνο είναι βέβαιες καί στέ
κουν πρίν άπό κάθε πρόβλημα καί άπό 
κάθε'προσωπική λύση.

Τό Ιδεατό τοΰτο σημείο πρέπει νά εί
ναι έκεϊνο άπό δπου μπορεί κάθε άτομο 
νά άποδώσει τό μέγιστο δριο τής πνευμα
τικής του δημιουργίας ή ένέργειας. Συμ
βαίνει κάποτε τό δριο αύτό ν’ άγγιζε- 
ται καλλίτερα, δταν ώρισμένες άξιες ζωής 
έγκαταλειψθοΰν καί θυσιασθοϋν καί συγκεν
τρωθεί ή ζωή σέ λίγους ή σ’ ένα μόνο σκο
πό.Κάποτε συμβαίνει τό άντίθετο. Τό πρώτο 
έχει αίτια τήν υποκειμενική άδυναμία τοΰ 
άνθρώπου.Τό δεύτερο είναι ή ιδανική λύση, 
καί στίς περισσότερες περιστάσεις καί ώς 
ενα ώρισμένο δριο, ή λύση ή πρόσφορη 
γιά τήν άνάπτυξη γενικά τής πνευματικής 
δημιουργικότητας.Δέν είναι δμως καί άνάγ
κη τό σημείο τής τοποθέτησης νά βρίσκεται 
σ’ ενα άπό τά άπειρα σημεία δπου συνθέτον- 
ται, χωρίς νά άλληλοαναιροΰνται, οί νόμοι 
δλων τών δυνατών στάσεων τοΰ άνθρώπου. 
Γιά τόν μυστικό, λόγου χάρη, πού μπορεϊ 
νά έχει μιάν άπόλυτα όρθή τοποθέτηση, καί 
μ' αύτή νά φτάνει στό άνώτατο δριο τής 
πνευματικής δημιουργίας, ό νόμος τής έπι
στήμης, δταν δέν είναι άνύπαρχτος, είναι ά- 
νάξιος.Άρκεΐ άπό τό σημείο τής τοποθέτη
σης νά είναι δυνατή ή έλεύθερη άντιμετώπι-

ση κάθε μορφής ζωής, χωρίς νά ύπάρχει ά
νάγκη ή άντιμετώπιση νά είναι καί_ θετική. 
Καί άρκεϊ νά είναι κάθε φορά έκείνη πού 
θά ξεδιπλώσει περισσότερο πλατιά τήν 
πνευματική δημιουργικότητα τοΰ άνθρώ
που. Αύτή είναι ή πρώτη άρχή.

'Η δεύτερη είναι πώς ή ζωή τής ψυχής 
πρέπει νά διατηρεί τήν ένότητά της. Τό ση
μείο τής τοποθέτησης έκφράζει άκριβώς αύ
τή τήν ένότητα. Χωρίς αύτή δέν έχει ή ψυ
χική ζωή μορφή, θάλεγα πώς είναι πνευμα
τικά άνύπαρκτη.

* ■ * ·
Μέσα σ’ αύτή τήν άνυπαρξία τής ασχη

μάτιστης ψυχής άρχίζει ό νέος τή ζωή του.
Ό  νέος, πού δέ γέρασε πρώιμα, δέν ξέ

ρει τί νά πρωταγκαλιάσει άπό τά πλού- 
τη τής ζωής. Γιά νά πιάσει τό ένα, άφή- 
νει τ’ άλλο, μέ τή νευρικήν άνησυχία^καί 
τή δίψα τής πεταλούδας στόν ηλιο. Ά λ 
λοτε ή έλπίδα φλογίζει αύτό τό φτερού- 
γισμα, άλλοτε ό άγέρας πού τό σπρώχνει 
είναι ή άπελπισία. Οί έναλλαγές είναι 
τόσο άπότομες, καί ή δύναμη νά προβλέπει 
τήν επόμενη τόσο λίγη. "Ολα τά δυνατά 
τέρματα άνυψώνονται στόν όρίζοντά του 
καί καλοΰν τό νέο, σάν τά βασίλεια τής 
γής πού έδειχνε ό Πειρασμός στήν έρημο.

Ή  πιό φυσική καί άπλή σκέψη τοΰ νέου 
είναι δλα νά τά άποχτήσει, νά_τοποθετηθει 
στό ιδεατό σημείο, στό σημείο τοΰ θεοΰ.

Καί ό νέος παρατάει τό δνειρο καί μπαί
νει στή ζωή, δσο ξεμακραίνει άπό αυτό 
τό σημείο. Ά ργεΐ, άντιδρά-κάποτε χωρίς 
νά τό ξέρει ό ίδιος. Δέν παραδέχεται αύτή 
τήν εγκατάλειψη, καί δμως πρέπει νά θυ
σιάσει' νά θυσιάσει έγκαιρα, δίκαια, μέ μέ
τρο καί διάκριση. Νά θυσιάσει τήν ηδονή μά 
και την άρετη της ηολνπραγίίοοννης τον , y ic c  VGC 
μείνει πιστός σέ μιάν άνθρώπινη τοποθέτη
ση, πού θά πρέπει νά γίνει δχι άρχή δια- 
σποράς, άλλά άρχή συγκέντρωσης τής ψυ
χικής του ένέργειας. "Οσο πλουσιώτερος 
σέ δυνάμεις ό νέος, τόσο καί τοΰτος ό 
έχθρός τής πολυπραγμοσύνης γεννιέται 
έντός του δυνατώτερος. Είναι σκληρό νά 
παραδεχθείς πώς κάθε έργο έπιβάλλει στό 
δημιουργό του τήν έγκατάλειψη άπειρων 
άλλων έργων πού θά μπορούσαν νά ύπάρ- 
ξουν.Κάθε πράξη στηρίζεται στή δύναμη τής 
παραίτησης άπό άπειρες άλλες ένδεχόμενες 
πράξεις, πού κανείς δέν ξέρει άν τελικά 
δέ θά είχαν μιά καλλίτερη έκβαση ('). Ή  
άναβλητικότητα, ή διστακτικότητα, ή αμφι
ταλάντευση προδίνουν τήν έλλειψη δύνα
μης γι’ αύτή τή θυσία καί τήν ύπεύθυνη 
έγκατάλειψη. Μάς λείπει τό /f&>s τής το
ποθέτησης. Κάθε βαθύς άνθρώπινος σύν-

(») Τ Ις  σκέψεις αύτές τις έχει τώρα καί χρόνια ά- 
ναπτύξει ό κ. Κ .  Δεσποτόπουλος στό «Πρώτο πρό
βλημα τής πνευματικής ζωής», στό περιοδ. «Ίδέα » 
τ. 1 (1933) σ. 298 κ.έ., καί ϋστερα στήν «Πνευματική 
υπόσταση τής νομικής έπιστήμης» (1937) σ. 6 κ.έ.
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δεσμός έπιβάλλει τήν άπόρριψη πολλών 
άλλων. Συχνά άνθρώπινες σχέσεις άντι- 
φατικές άλληλοκαταστρέφονται, ή στό τέ
λος τυχαίες περιστάσεις καί άκυριάρ- 
χητα πάθη έπιβάλλουν τήν έκλογή καί 
τήν έγκατάλειψη. "Οταν διαλέγει κανείς, 
τό σημαντικό δέν ύπάρχει στό δτι θετικά 
θέλεται κάτι, δσο στό δτι ταυτόχρονα θυ
σιάζονται δλα τά άλλα πού πρέπει νά 
μή θέλονται πιά. Γ ι’ αύτό ή πρώτη άρ- 
νητική προϋπόθεση καί ή πρώτη άρετή 
τής πολιτικής τής ψυχής είναι ή δύναμη 
τής θυσίας.

Ή  θυσία αύτή δέ γίνεται τυχαία. 'Ορί
ζεται άπό τό νόμο, κατά τόν όποιο τό ση
μείο αύτό πρέπει νά γίνει σημείο συγκέν
τρωσης τής ζωής. 'Ορίζεται έτσι έλεύθερα, 
άφοΰ τό ίδιο τό σημείο τής τοποθέτησης 
είναι έργο έλευθερίας. « Τά σαυτοΰ ποιεΐν 
καί μή πολυπραγμονεϊν> δέν είναι μοναχά 
δικαιοσύνη, κατά τόν όρισμό τοΰ Πλάτω
νος· είναι καί έλευθερία.

Μ ’ αύτή τήν έγκατάλειψη κάνει ό άν
θρωπος τήν τραγική όμολογία τής σχετι
κότητας καί τής χρονικότητάς του. Μετριέ
ται μέ τό θάνατο' νιώθει τά δρια τής 0- 
παρξής του. Είναι τόσο σκληρή αύτή ή θυ
σία στήν όποία πειθαναγκαζόμαστε, πού 
κάποτε, μετά χρόνια, στρέφομε μέ συγκίνη
ση τή σκέψη μας, μέ τύψεις κάποτε, πρός 
δσες πλούσιες δυνάμεις, δσα ώραΐα έργα, 
δσες έλπιδοφόρες άγάπες σκοτώσαμε, γιά 
νά σώσομε τό πνεΰμα μας.

Αυτή ή άρετή τής θυσίας όδηγεΐ καί στόν 
εγωισμό. Παραμερίζομε καί θυσιάζομε καί 
άνθρώπους γιά τήν άξια τής ύπόστασής 
μας. Καί κανένας νόμος δέν ύπάρχει πού 
νά όρίζει τό δριο αύτοΰ τοΰ έγωϊσμοϋ. Τό 
άξιώτερο πρέπει νά ζήσει. Κάποια ύπέρτα- 
τη ζυγαριά θά κρίνει θύτες καί θύματα. Μά 
κανείς δέ θά μάς γλυτώσει άπό τήν άνάγ
κη νά πληγώνομε συχνά καί νά καταστρέ
φομε. γιά νά κάνομε τό καλό καί τό σω
στό μέσα στόν άσωστο κόσμο.

** *
Γιά νά ποΰμε πώς θάπρεπε νά βρίσκει ό 

καθένας, μέ τό δικό του άγώνα, τό δριο 
τής πρεπούμενης θυσίας, είναι άνάγκη νά 
κάνομε μιά θεμελιακή διάκριση άνάμεσα 
σέ̂  νόηση καί σέ πράξη.

"Οτι οί πραγματοποιήσεις μας, γιά νά 
μή χάσουν τή δύναμή τους, πρέπει κάπου 
νά συγκεντρωθούν καί νά περιορισθοΰν, γι’ 
αύτό δέν άμφιβάλλομε. Άλλά καί ή νόηση 
καί ή θεωρία τών πραγμάτων δέ χρειάζε
ται κάποιο δριο γιά νά περισώσει τή δύ
ναμή της ; Καί αύτό μάς είναι συνειδητή 
άλήθεια. Τοΰτο μόνο δέν πρέπει νά ξεχνά
με : πώς τό δριο τής πράξης άναγκαστικά 
θα είναι στενότερο άπό τό δριο τής θεω
ρίας. Εινα_ι πολλές άξιες πού πρέπει νά 
τχαραιτηθουμε άπό τήν πραγμάτωσή τους,

καί πού πρέπει δμως νά τις κατανοήσομε, 
νά τις έκτιμήσομε, νά τις κρίνομε. Υπάρ
χει έτσι ένας κύκλος θεωρητικής κατα
νόησης των άξιων τής_ ζωής πολύ πιό 
πλατύς άπό τόν κύκλο τής πραγματοποίη
σης. Δέν πιστεύω νά είναι άνάγκη νά 
προσθέσω, πώς ή πραγματοποίηση μιάς ά
ξίας μπορεί νά συνίσταται σέ καθαρή θεω
ρία, δπως ή πραγματοποίηση τής άξίας 
της έπιστήμης. Ά λ λ ο  δμως είναι ή νόηση 
τής άξίας τής έπιστήμης, πού τελειώνει μέ 
τήν άξιολογική τοποθέτησή της μέσα στό 
σύνολο τών άξιων, καί άλλο ή θεωρητική 
κατάκτηση τών συγκεκριμένων άληθειών 
πού μάς δίνει ή έπιστήμη.

Μ’ αύτή τή βάση ξύπνια πάντα στή συνεί
δησή μας^μποροΰμε νά προχωρήσομε στή 
ζήτηση τών προβλημάτων πού γεννιώνται 
πρώτα γύρω άπό τό δριο τής πρακτικής 
πολυπραγμοσύνης καί τής ειδικότητας στή 
σφαίρα τής πραγματοποίησης, καί υστέρα 
γύρω άπό τό δριο τής καθολικής νόησης, 
τής νοητικής πολυπραγμοσύνης καί τής μο
νομέρειας, πού παίρνει στή σφαίρα τής 
άξιολογίας τό χαρακτήρα τής μεροληψίας.

Τά προβλήματα παρουσιάζονται κάποτε 
ίδια καί στίς δυό περιπτώσεις, καί γι’ αύ
τό δέν τά διακρίνομε πάντα.

_θά ήταν πιό εύκολος ό άγώνας κατά 
τής πολυπραγμοσύνης, άν ή θυσία έπρεπε 
κάθε φορά, άδιάκριτα νά γίνεται θυσία δ
λων τών σκοπών, έκτός άπό ένα, άν ή άν
θρώπινη λειτουργία έμοιαζε μέ τή μονο- 
κόματη ειδική λειτουργία τής μηχανής, 
άν ήταν άπό πρίν βέβαιο πώς ή θυσία πού 
φθάνει στό έσχατο δριο είναι καί ή σωστό
τερη. “ Ομως, μέ τήν ύπερβολή πρός αύτό τό 
δριο, φεύγοντας τόν κίνδυνο τής πολυπραγ- 
μοσύνης, πέφτομε στά δεσμά τής μονομέ
ρειας.

Οί περισσότεροι δέν είναι μονόπλευροι 
άπό τή δύναμη τής έγκατάλειψης καί άπό 
ύπερβολή θυσίας' είναι άπό άδυναμία 
νά τοποθετηθούν σέ σημείο δπου νά μπο
ρεί νά άναφέρουν ποικίλες άξιες ζωής. Οί 
περισσότεροι είναι δουλικά,άθελα,άπό κού
νια μονόπλευροι. Τά περισσότερα πολύτι- 
μα μηρμυγκάκια τής ειδικής έρευνας συν
δυάζουν κάποια ειδική δύναμη τής διά
νοιας τους μέ τήν άδυναμία νά άναπτύ- 
ξουν μιάν όποιαδήποτε άλλη δύναμη. Πόσο 
διασκεδαστικοί φαίνονται μερικοί αύστη- 
ροί τιμητές τής πολυπραγμοσύνης, πού, 
δακτυλοδεικτώντας τό παράδειγμά τους, 
κηρύττουν τήν άρμοδιότητα καί λέν γι’ αύ
τήν τόσα φρόνιμα καί σωστά πράματα, 
άπό τήν άδυναμία τους νά πράξουν λαν
θασμένα !

Άλλά πρέπει ν’ άφήσομε τούς έτεροκί- 
νητους καί νά σταθούμε σ’ αύτούς πού έ
χουν μέσα τους τό πρόβλημα καί τή δύναμη
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αύτόνομα νά τό λύσουν, αύτούς πού ζήταν 
μέ άγωνία τό όριο άνάμεσα σέ πολυπραγ- 
μοσύνη και μονομέρέια.

’Έ χε ι αύτός ό άγώνας ποικίλα έπίπεδα 
δπου διεξάγεται, άλλα έξωτερικώτερα, 
άλλα βαθύτερα, κανένα δμως χωρίς ση
μασία. Στήν έπιφάνεια, είναι ή πάλη μέ τό 
χρόνο καί γιά τή νόηση καί γιά τήν πράξη. 
Δέ μπορεί νά είσαι πολυπράγμων, γιατί 
δέ σέ παίρνει ό καιρός. ’Αλλιώς, καλό 
θά ήταν νά ήσουν. "Οσοι τό πρόβλημα τό 
άντικρύζουν μονάχα άπό αύτή τήν όψη, ή 
δσοι τήν δψη αύτή τήν παραγνωρίζουν η 
τήν περιφρονοΰν, είναι καί οί δυό έξω άπό 
τήν αλήθεια. Ό  χρόνος γίνεται άπόλυτο 
έμπόδιο γιά τή διεύρυνση τήν άπλετη τής 
άνθρώπινης ζωής. Δέν είναι δμως διόλου 
καί τό μόνο έμπόδιο. Είναι ζήτημα άνή 
ψυχή πού σκορπίζεται σέ πολλές μορφές 
ένέργειας,μπορεί νά διατηρήσει τήν ένότη- 
τά της, πού αύτή μόνο δίνει κΰρος σέ κάθε 
της έργο καί σ’ αύτή τήν ίδια.

'Η πράξη μας πρέπει νά εκταθεί ώς έκεΐ 
δπου θά δώσει τή μεγαλύτερή της έπίδοση 
ή πνευματική μας δημιουργικότητα. Τούτη 
τήν έπίδοση δέ θά τή δώσει δμως ποτέ, αν 
έκταθεΐ πέρα άπό τό δριο πού μπορεί νά 
βαστάξει ή ψυχική μας ενότητα. Ό σο  πιό 
στερεή ή ένότητά μας, τόσο καί ή επίδοσή 
μας βεβαιότερη. Καί δσο πιό μεγαλύτερη 
ή έπίδοσή μας, τόσο πιό κοντά πηγαίνομε 
πρός τό σημείο τοΰ θεοΰ. Καλύτερα ή 
καθολική έπίδοση καί πραγματοποίηση, πα
ρά ή ειδική καί μερική, Καλύτερα δμως ή 
ειδική και μερική έπίδοση, παρά ή διασπο- 
ρά τής πράξης μας σέ_πολλές πραγματο
ποιήσεις, έτσι δμως πού σέ δλες νά σπάζει 
ή έπίδοσή μας.

Στήν πραγματικότητα είναι κάποτε δύ
σκολο νά διαλέξομε άνάμεσα σέ μιά σχε
τική πολυπραγμοσύνη, πού σέ πολλά πε
δία δίνει σημαντικές έπιδόσεις, καί σέ μιά 
μονομέρεια, πού σέ μιά κατεύθυνση δίνει 
μιά πολύ μεγαλύτερη έπίδοση.

Ό  Γκαίτε δέν είναι λυρικός μεγάλος σάν 
τόν Χαίλντερλιν ή τόν Κήτς, δέν έχε̂ ι 
δραματικό έργο άνάλογο μέ τά έργα τοΰ 
Σίλλερ καί τοΰ Ρασίν, δέν έγραψε μυθι
στόρημα ισάξιο μέ τοΰ Μπαλζάκ ή τοΰ 
Τολστόη, δέν είναι δσο ό Νίτσε μεγάλος 
ψυχολόγος ή δσο ό Σοπενάουερ στοχαστής, 
αν καί σέ δλα τοΰτα τά πεδία δημιούργη
σε έργα μόνιμα. Ή  υπεροχή του δμωςά- 
πάνω σ’ δλους τούς άλλους ύπάρχει, δχι 
σέ κάθε του έργο χωριστά, άλλά στήν πο
λύπλευρη προσωπικότητα πού συνθέτεται 
άπό δλα τά έργα του, καί πού σ’ οιύτήν α
κριβώς τήν ένωσή τους δηλώνουν ένα άνώ- 
τερο νόημα ζωής. *

*  *

’Ακόμα πιό λεπτό παρουσιάζεται τό

πρόβλημα τής ένότητας στήν καθολική 
νόηση. "Ισως νάπρεπε νά πει κανείς, πώς ή 
καθολική νόηση καί ή πλατεία καλλιέρ
γεια έπιβάλλονταν άλλοτε, σήμερα δμως 
έπιβάλλεται ή αντίθετη, γιατί τόσο ύπέρ- 
μετρα αύξήθηκε τό πνευματικό ύλικό, πού 
δποιος πάει δλο νά τό καταλάβει, άναγκα- 
στικά θά χάσει τήν ένότητά του.

Βέβαια, δέν πρέπει ν’ αγκαλιάσει κανείς 
περισσότερο ύλικό άπ’ δσο σηκώνει ή 
δύναμη τής ένότητας τής ψυχής του. Καί 
άκόμα δέν πρέπει ν’ άδράχνει κανείς τόσο 
ύλικό, πού νά χαλαρώνεται ή νοητική του 
δύναμη. Διάφορο δμως είναι τό ζήτημα 
ποΰ πρέπει νά τείνομε.

Άκριβώς, δσο σέ μιάν έποχή πληθαίνει 
τό ύλικό πού θά μποροΰσε νά νοηθεί, τόσο 
λιγοστεύουν οί συνειδήσεις πού μποροΰν 
νά πλησιάσουν στό σημείο τοΰ θεοΰ, δπου 
είναι καθολική ή έποπτεία των πραγμά
των, έτσι πού τίποτε άξιο νά μή μένει έξω 
άπό τή νοητική άκτίνα τής συνείδησης. Οί 
άνθρωποι χάνονται τυχαία στις ειδικές 
έρευνες,χωρίςνά μποροΰν νά τίςάναγάγουν 
σ’ ένα κέντρο ένωτικό, πού μόνο θά μποροΰ
σε στις έρευνες αύτές νά δώσει άξία καί 
πνευματική ύπόσταση. Σέ τέτοιες έποχές 
παράποτε είναι έπιτακτική ή άνάγκη νά δια
τηρηθεί, σέ λίγες τουλάχιστον συνειδήσεις, 
ή σύνθεση καί ή ένότητά τής θεωρητικής 
ζωής. Μονάχα άπό αύτές θά διαφυλα- 
χθεί ή άξιοπρέπεια τοΰ πνεύματος. Οί 
άλλες καταντοΰνε τή θεωρητική λειτουρ
γία τής συνείδησης μιά μηχανική, τυπική 
ένέργεια, άδεια άπό ούσία. Σ ’ αύτές 
τίς έποχές άκριβώς χρειάζονται οί συνει
δήσεις πού θά μπορούσαν^ νά κρατήσουν, 
μέσα στή νοητική τους άκτίνα, δσο τό δυ
νατόν περισσότερα νοήματα."Οσο περισσό
τερο τό θεωρητικό ύλικό μιάς έποχής, 
τόσο γίνεται πιό άπαραίτητη ή καθολική 
νόηση πού ζητάει μιάν ένιαια, μά και μια 
πλατειά συνείδηση. 'Η χρονική σύνθεση 
τής ιστορίας καί ή λογική σύνθεση τής φι
λοσοφίας είναι τά πολυτιμώτερα στηρίγ
ματα τών πνευμάτων σέ τέτοιους καιρούς. 
Λίγα ξέρομε, σέ άραιά χρονικά διαστή
ματα φυτρωμένα, πνεύματα συνθετικά που 
θά μποροΰσε ή δύναμή τους νά μείνει πα
ράδειγμα. Ό  ’Αριστοτέλης, ό Ντάντε, ό 
Γκαίτε. Καθένας άπ’ αύτούς είχε τό δρόμο 
του γιά νά φθάσειστήν καθολικότητά του. 
Στήν έποχή μας δμως υπάρχει τ_έτοιοι 
δυσαναλογία τοΰ θεωρητικοΰ ύλικοΰ και 
τής θεωρητικής δυνατότητας τής συνείδη
σης, πού θά χρειάζονταν, γιά νά ψθάσομε 
στήν καθολικότητα, μιά ριζικά νέα μέθοδο, 
μιά καταπληκτική ικανότητα" άφαίρεσης 
καί γενίκευσης, πού ασφαλώς πρό έκατό 
άκόμα χρόνων δέ χρειάζονταν. Τό αίτημα 
δμως τής καθολικότητας γι’ αύτό άκριβώς 
είναι καί πιό έπιτακτικό.

Τήν καθολική νόηση δμως δέ φτάνει 
νά τήν εξαντλήσει ή άπλή θεωρητική
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γνώση τών άξιών καί τών δψεων τής ζωής· 
χρειάζεται καί ή όρθή τους άξιολογική ά- 
ποτίμηση, ή δικαίωσή τους. Σ ’ αύτό τό 
έργο θά χρειασθεί συχνά νά άναγνωρίζομε 
τό σχετικό δίκαιο κάθε δψης, τή σχετική 
σημασία καί τών άντίθετων άξιών. "Ενα 
τέτοιο άνάλογο καί δίκαιο ζύγισμα έλατ- 
τώνει τόν ένθουσιασμό ή καί τό πάθος, πού 
μιά μονόπλευρα ιδωμένη δψη τής ζωής 
μπορεί νά γεννήσει. Μπάζει μέσ’ στήν ψυχή 
μας τήν ψυχρότητα τοΰ άμερόληπτου δικα
στή, τοΰ άντικειμενικοΰ κοιτή, πού άκριβώς 
δέ σαγηνεύει τή νεότητα. Καί ίσως στις 
μέρες μας, δπου κατ έξοχήν κυριαρχεί τό 
πνεΰμα τής νεότητας, νά ύποστηριχθεί πώς 
τό προχώρεμα τής ζωής, πολύ περισσότε
ρο άπό τό ιδανικό τής πνευματικής δικαιο
σύνης, χρειάζεται τήν αδιάλλακτη, μερο
ληπτική αφοσίωση σέ μιάν ίδέα, μέ τήν 
ταυτόχρονη παραγνώριση δλων τών ιδεών 
πού θά μποροΰσαν νά περιορίσουν τήν α
πόλυτη έπικράτηση τής πρώτης. "Ισως νά 
μάς έλεγαν, πώς ΰστερ’ άπό τόν κατακερ
ματισμό τών καθολικών άξιών, έτσι πού 
κάθε άτομο νά έχει τή δική του άξιολογία, 
καί, περισσότερο άκόμα, μέσα στήν άμφιβο- 
λία καί τήν άπιστίαπού σήμερα βασιλεύει, 
χρειάζεται ή συγκέντρωση ή μεροληπτική, 

'ίσως ή άδικη, τής ψυχής γύρω άπό μερικές 
δψεις καί μερικές άξιες, γιατί μονάχα έτσι 
θά περισωθεί τό πνεΰμα. Είναι εύκολονόη- 
το πώς μ’ αύτές τίς σκέψεις πού, φανερές 
ή καλυμμένες, κυκλοφορούν τώρα σέ δλο 
τόν κόσμο, έρχεται μιά ήθική επιταγή ή 
μιά ιστορική σκοπιμότητα νά άλλοιώσει 
τήν κανονική λειτουργία τής θεωρητικής 
συνείδησης. Γιά μένα άποκλείεται κάθε 
τέτοια σκέψη σκοπιμότητας, κάθε ήθική έ- 
ταγή, πού άνυψούμενη απάνω άπό δλες 
τίς άξιες τής ζωής, θά ήθελε νά τίς προσ
διορίσει δλες, καί μάλιστα τίς θεωρητικές. 
Τό πνεΰμα τό άντικρύζω σέ κάθε σφαίρα 
υποταγμένο μονάχα στό νόμο τούτης τής 
ίδιας σφαίρας, τήν έπιστήμη στό νόμο τοΰ 
θεωρητικού λόγου, τήν τέχνη στό νόμο τοΰ 
ώραίου, τή θρησκεία στήν άρχή τής πίστης 
γιά μιάν άπόλυτη ύπαρξη. Καί ποτέ δέ 
μπορώ νά παραδεχθώ πώς είναι έτσι λαν
θασμένα συνδυασμένη ή ιστορία καί τό 
πνεΰμα, ώστε νά πρέπει τό πνεΰμα νά πα
ραμορφωθεί γιά νά γονιμοποιήσει τήν Ιστο
ρία. Τέτοιες άντιφάσεις ύπάρχουν μονάχα 
στή βιασύνη καί τήν άνιστόρητη κρίση τής 
έπoχήc μας.

Καί άν άκόμη μάς έλεγαν, πώς ή μονό
πλευρη, ή περιωρισμένη ψυχή μπορεί νάχει 
ύπέρτερες έπιδόσεις πνευματικής δημιουρ
γίας, δταν άγνοεί, μάλιστα δταν άρνείται- 
ποικίλες μορφές ζωής, θ’ άπαντούσαμε 
πώς δπου δέν πραγματοποιείται τό ιδα
νικό τής καθολικότητας, ώς ένα ώρι- 
σμένο δριο, χάνει τό πνεΰμα τό βάθος καί 
τή δύναμή του καί έκεΐ δπου τό συγκεν
τρώνει ή κλίση του. ” Εχω μπροστά μου

πνεύματα, πού γιατί στάθηκαν άκριτα καί 
άδικα άπέναντι στή θετική έπιστήμη, ύ- 
στεροΰν σέ δλες τίς άλλες λειτουργίες 
τους κατά κάποιο στοιχείο θετικότητας 
καί άκρίβειας· είναι κατώτερα καί στό 
φιλοσοφικό, καί στό θρησκευτικό τους στο
χασμό, καί στήν έκτίμηση τής πρακτικής 
ζωής. "Εχω μπροστά μου πνεύματα, πού 
γιατί δέ γνώρισαν τόν έρωτα, δέ μπο
ροΰν νά βροΰν τή θέση τους στήν κοινωνι
κή ζωή, τούς λείπουν ένα σωρό ψυχικές 
δυνάμεις, τούς ξεφεύγει ενα βαθύ στοι
χείο στήν τέχνη καί στή φιλοσοφία, καί 
χάνουν τό δρόμο τής θρησκείας.

"Ισως άκόμα νά ύποστηριχθεί πώς ό πε
ριορισμός τοΰ άνθρώπου καί στήν πράξη 
του καί στή νόηση, καί ή άπόσταση άπό κάθε 
καθολικότητα,είναι έπιβλημένα άπότήφύση, 
πού δέν άποβλέπει στήν ολοκλήρωση τοΰ ά- 
τόμου, πού μάλιστα δέ γνωρίζει τό άτομο 
σάν κάτι αύτοτελές. Στή φύση τό άτομο 
παρουσιάζεται σά στοιχείο μιας εύρύτερης 
ολότητας, μιας κοινωνίας, μιας πολιτείας, 
μιας ιστορικής έποχής. Πρέπει, κατά τή 
φυσική πορεία τών πραγμάτων, τό κάθε 
άτομο νά άφοσιωθεΐ σέ μιά είδική λειτουρ
γία, έτσι πού ή οργανική όλότητα δπου 
άνήκει, νά περιέχει, έκπληρωμένες άπό διά
φορα άτομα, δλες τίς δυνατότητες τής 
νόησης καί τής πράξης, αύτές πού έμεΐς 
θά θέλαμε νά βλέπαμε πραγματοποιημέ
νες άπό ένα ιδεατό άτομο. Ή  άτομικι- 
στική μας άντίληψη έτσι παρουσιάζεται 
πολύ μακρύτερα άπό τά πράγματα, παρά 
ή σκέψη πού, μένοντας σύμφωνη μέ δ,τι γε
νικά συμβαίνει στήν ιστορία, βγάζει τό 
άτομο άπό τήν έπίπλαστή του άτομικότητα 
καί προσπαθεί νά τό έντάξει ώς στοιχείο 
στήν όλότητα τής ζωής. Βέβαια, κανείς 
δέ μπορεί ν’ άρνηθεΐ πώς έτσι, σέ μιάν εύ
ρύτερη ή στενότερη μερικότητα, έξαντλεΐ- 
ται ή άτομική ζωή. Τό ζήτημα είναι αν 
δέν πρέπει νά τής έπιβάλομε τήν τάση 
πρός τήν καθολικότητα, κατά τά μέτρα 
πού ώς τώρα όρίσαμε. Γιά μας, ή άποψη 
πού άποκρούει μιά τέτοια τάση καί κατα
δικάζει κάθε άτομο άνεξαίρετα σέ μιά 
ώρισμένη ειδικότητα, είναι άντίθετη μέ τή 
φύση τοΰ πνεύματος καί συνακόλουθα τοΰ 
άνθρώπου καθόσον είναι πνεΰμα. Καί είναι 
καί άποψη άνήθικη, γιατί καταντά τόν 
άνθρωπο κύτταρο ένός τέλειου όργα- 
νισμοΰ, άφαιρώντας του κάθε αύτοτέλεια 
καί αύτάρκεια. Άλλά  ή τιμή τοΰ άνθρώπου 
είναι άκριβώς ή αύτάρκεια του. Μόνο έτσι 
άλλωστε μπορεί νά ύπάρξει αύτονομία, πού 
είναι ό δρος καί ή μορφή τής πνευματικής 
του ύπόστασης.’Εκτός άν μοΰ ποΰν, πώς αύ- 
τοΰ τοΰ οργανισμού κάθε κύτταρο πρέπει 
νά ύπάρχει στή μεγαλύτερη έπίδοση τής 
αΰτάρκειας καί τής όλοκλήρωσής του, καί 
τότε μόνο καί αύτός ολοκληρώνεται. Άλλά 
τότε δέ λέμε τίποτε άλλο παρά αύτό πού 
είπαμε πριν'δτι τά «σαυτοΰ ποιεΐν» γιά τόν
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πνευματικό άνθρωπο, είναι «ποιείν τό πάν».
Ά λλά  άν μοΰ Αντιτάσσονταν πώς άπό 

τήν ίδια τή διαλεκτική φύση τοΰ πνεύμα
τος επιβάλλεται νά μήν είμαστε δίκαια 
μοιρασμένοι άνάμεσα σ’ δλες τίς άξιες τής 
ζωής, μάλιστα νά μήν είμαστε κάν δίκαιοι 
στήν έκτίμηση τών άξιών τής ζωής, άλλά 
άπεναντίας νά είμάστε συνειδητά μερολη
πτικοί ; Στό έρώτημα τοΰτο θά άπαντοΰ· 
σα, πώς οΰτε γιά λόγους πού πηγάζουν 
άπό τή διαλεκτική κίνηση τών διάφορων 
μορφών τοΰ πνεύματος στήν Ιστορία, δέ 
μπορώ νά δεχθώ τή διαγραφή τοΰ ίδανικοΰ 
τής καθολικής καλλιέργειας τής ζωής. Γιά 
νά γίνει εύκολώτερα μάλιστα καταληπτή ή 
άδυναμία τής άποψης αύτής,θά ήθελα νά τή 
διατυπώσω στήν άρχή κατά τόν πιό άπλοϊκό 
δυνατό τρόπο.Αποκρούοντας τήν πιό κοινή 
της διατύπωση, θά δδηγηθώ νά τήν άντι- 
κρύσω άρνητικά καί έκεΐ πού παρουσιάζε
ται φιλοσοφημένη, σάν άναγκαΐο συμπέρα
σμα τής διαλεκτικής τοΰ πνεύματος. Συ
χνά άκοΰμε νά μας λένε : Τώρα πιά τούτη 
ή τεχνοτροπία είναι ξεπερασμένη, τούτη ή 
φιλοσοφική θεωρία εχει ΰπεονικηθεΐ, ήταν 
καλή γι’ άλλους καιρούς' τώρα έτσι πρέ
πει νά δουλεύομε καλλιτεχνικά ή νά σκε
πτόμαστε φιλοσοφικά, σύμφωνα μέ τό πνεΰ
μα πού διέπει τήν έποχή μας· κάθε έποχή 
εχει τή μονόπλευρη θέση της καί δ.τι υ
πάρχει· έξω άπ’ αύτή τή θέση, πρέπει νά 
είναι, γιά τούς άνθρώπους πού τυχαίνει νά 
ζοΰν τήν έποχή έκείνη, άνάξιο ή άχρηστο. 
"Οτι κάθε έποχή εχει τό πνεΰμα της, ή, 
γιά νά είμαι πιό άληθινός, κάθε κύκλος 
πολιτισμού εχει τίς έποχές του καί τά ι
διαίτερα πνευματικά νοήματα πού τόν διέ- 
πουν, αύτό δέν ξεφεύγει καί άπό τήν ά- 
πλούστερη ιστορική παρατήρηση. "Οτι δ
μως αύτό πού αύτόματα, μοιραία, κατά τό 
διαλεκτικό νόμο τής ιστορίας, συμβαίνει, 
παίρνει τή μορφή ένός δεοντολογικού κα
νόνα, πού άπαγορεύει τίς έξαιρέσεις, τά 
πολύτιμα ύπερβατά μέσα στόν ιστορικό 
χρόνο, αύτά πού άποδείχνουν — ίσως μό
νο αύτά — δτι ή ιστορία μεταβαίνει δχι 
μόνο άπό έποχή σέ έποχή, άλλά άδιάκο
πα καί μέσα σέ κάθε έποχή, — αύτή τή 
σκέψη τή νιώθω σάν υποταγμένη σέ προ- 
διαγραμμένα σχήματα, δογματική, ξένη 
άπό τή ζωντάνια τής ιστορικής ούσίας, άπό 
τήν έλευθερία της, δσο καί άν φαίνεται — 
καί μόνο φαίνεται — πιστή στή νομοτέλεια 
τής Ιστορικής έξέλιξης. Μέ αύτή τήν άποψη, 
πού καί άν θεωρητικά δέν έξαγγέλλεται, 
είναι δμως ή έπικρατοΰσα, ή διάχυτη στήν 
έποχή μας, τό πνεΰμα μπαίνει σιήυ περιο
χή ένός έξευγενισμένης ποιότητας συρ- 
μοΰ, χάνει τήν προσωπική της ύφή ή καλ
λιτεχνική δημιουργία, γίνεται έργο ύπαγο- 
ρευμένο άπό μόνο τό πνεΰμα τής έποχής, 
όμαδικό έργο καί άνελεύθερο. Κάθε έργο 
έντάσσεται μέσα στή λογική άνέλιξη τοΰ 
πνεύματος, πού κατά κανόνα πλησιάζει

χωρίς ποτέ νά ταυτίζεται, μέ τή χρονική 
του άνέλιξη. Ά λλά  ^άπό τό σημείο αύτό, 
ώς τό σημείο νά άκυρώνονται τά Spya πού 
δέν ύποτάσσονται στά χρονικά σχήματα 
πού πλάθει ετσι σκληρά ή καθαρή θεωρία 
γιά τή νόηση καί τήν έποπτεία τών πραγ
μάτων, ύπάρχει ενα διάστημα πού δέ 
μπορεί νά διανύσει ή σκέψη, πού νηφάλια 
καί δίκαια, μέ άλλα λόγια άντικειμενικά, 
ζητάει τήν ούσία τοΰ προβλήματος.

Άλλά  άκριβώς αύτό τό νηφάλιο άμφι- 
σβητεΐται. "Αν άμφισβητείται άπό σκέψεις 
θεωρητικές, είπαμε δ,τι είχαμε νά ποΰμε- 
άν άπό σκέψεις σκοπιμότητας, είπαμε πώς 
τέτοιες δέ μπορεί νά πληρώσουν τήν ψυχή 
μας. Καί ή σκοπιμότητα θά πάρει τή θέση 
της, τή δίκαιη θέση της στή ζωή μας. Άλλά  
εμείς οί ίδιοι, σά λόγος, θά μένομε ψη
λότερα άπό τή σκοπιμότητα. Δέ θά μας 
ορίζει αύτή, έμείς θά τήν ορίζομε. " Α λ 
λω στε, καί αύτοί πού λέν πώς «πρέπει νά 
είμαστε μονόπλευροι γιά λόγους σκοπιμό
τητας», στέκονται ψηλότερα άπό τή σκοπι- 
μότητά τους, άν καί κάνουν πώς ό λόγος 
τους ύποτάσσεται σ’ αύτήν."Ομοια κάποιος 
πού θάλεγε : «Δέν πρέπει νάμαι δίκαιος, 
άλλά τό πάθος πρέπει νά μέ όδηγεί», έχει 
ενα φτιαχτό πάθος. Είναι φανερό τό ψεύ
δος πού ύπάρχει σέ δλη αύτή τήν άντι- 
στροφή.

Κοιτάζοντας τήν ιστορία, τήν κατά στοι
χεία καί στιγμές πραγμάτωση τής ιδέας, 
ξέρω πώς ετσι μονομερείς δημιουργίες, 
μονόπλευρες ψυχές άπαρτίζουν σιγά-σιγά 
τή ζωή τοΰ πνεύματος. Καί άν δεχθούμε 
πώς δ,τι είναι πραγματικό είναι καί έλλογο, 
κατά τό έγελιανό ρητό, φαίνεται πώς έδώ 
θά έπρεπε νά σταματήσομε, στά δτι έλλογο 
καί όρθό είναι γιά κάθε έποχή τό δικό της 
πνεΰμα. Καί θά μπορούσαμε ίσως νά στα
ματήσομε σ’ αύτή τήν άρχή, άν άποδίδαμε 
στό πραγματικό τήν όρθή του σημασία. 
Πραγματικό δέν είναι τό στατικά άντικρυ- 
σμένο μονόπλευρο πνεΰμα τής έποχής. 
Πραγματικό είναι τό πνεΰμα, πού κάθε φορά 
μέ τίς λίγες του δυνάμεις,τείνοντας νά ξεπε- 
ράσει τά δρια τά δικά του καί τής έποχής 
του καί φθάνοντας έτσι στό ψηλότερο δριο 
τής δημιουργικότητάς του, έτοιμάζει τή με
τάβαση στήν έρχόμενη έποχή. στήν έπόμενη 
διαλεκτική στιγμή. Ή  Ιστω καί μερική 
πραγμάτωση αύιής τής ροπής, πού δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά ό αιώνιος έρωτας τής 
ιδέας, μπορεί νά λογισθεί σάν ή έσχατη 
δικαίωση τοΰ άνθρώπου σ’ αύτόν τόν κό
σμο

Μέ δλα αύτά τά έπιχειρήματα πρέπει νά 
παλαίψομε, ό καθένας μας άπό τή δική 
του θέση καί μέ τό δικό του τρόπο' πρέπει 
δχι νά τά καταλάβομε, μά καί νά τά ζή- 
σομε σά συγκλονιστικές δοκιμασίες, γιά 
νά προχωρήσομε ΰστερα σέ μιά θέση, πού 
δέν είναι λύση, άλλά ή άληθινή άρχή τών 
προβλημάτων τής ζωής.

Πριν άπό τό ξεκίνημα

Ή  θέση τούτη τής καθολικότητας δέν εί
ναι μιά πραγματικότητα, άλλά ενα «δέον», 
πού δμως είναι άχώριστα συνδεμένο μέ 
τήν πραγματικότητα μέσα στήν όποια ζεϊ 
τό πνεΰμα. Καί έδώ αύτήν τήν πραγματι
κότητα άντικρύζομε.

Ή  καθολική συνειδητότητα καί διαύγεια 
τοΰ απολλώνιου λόγου, ή κλασσική ιδέα 
τοΰ καλοΰ κάγαθοΰ, θά μένει πάντα, μέ 
άδιάκοπα μεταβαλλόμενο περιεχόμενο, τό 
χρυσό μέτρο δπου θά μετριώνται τά πνεύ
ματα κάθε καιροΰ. Γι’ αύτό, ή δικαιοσύνη, 
πού δέν είναι μονάχα ήθική άρετή,άλλά 
είναι Ιδιότητα άρρηκτα συνδεμένη μέ τήν 
ποιότητα τής άνώτερης πνευματικότητας, 
θά πρέπει πάντα νά διέπει, δσο μακριά 
μπορεί νά πάει ή ψυχή,τήν ιεράρχηση καί 
τήν άναγνώριση τών έργων τοΰ πνεύματος.

"Οσο γιά τήν ίδια του τή συμβολή 
στήν πραγμάτωση, ό κάθε άνθρωπος θά 
παραιτείται άπό αύτό τό ιδανικό τοΰ άκέ- 
ριου, άρτιου καί δίκαια σέ δλες τίς ιδέες 
μοιρασμένου πνεύματος, άπό μόνο τό λόγο 
τής υποκειμενικής του άδυναμίας νά σώσει 
τήν ενότητά του καί νά μείνει δημιουργικός 
μέσα στήν έπέκταση πού ή δικαιοσύνη έ- 
πιβάλλει. Ή  υποκειμενική αυτή άδυναμία 
μονάχη, ή φτώχια τής ψυχής, πού μόνο 
μέ μιά ή μέ λίγες ικανότητες είναι προι
κισμένη, ρίχνει καί τής μεγαλύτερης ψυ
χής τό κέντρο βάρους σέ ένα σημείο. Καί 
ετσι θά συμβαίνει πάντα στήν ίστορία. 
Λίγοι, ό Πλάτων, ό Άριστότέλης, ό Γκαΐ- 
τε πήγαν ν’ άγγίξουν μέ τήν άκρη τοΰ 
δαχτύλου τό βωμό. Οί άλλοι μένουν μα
κριά. Άλλά  ή άνθρωπιά δλων είναι πού 
μέσα τους δέ σβύνει ή τάση πρός τήν καθο
λική κατανόηση καί τή δικαιοσύνη άνάμεσα

(Τό τέλος στό έρχόμενο)

στίς δυνάμεις τής ψυχής, ή τάση νά εί
ναι δσο παίρνει πιό πλατειά ή πραγμάτω
ση τής ψυχής τους, χωρίς άπ’ αύτό νά λι
γοστέψει ή πνευματική τους δημιουργικό
τητα.

Στό έλληνικό πνεΰμα κυριαρχεί τοΰτο 
τό άπολλώνιο στοιχείο, τό στοιχείο τοΰ 
μέτρου, τής δικαιοσύνης, τής καθολικότη
τας καί τής οικουμενικής καλλιέργειας· 
καί ή κλασσική, άνθρωπιστική παιδεία ά- 
ναγκαστικά όδηγεί πρός αύτό τό σκοπό.

'Η δυσκολία τής πρωταρχικής τοποθέτη
σης τής συνείδησης γεννιέται άκριβώς δ
ταν, διατηρώντας τήν ένότητά της καί τή 
δημιουργική της δυνατότητα, καί έχοντας 
πάντοτε ύπ’ δψη καί τό χρονικό της περιο
ρισμό, τείνει πρός τήν καθολική νόηση καί 
καλλιέργεια.Ή δυσκολία είναι νά βρεθεί — 
ή καλύτερα κάθε στιγμή τής ζωής νά 
βρίσκεται — τό δριο άνάμεσα στά δυό άν- 
τίθετα,ένα δριο πού άν καταργούσαμε τό 
αίτημα τής καθολικότητας καί προσχωρού
σαμε στίς ποικίλες έκφάνσεις τής μονομέ
ρειας καί τής μεροληψίας, θά βρίσκονταν 
πολύ εύκολώτερα καί άναπαυτικώτερα.

Τό δριο αύτό ύπάρχει στήν ίδια τήν 
πρωταρχική τοποθέτηση. "Οσο προσωπική 
αύτή, τόσο προσωπικό καί έκεΐνο. Είναι 
κάτι άπόλυτα μοναδικό γιά κάθε άνθρώ
πινη ύπαρξη, πού δμως τελεί ύπό δρους 
πού έχουν τό χαρακτήρα τοΰ άπολύτου.

Κάθε πνευματικός άνθρωπος θά μπο- 
ροΰσε δλη τήν ίστορία τής ζωής του νά 
τήν άναγάγει σ’ αύτόν τόν πολιτικό άγώνα 
τής ισορρόπησης άπάνω στό ευπαθέστατο 
όριαΐο σημείο, δπου διασώζεται κάθε φορά 
ή προσωπικότητά του στήν άρτιώτερή της 
έκδήλωση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟ Σ



“ ΑΣΚΛΗΠΙ ΟΣ , ,
( ΑΤΤΟΣΤΤΑΣΜ A )

ΕΠ Ω ΔΟ Σ 
τών 'Ιερέων τοΰ Ασκληπιού 

έπάνω άπό τόν κοιμισμένο άρρωστο Ηγεσία

«"Υπνε Έπιδότη, δυνατός όπουσαι ! 
Βυθάς γλυκά τό χέρι μές στή χαίτη 
τοΰ λαβωμένου λιονταριού, κι’ άγάλι - 
άγάλι, σάν παιδί, τό άποκοιμίζεις ! 
ΠαραλοΟν τα σαγόνια, καί τό πόδι 
τό φοβερό στή γή πατώντας, σέρνει 
τά νύχια άκόμα μιά φορά, ώς πού τέλος 
μές στό μαλλί χωνεύουν τραβηγμένα. 
Στερνή φορά κ’ ή ούρα χτυπά τόν άέρα.

Μά νά, άποπάνω, κάτι τί σά φέγγος,
καί τό λιοντάρι άνανοεΐ πώς στέκει
στή δύναμή του, δαμαστής καί φίλος
αντάμα, ό θειος Όνειρος, τής ϊδιας
ξεπέταμα πληγής του — κι’ όλοένα,
μιά μυστική, άτύπωτη 'Αρμονία,
λυτρώνει, ώσά νανάρισμα, τά μέλη
τά λιονταρίσια όλόβολα. Καί μοιάζει
τό λαβωμένο τό θεριό, στό χώμα,
σάν ήρωας π’ απλωμένος συλλογιέται
τήν T6ia μοιραμένη δύναμή του,
πού άν σκλάβα ήταν τ’ άγώνα του, άλλά τώρα
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άπάνωθέ του υψώνεται καί σμίγει
τήν ηρεμία της μέ τά πλάσματα δλα,
μ’ δλους άπάντεχα τούς θεούς καί τ ’ άστρα !

“Υπνε Έπιδότη, δυνατός όποϋσαι !
Κατέβα τώρα, πνεύσε καί σέ τούτον, 
βαθειά, πού ώσά λιοντάρι λαβωμένο, 
σέ κλίνη άρρώΟτου κοίτεται, καί στεϊλ’ του, 
στεΐλ’ του τό θείο τόν ’Όνειρο, νά υψώσει 
τόν πόνο του, σάν άγαλμα. Κ ι’ άν έχει 
τό σπέρμα μέσα του τοΰ θεοΰ, τήν άγια 
πνοή πού κι5 άπ’ τόν τάφο αναγεννάει 
τόν άνθρωπο, καί τ’ αρμα δόσε άκόμα 
στόν άνθρωπο πού χρειάζεται, καί τ’ άτια 
στόν άνθρωπο πού χρειάζονται, κι’ ά, δός του, 
μαζί μέ τοΰτα, καί τό ήνίοχο σώμα !»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ



Κ. I. ΔΕΣΤΤΟΤΟΓΓΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Άντίκρυσμα δημιουργικό τοϋ πολιτισμού 

φαίνεται στούς πιό πολλούς σάν κάτι Αν
τιφατικό καί αδύνατο. Τόν πολιτισμό τόν 
θεωρούμε μόνο δταν καί άφοΰ υπάρξει, 
μόνο άφοΰ έχει πριν συντελεσθεΐ. Τό χάος, 
γιά νά γίνει κόσμος, χρειάζεται τήν πράξη 
τοΰ ποιητή. Ό  πολιτισμός, γιά νά συντε- 
λεΐται, χρειάζεται τήν παρουσία τών δη
μιουργών του. Οί δημιουργοί δμως τρέφον
ται μυστικά στούς κόλπους τοΰ ίθνους 
καί προβάλλουν ξαφνικά σά θαύματα. 
Έτσι,όποιαδήποτε έπιδίωξη τής παρουσίας 
τους είναι έντελώς Αδιανόητη. Κατά συνέ
πεια δέ μποροΰμε παρά νά περιμένομε 
πρώτα νά συντελεσθεΐ ή δημιουργία τους, 
ή δημιουργία τοΰ πολιτισμοΰ, καί έπειτα 
μόνο ν’ άντικρύσομε είτε τήν όλική του 
ιδέα, είτε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο 
του. Κάθε άλλη στάση μας πρός τόν πολι
τισμό, βουλητική καί ήθική, είναι μοιραίο 
νά μένει πάντοτε άπρακτη. Ή  πρόθεσή 
μας νά συμβάλομε στήν κατεύθυνση είτε 
στήν ένταση τής δημιουργίας του, είναι 
κατά τή φύση της άνέφικτη καί άσκοπη' 
παραβιάζει τή νομιμότητα τής ιστορίας. 
'Η συνειδητή μας σύνδεση πρός τόν πολι
τισμό έξαντλεΐται στήν άβουλη θεωρία τής 
ήδη συντελεσμένης του δπαρξης.

Τέτοιες σκέψεις, είμαι βέβαιος, θά συν
αντούσε ή μελέτη σά θεμελιακή μεθοδι
κή άντιγνωμία στή συγκρότησή της. ’Α 
κριβώς δμως τήν πολύ περιωρισμένη σημα
σία παρόμοιων σκέψεων καί άντιγνωμιών 
έχει τή δυνατότητα νά τήν προϋποθέσει 
καί νά τήν Αποδείξει μέ δλη της τήν έκ
ταση ή μελέτη τής παιδείας. Ή  παιδεία 
στή φύση της είναι ίστοριοπλαστική. Είναι 
έμπρακτη κατάφαση τοϋ πολιτισμοΰ καί 
κατεύθυνση είτε καί διαμόρφωση τών κοι
νωνικών προϋποθέσεων γιά τή δυνατότητα 
τής δημιουργίας του.

Στήν προσπάθεια γιά τή δημιουργική 
συνειδητοποίηση τοϋ πολιτισμοΰ μας, είναι 
κατ’ άρχήν πολλαπλοί οί τρόποι τής θετι- 

. κής συμβολής. ’Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή 
μελέτη καί ή Αναζήτηση στόν πολιτισμό τής 
Αρχαιότητας τών Αξιών καί τών μορφών 
του, πού έχουν κΰρος ύπερχρονικό καί κατά 
συνέπεια καί άμεση σημασία γιά τή σύγ

χρονη ζωή μας. Ή  συμβολή τών άτομικών 
έργασιών πρός αύτή τήν κατεύθυνση είναι 
άναμφισβήτητα έξαιρετική γιά τό σκοπό 
τους. Γιά τόν ίδιον δμως σκοπό άκόμη πιό 
σημαντική θά ήταν ίσως μιά προσπάθεια, 
πού θά έτεινε στήν άρτιώτερη όργάνωση 
τών δυνάμεων τοΰ έθνους κατά τή σύν
δεσή τους πρός τή δημιουργία τοΰ πολιτι- 
σμοΰ. Ούσιαστικά, μιά τέτοια προσπάθεια 
τείνει στή διεύρυνση τής προηγούμενης 
καί στή γονιμώτερη χρησιμοποίση τών Α
γαθών της. Σφαίρα της ήδη γνωστή, αν καί 
δχι άρτια καταρτισμένη, είναι ή παιδεία, 
έστω καί στή σημερινή της ύπαρξη.

Στίς Αξίες δμως, πού μδς ύποβάλλει 
μέ τήν έξοχη πνευματική τους Ακτινοβολία 
ό κλασικός πολιτισμός, είναι κατ’ έξοχήν 
καί τό πρότυπο τής παιδείας του' ίσως 
μάλιστα καί στήν όλότητά του προβάλλει 
ώς πρότυπο καί ώς άρχή παιδείας.

Είναι δμως έργο μας άκριβώς, στήν Ανα
ζήτηση τής Αρτιώτερης όργάνωσης τής 
παιδείας τοΰ έθνους, νά διαπιστώσομε 
προπάντων μέ ποιό τρόπο καί σέ πόση 
έκταση τό ιδανικό τής άρχαίας παιδείας 
μπορεί νά ίσχύσει γόνιμα γιά τή σημερινή 
μας ζωή' πώς δηλαδή θά συγκριτοποιηθεΐ 
καί θ’ Αναπτυχθεί, ώστε νά προσαρμοσθεϊ 
στίς σύγχρονες δυνατότητες καί άνάγκες. 
Καί έτσι καί θά όδηγηθουμε Αναγκαία νά 
έποπτεύσομε τουλάχιστον δλα σχεδόν τά 
προβλήματα τής σύγχρονης ζωής τοΰ έ
θνους. Είναι στή φύση τής παιδείας, δταν 
είναι άρτια, ν’ άντιμετωπίζει τό δλο τής 
ζωής. Έ τσ ι δμως καί άντικρύζομε τόν 
πολιτισμό μας στήν όλότητά του δημιουρ
γικά καί διαπλαστικά.

Ή  νόηση τής παιδείας τοϋ έθνους στήν 
καθολική της πραγματοποίηση, ή άναζήτη- 
ση ιδιαίτερα τών προϋποθέσεων γιά τήν 
πραγματοποίηση τής καθολικής παιδείας, 
δέν είναι άπλό πρόβλημα θεωρίας. Ό  λό
γος είναι ή ίδια ή φύση τής παιδείας. Καί 
βέβαια, είναι νοητή ή παιδεία καί άπλώς 
ώς δημιουργία, ώς πράξη τής έλευθερίας 
πρός τήν έλευθερία, ώς έργο τοΰ πνεύμα
τος πρός τό πνεΰμα, ώς αύτοσυντήρηση καί
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αύτοανάπτυξη τοΰ πνεύματος. Μιά τέτοια 
δμως καθαρά άντικειμενική της διανόηση, 
πού δέ θέλει νά σκέπτεται τήν πραγματι
κότητα τής Ιστορίας στήν άληθινή της ό- 
λότητα καί προπάντων στή στιγμή καί στό 
χώρο της δπου μέ τήν πράξη τής Ατομικής 
συνείδησης συντελεΐται καί του πνεύματος 
ή δημιουργία, μιά τέτοια άνιστορική διανό
ηση τής παιδείας καί ώς θεωρία άπλώς δέ 
θά μπορούσε, δέ θά έπρεπε τουλάχιστον ν’ 
άξιώσει Αρτιότητα.

'Η παιδεία στήν ίστορικώτερη διανόησή 
της είναι ή λειτουργία πού έσωτερικά καί 
ούσιαστικά συνδέει πρός τό πνεΰμα, στήν 
Αντικειμενική του δύναμη καί ύπαρξη, τήν 
Ατομική συνείδηση ή καί τήν πολιτεία στήν 
όλότητά τού ρυθμοϋ της, Αλλά καί Αντί
στροφα τό πνεΰμα στήν Αντικειμενικότητά 
του πρός τήν Ατομική συνείδηση ή καί Αρ· 
τιώτερα πρός τήν ύπαρξη τής πολιτείας.

Ή  συζυγία αύτή τής συνείδησης καί 
τοΰ πνεύματος είτε, ίστορικώτερα, τής πολι
τείας καί τοΰ πνεύματος, είναι άρρηκτη γιά 
δσους έχουν τή δυνατότητα νά σκέπτονται 
στήν άρτιότητά τους τή λειτουργία καί 
τήν άποστολή καί τής πολιτείας καί τής 
παιδείας. Έ τσ ι καί έξηγεΐται καθαρότερα 
κάτι πού δέν είναι καθόλου τυχαίο, δτι δη
λαδή όμεγαλύτερος “ Ελληνας φιλόσοφος, 
πού μέ δημιουργική καί ίστοριοπλαστική 
διάθεση άντιμετώπισε τήν έποχή του, ό 
Πλάτων, μελέτησε καί τήν πολιτεία καί 
τήν παιδεία ένιαΐα καί συνθετικά, καί μόνο 
στή σύγχρονη διαμόρφωσή τους έστήριξε 
τίς προσδοκίες του γιά τήν άληθινή πρα
γματοποίηση καί τών πολιτικών καί τών 
παιδαγωγικών του ιδεών.

Ή  ύπενθύμιση δμως τής ιστορικής μοί
ρας τής παιδείας, καί παράλληλα τής πο
λιτείας, δέν έχει τήν πρόθεση νά σημάνει 
δτι θά μελετηθεί ή παιδεία, είτε ή καθολι
κή παιδεία, μέ τήν όπτική πού δημιουργεί 
ή πολιτική σκοπιά. 'Η παιδεία καθ’ έαυτήν 
είναι τό μόνο Αντικείμενο τής μελέτης, ή 
παιδεία δμως στήν Αρτιότητα καί στήν Α
λήθεια τής ιστορικής της πραγματοποίησης.

Βέβαια, ή καθολική παιδεία, δπως έννοεΐ- 
ται συνηθέστερα καί δπως έφαρμόζεται 
προπάντων, έστω καί κατά πρόγραμμα, 
δέ συμπίπτει καθόλου μέ τήν άληθινή της 
έννοια. Στήν συνειθισμένη της διανόηση, ή 
καθολική παιδεία έννοεΐται άπλώς κατά 
τήν έκτατική της σημασία, ώστε τό μόνο 
νόημα τής καθολικότητάς της νά είναι ή 
ολοκλήρωση τής έπέκτασής της πρός δλα 
τά στρώματα του λαοϋ. Καί έτσι ή έξωτε- 
ρική της αύτή διανόηση θεωρείται, δίκαια 
ίσως, δτι άντιμάχεται τήν καθαρότητα τής 
ζωής τοΰ πνεύματος, καί δτι κύρια συνέπεια 
έχει_τήν ποιοτική κατάπτωση τοΰ πνευμα
τικού πολιτισμοΰ. ’Εμφανίζεται δηλαδή ή 
καθολική παιδεία σάν είδος πνευματικοΰ 
πληθωρισμού, πού βέβαια, δσο τυχόν έχει 
εύρύτερη έξάπλωση, τόσο ένέχει καί ύποβί-

βασηκατά τήν Αξία τους τών πνευματικών 
Αγαθών. Μιά τέτοια έκδοχή, δσο κι’ άν 
στηρίζεται στή σύγχρονη κοινωνική παρα
τήρηση, δέ μπορεί δμως ν’ άξιώσει ιστο
ρικό ·κϋρος, γιατί ύποκείμενό της έχει μιά 
έννοια καθολικής παιδείας ξένη πρός τό 
κύριο ίσως στοιχείο, πού δυνατοποιεΐ, άλ
λά καί δικαιώνει τήν καθολικότητα τής 
παιδείας.

Πρέπει νά διατυπωθεί ή άληθινή έν
νοια τής παιδείας,καί κατά συνέπεια καί τής 
καθολικής παιδείας, γιά νά φανεί καί ή όρ- 
θή ιστορική της τοποθέτηση καί ή Αληθινή 
Αποστολή της στή ζωή καί φυσικά καί οί 
δυνατές της συνέπειες, προπάντων γιά 
τό πνεΰμα, άλλά καί δχι άπλώς γιά τό 
πνεΰμα.

Ά ν  καί είχαμε στήν έθνική μας ιστορική 
παράδοση έξαιρετική ποικιλία σχηματι
σμών καί κατευθύνσεων παιδείας, δ,τι έβά- 
ρυνε ιδιαίτερα, καί στούς πιό φωτισμένους 
βέβαια κύκλους, ήταν δχι Απλώς ή παιδεία 
δπως Ασκήθηκε στήν Αρχαιότητα, — τήν 
Αρχαιότητα, πού άλλωστε στό σύνολό της 
ήταν καί έμεινε άρχή παιδείας οικουμενι
κής Ακτινοβολίας, — Αλλά ιδιαίτερα, δχι 
ή πολιτικά όργανωμένη άγωγή, ή πιό έλεύ
θερη έστω, τής ’Αθηναϊκής πολιτείας, άλλά 
σχεδόν Αποκλειστικά τό ιδανικό τής έλεύ- 
θερης Αριστοκρατικής παιδείας τοΰ Ατόμου, 
πού, φαίνεται, διασώθηκε ή αίγλη του έν- 
σαρκωμένη σέ κάποια πρόσωπα τών πλα
τωνικών διαλόγων προπάντων, καί έτσι, 
ίσως καί έμμεσα, μάς έπιβλήθηκε νά ίσχύ- 
σει σάν πρότυπο γιά τή διαμόρφωση τής 
σύγχρονης παιδείας τοΰ έθνους. Ή  έξοχη 
έρμηνεία τής ούσίας καί τής άξίας τής' 
παιδευτικής αύτής ιδέας, δπως μδς τήν 
έδωσε ό W . Jaeger στή μελέτη του «’Αρ
χαιότητα καί ’Ανθρωπισμός >(’), έξηγεϊ τό 
πνευματικό θεμέλιο μιδς τέτοιας έπίδρα- 
σης· μας βοηθεΐ δμως, νομίζω, έγκαταλεί- 
ποντας τόν κύκλο δπου κινοΰνται καί 
ισχύουν οί άναπτύξεις του, νά μελετήσομε 
όλοκληρωμένα τή λειτουργία τής παιδείας 
κατά τή δυνατότητα πού κατέχει στή 
σύγχρονη ζωή μας. Ό  Jaeger σέ δυό σημεία 
τής μελέτης του έχει τίς χαρακτηριστικές 
αύτές γιά τή σκέψη του, άλλά καί άληθινά 
έλληνικώτατες διατυπώσεις: « Μόνο σ’
αύτή τήν περιοχή, δπου δέ χωρεΐ ιδιοτέ
λεια (γιά νά μιλήσω πλατωνικά καί καν
τιανά) έχει τή θέση της ή άληθινή παιδεία.
Γ ι’ αύτό καί κάθε γνήσια παιδεία είνοιι 
άνθρωπιστική, είναι μόρφωση του άνθρώ- 
που σέ Άνθρωπο. Νά είσαι Ανθρωπιστής 
θά πει νά αισθάνεσαι τήν αύταξία τοΰ 
πνευματικοΰ είναι, τής έσωτερικής μορφής 
τοΰ άνθρώπου, δπως αισθανόμαστε καί

(») Βλ. «Προπύλαια·, τεύχος 1, σελ. 20 κέξ.
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κcxταφάσκoμε τήν άξία ένός καλλιτε
χνήματος. » ♦ Πάντοτε άναδεύονται μέσ’
στήν ψυχή τοΰ "Ελληνα παιδαγωγού οί 
μορφές τής άρχιτεκτονικής, τής πλαστουρ- 
γίας καί τής μορφοποίησης, τής αρμονίας 
καί τοΰ ρυθμού. Πάντοτε βλέπει τόν άν
θρωπο σάν δλο μπροστά του, κάθε μάθη
ση καί κάθε πράξη τή βλέπει πάντοτε 
άπό τή σκοπιά τής σχέσης καί τής έπί· 
δράσής τους πάνω σ’ αύτό τό δλο. »

"Οπως είναι φανερό, οί σκέψεις αύτές 
γιά τήν παιδεία υποκείμενό της διανοούν
ται ένα μόνο άτομο, άτομο έλεύθερο μάλι
στα στήν προσήλωσή του πρός τήν παιδεία 
του, καί πού έχει έτσι τή δυνατότητα νά 
διατηρήσει άθραυστη τήν άνιδιοτέλεια των 
πνευματικών του κλίσεων. Τό άτομο αύτό 
έξ άλλου τό διανοείται καί τό διαμορφώ
νει ώς δλο ό παιδευτής του. Ή  παιδεία 
του/δέν είναι ειδική, κλειστή πρός όρισμέ
νη κατεύθυνση, είναι, άντίστροψα, συνολική 
καί καθολική.

Άργότερα θά μελετήσομε καί πάλι τό ύ· 
ψηλό αύτό παιδευτικό ιδανικό τών άρχαίων 
καί κατά τά δρια τής δυνατής του έφαρ- 
μογής καί κατά τήν τοποθέτησή του πρός 
όρισμένη κατεύθυνση τής σύγχρονης παι
δείας, δπως έν τώ μεταξύ θά τήν άναπτύ- 
ξομε στήν άληθινή της όλότητα. Τώρα θά 
ξεχωρίσομε δυό καίρια σημεία στις δια
τυπώσεις τοΰ Jaeger καί θά συζητήσομε 
τήν έκταση τής σημασίας τους καί τής έφαρ- 
μογής τους.

Πρώτα-πρώτα, αύτό τό ιδανικό παιδείας 
τό ερμηνεύει—καί βέβαια δχι μόνο ό Jaeger, 
άλλά καί όλόκληρη, καί ή ώραιότερη ίσως 
παράταξη παιδαγωγών—ώς παιδεία ούσια- 
στικά καθολική, άν καί ύποκείμενό της έ
χει πάντοτε ένα δεδομένο άτομο. Είναι ό 
πρός τήν άλλη κατεύθυνση κίνδυνος μο
νομέρειας κατά τή διανόηση τής καθολι
κότητας τής παιδείας. Τώρα δμως θ’ άρκε- 
σθοΰμε νά σημειώσομε, δτι καί ώς έννοια 
παραμένει άδύνατη ή καθολικότητα τής 
παιδείας, άν δέν προϋποτεθούν ώς υποκεί
μενα παιδείας δλα τά πρόσωπα ένός συνο
λικού καί ένιαίου ιστορικού χώρου, καί πιό 
συγκεκριμένα τοΰ ίστορικοΰ χώρου τής πο
λιτείας.

Ή  άλλη τώρα άξίωση γιά τήν καθολικό
τητα τής παιδείας, ή άξίωση δηλαδή νά έ- 
πιδιωχθεΐ ή έκπαίδευση τοΰ κάθε προσώ
που ώς άρμονικοΰ δλου, σύμφωνα μέ τό ι
δανικό τής άνθρωπιστικής παιδείας, είναι 
τουλάχιστον στήν έκταση τής εφαρμογής 
της έξαιρετικά προβληματική.Ύπό τίς σύγ
χρονες οικονομικές καί κοινωνικές συνθή
κες καί τίς γνωστές κατεπείγουσες άνάγ- 
κες, πού καταθλίβουν καί άτομα καί κοινω
νία,—προϋποθέσεις,πού πρός τό παρόν του
λάχιστον είναι άνεκτόπιστες, — κινδυνεύει 
καί κατ’ άρχήν νά είναι άδύνατη ή συνολι
κή καί άρμονική έκπαίδευση δλων τών προ
σώπων, τουλάχιστον στήν καθαρότητα καί

άποκλειστικότητα τής θεωρητικής της δια
τύπωσης. Ή  ίδια αύτή άδυναμία είναι καί 
ό λόγος, πού δέ θά μποροΰσε, σέ όποιαδή- 
ποτε στιγμή καθορισμού τών έκπαιδευτι- 
κών έπιδιώξεων, νά τηρηθεί ή αύστηρή αν
ιδιοτέλεια, πού δίκαια άξιώνει δ Jaeger. 
Συγκεκριμένα, μόλις παύσομε νά σκεπτόμα- 
με τό άτομο, πού έλεύθερο καί άπερίσπα- 
στο, χωρίς ύλικές είτε όποιεσδήποτε βιοτι
κές μέριμνες, είναι προσηλωμένο στήν κα
θαρή έπιδίωξη τής παιδείας του, — κάτι 
δηλαδή πού είναι πλασματική ύπαρξη 
χρήσιμη γιά τό έργο τής θεωρίας, προσω
ρινή δμως μόνο καί γι’ αύτό, — μόλις έρ
θομε μάλιστα, γιά νά προσεγγίσομε ού- 
σιαστικά τήν πραγματικότητα, στή σκοπιά 
τής πολιτείας, κι’ έτσι στή συνδιανόηση 
δλων τών προσώπων της κατά τή βιοτική 
τους κοινοπραξία καί βέβαια καί τήν πνευ
ματική καί πολιτιστική κοινωνία τους, τό
τε, γιά νά ρυθμίσομε τήν παιδεία μιάς 
τέτοιας όλότητας, θ’ άναγκασθοΰμε, κα
θώς είναι σχεδόν αύτονόητο, καί πρακτι
κές σκοπιμότητες νά ύπολογίσομε, καί νά 
μετρήσομε οικονομικές καί ποικίλες άλ
λες δυνατότητες καί άνάγκες, κι1 έτσι νά 
μή τηρήσομε τήν άκρατη άνιδιοτέλεια 
τής καθαρής πνευματικής καλλιέργειας, 
πρός τό σκοπό άλλωστε νά δημιουργήσα
με πραγματική δυνατότητα καί αύτής τής 
πνευματικής καλλιέργειας. "Ωστε καί ή 
άνιδιοτέλεια έχει περιωρισμένη καί σχετι
κή μόνο δυνατότητα έφαρμογης στή λει
τουργία τής παιδείας, — τουλάχιστον τής 
παιδείας δπως μπορεί καί πρέπει ν’ άσκεΐ- 
ται στή σύγχρονη κοινωνία, — δπως έξ άλ
λου, δσο κι’ άν ήχεΐ παράδοξα ή έκφραση, 
είναι έκδηλη ή μονομέρεια τής συνολικής 
καί καθολικής αύτής παιδείας, δπω< θέλει 
νά είναι ή άκρατη άνθρωπιστική παιδεία. 
Ή  διπλή αύτή διαπίστωση γίνεται άκόμη 
πιό φανερή, δταν σκεφθοΰμε ενα ολόκλη
ρο έθνος, πού έχει οργανώσει έτσι τήν 
παιδεία του, ώστε νά δίνεται σέ δλα τά ά
τομα ή άνθρωπιστική παιδεία, δπως τήν 
πραγματοποίησαν σέ όρισμένο κύκλο οί 
άρχαΐοι "Ελληνες ή δπως έμεΐς οί νεώτε- 
ροι, στήν εύτυχέστερη δυνατή διαμόρφωση, 
θά τήν πραγματοποιούσαμε ώς κλασική 
παιδεία. Είναι άναμφίβολο δτι ένα έθνος, 
έκπαιδευμένο στήν όλότητά του άκρατα καί 
άδιάλλακτα μέ παιδεία άποκλειστικά κλα
σική, δέ θά είχε καμμιά δύναμη γιά νά 
ζήσει δημιουργικά τή ζωή του καί νά συ
νεχίσει άξιόλογα τήν ιστορία του. Ή  παι
δεία ή άληθινή είναι κατά τή φύση της σύν
θετη στις επιδιώξεις της καί έτσι καθολι
κή. Μιά της κατεύθυνση μόνο είναι ή άτο- 
μική μόρφωση μέ τήν άνθρωπιστική είτε μέ 
όποιαδήποτε παιδεία.

Καί δμως, δλοι περίπου οί θεωρητικοί 
τής παιδείας έξαντλοΰν ουσιαστικά τό έν- 
διαφέρον τους στήν άτομική άπλώς μόρφω
ση. Κανείς δέ βρέθηκε πού νά σκεφθεΐ τήν
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παιδεία σέ δλη τήν έκταση τής άσκησής 
της, καί σά σύνθεση πολλαπλών έπιδιώ
ξεων. Φαίνεται, ή μή όλοκλήρωσή της ώς 
ίστορικοΰ θεσμού έκράτησε άδύνατη καί 
τήν ιδεολογική της όλοκλήρωση. Έ τσ ι θά 
μποροΰσε ίσως νά έξηγηθεΐ ή εξαντλητική 
προσήλωση τού θεωρητικοΰ ένδιαφέροντος 
στό άντικειμενικό μόνο στοιχείο τής παι
δείας, στά παιδευτικά δηλαδή άγαθά, καί 
αύτά μάλιστα μόνο πρός όρισμένη καί βέ
βαια στενή πάντοτε κατεύθυνση, καί άντί- 
στροφα — οί τεχνικές ψυχοπαιδαγωγικές έ
ρευνες δέ συνδέονται βέβαια πρός τά ού- 
σιαστικά προβλήματα τής παιδείας — ή 
όλοκληρωτική παραγνώριση καί άγνόηση 
τού στοιχείου έκείνου τής παιδείας, πού 
έγέννησε στήν ιστορία τήν ύπαρξή της, 
πού έδημιούργησε τή δυνατότητα καί τήν 
άνάγκη της, πού έφεΰρε καί ίδρυσε τήν ά
σκησή της. Είναι τό προσωπικό στοιχείο 
της, ό παράγων τοΰ προσώπου, πού έν- 
υπάρχει κατά τή φύση τών πραγμάτων καί 
ώς σκοπός καί ώς ύποκείμενο στή λειτουρ
γία τής παιδείας. Τό πρόσωπο είναι καί ή 
προϋπόθεση καί ή άποστολή της. Τό πρόσω
πο μάλιστα κατά τή διπλή του ύπαρξη, πότε 
ώς άτομο, πότε ώς ύπαρξη κοινωνική τό 
διανοείται ή παιδεία. "Εχει ώς .πρόθεση 
πότε τή διοιμόρφωση τής άτομικής του 
ζωής,_πότε τήν άρτιώτερη συμβολή του στή 
ζωή τής κοινωνίας. Καί δμως, καί στή θεω
ρία καί στήν πράξη τής παιδείας δέν έγινε 
δυνατόν ώς  ̂σήμερα ό θεμελιακός αύτός 
παράγων νά ύπολογισθεΐ στήν όλότητα τής 
μοναδικής σημασίας του.

Είναι αύτονόητη ή ριζική έπίδραση τής 
παιδείας στήν ψυχική διαμόρφωση τοΰ 
προσώπου. Οίαδήποτε παιδεία είναι συνει
δητής ψυχοπλαστική ένέργεια. Έ τσ ι είναι 
ή πιό κρίσιμη ένέργεια γιά τή διαμόρφωση 
τών δυνατοτήτων τοΰ προσώπου Καί ίσως 
καί γιά τήν κατεύθυνση τής ζωής του. Ε ί
ναι λοιπόν φανερό πόσο ολέθρια είναι ή 
άσκηση τής παιδείας χωρίς πλήρη συνεί
δηση τού προορισμού τοΰ συγκεκριμένου 
προσώπου καί τών ύποκειμενικών του δυ
νατοτήτων καί άναγκών.

Γιά ν’ άνταποκριθεΐ δμως ή παιδεία 
σ’ αύτό τό τόσο κρίσιμο έργο της, πρέπει 
τό προσωπικό της στοιχείο νά έχει διαμορ
φωθεί στήν πραγματικότητα κατά τρόπο 
έλλογο καί άρτιο, πρέπει δηλαδή τά πρό
σωπα πού συγκροτούν κάθε σχέση παιδείας 
νά είναι τά κατάλληλα κάθε φορά γιά τήν 
άξιώτερη καί εύρύτερη άσκησή της.

Στήν πραγματικότητα δμως έμεινε πάν
τοτε τυχαία ή συνάντηση καί ή διάκριση 
τών προσώπων, πού θά άσκοΰσαν καί πού 
θά_ έπαιρναν τήν παιδεία. Καί έτσι ή τύχη 
καί ή μονομέρεια διέπει τό προσωπικό 
στοιχείο τής παιδείας, άλλά καί τίς άντι- 
κειμενικές της έπιδιώξεις (»).*Η ιστορία τών

(2) Δέν υπάρχει πρόθεση ν’ άγνοηθεϊ 6 στενός προ-

φορέων της είναι καί γιά τά δύο χαρακτη
ριστική. Είτε άσκήθηκε στό θερμό ψυχικό 
χώρο τής οικογένειας, είτε στόν πνευματι
κό κύκλο τοΰ φιλοσόφου, είτε ύπό τή δι
εύθυνση τής έκκλησίας, ποτέ δέν έφθασε νά 
ξεπεράσει τή βλαβερή αύτή μονομέρεια. 
Άλλά  οΰτε καί στή μεταγενέστερη άνά- 
πτυξη τών πρώτων της μορφών — τούς άρ- 
χαίους τύπους τής στρατιωτικής κυρίως 
άγωγής τούς άφίνομε άμελέτητους — άκό
μη καί μέ τά Πανεπιστήμια, κοινωνικώτε- 
ρες οργανώσεις κύκλων πνευματικών προ
σώπων, οΟτε καί τότε μπόρεσε νά όλοκλη- 
ρώσει τίς άναγκαϊες προϋποθέσεις γιά τήν 
άρτια έπιτέλεση τοΰ έργου της.Τυχαία πάν
τοτε καί περιορισμένη έμεινε ή σύνδεση καί 
ή προέλευση τών προσώπων πού προσέρ
χονται είτε άνευρίσκονται πρός τήν παιδεία, 
καί των προσώπων πού σέ οίαδήποτε μορφή 
της τήν άσκοΰν.Καί έτσι τυχαία συντελεΐται 
καί ή έκλογή τών παιδευτικών κατευθύν
σεων, χωρίς οΰτε στή γνώση τών συγκεκρι
μένων συνθηκών νά στηρίζεται, οΰτε σέ 
οίαδήποτε κριτήρια άντικειμενικά.

'Η παιδεία δμως είναι άδύνατη στήν 
πληρότητα καί στήν άλήθεια της, άν δέ 
στηρίζεται σέ καθολική συνείδηση τών 
πνευματικών καί ποικίλων άλλων άναγ
κών, καί πρός τήν άτομική διαμόρφωση τοΰ 
προσώπου καί πρός τήν άντικειμενική 
προαγωγή τής κοινωνίας καί τοΰ πολιτι- 
σμοΰ.

^Ηρθε δμως στήν ιστορία ή στιγμή, πού 
τό προσωπικό στοιχείο τής παιδείας, τυ
πικά τουλάχιστον, έφθασε νά έπιτύχει τήν 
άρτιώτερη δυνατή διαμόρφωση. Ή  παιδεία 
έγινε λειτουργία τής ίδιας τής πολιτείας 
καί ώρίστηκε ύποχρεωτικά νά καταλάβει δ
λα τά πρόσωπα τής κοινωνίας της. Καί έ
τσι δόθηκε στήν παιδεία έπιτέλους ό ιστο
ρικά εύρύτατος χώρος γιά τήν έκλογή καί 
τό συνδυασμό τών προσώπων πού θά ά- 
σκήσουν ή πού θά δεχθούν τήν παιδεία.

Ά ν  τό άπλό αύτό διάγραμμα πρός τό 
παρόν, έκτελεσθεί πραγματικά καί στήν 
άρτιότητά του, θά ύπάρξει τότε ή παιδεία 
στήν τελείωση τής λειτουργίας της. Καί 
θά υπάρξει τότε καί ή πολιτεία άληθινή 
πολιτεία. Γιατί ή παιδεία είναι ή κύρια 
λειτουργία τής πολιτείας. Χωρίς άληθινή 
παιδεία, ύπάρχει κράτος, ιστορικά τυχαίο,

σωπικός σύνδεσμος, πού ήταν τό ψυχικό θεαέλιο 
πνευματικών και παιδευτικών σχέσεων έξαιρετικής 
ιστορικής σημασίας. Οί ̂ ιστορικές δμως αύτές έξαι- 
ρέσεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό πρός δ,τι έν- 
νοεΐται μέ τίς σκέψεις τής μελέτης. eH όλοκληρωτική 
άλλωστε άναίρεση, δσο είναι δυνατή, τοΰ τυχαίου 
καί τής μονομέρειας στή σύναψη καί στό περιεχόμενο 
τών παιδευτικών σχέσεων, δπως μέ τήν καθολική παι
δεία έπιδιώκεται, θά δημιουργήσει άκριβώς σέ δλα 
τά πρόσωπα τήν πιθανότητα γ ιά  τή σύναψη ουσια
στικών σχέσεων παιδείας παρόμοιων πρός τίς εύτυ- 
χισμένες αύτές έξαιρέσεις τής Ιστορίας.
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δχι δμως πολιτεία άληθινή. Δέν είναι βέ
βαια ή ώρα γιά ούσιαστική πολιτειολογία. 
Γιά τήν όλική δμως έρμηνεία τής παιδείας 
έπρεπε νά τονισθεί, δτι ή πολιτεία είναι α
νύπαρκτη δίχως τήν καθολική παιδεία.

Ή  καθολική παιδεία δμως δέν είναι συν
ταγματική διάταξη, οϋτε οίαδήποτε νομι
κή ύποχρέωση. Πρέπει νά συντελεσθεΐ, πρέ
πει νά υπάρξει στήν πραγματικότητα. Καί 
πρέπει νά υπάρξει στήν άρτιότητα καί στήν 
άλήθεια της. Ή  καθολική παιδεία είναι ή 
αυτενέργεια τής ιστορίας πρός τήν καθο
λική της αυτοσυνείδηση, καί έτσι ή πνευ
ματική ή καί κάθε άλλη αύτοανάπτυξη τής 
ιστορίας, δπως υπάρχει πάντοτε στήν 
πραγματικότητά της, στήν δλότητα τών 
προσώπων της καί στή διαμόρφωση τών 
σχηματισμών της.

'Η ιστορία ύπάρχει καί πορεύεται ώς 
ατομική συνείδηση καί ώς πολιτεία, καί 
στή διπλή αύτή ύπαρξη καί φάση της έ- 
πιτελεί δποιο ούσιαστικό έργο της. Ή 
πολιτεία είναι ό αναγκαίος, ό διαπλαστι
κός χώρος τής ιστορικής δημιουργίας. Ή 
ατομική συνείδηση είναι ή μόνη πραγματι
κή ύπόσταση στήν ιστορία, ό φορέας καί 
τό υποκείμενο κάθε δημιουργίας. 'Η ά
ναγκαία καί ούσιαστική σύνδεση τών δόο 
αύτών δψεων, τών δύο τρόπων τής ιστο
ρίας, καθορίζει καί γιά τή λειτουργία τής 
παιδείας τό χώρο καί τά στοιχεία της. 
Καί είναι καθολική, δηλαδή άληθινή καί δ- 
λοκληρωμένη ή παιδεία, δταν πραγματο
ποιήσει καί έξαντλήσει καί τόν ιστορικόν 
αύτό χώρο της καί δλα τά δημιουργικά της 
στοιχεία. Είναι καθολική ή παιδεία, δταν 
καί ώς χώρο έξαντλήσει τήν πολιτεία, δ
ταν καταλάβει δηλαδή δλες τις ατομικές 
συνειδήσεις που κινούνται έντός της, καί 
δταν έξαντλήσει τις δυνατότητες τής οίασ- 
δήποτε δημιουργίας μέσα στήν πολιτεία, 
τις δυνατότητες πού έγκλείουν δλες οί α
τομικές συνειδήσεις. Καί αύτά βέβαια 
πρός τήν κατεύθυνση πού έπιβάλλει καί 
στήν κατεύθυνση πού έπιτρέπει ή οικονο
μία τής ιστορίας. Ύπ’ αύτή τήν έννοια, 
καθολική παιδεία είναι ή παιδεία πού έ- 
φθασε νά έχει καί ύποκείμενο καί άντικεί- 
μενο τήν ολότητα τής πολιτείας, ή παιδεία 
πού τή ρυθμίζει καί τήν έπιβάλλει ή ίδια 
ή πολιτεία καί πού καταλαμβάνει στήν ά
σκησή της τήν ολότητα τών προσώπων της.

Ή  νομοθετική θέσπιση δμως τής καθο
λικής παιδείας δέν κλείνει, άνοίγει άντί- 
στροφα, γιά δλους όρατά, τά προβλήματα 
τής παιδείας, τά προβλήματα τής κύριας 
λειτουργίας τής πολιτείας. "Ας όνομάσο- 
με τις δυό κατευθύνσεις τών πολύπλοκων 
αύτών προβλημάτων. Πρώτα, πώς θά γί
νει πραγματικά δυνατή ή προσέλευση ή ή 
προσαγωγή δλων τών προσώπων τής πο
λιτείας πρός τήν παιδεία ; "Έπειτα, τί εί
δους συγκεκριμένη παιδεία, άκριβέστερα, 
κατά ποιόν τρόπο καί μέ ποιά κριτήρια

σύνθετη καί διαφορισμένη παιδεία θά δο
θεί στό καθένα μέσα στήν ολότητα τών 
προσώπων ;

Γιά τό πρώτο πρόβλημα, οί ούσιαστικές ά· 
παντήσεις έμπίπτουν περισσότερο στήν οι
κονομική καί διοικητική πολιτική παρά 
στή διατύπωση έκπαιδευτικών προγραμμά
των. Σήμερα, τό κυριώτερο έμπόδιο γιά 
τήν προσέλευση πρός τήν δποια παιδεία 
προσφέρει τό κράτος, είναι ή οικονομική 
άδυναμία καί τοΰ ίδιου βέβαια τοΰ κρά
τους, άλλά προπάντων τοΰ μεγαλύτερου 
άριθμοΰ τών νέων προσώπων, δηλαδή ά
κριβέστερα τών οικογενειών τους, πού μό
λις μποροΰν νά τά διαθρέψουν. Τό πρό
βλημα λοιπόν άρρηκτα συνδέεται μέ τό γε
νικό οικονομικό καί κοινωνικό πρόβλημα. 
Κάθε προσπάθεια μόνο του νά λυθεί, μένει 
μοιραία έπιπόλαιη ματαιοπονία. Είναι δ
μως τόσο κρίσιμη ή πραγματοποίηση τής 
καθολικής έκπαίδευσης στήν προσωπική 
αύτή έννοια γιά τή δύναμη, γιά τόν πολι
τισμό, γιά τήν ύπαρξη τής πολιτείας ! 
Άλλά  τοΰτο θά φανεί στις συγκεκριμένες 
άναπτύξεις γιά τις άντικειμενικές κατευ
θύνσεις τής παιδείας κατά τούς καθέκα
στα πολιτειακούς σκοπούς.

Γ  ιά τό δεύτερο πρόβλημα μποροΰμε πε
ρισσότερα ν’ άναπτύξομε. Καθώς μέ τήν 
καθολική έκπαίδευση έπιτελείται μιά όλο- 
κληρωτική στήν πρόθεσή της έπιβολή τής 
έλευθερίας στήν πορεία τής ιστορίας, ύ· 
πάρχει άναγκαία μοναδικά κρίσιμη ή τέ
τοια δημιουργική στιγμή. “ Οσο πορεύον
ταν τό πιό πολύ ή ιστορία μέ τό βαρύ καί 
βραδύ βήμα τής μοίρας, καί γι’ αύτό σπά
νια καί σποραδικά άνάβονταν κάποιοι 
σπινθήρες τής έλευθερίας, γιά νά φωτί
σουν βέβαια τό διάστημα γιά πάντα, τότε 
δέν ύπήρχαν Ιστορικοί κίνδυνοι στήν ού
σιαστική έννοια, δέν ύπήρχαν τά προβλή
ματα τής ίστοριοπλασίας καί τής άνθρω- 
ποπλασίας, πού τώρα στήν όλότητα τής 
έκτασης καί τής σημασίας τους τά θέτει 
καί τά άναδέχεται ή ίδια ή πολιτεία.

Άντικρύζει έτσι ή πολιτεία τήν ιστορία 
στήν ολότητά της, τή μελλοντική της ζωή 
σέ δλες τις πτυχές της, καί μελετά τούς 
σκοπούς πού θά πραγματοποιήσει μέσα 
στή ζωή τής κοινωνίας της καί τόν τρόπο 
πού θά τούς πραγματοποιήσει μέ τις δυ
νάμεις καί κατά τις άνάγκες τής κοινωνίας 
της. Στό δημιουργικό αύτό άντίκρυσμα 
τής Ιστορίας ή παιδεία δέν είναι όργανο 
άπλώς, δέν είναι τεχνική, είναι ή λειτουρ
γία, ή κύρια λειτουργία τής πολιτείας, πού 
έχει συνθεμένα στόν οργανισμό της και 
τούς σκοπούς καί τά μέσα τής πολιτείας 
καί τήν ίστοριοπλαστική της βούληση καί 
τήν άπαραίτητη τεχνική.

Μελέτη λοιπόν έξαντλητική τών σκοπών 
καί τής τεχνικής τής πολιτείας, πού τε-
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λοΰνται καί συμπίπτουν μέ τήν καθολική 
παιδεία, είναι καί άδύνατη καί μάταιη. Ε ί 
ναι ζήτημα τής ιστορικής στιγμής καί τής 
πολιτικής θέλησης ή συγκεκριμένη τους 
ρύθμιση.

'Η τελευταία δμως διατύπωση δέ σημαί
νει δτι ή πολιτική είναι έργο άπλώς τής 
στιγμής, έργο καθημερινών έπιδιώξεων καί 
έμπνεύσεων, χωρίς καμιά στίς πράξεις της 
συνέχεια καί συνοχή. Ή  άληθινή πολιτική 
είναι βέβαια καί συγκεκριμένη πράξη κα
τά τήν δύναμη τής στιγμής, άλλά καί προ- 
ϋποθέτει«στό υποκείμενό της καθολική συν
είδηση καί άξιολόγηση τής ζωής τοΰ έ
θνους καί τή συνδιανόηση δλων τών ειδι
κών άναγκών καί δυνατοτήτων της. Καί 
τοΰτο κατ’ έξοχήν ισχύει γιά τήν παιδεία 
ώς λειτουργία τής πολιτείας.

Καί έτσι δέν είναι άδύνατο καί τώρα νά 
διατυπωθεί κάποιο διάγραμμα τών κατευ
θύνσεων, πού τυπικά καί άναγκαία πρέπει 
νά άκολουθήσειή παιδεία, γιά νά μπορέσει 
ν’ άσκηθεΐ άξια καί άρτια. Στίς τυπικές 
αύτές κατευθύνσεις άντιστοιχοΰν οί άπα- 
ραίτητοι σκοποί ή κύκλοι σκοπών, πού 
συγκροτούν τόν ούσιαστικό καί άναγκαίο 
προσανατολισμό τής λειτουργίας μιάς 
άληθινής πολιτείας. Καί έτσι μποροΰν συ
στηματικά νά θεωρηθούν, καθώς έντάσσον- 
ται στις τυπικές αύτές κατευθύνσεις, καί 
τά τεχνικά μέσα πού διαθέτει ή πολιτεία 
γιά τήν κατά τήν δύναμή της πραγματο
ποίηση, τής παιδείας ώς αύτοσκοι*οΰ της 
καί, μέ τήν παιδεία, δλων της τών σκοπών.

Πρώταρχικός σκοπός τής άληθινής πολι
τείας είναι ή κατοχύρωση καί ή προαγωγή 
τής ζωής τοΰ προσώπου, τοΰ κάθε προσώ
που τής κοινωνίας της. Καί συμπίπτει ά· 
κρ βώς καί τής παιδείας ό κύριος σκοπός. 
Ή  παιδεία, στήν πιό καθαρή της διανόηση, 
είναι ή άρμονική καί συνολική μόρφωση 
ώς αύταξία. Ή  πρώτη έτσι κατεύθυνση τής 
παιδείας, είναι αύτή πού τείνε στό πρό
σωπο καθ’ έαυτό ώς αύτοσκοπό. 'Η πολι
τεία δμως έχει καί τήν άντικειμενική 
στροφή τής άποστολής της. προπάντων 
πρός τή διατήρηση δημιουργικού τοΰ έθνι- 
κοΰ πολιτισμοΰ. Ή  παιδεία είναι καί πρός 
αύτή τήν άποστολή τής πολιτείας ή κύ
ρια. ή μοναδική λειτουργία της ’Αντίστρο
φα πρός τήν προηγούμενη κατεύθυνση, τό 
πρόσωπο τό χρησιμοποιεί τώρα δχι μονο ώς 
αύτοσκοπό ή ώς αύταξία. άλλά κυρίως ώς 
δργανο καί ώς φορέα τοΰ πνευαατικοΰ πο
λιτισμού. Καθώς δμως άκόμη ή ϋπαρ£η τής 
πολιτείας προϋποθέτει καί τεχνική οργά
νωση τής χώρας της καί ιδιαίτερα τήν άκ- 
μαιότητα της οικονομίας, ή παιδεία έχει 
καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση νά προετοι
μάσει τό πρόσωπο γιά τήν πιό άποδοτκή 
συμβολή. Ά λ λ ά  θεμελιακή άποστολή τής 
πολιτείας είναι άλλη’ είναι ή πραγματο
ποίηση τής κοινωνικής δικαιοσύνης, ή ά- 
παυστη έπίλυση τοΰ κοινωνικού προβλήμα

τος, πού έγκειται προπάντων στήν ορθή 
τοποθέτηση τοΰ κάθε προσώπου μέσα στό 
κοινωνικό σύνολο. “Οπως θά έκτεθεί στή 
μελέτη, μόνη ή παιδεία έχει τή δυνατότητα 
νά ρυθμίζει τό δυσχερέστατο καί κρισιμώ- 
τατο οιύτό πρόβλημα. Τέλος, θεμελιακή 
προϋπόθεση γιά τή λειτουργία τής πολι
τείας είναι ή δπαρξη τής πολιτικής έ- 
ξουσίας. Ή  προσωπική της συγκρότηση 
είναι ίσως τό δξύτερο πολιτικό πρό
βλημα, καί άκόμα σύνοψη τών πολιτι
κών προβλημάτων- θά άναπτυχθεΐ γιά 
ποιό λόγο ό μόνος τρόπος γιά τήν άντιμε- 
τώπισή του τή σταθερώτερη καί τήν άξιώ- 
τερη είναι καί πάλι μόνη ή παιδεία. “ Ετσι, 
δλος ό κύκλος τών σκοπών καί τής λει
τουργίας τής πολιτείας έκτελείται πάντο
τε μέ τήν ούσιαστική συμβολή τής παι
δείας, δπως καί μέ τόν παράγοντα τοΰ προ
σώπου, πού άμεσα συνδέεται πρός τήν παι
δεία.

Ή  παράλληλη δμως όνομασία τών κα
τευθύνσεων τής παιδείας δέ σημαίνει δτι 
καί στήν πραγματικότητα είναι παράλληλη 
ή πραγματοποίηση τών σκοπών τής παι
δείας κατά τις χωριστές αύτές κατευθύν
σεις. Στήν πραγματικότητα συναντώνται 
καί διασταυρώνονται δλες αύτές, οί μόνο 
θεωρητικά καί γιά λόγο μεθοδικό χωρισμέ
νες κατευθύνσεις. Συμπλέκονται δλες, ή 
πολλές πάντως, στό ίδιο πρόσωπο, καί πρέ
πει έτσι νά συντονισθοΰν κάθε φορά οί 
διάφορες έπιδιώξεις, ώστε νά γίνει δυνατή 
ή σύγχρονη πραγματοποίηση δλων. Καί ό 
μόνος τρόπος γιά νά έπιτευχθεί ένας τέ
τοιος συντονισμός, είναι νά διευρυνθεί τό 
πρόβλημα πού συνιστά τό κάθε πρόσωπο, 
καθώς έπάνω του συμπλέκονται οί διαφο
ρετικές κατευθύνσεις τών έπιδιώξεων τής 
παιδείας, καί νά διευρυνθεί μέ τήν έπέκ- 
τασή του καί σέ άλλα, καί σέ δλα τά άλ
λα πρόσωπα. Λύεται δηλαδή καί τό πρό
βλημα τοΰτο δταν ή παιδεία καταλάβει 
τήν όλότητα τών προσώπων τής πολιτείας, 
κάτι πού βέβαια είναι άναγκαίο καί γιά άλ
λους, καί έξαιρετικά σημαντικούς λόγους. 
Ή  όλοκλήρωση δμως αύτή τής παιδείας 
κατά τό προσωπικό στοιχείο της, γιά νά 
πραγματοποιηθεί χωρίς καθόλου ν’ άναι- 
ρεθεϊ ή’ άξια της, προϋποθέτει άπαραίτητα 
καί σύ/χρονο διαφορισμό τοΰ άντικειμενι- 
κοΰ της στοιχείου, διαφορισμό κατά συνέ
πεια καί τών παιδευτικών κατευθύνσεων. 
Έ τσ ι, τά συγκεκριμένα παιδευτικά άγαθά, 
πού δίνονται στό κάθε πρόσωπο, είτε σέ 
ώρισμένη κατηγορία προσώπων, δέ μπο
ρεί ή δέν πρέπει νά συμπίπτουν μέ αύτά 
πού δίνονται στά άλλα πρόσωπα, είτε σέ 
άλλες κατηγορίες προσώπων. “Ολα τά 
πρόσωπα είναι άδύνατο καί θά ήταν όλέ- 
θριο νά έκπαιδεύονται σύγχρονα καί ό- 
μοιόμορφα πρός δλες τις κατευθύνσεις τής 
παιδείας καί γιά δλους της τούς σκοπούς.

Έ τσ ι μόνο, μέ τήν προϋπόθεση τοΰ δια-
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φορισμοΰ κατά τό άντικειμενικό της στοι
χείο, είναι δυνατή ή πραγματοποίηση τής 
καθολικής παιδείας καί κατά τό στοιχείο 
της τό προσωπικό. Καί έτσι, μέ τό διαφο- 
ρισμό τοΰ άντικειμενικοΰ της στοιχείου 
έκλείπει καί ή αιτία πού προκαλεΐ, σάν κα
νονική σήμερα συνέπεια τής έξάπλωσης 
τής παιδείας, τήν ποιοτική κατάπτωση τής 
ζωής τοΰ πνεύματος.

Μήπως δμως ενας τέτοιος διαψορισμός 
θά μποροΰσε νά έπιφέρει μιά τέτοια πραγ
ματικότητα παιδείας, ώστε νά μήν ύπάρχει 
πάντοτε σέ κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο ή 
συνολική καί ή καθολική του παιδεία ; Κάτι 
τέτοιο θά μποροΰσε βέβαια νά ύπάρξει, άν 
ό διαψορισμός τής παιδείας κατά τό άντι- 
κειμενικό της στοιχείο έγίνονταν σέ δλη 
της τήν έκταση, ήδη στήν πρώτη στιγμή 
της. "Ενας τέτοιος δμως διαψορισμός, δ
πως είναι αύτονόητο, θά ήταν έντελώς ά· 
στήρικτος, τουλάχιστον πνευματικά καί 
παιδευτικά. Γι’ αύτό, οίοσδήποτε διαφο- 
ρισμός τής παιδείας πρέπει στήν ίδια τήν 
παιδεία νά βρίσκει τό μόνο του στήριγ
μα καί τά άντικειμενικό του κριτήρια. 
Έ τσ ι, ή πρώτη βαθμίδα τής παιδείας εί
ναι άπαραίτητο νά λειτουργεί πάντοτε 
γενική καί όμοιόμορφη. Καί τότε στό 
χώρο τής γενικής αύτής έκπαίδευσης, πού 
θά είναι καί ή ύποχρεωτική καί έτσι ή 
κατ’ εξοχήν καθολική, καί μόνο σ’ αύτό 
τό χώρο πραγματοποιούνται σύγχρονα καί 
άρμονικά δλες οί ειδικές κατευθύνσεις καί 
δλοι οί σκοποί τής παιδείας. Είναι ή σφαί
ρα, δπου πραγματοποιείται ή έκπαιδευτι- 
κή δικαιοσύνη, καθώς σέ δλους ή πολιτεία 
προσφέρει τήν ίδια παιδεία. Άλλά  είναι 
προπάντων ή σφαίρα, δπου γίνεται ή πρό
κριση τοΰ προσώπου γιά συγκεκριμένη συ
νέχιση τής παιδείας του, είτε καί γενικώ
τερα γιά τήν τοποθέτησή του στήν κοινω
νική έργασία καί γιά τή διαμόρφωση κα
τά συνέπεια της κοινωνικής του ύπαρξης. 
Καί είναι άκόμα ή σφαίρα δπου πραγμα
τοποιείται ή συνείδηση ιστορικής ένότητας, 
τής πνευματικής καί πολιτιστικής κοινότη
τας στό σύνολο τοΰ λαοΰ. νΕτσι ή πρώτη 
αύτή βαθμίδα τής υποχρεωτικής και γενι
κής έκπαίδευσης είναι ή πιό κρίσιμη καί 
γιά τήν κατεύθυνση τής ζωής τοΰ άτόμου 
καί γιά τήν ύπαρξη τής κοινωνίας ολό
κληρης.

Ή  χρονική της έκταση καί ή ποιοτική 
της διαμόρφωση συνδέεται μοιραία πρός 
τή δύναμη τής πολιτείας σέ κάθε συγκε
κριμένη στιγμή. "Ας προϋποθέσομε δτι ή 
θέληση τουλάχιστον θά ύπάρχει πάντοτε. 
"Οσο γιά τόν αντικειμενικό προσδιορισμό 
τών έπιδιώξεων τής πρώτης αύτής έκπαι- 
δευτικής βαθμίδας, τώρα δέν έχομε τίποτε 
νά έκθέσομε. "Ολα δσα γιά κάθε ειδική 
κατεύθυνση τής παιδείας θ’ άναπτυχθοΰν, 
έμπίπτουν κατά ένα τρόπο στίς έπιδιώξεις 
τής γενικής έκπαίδευσης.

Οί άλλες δυό βαθμίδες τής παιδείας, πού 
είναι ή ένδεχόμενη συνέχιση τής πρώτης 
είτε ή πιθανή της συμπλήρωση, είναι ή ά- 
νώτερη καί ή έπαγγελματική παιδεία. Αύ
τές δέν έχουν βέβαια γενικό χαρακτήρα 
καθώς ή πρώτη. Στό χώρο τους άκριβώς 
πραγματοποιείται ό διαψορισμός πού υπάρ
χει καί άνάμεσα στίς δύο, άλλά καί έσω- 
τερικά μέσα στήν κάθε μιά. Ή  διαμόρφωσή 
τους στίς γενικές γραμμές, ή τεχνική δψη 
της τουλάχιστον, είναι αύτονόητη σχεδόν, 
καί πάντως τή στιγμή αύτή άδιάφορη. Ό  
καθορισμός τών άντικειμενικών τους έπι
διώξεων θά έξηγηθεί μέ τή μελέτη τής ση
μασίας τών καθέκαστα κατευθύνσεων, δσες 
τυπικά ισχύουν γιά τήν παιδεία στό σύνο
λό της.

Τις τυπικές αύτές κατευθύνσεις, στίς ό
ποιες έντάσσονται οί έπιδιώξεις καί οί 
σκοποί τής παιδείας, τις έχομε ήδη ονο
μάσει καί σύντομα έκφράσει, κατά τή σύν
δεσή τους μάλιστα πρός τις άντίστοιχες 
κατευθύνσεις τών έπιδιώξεων καί τών σκο
πών τής πολιτείας. Τώρα θ’ άναπτύξομε 
καί χωριστά τή σημασία τής κάθε μιας, 
ώστε νά προβληθεί πιό άρτια καί πιό έν
τονα ή άνάγκη καί ή άξία της. Βέβαια, ή 
χωριστή αύτή άνάπτυξη θά φθάσει ίσως 
νά έκφράσει καί άλήθειες πού θά φανοΰν 
σέ κάποιους αύτονόητες, τόσο μάλιστα αύ- 
τονόητες, ώστε καί ή έκφρασή τους νά 
φαίνεται τουλάχιστον περιττή. ’Ά ν  δμως ή 
χωριστή αύτή έκφραση ένισχύσει τήν πιθα
νότητα, καί στή θεωρία, άλλά προπάντων 
στήν πράξη τής παιδείας, νά μή παραλεί- 
πεται καί νά μή παραγνωρίζεται καμμιά 
μέσα σ’ αύτές τις συγκεκριμένες κατευθύν
σεις τής παιδείας, τότε αναμφισβήτητα δι
καιώνεται ή καί μέχρι αύτονοησίας τυχόν 

• πληρότητα τής άνάπτυξης. Στή σφαίρα 
τής πράξης, χάνομε τις πιότερες φορές τήν 
έπιτυχία, δχι γιατί δέν έχομε πρωτοτυπία 
καί δημιουργικότητα, άλλά γιατί παραλεί- 
πομε άσυνείδητα κάτι, πού είναι πολύ ά- 
πλό, άναμψίβολα αύτονόητο.Ή μελέτη λοι
πόν τών συγκεκριμένων κατευθύνσεων τής 
παιδείας πρέπει νά έπιδιώξει δχι τήν πρω
τοτυπία τών σκέψεων, άλλά τήν πληρότητα 
προπάντων καί τήν έναρμόνιση βέβαια 
τών ειδικών δψεων.

*
Ή  παιδεία, κατά μιά της δψη, είναι, 

σύμφωνα μέ προηγούμενη διατύπωση, έσω- 
τερική καί ούσιαστική σύνδεση τής πολι
τείας πρός τό πνεΰμα. Ή  ιστορική αύτή 
σημασία τής παιδείας τώρα μόνο μπορεί 
συγκεκριμένα νά έρμηνευθεί καί νά δικαιω
θεί. Ή  μελέτη μιας σημαντικής άποστολής 
τής πολιτείας μάς έξηγεί καί τή σχέση 
της πρός τήν παιδεία καί πρός τό πνεΰμα. 
Είναι ή άποστολή τής πολιτείας νά έπι- 
διώκει καί νά πραγματοποιεί τή δημιουργι
κή συνέχεια τοΰ έθνικοΰ πολιτισμοΰ.Ό πο·
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λιτισμός δμως, κατ’ έξοχήν ό πνευματικός 
πολιτισμός, δέν ύπάρχει καί δέ διασώζε
ται στά μουσεία άπλώς τοΰ έθνους καί 
στήν κειμηλιακή συντήρηση τών πνευματι
κών του θησαυρών. Υπάρχει πάντοτε ώς 
ζωή καί ώς δημιουργία, καί προϋποθέτει 
δημιουργική πνευματικότητα ζωντανών 
προσώπων. Ή  πολιτεία λοιπόν, πού θέλει 
άληθινά νά έχει τόν πολιτισμό της, πρέπει 
καί νά προβάλλει τά δημιουργικά πνεύμα
τα, πού θά συνδεθοΰν ούσιαστικά μέ τήν 
πνευματική κληρονομιά τοΰ έθνους, καί 
ίσως καί ολόκληρης τής άνθρωπότητας, 
καί πού θά έχουν τή δυνατότητα νά προ
χωρήσουν στή ζωή τους πρός σύγχρονη 
δημιουργία. Πρέπει δμως άκόμη καί τά 
δημιουργικά αύτά πρόσωπα νά τά πλαι
σιώσει μέ κάποια άλλα άτομα, πού έχον
τας κοινότητα πνευματικής άγωγής, έχουν 
τή δυνατότητα νά παρακολουθούν συνει
δητά τούς δημιουργούς καί νά τούς στηρί
ζουν στις άναζητήσεις καί στίς έπιδ ώξεις 
τους. Αύτοί οί δεύτεροι κυρίως συνιστοΰν 
τήν πραγματική πνευματική κοινωνία τοΰ 
έθνους, καί έχουν τήν πιό κρίσιμη ίσως 
έπίδραση στή διάσωση τής ιδιοτυπίας τοΰ 
καθολικού του πνεύματος.

Πρός τήν κατεύθυνση αύτή τής δημιουρ
γίας τών προσωπικών προϋποθέσεων, τών 
φορέων τοΰ πνευματικοΰ πολιτισμοΰ, πρέ
πει μέ τή μεγαλύτερη έπιμέλεια νά καθο- 
ρισθεΐ ή άσκησή τής παιδείας θεμέλιο εί
ναι πάντοτε ή γενική έκπαίδευση. Δίχως 
αύτή, θά ήταν άναγκαία στενώτερος βέ
βαια ό κύκλος τής έκλογής τών προσώπων 
πού χρειάζονται γιά τήν ύπαρξη τοΰ πνευ
ματικού πολιτισμού. θά έχάνονταν πολλοί 
κατά τή φύση τους δημιουργοί, καί άκό
μη πολλοί πού θά έγίνονταν άξιοι νά 
τούς πλαισιώνουν. Έ κε ΐ λοιπόν, στή γενική 
έκπαίδευση, πρέπει νά άσκηθεΐ ή διάκριση 
των προσώπων πού θά προσέλθουν πρός 
τήν άνώτερη παιδεία γιά νά έξελιχθοΰν 
στούς δημιουργούς τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ έ
θνους ή στούς φορείς τής πνευματικής κοι
νωνίας του.̂  Πρέπει δμως άκόμη ό διαφο- 
ρισμός αύτός καί ή διάκριση τών προσώ
πων νά συντελεσθεΐ αύστηρότατα μέ μόνο 
κριτήριο τήν άξία τού πνεύματος καί τό 
δέον τής προαγωγής του καί, άνα>καία, 
άντίστοιχα μέ τή δυνατότητα πρός τό 
πνεΰμα καί τήν άξία τών προσώπων πού θά 
διακριθοΰν. Καί έπειτα, δποια έμπόδια ύ
πάρχουν γιά τή̂  συνέχιση τής παιδείας 
των έκλεκτών αύτών προσώπων, πρέπει μέ 
κάθε τρόπο νά έκλείψουν. Πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή τό χρέος τής πολιτείας είναι 
αυτονόητο. Ή  πολιτεία πού έχει συνείδη- 
ση τής πνευματικής της άποστολής, θά ή
ταν άντιφατικό πρός αύτή τή συνείδησή 
της αν^άνέχονταν, παράγοντες ξένοι πρός 
τό πνεΰμα, π.χ. λόγοι οικονομικοί, ν' άντι- 
δρουν καίρια στήν προαγωγή τοΰ πολιτι
σμού.

Ή  συμβολή δμως τής παιδείας στή δη
μιουργική συνέχιση τοΰ πνευματικοΰ πολι
τισμού έχει καί άλλη, καί αύτή σημαντικά 
κρίσιμη, δψη. Πρέπει δηλαδή νά διακριθοΰν 
καί νά ρυθμισθοΰν καί τά συγκεκριμένά 
παιδευτικά άγαθά, τά στοιχεία τοΰ κειμέ
νου πνεύματος πού θά χρησιμοποιηθούν 
γιά τήν άσκηση τής παιδείας. Τά άντι- 
κειμενικά αύτά στοιχεία τής παιδείας θά 
είναι οί προϋποθέσεις γιά τή συγκρό
τηση τής πνευματικής κοινωνίας τοΰ έ
θνους. Καί είναι άπαραίτητο ή άνώτερη 
παιδεία, καί ώς ένα μέτρο ήδη καί ή γενι
κή έκπαίδευση, νά έχει τή δυνατότητα ύπ- 
εύθυνα νά ρυθμίσει τόν ποοσανατολισμό 
τής παιδείας πρός τό κείμενο πνεΰμα, έ· 
θνικό καί πανανθρώπινο, καί έτσι νά χαρά
ξει κάποιο διάγραμμα πρός τήν άντικειμε- 
νική διαμόρφωση τής πνευματικής κοινω
νίας τοΰ έθνους (s, 4).

(8) CH τέτοια Ικφραση θά συναντήσει ίσως τήν 
έπίκριση δτι _ προϋποθέτει κάποια τάση πρός δια
μόρφωση τοΰ πολιτισμού, άπαράδεκτα έκλογικευ- 
τική στήν προδιαγραφή τής μορφής του, κάτι δηλαδή 
που άντιβαίνει στήν ίδια τή φύση καί τήν ιστορία 
τοΟ πολιτισμού. Ό  πολιτισμός είναι κατά μιά θε
τική εκδοχή του *ή άντικειμενική μή συνειδητή ένό- 
τητα "Υφους (Stilenhe it), πού διαπερνάει τή δημιουρ
γία  ένός λαού». Πώς θά μπορέσομε λσιπόν συνει
δητά νά κατευθύνομε τήν ούσιαστική του διαμόρ
φωση ; Ή  έπικριτική αύτή έρώτηση είναι άναμφί- 
βολα σοβαρή. Παραγνωρίζει δμως κάτι άκόμη πιό 
σοβαρό. Πρώτα, μιά τέτοια διανόηση του πολιτισμού 
δέν είναι ή μόνη δυνατή. *Η έννοιά του μάλιστα 
αύτή ισχύει μόνο Ιστορικά a posteriori. Ε ΐνα ι δηλαδή 
ή έννοια^ πού ύποθέτει είτε καί συνθέτει ό ιστο
ρικός τοΟ πολιτισμού. ’Εννοείται μάλιστα έτσι ώς 
πολιτισμός άκόμη καί δ,τι είναι άκριβώς μή πολιτι
σμός, π.χ. οί δποιες καλλιτεχνικές πραγματοποιή
σεις είτε προσπάθειες ένός λαού πρωτογόνου. eH 
άλλη έννοια του πολιτισμού, ή Ιστορικά a p riori, 
δέν προϋποθέτει θεωρία άπλώς καί έξιστόρηση συν
τελεσμένων μορφών του, — άλλά έντελώς άντίστρο- 
φα, εϊναι συνειδητή τάση πρός άληθινή δημιουρ
γ ία  πνεύματος είτε πνευιιατική διάπλαση προ
σώπων σύμφωνα μέ κάποιες άρχές, συστηματικά 
συγκροτημένες πρός αύτή τήν έπιδίωξη. νΕπειτα, εί- 
δικώ τερα, κινδυνεύει νά παραγνωρισθεΐ ή λειτουρ
γία  καί οί δυνατότητες τής παιδείας. Προβάλλοντας 
ή παιδεία σέ μιάν όλότητα συνειδήσεων ώρισμένες 
μορφές τοΟ̂  άντικειμενικοΰ πνεύματος, τείνει προ
πάντων νά ύποκινήσει καί δίνει άφορμές μόνο πρός 
δημιουργική πνευματική δράση. Μέ τήν προβολή 
δμως τών συντελεσμένων αύτών μορφών τού πολιτι
σμού μπροστά στήν συνείδηση πού θά δημιουργήσει 
ή θά έπηρεάσει τή_ δημιουργία, έπιτυχαίνει ή παι
δεία, ή τωρινή αύτή δημιουργία νά μήν είναι κα
τώτερη σχετικά  μέ τή δύναμη τής ίστορικής στιγ
μής, άλλά νά διαμορφωθεί μέ τή· συναίρεση τών 
παλαιότερων δημιουργιώ ν τοΰ πνεύματος καί έτσι, 
είτε τις άρνηθεΐ είτε τις συνεχίσει, νά έχει πάν
τως άξιοποιήσει τή δύναμη πού συνιστά ή προΰ
παρξή τους.

Καθώς λοιπόν ή τωρινή δημιουργία θά στηριχθεί 
στή συναίρεση τών προηγούμενων, έχει σημασίά 
δχι' μόνο ή συνθετική καί δημιουργική δύναμη του 
δημιουργού, — αύτή δέ μπορούμε νά τήν έπιδιώξο- 
με, — άλλά καί οί μορφές τής κειμένης δημιουρ
γίας, πού έχει κατακτήσει ή συνείδησή του καί 
πού θά τις συναιρέσει δημιουργικά. *Η προβολή 
καί ή έκλογή αύτών τών μορφών είναι τό έργο 
άκριβώς τής παιδείας.

(*) "Οπως φαίνεται, έλπίζω, ό σχηματισμός τής 
τέτοιας πνευματικής κοινωνίας ούτε προκαλεΐται 
οϋτε κατοχυρώνεται μέ κάποια τυπική προστασία 
είτε κανένα- φραγμό κοινωνικό. Στήν προσπάθεια
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Εκείνοι πού άσκοΰν χό έργο αύτό τής 
έκλογής τών αντικειμενικών στοιχείων 
της παιδείας πρός τήν έστω έμμεση δια
μόρφωση τής πνευματικής κοινωνίας τοΰ 
έθνους, θ’ Αντιμετωπίσουν βέβαια ποικίλα 
καί κρίσιμα προβλήματα πνευματικής συγ
κρότησης καί Αξιολογίας. ’Εκείνοι ποΰ κα
ταρτίζουν τό έκπαιδευτικό πρόγραμμα κα
τά τήν δψη του αύτή, τήν άντικειμενικά 
πνευματική, πρέπει νά κατέχουν στήν άλη- 
θινή έρμηνεία της τήν πραγματική πνευμα
τική παράδοση τοΰ έθνους, καί πρέπει νά 
διακρίνουν ποιά είναι τά στοιχεία της ποΰ 
άξίζουν ώς πνευματικά άγαθά καί ύπό τίς 
σύγχρονες συνθήκες. Πρέπει άκόμη νά έ
χουν καθολική έποπτεία καί τοΰ παγκό
σμιου πολιτισμού καί τή δυνατότητα νά 
διακρίνουν τά στοιχεία του, πού άπαραί- 
τητα χρειάζονται γιά τή συγκρότηση τής

άπλώς νά δημιουργηθεΐ ένας κύκλος προσώπων ώς 
καθαρός χώρος γ ιά  τήν ϋπαρξη τοΰ πνεύματος, 
χρησιμοποιούνται ώς πυρήνας μόνο τά πρόσωπα πού 
θά προκριθοΰν καί θά μαθητεύσουν στήν άνώτερη 
έκπαίδευση. 'Η  συγκρότηση ένός τέτοιου είδικοΰ 
χώρου γ ιά  τό πνεΟμα είναι ύπό τίς σύγχρονες συν
θήκες όξυτατα έπιβεβλημένη. Δημιουργώντας μέ τήν 
ύπαρξή του τή δυνατότητα, ύπεύθυνα καί πειθαρ- 
χημένα νά συντελεΐται ή πνευματική καλλιέργεια, 
διασώζει καί στήν έποχή μας τήν καθαρότητα του 
πνεύματος. Δίχως μιά τέτοια δυνατότητα, είναι άνα- 
πόφευκτο, μιά πού ή σύγχρονη τεχνική τής μετά
δοσης γνώσεων έχει φθάσει σέ καταπληκτική άνά- 
πτυξη, καί μόνο γ ι '  αύτό τό λόγο, καί χωρίς έστω 
νά λειτουργήσει ή γενική  ύποχρεωτική έκπαίδευση
— καί δσο βέβαια δέ μπορεί προγραμματικά νά ύπο- 
στηριχθεΐ καί/νά πραγματοποιηθεί ό άναλφαβητισμός
— είναι άναπόφευκτο λοιπόν, δλο καί περισσότερο 
νά προχωρεί καί νά ευρύνεται ή έκτατική έξάπλωση 
τοΰ «πολιτισμού» μέ άντίστοιχη βέβαια μείωση τής 
πνευματικής του καθαρότητας. Ό  μόνος λοιπόν 
τρόπος γιά  νά πολεμηθεΐ ό πνευματικός αύτός 
πληθωρισμός, άλλά καί γιά  ν ' άντιστραφοΰν 
μάλιστα οΐ προϋποθέσεις του σέ θετικές γ ιά  τή 
ζωή καί τήν προαγωγή τοΰ πνεύματος, είναι σή
μερα ή αύστηρή στά άντικειμενικά  της κριτήρια 
συγκρότηση τής πνευματικής κοινωνίας, καί έτσι 
μιας άκοίμητης συνείδησης τής γνησιότητας τοΰ 
πολιτισμού. "Ο τα ν ή άνώτερη παιδεία ύπάρξει 
ικανή νά έμβάλει στά πρόσωπα πού θά έκπαιδεύσει 
ούσιαστικά κριτήρια πνευματικότητας καί άξίες άν- 
τικειμενικοΟ κύρους, ιδρύει σταθερώτατο τό χώρο, 
δπου σώζεται ή γνησιότητα καί ή καθαρότητα _τοΰ 
πνεύματος. Κα ί τοΰτο είναι άρκετό γιά  νά σωθεί τό 
πνεύμα. *0  πνευματικός πληθωρισμός είναι άνίκανος 
νά παρασύρει ή νά ένγίσει αύτούς πού μιά φορά 
μορφώθηκαν ούσιαστικά. Ά λ λ ά  βέβαια καί αύτοί δέ 
θά είναι παρά ό πυρήνας μόνο τής πνευματικής 
κοινωνίας. Κα ί είναι, βέβαια, καί μόνοι τους άρκε- 
τοί. Ά λ λ ά  καί εύρύτερα θά πλαισιωθούν, διατηρών
τας τό Ιδ ιο  έπίπεδο πάντα τής πνευματικότητας τοΰ 
έθνους, καθώς προβάλλουν σάν πρότυπο μέ τά πνευ
ματικά τους κριτήρια, άλλά καί μέ τή θετική τους 
καθοδήγηση έλκύουν πρός ούσιαστική πνευματικό
τητα δλους, δσοι χωρίς νά έχουν προσέλθει στήν
? νώτερη έκπαίδευση, άσχολοΰνται δμως καθαρά μέ 

ό πνεΰμα.
Καί έτσι δημιουργεΐται, δχι βέβαια πνευματική 

άριστοκρατία, άλλά ύποκείμενο άληθινής πνευματι
κότητας κοινωνικά συγκροτημένο, πού, στήν έποχή 
μας τουλάχιστον, έποχή τοΰ πληθωρισμού καί^τοΰ έκ- 
μηχανισμοΰ τών πάντων,μόνο αύτό δημιουργεί τή δυ
νατότητα ό πνευματικός πληθωρισμός καί ή διάλυση 
τοΰ πολιτισμοΰ νά ματαιωθεί, άλλά καί έπαληθεύει 
καί ένσαρκώνει μέ μόνη τήν παρουσία του τήν πνευ
ματική ϋπαρξη καί Ιδιοτυπία τοΰ έθνους, καί δυνα- 
τοποιεί άκόμη μέσα στό χώρο του τήν πιό βέβαιη 
κίνηση τών πνευματικών δημιουργών.

παιδείας τοΰ έθνους, άλλά καί πού δέν εί
ναι κίνδυνος ν’ άναιρέσουν τήν πνευματι
κή αύθυπαρξία του. Έπειτα, πρέπει καί νά 
όρίσουν άκόμη τό ρυθμό καί τόν τρόπο τής 
έπαφής πρός τά στοιχεία τοΰ παλαιότερου 
έθνικοΰ ή τοΰ πανανθρώπινου πολιτισμού, 
ώστε ν’ άξιοποιηθοΰν στήν άσκηση τής 
παιδείας καί νά γίνουν άρχές ζωής δη
μιουργικής (5).

Στήν έκπαιδευτική μας πραγματικότητα 
μπορούμε νά ύποστηρίξομε δτι έχουν ήδη 
προβληθεί ώρισμένα τέτοια ούσιαστικά 
προβλήματα. Τέτοιο στήν ούσία του είναι 
τό νόημα τής διαμάχης γιά τό περιεχόμε
νο καί τήν έκταση τής έθνικής παράδοσης, 
είτε άκόμη καί γιά τήν άρνηση, όλική ή 
μερική, τής έθνικής παράδοσης. Ό  δημοτι
κισμός, σέ κάποιους βέβαια άκραίους καί 
άνεύθυνους εκπροσώπους του, έφθασε κά
ποτε καί στήν άρνητική αύτή καί άδιάλλα- 
κτη στάση. Στήν πιό άληθινή του δμως έκ- 
δήλωση όρθότερα καί πληρέστερα άναζή- 
τησε τό νόημα καί τήν έκταση τής έθνικής 
παράδοσης. Ά λλά  καί καμμιά άλλη έκπαι- 
δευτική τάση δέν έφθασε άκόμη νά θέσει 
στήν όλότητα τής σημασίας του καί στό ου
σιαστικό του νόημα τό πρόβλημα καί τής 
πνευματικής παράδοσης τού έθνους, άλλά 
καί εύρύτερα τής σημερινής πνευματικής 
του συγκρότησης.

Ίσως τώρα είναι ώριμος ό καιρός, κα
θώς καί τό γλωσσικό ζήτημα δεοντολογι
κά τουλάχιστον έχει πιά λυθεί όριστικά, οί 
καθαρά πνευματικές άναζητήσεις, πού καί 
στήν παιδεία πρέπει κατ’ έξοχήν νά έκ- 
φρασθοΰν, ν’ άντιμετωπίσουν στόν πυρήνα 
τους τά ούσιαστικά προβλήματα τής θεμε- 
λίωσης καί τής συγκρότησης τοΰ πολιτι- 
σμοΰ. Καθώς έχουν συμπληρωθεί ίσως οί 
έτοιμαστικές έργασίες, έπιβάλλεται τώρα 
οί πνευματικές δυνάμεις τοΰ έθνους νά 
τείνουν συνειδητά πρός τήν όλοκληρωτική 
πραγματοποίηση τής πνευματικής του ά- 
ναγέννησης. Τά εύρωπαϊκά έθνη προηγή- 
θηκαν ιστορικά καί συμπλήρωσαν γιά τόν 
πολιτισμό τους τήν Αναγέννηση πολύ έ· 
νωρίτερα. Ή  υποδούλωση έματαίωσε γιά 
τό έθνος μας άκόμη ώς τήν έποχή μας τήν

(5) Τήν καίρια έλλειψη στόν τόπο μας μιάς όλο- 
κληρωτικής τέτοιας συνείδησης, άρκει μόνη νά 
μαρτυρήσει ή καταθλιπτική άκόμη πανεπιστημιακή 
κυριαρχία τής πνευματικά θρυμματιστικής καί ήθι- 
κά διαβρώτικής, ψευδώνυμης καί παρείσακτης στή 
χορεία τοΰ πνεύματος «νομικής έπιστήμης». Αύτή, 
δσο τίποτε άλλο, έχει άποτελεσματικά άντιδράσει 
στή δημιουργία άληθινής πνευματικότητας. *Η αλή
θεια δμως είναι, δτι καί αύτή συνέπεια περισσότερο 
είναι παρά αιτία. Α ιτία  έγγύτερη είναι ή έλλειψη 
άληθινής Φιλοσοφικής Σχολής στό Πανεπιστήμιο, 
πού, &ν υπήρχε καί είχε ούσιαστική σχέση πρός τό 
πνεΰμα, θά είχε θετικά  καί γόνιμα  κατευθύνει τήν 
πνευματική τοποθέτηση τών δυνάμεων τοΰ έθνους. 
eH σημερινή, πού τό δνομα μόνο έχει τής φιλοσο
φίας καί τό διαψεύδει βέβαια, δέν είναι κατά τή 
θετική της έργασία παρά γραμματικοδιδασκαλεΐο ά- 
νώτερης έπίδοσης, καί παράλληλα ιστοριοδιφικό καί 
άρχαιολογικό υπουδαστήριο.

Πρός τήν καθολική παιδεία

πολιτιστική του άναγέννηση. Ή  ιστορική 
αύτή άργοπορία άς γίνει τουλάχιστον πρός 
κάποια δψη της πλεονέκτημα. 'Η στροφή 
πρός τήν άρχαιότητα καί τό πνεΰμα της 
-είναι έφικτή ύπό τίς σημερινές δυνατότη
τες πιό ούσιαστική καί πιό έσωτερική, ά· 
νεξάρτητα πρός τό έθνος πού θά τήν έ- 
πιτελοΰσε. Γιά τό έθνος μας δμως είναι 
δυνατή καί πιό γνήσια καί πιό άληθινή, 
γιά κάποιους λόγους πού γι’ αύτό μόνο ι
σχύουν καί πού τό φέρνουν πολύ κοντά 
στόν άρχαίο πολιτισμό. Ή  γλώσσα, ή φύ
ση, ή ιστορική συνείδηση είναι στό έθνος 
μας μοναδικές πραϋποθέσεις γιά τήν έλ
ληνική Αναγέννηση/Υπό τή σύγχρονη δμως 
οικουμενική παρουσία κάποιων παγκό
σμιων κοσμοπλαστικών πνευμάτων, ή πνευ
ματική άναγέννηση τοΰ έθνους δέ μπο
ρεί καί δέν πρέπει νά έξαντληθεί στήν ά
ναγέννηση τής άρχαιότητας. Τόν πυρήνα 
τόν έλληνικό πρέπει καί μπορεί νά τόν 
τιλουτίσει καί νά τόν συγχρονίσει ή παναν
θρώπινη πολιτιστική δημιουργία τοΰ και
ρού μας.

Ή  ϋπαρξη δμως τής πολιτείας, στή σύγ
χρονη μάλιστα πραγματικότητα, προϋπο
θέτει άπαραίτητα τήν τεχνική άνάπτυξη 
τής χώρας της, καί βέβαια καί δλων τών έ- 
•ξωτερικών δρων τής ζωής, καί ιδιαίτερα 
τήν άπαυστη άνοδο τών πόρων τής οικονο
μίας της. Γιά τήν πραγματοποίηση δμως 
τής οικονομικής καί τής τεχνικής αύτής Α
νάπτυξης, είναι άναμφισβήτητο δτι ό πιό 
σημαντικός παράγων είναι πάντοτε τό σύν
ολο τής έργασίας πού πραγματικά διαθέ
τει τό έθνος. Έ τσ ι φαίνεται αύτονόητη 
σχεδόν καί τής παιδείας ή σημασία πρός 
μιά τέτοια κατεύθυνση, καθώς είναι τό μό
νο βέβαιο μέσο γιά τήν άνάπτυξη τής έρ
γασίας τοΰ έθνους. Ή  διαφορά πού ύπάρ- 
χει πρός τίς προηγούμενες κατευθύνσεις 
τής παιδείας, είναι δτι κατά τήν τωρινή 
δψη της τά παιδευτικά άγαθά πρέπει ν’ ά- 
ναζητηθοΰν σέ άλλη σφαίρα καί μέ άλλα 
κριτήρια. Τώρα σκοπός άμεσος δέν είναι 
ή πνευματική πλήρωση καί ή ήθική μόρφω
ση τοΰ προσώπου καθ’ έαυτήν, άλλά είναι, 
ή τεχνική του κατάρτιση προπάντων, ή' 
πρακτική έπαφή του μέ τόν τεχνικό πολι
τισμό καί ή διαμόρφωσή του σέ ύποκείμε> 
νο Αποδοτικής έργασίας.

Ή  πραγματοποίηση τής γενικής έκπαί- 
δευσης δίνει ήδη τήν εύρύτατη εύκαιρία νά 
γνωρίσει δλος ό λαός κατά ενα μέτρο τόν 
τεχνικό πολιτισμό. Έτσ ι, είναι άνάγκη νά 
ρυθμισθοΰν οί συγκεκριμένες έπιδιώξεις 
τής γενικής έκπαίδευσης κατά τρόπο πού 
νά πραγματοποιοΰν καί τήν πιό γόνιμη σύν
δεση πρός τά άγαθά καί τίς δυνάμεις τοΰ 
τεχνικοΰ πολιτισμοΰ. 'Η παιδεία δμως ώ- 
ρισμένου προσώπου, καί κατά τήν κατεύ
θυνση αύτή τής λειτουργίας της, δέ θά έ

πρεπε νά έξαντληθεί στήν πρώτη, στή στοι
χειώδη της βαθμίδα. Συμπλήρωσή της άπα- 
ραίτητη, άκριβέστερα ή κύρια συμβολή τής 
παιδείας στήν άνάπτυξη τής έργασίας τού 
έθνους, είναι ή είδικευτική έπαγγελματική 
έκπαίδευση, πού προγραμματικά κατευθύ
νει καί πραγματοποιεί τήν ξίδίκευση τών 
ικανοτήτων τοΰ προσώπου πρός κόϊνατντκά 
χρήσιμη καί άξια έργασία (β). Στό σημείο 
τοΰτο γίνεται φανερό, πόσο είναι άπαραί- 
τητη στή συνείδηση έκείνων πού κατευθύ
νουν τήν παιδεία ή συνολική έπίγνωση 
τών δυνατοτήτων καί τών άναγκών τοΰ τε
χνικού έκπολιτισμοΰ καί τής οικονομικής ά- 
νάπτυξης τής χώρας. Χωρίς τή συνολική αύ
τή έπίγνωση, ή ειδική τεχνική κατάρτιση 
ήδη στά σχολεία είναι βέβαια έπικίνδυνη, 
άδηλη στήν άξία της έκπαιδευτική περιπέ
τεια. 'Η έπαγγελματική έκπαίδευση, γιά 
νά εύστοχήσει, άπαραίτητα προϋποθέτει 
λεπτομερειακά καταρτισμένο καθολικό οι
κονομικό πρόγραμμα. Αλλιώτικα, είναι 
έντελώς άδύνατος ό εύστοχος καθορισμός 
της. Ό  καθορισμός δμως αύτός είναι τόσο 
κρίσιμος γιά τήν τύχη τοΰ πρώτου άγα- 
θοΰ (7) τής οικονομίας τοΰ έθνους !

Είναι δμως καί κατά τήν άλλη της δψη 
μοναδικά κρίσιμη ή στιγμή αύτή τής παι
δείας. Δέν άρκεΐ δηλαδή ή ειδίκευση πρός 
έπαγγελματική κατάρτιση ν’ άνταποκρίνε- 
ται κατά τήν όλότητά της στήν όλότητα 
τών άναγκών τής οικονομίας τής χώρας, 
άλλά είναι άνάγκη άκόμη καί νά τηρηθεί 
Αντιστοιχία, κατά τόν καθορισμό τής ειδί
κευσης, τών ύποκειμενικών δυνατοτήτων 
καί κλίσεων τοΰ συγκεκριμένου προσώπου 
πρός τήν ειδική κατάρτιση πού όρίζεται 
νά τού δημιουργηθεΐ. Τό δύσκολο αύτό έρ
γο τής έπιτυχίας μιας τέτοιας άντιστοι- 
χίας δέ μπορεί παρά νά στηριχθεΐ στίς 
διαπιστώσεις πού θά έπιτελέσει ή γενική 
έκπαίδευση κατά τή συνολική παρατήρηση

(β) 'Η  ίδια δμως αύτή έπενέργεια τήςπ α ιδεία ς  
στή κατάρτιση τοΰ προσώπου δέν έξαντλεΐται στήν 
άξία της άπλώς γιά  τήν τεχνική . "Εχοντας συνέ-, 
πεια έμμεση, μέ τή δυνατοποίηση τοΰ έντατικώτερου 
έκμηχανισμοΰ τής έργασίας, τή μείωση τής συνολικά 
άναγκαίας προσωπικής έργασίας, — δταν βέβαια όρ· 
θά άντιμέτωπισθεΐ όλόκληρο τό πρόβλημα τοΰ έκμη- 
χανισμοΰ τής οικονομίας,— φθάνει τελικά  νά άφίνει
στό πρόσωπο περισσότερο έλεύθερο χρόνο, τό χρόνο 
πού θά έχει τή δυνατότητα νά τόν άφιερώσει στήν 
ψυχική καί πνευματική του πλήρωση.

(7) νΟ χι άπλώς τοΰ πρώτου, άλλά καί τοΰ μόνου 
άγαθοΰ τής οικονομίας τοΰ έθνους πού είναι έπι- 
δεκτικό ποιοτικής καί ποσοτικής προαγωγής κατά 
τρόπο πρωτογενή. Οί δύο άλλοι παράγοντες τής 
παραγωγής είναι άντίστροφα πάντοτε άμετάβλητα 
δεδομένοι. Τό έδαφος στήν άρχική του έννοια  είναι 
πάντοτε βέβαια πάγια δεδομένο. Τό κεφάλαιο, καί 
στήν οικονομική καί στήν τεχνική του έννοια, είτε 
είναι ώρισμένα δεδομένο κάθε φορά, είτε βελτιώνε
ται καί αυξάνεται μόνο μετά τήν καταβολή τής 
έργασίας, ώς τεχνικό  κεφάλαιο, καί μετά τήν κα 
θολική πρόοδο τής οικονομίας, ώς χρηματικό. *Η 
έργασία λοιπόν είναι ό μόνος παράγων τής παρα
γω γής, πού, άνεξάρτητα άπό τούς άλλους καί χω 
ρίς τήν προϋπόθεση τής βελτίωσής τους, μπορεί 
καθ ' έαυτόν ν ' άναπτυχθεί καί νά προαχθεΐ.
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πού εχει τοΰ κάθε προσώπου. Ή  θεμελιακή 
αύτή λειτουργία πρός τήν άνάπτυξη τής οι
κονομίας, πού τήν έπιτελεΐ, μόνη σχεδόν, 
ή γενική έκπαίδευση, δημιουργεί τήν υπο
χρέωση νά διαμορφωθεί ετσι ή συγκρότησή 
της, ώστε καί τήν Απαραίτητη διαγνωστι
κή ικανότητα νά κατέχει, άλλά καί τή δυ
νατότητα είτε τη βεβαιότητα, δτι μέ άντι-' 
κειμενικότητα θά άσκήσει τό τόσο κρίσιμο 
διαγνωστικό έργο της.

Ά ν ,  παρ’ δλες αύτές τίς άφευκτες προϋ
ποθέσεις, ή έπαγγελματική έκπαίδευση έγ· 
καινιασθεΐ πρόχειρα καί άμελέτητα καί 
λειτουργήσει είτε χωρίς νά στηριχθεί στίς 
συγκεκριμένες σέ τεχνικά καταρτισμένα 
πρόσωπα έλλείψεις καί άνάγκες τής οικο
νομίας τής χώρας, είτε χωρίς τή δυνατότη
τα νά κατευθύνει τά συγκεκριμένα πρόσω
πα στήν ειδική έπαγγελματική τους κατάρ
τιση αντίστοιχα πρός τίς ειδικές δυνατό- 
τες καί κλίσεις τοΰ καθενός, τότε καί τήν 
οίαδήποτε οικονομική παράδοση τής χώ
ρας μάταια καταστρέφει, καί άχρηστεύει 
πολύτιμες έργατικές δυνάμεις, πού χάνουν 
τή φυσική τους τοποθέτηση, καί Ετσι α
πλώς προεκτείνει καί όξύνει δποιο ύπάρ- 
χει ήδη κοινωνικό πρόβλημα.

Καί δταν δμως μέ τή συνδρομή δλων 
τών θετικών προϋποθέσεων οργανωθεί ή 
έπαγγελματική έκπαίδευση μέ τόν πιό άρ
τιο τρόπο, καί έτσι σά συνειθισμένη συμ
πλήρωση τής γενικής έκπαίδευσης μορφώ
νει πρός τίς έπιδιώξεις της τήν πλειονό
τητα τών προσώπων τής κάθε νέας γενεάς, 
καί τότε θά μένει προβληματική πάντοτε 
ώς ενα σημείο ή άξιοποίηση τών άγαθών 
οικονομικών της άποτελεσμάτων. Καί ι
σχύει βέβαια τό ίδιο καί γιά τά γενικά 
πρός τήν οίκονομία πλεονεκτήματα, πού 
ήδη ή γενική έκπαίδευση έχει έπιτελέσει 
προσεγγίζοντας τήν όλότητά τοΰ λαοΰ 
στίς δυνάμεις τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμοΰ.

Γιά νά ύπάρξει πιθανώτερη, άλλά καί 
άρτιώτερη ή άξιοποίηση δλων αύτών τών 
θετικών γιά τήν οίκονομία δημιουργημά
των τής παιδείας, είναι άνάγκη, παράλλη
λα μέ κάθε άλλη έκπαιδευτική έπιδίωξη, 
κατά τή διάρκεια τής γενικής έκπαίδευσης 
προπάντων, νά καλλιεργηθεί μέ δλη τήν έ- 
πιμέλεια — πράγμα πού έπιβάλλεται βέ- 

I βαια καί γιά γενικώτερους λόγους — ό ή- 
Lgytfic χαρακτήρας τοΰ προσώπου, ώστε νά 
| θεμελΓωθεί άρρηκτη ή θετική καί γόνιμη 
I σύνδεση τοΰ άτόμου του πρός τήν κοινωνία.

"Οταν πραγματοποιηθεί ετσι καί άληθινή 
κοινωνική άγωγή, τότε τό κάθε πρόσωπο 
δέ θά έχει τήν τεχνική μόνο δυνατότητα, 
άλλά καί τή σταθερή θίλ^^αιν^πβός τήν έρ- 
γασία^χήν κοινωνικά άποδοτική. Τώρα ή 
θετική σχέση πρός τήν έργασία στηρίζεται 
στήν οικονομική άνάγκη άπλώς, δπως υ
πάρχει γιά τόν καθένα ύπό μιά ώρισμένη 
τάξη δικαίου. Τή σχέση αύτή πρός τήν έρ
γασία ή παιδεία τοΰ προσώπου πρέπει νά

τήν ιδρύσει στήν έλεύθερη καί δημιουργι
κή διάθεση τής ψυχής. Τότε άλλωστε καί 
θά είναι δσο ποτέ άποδοτική ή οίαδήποτε 
έργασία του. Καί προπάντων, καθώς θά 
έμβάλει στό πρόσωπο καί τή δυνατότητα 
μέ τήν ίδια του τή θέληση καί τήν κρίση νά 
ένταχθεί κατά τόν όρθότερο τρόπο στήν 
ολότητα τής κοινωνικής έργασίας, τότε — 
καί αύτός είναι ό ώραιότερος καρπός τής 
πρός τήν κοινωνία παιδείας — θά βρίσκει 
καί θά ορίζει ό καθένας μέ δική του γνώμη 
τήν έργασία του, καί έτσι όλόψυχα θ’ άφο- 
σιώνεται στό έργο του, μέ τήν ελλογη 
συνείδηση δτι πράττει τό εαυτόν.

Πρός αύτή τήν κατεύθυνση πρέπει Απα
ραίτητα νά στραφεί ή ήθική Αγωγή τοΰ 
προσώπου. Καί ή όλοκληρωτική έπιτυχία 
της θά είναι τοΰτο: νά έμβάλει στό πρό
σωπο τό πιό άξιο καί τό πιό άρτιο πνεΰμα. 
κοινωνικότητας, τή συνείδηση τής κοινότη
τας τής ζωής του καί τών άγαθών της: 
πρός τή ζωή δλων τών άλλων, τήν έρμη- 
νεία τής άξιοπρέπειας του στή δύναμη τής 
συμβολής του. πρός τό κοινωνικό είτε τό 
άντικειμενικό άγαθό.

Γ  ιά νά γίνουν δμως έφικτές οί τελευ
ταίες προπάντων έπιδιώξεις τής παιδείας,, 
είναι βέβαια αύτονόητη ή άνάγκη, ή ιδεο
λογική αύτή διαμόρφωση τής κοινωνικής 
Αγωγής τοΰ προσώπου ν’ Ανταποκρίνεται 
κατά ένα μέτρο καί πρός τήν πραγματικό
τητα τής κοινωνικής ζωής, καί νά μή δια- 
ψεύδεται μέ τό πρώτο της άντίκρυσμα.

Τό πνεΰμα, ή άρχή τής κοινωνικότητας» 
δπως έρμηνεύθηκε μέ τίς προηγούμενες ά- 
ναπτύξεις, πρέπει νά διέπει δλα τά στοι
χεία καί δλες τίς δψεις τής κοινωνικής 
ζωής. Οί όξύτητες τοΰ οίκονομικοΰ καί 
τοΰ κοινωνικοΰ διαφορισμοΰ, δπως είναι 
αύτονόητο, μεταβάλλουν σέ ματαιοπονία 
οίαδήποτε έπιδίωξη γνήσιας κοινωνικής 
άγωγής.

Είναι βέβαια στή φύση τής ιστορίας πάν
τοτε στήν όλότητά της νά προοδεύει καί ν’ 
Αναπτύσσεται. Ή  παιδεία δέ μπορεί νά 
υπερβάλει τίς δυνατότητες πού έγκλείει 
ή ιστορική στιγμή. Τώρα δμως είναι ξένη 
πρός τή μελέτη ή τέτοια συνάρτηση τής 
παιδείας πρός τήν προδιαμόρφωση τών άλ
λων παραγόντων τής ιστορίας. ’Έστω ά
πλώς μεθοδικά, χωρίζομε πάντως τήν παι
δεία καί μόνη της τή μελετοΰμε, γιά νά 
έπιτύχομε τή συγκεκριμένη διαπίστωση 
τής συνολικής της άποστολής.

Καί βέβαια άνεξάρτητα πρός τούς άλ
λους παράγοντες τής ιστορίας ή παιδεία 
έπιτελεΐ ώρισμένες λειτουργίες πρός τή 
θεμελιακή άνάπτυξη τής κοινωνικής ζωής. 
Ή δη έχομε σύντομα έκφράσει τή σπουδαιό
τερη ϊσως,μέ ποιό τρόπο δηλαδή δημιουργεί 
τίς προϋποθέσεις γιά τήν τοποθέτηση κάθε
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νέου προσώπου στήν ολότητα τής κοινωνι
κής έργασίας καί κατά συνέπεια καί γιά 
τή θεμελίωση τής κοινωνικής του τοποθέ
τησης. ‘Η ίδια αύτή λειτουργία, δπως εί
δαμε ήδη, είναι μοναδικά κρίσιμη γιά τήν 
οίκονομία καί τοΰ άτόμου καί τοΰ συνόλου. 
Ή  μοναδική δμως σημασία της δέν έξαν- 
τλείται καί δέν ισχύει στή σφαίρα άπλώς 
τής οικονομίας.

Ή  ειδική αύτή λειτουργία τής παιδείας 
είναι ή πιό κρίσιμη δυνατή γιά τήν ύπαρ
ξη τής κοινωνίας. ’Αντιμετωπίζει κρίσιμα 
στόν πυρήνα του τό κοινωνικό πρόβλημα. 
Καί βέβαια ή σημασία τοΰ κοινωνικοΰ προ
βλήματος δέν ύπάρχει άνάγκη ιδιαίτερα 
ν’ Αναπτυχθεί. Ή  άληθινή του δμως ση
μασία δέ διατυπώνεται πάντοτε μέ δση 
Αξίζει προσοχή καί ουτε μέ καθαρή σκέψη 
καί θέληση. Συγχέεται προπάντων μέ τό 
πολιτικό πρόβλημα πολύ συχνά, είτε έξαν- 
τλείται στό πρόβλημα τών νομικών σχέ
σεων πρός τά μέσα τής παραγωγής κυ
ρίως, άλλά καί πρός δλα τά οικονομικά Α
γαθά. Έ τσ ι έμφανίζεται π. χ. καί ώς έπί- 
λυση τοΰ κοινωνικοΰ προβλήματος τό συν
τεχνιακό κράτος καθ’ έαυτό. Τό ούσιαστι- 
κό δμως πρόβλημα είναι βέβαια, δχι ποιά 
θέση θά έχει στή συγκρότηση τής πολιτι
κής έξουσίας ό βιομήχανος καί ποιά θά 
έχει ό έργάτης, Αλλά ποιό πρόσωπο συγ
κεκριμένο θά είναι στή ζωή του έργάτης 
καί ποιό πρόσωπο θά είναι βιομήχανος. Τό 
συντεχνιακό κράτος λοιπόν δέ λύνει, κλεί
νει άπλώς τό θεμελιακό αύτό πρόβλημα. 
Τοΰτο δμως είναι στήν ούσία του τό κοι
νωνικό πρόβλημα. Γι’ αύτό άκριβώς καί 
οΰτε λύεται οΰτε καί καταργείται μέ τή 
μεταβολή άπλώς τών σημερινών νομικών 
σχέσεων πρός τά οικονομικά άγαθά. Πέρα 
άπό τήν ιδιοκτησία είτε τήν κοινοκτησία 
στά μέσα τής παραγωγής είτε καί στά ά
γαθά τής κατανάλωσης, ύπάρχει πάντοτε 
τό πρόβλημα τής τοποθέτησης τοΰ κάθε 
προσώπου στήν οίκονομία καί στήν κοινω
νία. Καί σήμερα λύεται βέβαια δχι μέ κρι
τήρια προσωπικά. Λύεται κατά τήν παρά
δοση προπάντων, είτε τή δύναμη της οικο
γένειας τοΰ προσώπου. Πολύ συχνά μάλι
στα καί παράγοντες έντελώς τυχαίοι τό 
ρυθμίζουν. Πολύ πιό σπάνια συμβαίνει νά 
ύπάρξει καί πραγματική άνταπόκριση τών 
καχά τή φύση του δυνατοτήτων καί κλίσεων 
τοσ προσώπου πρός τή μόρφωση πού θά 
μπορέσει νά λάβει, καί προπάντων βέβαια 
πρός τήν κοινωνική του τοποθέτηση.

Έ τσ ι δμως καί έξηγείται γιατί μένει 
άλυτο τό κοινωνικό πρόβλημα. Ό  μόνος 
άληθινός τρόπος γιά τήν ούσιαστική του 
έπίλυση, είναι ή άληθινή καί καθολική παι
δεία. θεμελιακή της λειτουργία, καί συγ
κεκριμένα λειτουργία τής πρώτης βαθμίδας 
της, τής γενικής ύποχρεωτικής έκπαίδευ
σης, είναι μέ άκρίβεια νά διαγνώσει τίς 
κατά τή φύση δυνατότητες καί κλίσεις τοΰ

προσώπου καί νά τίς μορφώσει καί νά τίς 
άναπτύξει γιά τήν άρτιώτερη κοινωνική 
τους άξιοποίηση, καί ετσι ούσιαστικά νά 
προδιαγράψει, δσο ισχύει τουλάχιστον ή 
δύναμή της, τήν κοινωνική τοποθέτηση τοΰ 
προσώπου. Αύτή είναι ή γνήσια λύση τοΰ 
κοινωνικοΰ προβλήματος. Ά λλά  πρέπει 
βέβαια νά μήν άχρηστεύεται τό έργο τής 
παιδείας έτσι πού, άνεξάρτητα πρός τίς 
κλίσεις καί δυνατότητές του κατά τή φύση 
του καί κατά τή μόρφωσή του, νά τοποθε
τείται τό πρόσωπο καί νά έκτοπίζεται στήν 
κοινωνική του ύπαρξη μέ τήν άκαταγώνι- 
στη έπενέργεια δυνάμεων έξωτερικών πρός 
τήν προσωπικότητά .του καί άσχετων έντε
λώς πρός τήν παιδεία του.

"Οταν δμως άφεθεί ή παιδεία άπαραβία- 
στη νά ισχύει στό έργο της, είναι, καί είναι 
μόνη 'ικανή νά λύει τό κοινωνικό πρόβλη
μα καί εΰστοχα καί σταθερά. Καί έχει μιά 
τέτοια δυνατότητα ή παιδεία, δχι μόνο γιατί 
καθορίζει τήν άντίστοιχη πρός τίς δυνά
μεις καί τίς κλίσεις του, καί έτσι καί τήν ά
ξια του, έπαγγελματική καί κατά συνέπεια 
καί κοινωνική Βπαρξη τοΰ προσώπου, άλλά 
καί γιατί έχει τήν έπιπρόσθετη δύναμη, κα
θώς διαπλάσσει τόν ήθικό χαρακτήρα στό 
πνεΰμα τής ένεργότερης κοινωνικότητας, 
νά καταλύει ούσιαστικά είτε έξαιρετικά νά 
μειώνει τόν ήθικό καί ψυχικό άντίκτυπο 
τών έπαγγελμαπκών καί κοινωνικών δια
κρίσεων, καί νά ύποβάλλει καί νά στηρίζει 
στόν καθένα τή συνείδηση τής όμοιόμορ- 
φης κατ’ άξίαν συμβολής του στήν κοινω
νική έργασία καί στή ζωή τής όλότητας. 
Καί βέβαια κοινωνικό σύνολο μέ άληθινή 
κοινωνική άγωγή δέ μπορεί παρά νά φθά- 
σει καί στήν άμβλυνση τήν πραγματική τών 
συχνά άλλωστε άναμφίβολα περιττών κοι
νωνικών καί έπαγγελματικών διακρίσεων.

*
*  /C

Ή  τελευταία παρατήρηση μάς προσεγ
γίζει καί μάς τοποθετεί στό όξύτερο σημείο 
τών προβλημάτων."Ολες οί άναπτύξεις τής 
μελέτης Ακλόνητα ισχύουν, Αλλά ύπό μιάν 
άφευκτη προϋπόθεση : "Οτι τά πρόσωπα 
πού ρυθμίζουν κυριαρχικά τίς έπιδιώξειςτής 
παιδείας στήν πρα /ματικότητα, θά έχουν 
πάντοτε τή θέληση τουλάχιστον,νά πραγμα
τοποιήσουν στήν ιδανική τους καθαρότητα 
δλους τούς άξιους σκοπούς τής παιδείας, 
άφίνοντας κατά μέρος οίοδήποτε ύπολογι- 
σμό συμφέροντος. Μιά τέτοια προϋπόθεση 
δμως θά φανεί ίσως κάπως άνιστόρητη. 
Καί θά φανεί ίσως άκόμη δτι Αντιστρέφει 
τή σειρά τής ιστορίας. Καί κατ’ άρχήν δη
λαδή στήν ίστορία είναι άνέφικτη ή πρα
γματοποίηση οίουδήποτε καθολικοΰ σκο- 
ποΰ στήν ιδανική του καθαρότητα. Καί έξ 
άλλου, οίαδήποτε σχετική δυνατότητα καί 
πρός αύτή τήν κατεύθυνση κατέχει ή ίστο
ρία,τήν κατέχει πάντως,δταν ρυθμίζουν τήν
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πορεία της, δταν ρυθμίζουν τις πράξεις τής 
πολιτείας στήν ίστορία, πρόσωπα πού έχουν 
ήδη έπιτόχει τήν πνευματική καί ήθική τους 
άρτίωση. 'Η τέτοια δηλαδή στιγμή προϋ
ποθέτει άκριβώς τήν παιδεία και ύπάρχει 
μόνο άφοΰ ή παιδεία συντελεσθεΐ" ένώ 
τώρα είμαστε άκριβώς στήν άντίστροφη 
στιγμή πού έπίκειται ή πραγματοποίηση 
τής παιδείας.

Ή  άπάντηση καί στίς δυό αύτές θεμε
λιακές έπικρίσεις μπορεί νά είναι πολύ 
άπλή. Πρώτα, ή διατύπωση μέ ιδανική κα 
θαρότητα τοΰ σκοποΰ μας σέ δποια ιστο
ρική μας προσπάθεια είναι άπλώς προϋ
πόθεση άναγκαία γιά τήν πιό εύστοχη κα
τεύθυνση τής δράσης μας, ώστε νά πραγμα
τοποιήσομε κάθε φορά τήν άξιώτερη δυνα
τή έκπλήρωση τοΰ σκοποΰ μας, χωρίς ποτέ 
βέβαια νά έχομε τή δυνατότητα είτε καί 
τήν άνόητη άξίωση νά τόν έξαντλήσομε στήν 
πληρότητα τής καθαρής του διατύπωσης. 
Έπειτα, ή δυσπιστία στήν ύπαρξη προσώ
πων, πού νά μποροΰν σέ κάθε στιγμή νά 
κινήσουν τήν ίστορία πρός τήν πνευματική 
καί ήθική της πρόοδο, στηρίζεται σέ ύ- 
πέρμετρα σχηματική διανόηση τής πο
ρείας τής ιστορίας. Παραγνωρίζει προ
πάντων τή δυνατότητα, κάποιοι νά ξεχω
ρίσουν μέσα στό σύνολο τής κοινωνίας, 
καί στηριγμένοι στήν προσωπική τους 
πνευματική καί ήθική δύναμη νά ώθήσουν 
καί τό σύνολο τής κοινωνίας πρός μιά 
βαθμιαία έστω πολιτιστική άνοδο. Α να μ 
φισβήτητα, δσο πιό λίγοι είναι αύτοί οί 
πνευματικά καί ήθικά έκλεκτοί. τόσο τό 
έργο τους πρός τήν όλότητά τής κοινω
νίας είναι πιό δύσκολο καί πιό δυσεκπλή· 
ρωτο. Άκριβώς δμως ή παιδεία, πού άναγ- 
γαΐα θά άρχίσει μέ δποιες δυνάμεις ύπάρ- 
χουν τή στιγμή πού άρχίζει, τείνει, καί εί
ναι ή μόνη πού μπορεί νά τό έπιτύχει, νά 
διευρύνει τόν άρχικο αύτό στενό κύκλο 
πνευματικότητας, ώστε νά δημιουργήσει 
εύρύτερες δυνατότητ.-.ς γιά τή διαρκή αύ- 
τοϋπέρβαση τής ιστορίας.

Τό πρόβλημα δμως είναι όξύτερο γιά 
λόγους άλλους. Τό πρόβλημα δέν κρίνεται 
άπλώς στήν ίστορία καί μέ τίς δυνάμεις 
τής Ιστορίας. Τό πρόβλημα άντιμετωπίζε- 
ται στή σφαίρα ειδικά τής πολιτείας, δπου 
δέν είναι άπλές ή παράλληλες οί δημιουρ
γικές δυνάμεις, άλλά είναι καί άνταγωνι- 
στικές καί Αντιδραστικές Έ τσ ι τό έρώίη- 
μα πρέπει νά τοποθετηθεί στήν άνταγωνι 
στικήν αύτή κοινωνική του τοποθέτηση καί 
νά διατυπωθεί έκεΐ μέ άλλο πιά τρόπο. Τά 
πρόσωπα, πού στήν πραγματικότητα έκ- 
φράζουν τή θέληση καί έπιτελοΰν τήν έ- 
νέργεια τής πολιτείας, τά πρόσωπα δηλα
δή πού άσκοΰν στήν πραγματικότητα τήν 
έξουσία τής πολιτείας, θά έχουν ποτέ τήν 
πνευματική καί ήθική δυνατότητα νά συν- 
τελέσουν, κατά τρόπο άξιο καί στήν άπα· 
ραίτητη άρτιότητα, τήν καθολική αύτή καί

θεμελιακή ίστοριοπλαστική λειτουργία, 
δπως είναι ή παιδεία ώς λειτουργία τής 
πολιτείας ;

"Ολες οί άναπτύξεις τής μελέτης συνει
δητά έτειναν έκεΐ, στήν πρωτοβουλία τής 
πολιτείας νά κατευθύνει καί νά συγκεν
τρώσει δλες τίς εύρύτερες δυνατές καί 
τίς πιό κρίσιμες έπιδιώξεις τής παιδείας. 
Ή  πολιτεία λοιπόν θά είναι άληθινά ικα
νή γιά μιά τέτοια τεράστιας σημασίας 
καί άπέραντη στίς δυσκολίες της λει
τουργία ;

Τό πρόβλημα είναι ούσιαστικά τό πρό
βλημα γιά τήν προσωπική συγκρότηση 
τής πολιτικής έξουσίας. Ή  μόνη γνήσια 
στάση καί ιστορικά καί πολιτικά καί πνευ- 
τικά είναι νά έπιτύχομε κάθε φορά τήν 
εύτυχέστερη κατά τίς δυνάμεις τής ιστο
ρίας διαμόρφωση τών προϋποθέσεων γιά 
τή δημιουργική της άντιμετώπιση. Πιό συγ
κεκριμένα : πώς οί άξιώτεροι κάθε φορά 
θά συγκροτούν τό ύποκείμενο τής πολιτι
κής έξουσίας. 'Η προσπάθεια γιά σύστημα-' 
τική άντιμετώπιση τοΰ προβλήματος είναι 
κατ’ άρχήν μάταιη. Στήν πράξη τής πολι
τικής ύπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνικής 
καί ούσιαστικών τρόπων γιά τήν άνάδει- 
ξη τών προσώπων πού άσκοΰν τήν έξου
σία. Ποιός είναι ό καλύτερος τρόπος, εί
ναι περιττή κάθε κρίση. Μιά κρίση δμως 
μένει άκλόνητη καί ισχύει γιά δλα τά κα
θεστώτα καί γιά δλους τούς καιρούς. Ή  
μόνη έγγύηση γιά τή μή άνοδο στήν έξου
σία τών πιό άνάξιων καί γιά τήν πιθανώ- 
τερη άνοδο τών σχετικά πιό άξιων είναι 
τό ύψηλό έπίπεδο παιδείας τής ολότητας 
τοΰ λαοΰ. Ό χ ι δμως ειδική πολιτική έκ
παίδευση, πού είναι άνόητο σύνθημα καί 
τίποτε ούσιαστικό δέ σημαίνει, άλλά ή κα
θολική παιδεία πρός δλες τίς κατευθύν
σεις τής ζωής "Οσο περισσότερο έχει Μ
νας λαός άληθινή συνείδηση τών ούσιαστι
κών προβλημάτων τής ζωής καί τής ζωής 
του, τόσο καί διαθέτει ούσιαστικά κριτή
ρια γιά νά έπηρεάζει, άμεσα είτε έμμεσα, 
τήν πολιτική διαχείριση τής τύχης του. 
Άκόμη δμως, άνεξάρτητα καί πρός τή 
μορφή τοΰ πολιτεύματος, ή κατακράτηση 
άπολίτιστου τοΰ λαοΰ καταστρέφει καί 
τήν πιθανότητα νά υπάρξουν άρκετά άξια 
πρόσωπα γιά νά ασκήσουν έπάξια τήν πο
λιτική έξουσία g

Ή  παιδεία ή καθολική, καί κατά τό άντι- 
κειμενικό καί. κατά τό προσωπικό της στοι
χείο, είναι ό μόνος τρόπος σταθερά καί 
γενικά νά ίσχύσουν προϋποθέσεις εύνοϊκώ- 
τερες γιά τήν εύστοχη κάθε φορά άντιμε- 
τώπιση τοΰ θεμελιακοΰ πολιτικοΰ προβλή
ματος.

Ή  μόνη θεωρητική προσπάθεια πού μπόρε
σε, μένοντας σέ σφαίρα άντικειμενικοΰ κύ
ρους, ν' άντιμετωπίσει συστηματικά τό πρό
βλημα αύτό τής άξιώτερης συγκρότησης τής 
πολιτικής έξουοίας, — δχι βέβαια τής έπανα-
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οτατικής δύναμης, δπως νεώτερες θεωρίες, 
στηριγμένες στόν κοινωνικό διαφορισμό,— 
διατυπώνει ούσιαστικά τό ίδιο πρακτικό 
συμπέρασμα. Οί βασιλικοί άνδρες τής 
πλατωνικής πολιτείας είναι οί έκλεκτές 
φύσεις, πού μέ τήν άριστη πνευματική καί 
ήθική άγωγή έχουν φθάσει σέ ισόθεη άρε- 
τή. Ή  άδυναμία δμως νά συμπέσει στήν ί
στορία ή τέτοια φιλοσοφία μέ τήν πολιτι
κή έξουσία, όφείλεται στόν κενό χώρο πού 
πλαισιώνει τόν πολιτικό φιλόσοφο, στό 
πνευματικό χάσμα πού χωρίζει τή μοναδι
κή του προσωπικότητα άπό τήν ολότητα 
τοΰ λαοΰ καθώς δέν τοΰ δόθηκε ή άναγκαία 
πνευματική καί ήθική άγωγή. 'Η έξάλει- 
ψη τοΰ όλέθριου αύτοΰ χάσματος είναι τό 
μόνο θετικό ιδανικό τής σύγχρονης πολιτι
κής σκέψης. Ή  καθολική παιδεία πρέπει δ
λους κατά τό μέτρο τοΰ δυνατοΰ νά τούς 
διαμορφώσει, ώστε νά τείνουν στό ιδανικό 
τοΰ βασιλικοΰ άνδρός. Γιά νά συμπέσει ή 
γνήσια φιλοαβφία καί ή πολιτική έξουσία, 
πρέπει τό κάθε πρόσωπο τής πολιτείας νά 
έχει θετική σχέση καί πρός τή φιλοσοφία 
καί πρός τήν έξουσία. Καί τοΰτο θά είναι ή 
έπίστεψη τοΰ έργου τής παιδείας.

Ό  κύριος δμως καί άμεσος σκοπός τής 
παιδείας παραμένει πάντοτε ή άτομική 
μόρφωση τοΰ προσώπου καθ’ έαυτήν. Είναι 
άλλωστε καί ή προϋπόθεση γιά τή δυνα
τότητα νά έκπληρωθοΰν καί οί άλλες άντι- 
κειμενικές της έπιδιώξεις. Τό ίδιο δμως 
ισχύει άντίστοιχα καί γιά τήν πολιτεία. 
Σκοπός πρωταρχικός τής πολιτείας είναι 
ή δυνατοποίηση τής ζωής τοΰ προσώπου, 
καί βέβαια στήν άξιώτερη δυνατή της δια
μόρφωση. Γιά τήν πραγματοποίηση δμως 
τοΰ σκοποΰ της αύτοΰ, γιά τήν άνάπτυξη 
δηλαδή στό κάθε άτομο τής ικανότητας νά 
ζήσει άξια τή ζωή του. ή ίστορία δέν έχει 
έφεύρει έκτός άπό τήν παιδεία άλλο μέσο 
πού νά μπορεί νά τό χρησιμοποιήσει ή πο
λιτεία. Καί ή παιδεία έτσι στήν πρωταρ
χική της αύτήν ύπαρξη, ώς μόρφωση τοΰ 
νέου προπάντων άτόμου γιά νά τό εισα
γάγει καταρτισμένο στή ζωή, συμπίπτει μέ 
τήν πρωταρχική λειτουργία τής πολιτείας.

Άλλοτε, τήν εισαγωγική στή ζωή μόρ
φωση τοΰ νέου άτόμου τήν πραγματοποιού
σε κατά ένα τρόπο, πού καί φαίνονταν ί
σως άρκετός, ή ίδια ή οικογένεια τοΰ προ
σώπου, είτε ή πρώτη εισαγωγή του στή 
βιοποριστική έργασία του. Στή σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα, ή οικογένεια 
τοΰ προσώπου είτε δέν είναι δλες τίς φο
ρές ικανή γιά τό παιδευτικό αύτό έργο, 
είτε ποτέ μάλλον δέν είναι μέ έπάρκεια 
ίκανή. "Οσο γιά τίς σχέσεις τής έργασίας 
τοΰ προσώπου, έχασαν όριστικά πιά τή θε
μελιακή προϋπόθεση γιά θετική παιδαγω
γική καί ψυχοπλαστική έπενέργεια. Ό  έκ- 
μηχανισμός τής παραγωγής, καταστρέφον- 
τας τήν παλαιότεοη ειδυλλιακή σχέση τοΰ

έργάτη μέ τό έργο του, καθιστά τήν ώρα 
τής έργασίας τοΰ προσώπου ψυχικά άγονη 
καί κενή. Πρέπει λοιπόν, σέ μιά παιδευτική 
σφαίρα έλεύθερη, συστηματικώτερα παρά 
ποτέ νά συντελεΐται ή μόρφωση τοΰ προσώ
που, ώστε νά είσάγεται εύστοχα στίς σύγ
χρονες συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει νά τοΰ 
δημιουργηθεΐ γόνιμη επαφή μέ τά άγαθά 
τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμοΰ, άλλά καί ή άναγ
καία προφύλαξη καί άντίδραση πρός τίς 
ποικίλες βλαπτικές συνέπειες (σωματικές, 
ψυχικές καί πνευματικές) πού έγκλείει ό 
μηχανικός ρυθμός τής ζωής.

Ποιό παιδευτικό ιδανικό ισχύει πάντοτε 
καί ύπό τίς σύγχρονες συνθήκες, προσαρ
μοσμένο βέβαια στίς δυνατότητες καί στίς 
άνάγκες τους, δέν είναι γιά μας τουλάχι
στον τό όξύτερο πρόβλημα. Ή  άρμονική 
άνάπτυξη δλων τών κλίσεων καί τών δυ
νάμεων τοΰ προσώπου κατά τό πνεΰμα τής 
άνθρωπιστικής παιδείας, είναι καί ύπό τίς 
σύγχρονες συνθήκες ή μόνη άληθινή, ή κα
θαρή, ή κατ’ έξοχήν παιδεία. Αύτή μορφώ
νει τό άτομο σέ "Ανθρωπο, αύτή τό πρό
σωπο τό διαμορφώνει σέ προσωπικότητα' 
τοΰ δημιουργεί δηλαδή τήν ικανότητα νά 
ζήσει τή ζωή του κατά τόν εύτυχέστερο 
καί άξιώτερο τρόπο.

Τό πρόβλημα δμως είναι ώς ποιό σημείο 
θά μπορέσει ή σύγχρονη παιδεία, παράλ
ληλα καί σύγχρονα μέ τίς τόσες άλλες 
πρός τήν κατεύθυνση τής πολιτείας κυρίως 
έπιδιώξεις της, νά έπιδιώξει καινά έπιτύ- 
χει τήν πραγματοποίηση τής άνθρωπιστι- 
κής παιδείας γιά δλα τά πρόσωπα. Βέ
βαια, ή σύγχρονη πραγματοποίηση καί τών 
άλλων έπιδιώξεων δχι μόνο δέ δυσκο
λεύεται, άλλά καί θεμελιώνεται καί όλο- 
κληρώνεται μέ τήν πραγματοποίηση τής 
άνθρωπιστικής παιδείας. Τό πρόβλημα δ
μως ισχύει γιά δλες άκριβώς τίς έπιδιώ- 
ξεις τής σύγχρονης παιδείας. Καί τά στοι
χεία πού συνιστούν τήν προβληματικότητα 
είναι σήμερα καί πολλά καί όξύτατα ση
μαντικά Είναι ή στενότητα τοΰ χρόνου πού 
μπορεί νά διατεθεί γιά τήν παιδεία, είναι 
οί ύποκειμενικές έκπαιδευτικές δυνάμεις 
πού είναι πρός τό παρόν έντελώς άνεπαρ- 
κεΐς, καί είναι καί τό εύρύτατα άναπτυγ- 
μένο άντιπνευματικό ρεΰμα τής στροφής 
καί τής προσήλωσης στόν έξωτερικό πολι
τισμό καί στά ύλικά άγαθά.

Υπάρχει πάντοτε ή άντίσταση τής ιστο
ρίας, ή άντίδραση τών άπαίδευτων γε
νεών. "Ολα δμως αύτά τό πολύ μιά καθυ
στέρηση μποροΰν νά μάς φέρουν. "Οταν ΰ- 
πάρξει στήν έπιβεβλημένη εύρύτητα ή άλύ- 
γιστη θέληση πρός τήν παιδεία καί ή πνευ
ματική θεμελίωση τών συγκεκριμένων της 
έπιδιώξεων, δέ μπορεί παρά νά άοχίσει 
ή παιδεία νά πραγματοποιείται βαθμιαία 
πρός τήν άρτίωση καί τήν όλοκλήρωσή της 
καί νά πραγματοποιεί άπαυστα τίς προσ- 
φορώτερες προϋποθέσεις γιά νά συνεχισθεΐ 
δικαιότερη, πνευματικώτερη, καθολική.

Κ. I. ΔΕΣΠΟΤΟΤΤΟΥΛΟΣ



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Καί ό πρώτος'1 δή χρόνος τής εις Σικελίαν έμής επιδημίας τε καί διατριβής 

330c διά πάντα ταΰτα συνέβη γενόμενος. μετά δέ τοΰτο άπεδήμησά τε καί πάλιν άφι- 
κόμην πάση σπουδή μεταπεμπομένου 2 Διονυσίου" ών δέ ένεκα καί όσα έπραξα, ώς 
εΐκότα τε καί δίκαια, ύμΐν πρώτον μέν συμβουλεύσας ά χρή ποιεΐν έκ τών νΰν γε
γονότων, ύστερον 3 τά περί ταΰτα διέξειμι, τών έπανερωτώντων ένεκα, τί δή βου- 
λόμενος ήλθον τό δεύτερον, ϊνα μή τά πάρεργα 1 ώς έργα μοι συμβαίνη λεγάμενα, 
λέγω δή τάδε έγώ :

Τόν συμβουλεύοντα 5 άνδρί κάμνοντι καί δίαιταν διαιτωμένω μοχθηράν πρός 
d ΰγίειαν άλλο τι χρή πρώτον μέν μεταβάλλειν τόν βίον, καί έθέλοντι μέν πείθεσθαι 

καί τάλλα 6 ήδη παραινεΐν μή έθέλοντι δέ, φεύγοντα άπό τής τοΰ τοιούτου συμβου
λής άνδρα τε ήγοίμην άν καί ιατρικόν, τόν δέ ύπομένοντα τούναντίον άνανδρόν 
τε καί άτεχνον. ταΰτόν δή καί πόλει, είτε αύτής είς είη κύριος είτε καί πλείους' 
εί μέν κατά τρόπον όρθή πορευομένης όδώ τής πολιτείας7 συμβουλεύοιτό τι τών 

e προσφορών, νοΰν έχοντος τό τοΐς τοιούτοις συμβουλεύειν" τοΐς δ’ έξω τό παρά- 
παν βαίνουσι τής όρθής πολιτείας καί μηδαμή έθέλουσιν αύτής είς ίχνος ίέναι, 

331 προαγορεύουσιν δέ τφ συμβούλω τήν μέν πολιτείαν εάν καί μή κινεϊν, ώς άποθα· 
νουμένω έάν κινή, ταϊς δέ βουλήσεσιν καί έπιθυμίαις αύτών ύπηρετοΰντας συμ
βουλεύειν κελεύοιεν, τίνα τρόπον γίγνοιτ’ άν £άστά τε καί τάχιστα είς τόν άει 
χρόνον, τόν μέν ύπομένοντα συμβουλάς τοιαύτας ήγοίμην άν άνανδρον, τόν δ’ 
ούχ ύπομένοντα άνδρα 8. ταύτην δή τήν διάνοιαν έγώ κεκτημένος, δταν τις μοι συμ- 
βουλεύηται περί τίνος τών μεγίστων περί τόν αύτοΰ βίον, οΐον περί χρημάτων 
κτήσεως ή περί σώματος ή ψυχής έπιμελείας9, άν μέν μοι τό καθ’ ήμέραν έν τινι 

b τρόπω δοκή ζήν ή συμβουλεύσαντος άν έθέλειν πείθεσθαι περί ών άνακοινοΰται,

( * )  Συνέχεια  άπό τό π ροηγούμενο.— eH ένότης 330b - 337e, πού δημοσιεύεται σ* αύτό τό τεύχος, 
περιέχει τή συμβουλή του Πλάτωνος πρός τούς Δίωνος οίκείους καί εταίρους καί μπορεί νά διαι
ρεθεί σέ τρία μέρη :

α. 330c- 331 d :  Γενικές πολιτικές άρχές.
β. 331d - 333c : Ισ το ρ ική  παρέκβαση: οί σύμφωνες μέ τις πολιτικές άρχές πού διατυπώθηκαν 

παραπάνω συμβουλές του Πλάτωνος καί του Δίωνος πρός τό Διονύσιο τό νεώτερο. CH δυσπιστία 
τοΰ Διονυσίου πρός τόν Πλάτωνα κάί τό Δίωνα· ή έξορία καί ό θάνατος του Δίωνος.

γ . 333c-337e: Δεύτερο μέρος τής συμβουλής, πού διακόπτεται άπό μιά δεύτερη ιστορική παρέκ
βαση 334d - 336c : τό πολιτικό πρόγραμμα πού θά πραγματοποιοΟσε ό Δίων, αν δέν τόν δολοφονούσαν.

1. Σύμφωνα μέ τή συνηθισμένη άρίθμηση, πρόκειται γ ιά  τό δεύτερο ταξίδι. Ό  Πλάτων ύπολο- 
γίζει έδώ, δπως τις περισσότερες φορές (330c, 337d, 337e καί 352a, άντίθετα 340a καί 345d), μόνο τά 
ταξίδια πού εκανε έπί τοΟ νεωτέρου Διονυσίου, Ισως γιατί σ’ αύτά πραγματοποιήθηκε ή πολιτική 
του δράση, πού αύτή κυρίως τόν ένδιαφέρει έδώ.

2. Πρβλ. 338b - 339d καί *Επ. 3., 317b-c : αίσχύνομαι δή λέγειν  δσαι τότε έπιστολαί παρά σου 
καί παρ' άλλων ήλθον διά σέ έξ Ιτ α λ ία ς  καί Σ ικελ ία ς  καί παρ’ όσους τών έμών οικείων καί 
γνωρίμων, καί πάσαι διακελευόμεναί μοι ίέναι κα ί δεόμεναι σοί πάντως έμέ πείθεσθαι.

3. Ά π ό  τό 337e ώς τό τέλος τής ’ Επιστολής.
4. Τά  τυπικώς πάρεργα καί δευτερεύοντα, άφου τό θέμα τής ’ Επιστολής είναι ή συμβουλή 

πρός τούς Δίωνος οικείους καί εταίρους. Τό δτι σ’ αύτό τό πάρεργον άφιερώνεται τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ’ Επιστολής, δείχνει άκριβώς δτι στό βάθος αύτό είναι γ ιά  τόν Πλάτωνα τό έργον.

5. Τό τμήμα 330c - 33Id  δέν άφορα καί δέ ζητεί νά θεμελιώσει τή δυνατότητα τής σχέσεως 
του Πλάτωνος ώς πολιτικοΟ συμβούλου πρός τούς Δίωνος οικείους καί έταίρους, δπως εΟκολα θά 
μπορούσε νά νομισθεΐ, άλλά καθορίζει δεοντολογικά τή σχέση τών Δίωνος οικείων καί εταίρων ώς

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ζ *
Ή  πρώτη 1 λοιπόν περίοδος τής παρουσίας μου καί τής διαμονής μου στή Σικελία 

330c πέρασε μέ δλα αύτά τά γεγονότα."Υστερα έφυγα, καί πάλι ξαναγύρισα έπειτα άπ’ 
τις έπίμονες προσκλήσεις2 τοΰ Διονυσίου- γιά ποιους τώρα λόγους ήρθα καί ποιά 
ήταν ή δράση μου, πόσο εΰλογη και σωστή, τά σχετικά μ’ αύτά θά σάς τά διηγηθώ 
άργότερα 8 — γιά κείνους πού ρωτοΰν καί ξαναρωτοΰν, τί τάχα ήθελα καί ήρθα γιά 
δεύτερη φορά — , άφοΰ πρώτα σάς συμβουλεύσω πώς πρέπει νά άντιμετωπίσετε 
τήν τωρινή κατάσταση, γιά νά μή συμβαίνει νά μιλώ γιά τά δευτερεύοντα 4 σά νά 
ήταν τό κύριο θέμα. Λοιπόν ή δική μου γνώμη είναι ή έξής :

"Οποιος συμβουλεύει5 έναν άνθρωπο πού έίναι άρρωστος καί ζή μ* ένα τρόπο 
d βλαβερό γιά τήν ύγεία του, δέ νομίζετε πώς πρέπει νά ένεργήσει έτσι: Πρώτα

νά τόν πείσει ν’ αλλάξει ζωή, κι’ άν θέλει νά τόν άκούσει, τότε νά προχωρεί 
καί στίς άλλες6 συμβουλές' άν δμως δέ θέλει, τότε άντρα καί καλό γιατρό 
θά θεωρήσώ έκεϊνον πού παραιτεΐται άπ’ τό νά δίνει συμβουλές σέ τέτοιον 
άνθρωπο, ένώ έκεϊνον πού τό άνέχεται, άντίθετα, άνανδρο καί κακόν έπι
στήμονα. Τό ίδιο καί γιά μιά χώρα, είτε ένας έχει σ’ αύτήν τήν άρχή 
είτε περισσότεροι- άν πρόκειται νά συμβουλεύσεις κάτι χρήσιμο σέ μιά χώρα 
πού ή πολιτεία1 της, άκολουθεΐ, δπως πρέπει, τό σωστό δρόμο, σέ τέτοιους 

e άνθρώπους είναι φρόνιμο νά δίνεις τή συμβουλή σου' σ’ έκείνους δμως πού βα
δίζουν έντελώς έξω άπ’ τή σωστή πολιτεία καί δέ θέλουν καθόλου νά έπιδιώξουν 
τήν πραγματοποίησή της, παρά δηλώνουν άπ’ τήν άρχή στό σύμβουλο, δτι τήν 

331 πολιτεία πρέπει νά τήν άφήσει ήσυχη καί νά μή ζητεί νά τήν άλλάξει, γιατί άν 
ζητήσει νά τήν άλλάξει, θά πεθάνει, καί άπαιτοΰν άπ’ αύτόν νά τούς συμβουλεύει 
μέ τρόπο πού νά έξυπηρετει τίς προθέσεις καί τις έπιθυμίες τους, ώστε νά πραγμα
τοποιούνται πάντοτε όσο το δυνατόν πιο εύκολα καί γρήγορα, έκεϊνον πού άνέχε- 
ται νά δίνει τέτοιου είδους συμβουλές, θά τόν θεωρήσω άνανδρο κι’ έκεϊνον πού 
δέν τό άνέχεται, άντρα*. Σύμφωνα μ’ αύτές τις άρχές μου, δταν μέ συμβουλεύεται 
κανείς γιά κάποιο άπό τά σπουδαιότερα ζητήματα τής ζωής του, π.χ. γιά τήν 
απόκτηση περιουσίας ή γιά τή φροντίδα τοΰ σώματος ή τής ψυχής8, άν μοΰ φαί- 

b  νεται δτι στήν καθημερινή του ζωή άκολουθεΐ ένα δρόμο άρκετά σωστό, ή δτι

πολιτικών μεταρρυθμιστών πρός τήν πολιτεία καί είδικώτερα πρός τήν πολιτεία τής πατρίδας τους.
6. ’ Εννοεί τίς ειδικές συμβουλές τίς σχετικές μέ τή θεραπεία τής συγκεκριμένης, τής ειδικής 

άρρώστειας τοΰ κάμνοντος έν άντιθέσει πρός τή γενική  έκείνη συμβουλή — μεταβάλλειν τόν βίον — 
πού άφορα τή θεραπεία τής βαθύτερης αίτιας τοΰ κακοΰ, αύτής πού συνίσταται στό δίαιταν διαι- 
τασθσι μοχθηράν πρός ΰγίε ια ν.

7. 'Η  λέξη πολιτεία εχει άλλοτε στατική έννοια, καί δηλώνει τότε τήν πολιτική μορφή τοΰ 
κράτους, τήν πολιτική του όργάνωση (κάτι συγγενές, άλλά εύρύτερο άπ’ τή σημερινή έννοια πολί
τευμα). καί άλλοτε δυναμική, καί τότε σημαίνει τή λειτουργία του. Γ ι ’  αύτό, άλλοτε μεταφράζω 
πολιτική όργάνωση ή διαρρύθμιση, πολιτεία, καί άλλοτε λειτουργία  τής πολιτείας.

8. Τόν παραλληλισμό κάμνοντος - πόλεως, τή διαπίστωση τής άνάγκης ριζικής θεραπείας μέ 
τήν καταπολέμηση τής γενικής αίτιας τοΰ κακοΰ καί δχι τών μερικών συμπτωμάτων της, καί τήν
καταδίκη τοΰ συμβιβασμοΰ στήν πολιτική, πού έκφράζεται στό τμήμα αύτό (330c -331a) τής 7. Ε π ι 
στολής, βλέπομε καί στήν Πολιτεία 425e - 427a.

9. Τά  άνθρώπινα άγαθά άναφέρονται έδώ μέ σειρά άντίθετη άπ1 τήν άξιολογική σειρά πού
τούς δίνει ό Πλάτων. Βλ . Νόμ. 3,697b καί 5,743e.
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προθύμως συμβουλεύω καί ούκ άφοσιωσάμενος μόνον έπαυσάμην. έάν δέ μή συμ- 
βουλεύηταί μοι τό παράπαν ή συμβουλεύοντι δήλος ή μηδαμή πεισόμενος, αύτό· 
κλητός έπί τόν τοιοΰτον ούκ έρχομαι συμβουλεΰσων, βιασόμενος δέ ούδ’ αν υΙός fj 
μου. δούλω δέ συμβουλεύσαιμ’ άν καί μή έθέλοντά γε προσβιαζοίμην πατέρα δέ 

c ή μητέρα ούχ δσιον ήγοΰμαι προσβιάζεσθαι μή νόσφ παραφροσύνης έχομένους. 
έάν δέ τινα καθεστώτα ζώσι βίον, έαυτοΐς άρέσκοντα, έμοί δέ μή, μήτε άπεχθά. 
νεσθαι μάτην νουθετοΰντα μήτε δή κολακεύοντά γε ύπηρετείν αύτοΐς 1 πληρώσεις 
έπιθυμιών έκπορίζοντα, άς αύτός άσπαζόμενος ούκ άν έθέλοιμι ζην. ταύτόν δή 
καί περί πόλεως αύτοΰ διανοούμενον χρή ζην τόν έμψρονα' λέγειν μέν, εί μή κα- 

<3 λώς αύτώ φαίνοιτο πολιτεύεσθαι, εί μέλλοι μήτε ματαίως έρεΐν μήτε άποθα- 
νεϊσθαι λέγων a, βίαν δέ πατρίδι πολιτείας μεταβολής μή προσφέρειν, δταν άνευ 
φυγής καί σφαγής άνδρών μή δυνατόν ή γίγνεσθαι τήν άρίστην, ήσυχίαν δέ άγον
τα εΰχεσθαι τά άγαθά αύτώ τε καί τή πόλεί.

Κατά δή τοΰτον τόν τρόπον8, έγώ ύμϊν τ’άν συμβουλεύοιμι, συνεβούλευον δέ 
καί Διονυσίω μετά Δίωνος, ζην μέν τό καθ’ ήμέραν πρώτον, δπως έγκρατής αύ- 

e τός αύτοϋ δτι μάλιστα έσεσθαι μέλλοι καί πιστούς φίλους τε καί έταίρους κτή- 
σεσθαι, δπως μή πάθοι άπερ ό πατήρ αύτοΰ, δς παραλαβών Σικελίας πολλάς καί 
μεγάλας πόλεις ύπό τών βαρβάρων έκπεπορθημένας, ούχ οΐος τ’ ήν κατοικίσας 
πολιτείας έν έκάσταις καταστήσασθαι πιστάς έταίρων άνδρών, οΰτε άλλων δή 

332 ποθεν όθνείων οΰτε άδελφών4, οΰς έθρεψέν τε αύτός νεωτέρους όντας, έκ τε 
ιδιωτών άρχοντας καί έκ πενήτων πλουσίους έπεποιήκει διαφερόντως. τούτων 
κοινωνόν τής άρχής ούδένα οίός τ’ ήν πειθοϊ καί διδαχή καί εύργεσίαις καί συγ- 
γενείαις άπεργασάμενος ποιήσασθαι, Δαρείου δέ έπταπλασίω φαυλότερος έγέ- 
νετο, δς ούκ άδελφοΐς πιστεύσας ούδ* ύφ’ αύτοΰ τραφεΐσιν, κοινωνοΐς δέ μόνον 

b τοΐς τοΰ Μήδου τε καί εύνούχου5 χειρώσεως, διένειμέ τε μέρη μείζω εκαστα Σ ι
κελίας πάσης έπτά8, καί πιστοΐς έχρήσατο τοΐς κοινωνοΐς καί ούκ έπιτιθε- 
μένοις ουτε αύτφ ούτε άλλήλοις, έδειξέν τε παράδειγμα, οΐον χρή τόν νο- 
μοθέτην καί βασιλέα τόν άγαθόν γίγνεσθαι' νόμους γάρ κατασκευάσας 1 έτι καί 
νΰν διασέσωκεν τήν Περσών άρχήν. έτι δ έ ’Αθηναίοι πρός τούτοις, ούκ αύτοί κα

ι. Μήτε άπεχθάνεσθαι μάτην νουθετούντο μήτε δή κολακεύοντά γε  ύπηρετείν αΰτοΐς. Στή 
φράση αύτή συγκεντρώνεται τό νόημα δλόκληρης τής άναπτύξεως 330c - 331d : Οΰτε συμβιβασμός 
στήν έψαρμογή τής πολιτικής σου ιδεολογίας, οΰτε βίαιη έπιβολή της. Μόνο αν ύπάρξει κάποιο 
κοινό σημείο, κάποιο σημείο ουσιαστικής έπαφής, είναι δυνατή καί γόνιμη ή σχέση συμβούλου καί 
συμβουλευομένου, πολιτείας καί πολίτικου μεταρρυθμιστοΰ.

2. Ή  καταδίκη τής μάταιης, τής πολιτικά ρωμαντικής θυσίας, είναι χαρακτηριστική γ ιά  τόν 
-πολιτικό ρεαλισμό, στή σκέψη τουλάχιστον, τοΰ Πλάτωνος. Μερικοί βρίσκουν δτι ό Πλάτων ξεχνάει 
έδώ τό θάνατο τοΰ Σω κράτη. Ά λ λ ά  ό Σωκράτης δέν πέθανε ώς πολιτικός, πέθανε ώς πολίτης, καί 
άκριβώς ή άποχή του άπό τήν πολιτική στήν άρχή πού διατυιΐώνει έδώ ό Πλάτων στηρίζεται, δπως 
έξηγεί ό ίδιος στήν ’Απολογία 31c - d : ’Ίσ ω ς οδν δ ν  δόξειεν άτοπον είναι, δτι δή έγώ ίδίςι μέν 
ταΰτα συμβουλεύω περιιών καί πολυπραγμονώ, δημοσία δέ ού τολμώ άναβαίνων είς τό πλήθος 
τό ύμέτερον συμβουλεύειν τη π ό λ ε ι. . . εδ γά ρ  ίστε, ώ άνδρες Α θ η ν α ίο ι, εί έγώ πάλαι έπεχεί- 
ρησα πράττειν τά πολιτικά πράγματα, πάλαι αν άπολώλη καί οΰτ’ αν ΰμάς ώφελήκη ούδέν οΰτ ' 
αν έμαυτόν. Πρβλ. καί Πολιτεία 496c - e.

3. ” Ο χι βίαιη πολιτική μεταρρύθμιση, είναι ή προσταγή πού βγα ίνει άπ* τήν προηγούμενη άνά
πτυξη 330c-331d. Γιά  νά μπορέσει δμως αύτό νά πραγματοποιηθεί όχι μόνον άρνητικά, μέ τήν άποχή 
άπό κάθε πολιτική πράξη, άλλά καί θετικά, μέ πολιτική μεταρρύθμιση άνευ φυγής κα ί σφαγής 
άνδρών, άναγκαία προϋπόθεση είναι ή δημιουργία φίλων κα ί έταίρων πιστών. Ά π ’ αύτή τήν 
άποψη ή συμβουλή πού δίνεται έδώ (όπως έγκρατής αύτός αύτοΰ δτι μάλιστα έσεσθαι μέλλοι 
κα ί πεστούς φίλους τε καί έταίρους κτήσεσθαι) είναι σύμφωνη μέ τίς γενικές πολιτικές άρχές 
πού διατυπώθηκαν προηγουμένως, κ ι ’ αύτή τή σημασία έχει τό κατά τοΰτον δή τόν τρόπον.

4. Ό  Διονύσιος ό πρεσβύτερος είχε δύο αδελφούς, τό Λεπτίνη καί τό θεα ρίδα . Ό  πρώτος 
έδρασε ώς ναύαρχος στούς Καρχηδονιακούς πολέμους- τό 389 ό Διονύσιος τοΰ άφήρεσε τό άξίωμά 
του καί τόν έξώρισε, τόν άνακάλεσε δμως σέ λ ίγον  καιρό, καί τό 375 (γ ιά  τή χρονολογία  βλ. 
Belocb, Griechische Geschichte I I I ,  2®, σ. 376) ό Λεπτίνης πέθανε πολεμώντας έναντίον τών Καρ- 
χηδονίων μαζί μέ τόν-άδελφό του μέ μεγάλο ήρωισμό, δπως διηγείται ό Διόδωρος X V ,  17. Γ ιά  τό
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θά θελήσει νά μ’ άκούσει σέ δσα ζητεί τήν καθοδήγησή μου, πρόθυμα δίνω 
τή συμβουλή μου καί δέ σταματώ στήν τυπική μόνο έκτέλεση αύτοΰ πού μοΰ ζη
τούν. Ά ν  δμως καθόλου δέ μέ συμβουλεύεται, ή άν είναι φανερό δτι, άν τόν συμ
βουλεύσω, δέ θά μ’ άκούσει, αύτόκλητος δέν έρχομαι νά δώσω τή συμβουλή μου 
σέ τέτοιου είδους άνθρωπο' δσο γιά νά τόν βιάσω νά μ’ άκούσει, ουτε άν είναι 
παιδί μου. "Ενα σκλάβο, θά τόν συμβούλευα κι’ άν δέν ήθελε,θά μεταχειριζό- 

c μουνα καί βία- άπέναντι τοΰ πατέρα σου δμως καί τής μητέρας σου, μοΰ φαίνεται 
δτι είναι άσέβεια νά μεταχειρισθεΐς βία, έκτός άν είναι τρελοί' άν δμως ζοΰν μιά 
συνηθισμένη ζωή, πού αύτονών τούς άρέσει, έμένα δμως δχι, δέν πρέπει οΰτε νά 
γίνομαι μισητός μέ μάταιες νουθεσίες, ούτε πάλι άπό πνεΰμα κολακείας νά τούς 
βοηθώ ‘, φροντίζοντας νά τούς ικανοποιούνται έπιθυμίες, πού άν τίς είχα έγώ, δέ 
θά ήθελα τή ζωή μου. Καί σχετικά μέ τή χώρα του, τίς ίδιες άρχές πρέπει ν’ άκο. 
λουθεί στή ζωή του ό φρόνιμος: Νά μιλεΐ δταν νομίζει δτι ή λειτουργία τής 

d πολιτείας δέν είναι σωστή, άν δέν πρόκειται ούτε μάταια νά μιλήσει, οϋτε άν 
μιλήσει νά πεθάνει2' διά τής βίας δμως νά μήν έπιχειρεΐ ν’ άλλάξει τήν πολιτική 
διαρρύθμιση τής πατρίδας του, δταν δέν είναι δυνατόν νά γίνει ή τέλεια χωρίς 
έξορίες καί άνθρωποσφαγή' παρά νά κάθεται ήσυχος καί νά εύχεται τό καλό 
γιά τόν έαυτό του καί γιά τή χώρα.

Έ τσ ι 8 λοιπόν θέλω νά σάς συμβουλεύσω, κι* έτσι συμβούλευα καί τό 
Διονύσιο μαζί μέ τό Δίωνα : πρώτα νά ζή τήν καθημερινή του ζωή, κοιτάζοντας 

e πώς νά γίνει δσο τό δυνατόν περισσότερο ό ίδιος κύριος τοΰ έαυτοΰ του καί 
νά δημιουργήσει προσωπικούς καί πολιτικούς φίλους πιστούς, γιά νά μήν 
πάθει δ,τι έπαθε ό πατέρας του, πού άφοΰ προσάρτησε στό κράτος του πολλές καί 
μεγάλες πόλεις τής Σικελίας κατεστραμμένες άπ’ τούς βαρβάρους, δέν ήταν σέ 
θέση νά έγκαταστήσει σ’ αύτές κατοίκους καινά έγκαθιδρύσει στήν καθεμιά κυβέρ- 

332 νηση τής έμπιστοσύνης του, άπό άνθρώπους δικούς του, είτε άλλους ξένους, είτε 
τούς άδελφούς4 του, πού καθώς ήταν νεώτεροι, τούς άνέθρεψε ό ίδιος, καί άπό 
άπλούς πολίτες τούς είχε κάνει άνώτερους κρατικούς ύπαλλήλους καί άπό φτω
χούς έξαιρετικά πλούσιους. Κανέναν άπ’ αύτούς δέν-μπόρεσε νά κάνει πολιτικό 
συνεργάτη του,χρησιμοποιώντας πειθώ καί συμβουλές καί εύεργεσίες καί συγγενι
κούς δεσμούς· καί δείχτηκε έτσι έφτά φορές χειρότερος άπ’ τό Δαρεΐο, πού χωρίς 
νά έχει νά έμπιστευθεΐ σέ άδελφούς καί άνθρώπους πού άνέθρεψε ό ίδιος, παρά 
μόνο σ’ έκείνους πού τόν βόηθησαν στήν άνατροπή τοΰ Μήδου καί τοΰ εύνούχου5, 

b  μοίρασε τή χώρα σέ έφτά 6 μέρη, τό καθένα μεγαλύτερο άπ’ όλόκληρη τή Σικελία, 
καί κατώρθωσε ώστε οί συνεργάτες του νά τοΰ είναι πιστ ί, καί οϋτε έναντίον του 
οΰτε αναμεταξύ τους νά στασιάζουν- έτσι έδωσε ένα παράδειγμα, πώς πρέπει 
νά είναι ό καλός νομοθέτης καί κυβερνήτης· γιατί μέ τό νά θέσει νόμους Τ, έγινε αί
τιος νά σώζεται ώς σήμερα άκόμη τό κράτος τών Περσών.Έκτός δμως άπ’ αύτούς,
θεα ρίδα  ξέρομε μόνον δτι μετά τήν έξορία τοΰ Λεπτίνη. ό Διονύσιος έδωσε σ’ αΰιόν τή ναυαρχία.

5. Πρόκειται γ ιά  τό σφετεριστή τοΰ περσικού θρόνου Γουμάτα, τό γνωστότερο μέ τό δνομα 
Ψευδοσμέρδις. ’ Ενώ ό νόμιμος βασιλεύς τών Περσών, ό Καμβύσης (523 522) έλειπε στήν Αίγυπτο, 
ό Γαυμάτας παρουσιάστηκε στό λαό ώς άδελφός τοΰ Καμβύση Σμέρδις, μέ τόν όποιον ε ίχε με
γάλη όμοιότητα, κίνησε έπανάσταση έναντίον τοΰ Καμβύση καί κατώρθωσε ν’ άνακηρυχθεί ό ίδιος 
βασιλεύς τών Περσών (522). "Έπειτα άπό μερικούς μήνες ό Δαρείος, γιός τοΰ σατράπη τής Ύρ- 
κανίας 'Υστάσπη, ώργάνωσε μαζί μέ άλλους έξη εύ/ενεΐς  Πέρσες (αύιοί είναι οί κοινωνοί τής τοΟ 
Μ ήδου τε κα ί εύνούχου χειρώσεως) συνομωσία έναντίον του, τόν σώ τω σε καί άνέβηκε ό ίδιος 
στό θρόνο ώς Δαρείος ό πρώτος. Ε ίνα ι ό γνωστός Δ α ρ εό ς  τών Περσικών πολέμων. Βλ. G. Maspero, 
H isto ire  ancienne des peuples de 1* Orient 16, σελ. 695 - 698.

6. 'Ο  άρ.θμός τών έπαρχιών πού άναφέρει έδώ δ Πλάτων διαφέρει άπό τόν άριθμό τών σα
τραπειών (20) πού παραδίδει δ 'Ηρόδοτος 111,89 καί άπ’ έκείνον πού συνά/εται άπό τίς έπιγραφές, 
πού παραδίδουν περισσότερα άπό 20 όνόματα περσικών σατραπειών· τή διαφορά έξη/εί δ Novotny 
ϊ.ά . σ. 181 μέ τήν υπόθεση δτι τά τμήματα πού άναφέρει ό Πλάτων δέν είναι σατραπείες, άλλά όμά- 

■δες σατραπειών πού είχε Οπό τήν έξουσία του καθένας άπό τούς έπτά συναρχηγοΰς.
7. 'Ο Δαρείος ΰπήρξε ό κύριος πολιτικός δργανωτής τοΰ Περσικού κράτους. Μ έ έξαιρετική
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τοικίσαντες πολλάς τών "Ελλ,ήνων πόλεις 1 ύπό βαρβάρων έμβεβλημένας άλλ’ 
c οίκουμένας παραλαβόντες, δμως έβδομήκοντα έτη διεφύλαξαν τήν άρχήν άνδρας 

φίλους έν ταϊς πόλεσιν έκάσταις κεκτημένοι. Διονύσιος δέ είς μίαν πόλιν άθροί- 
σας πάσαν Σικελίαν, ύπό σοφίας2 πιστεύων ούδενί8, μόγις έσώθη-πένης γάρ ήν 
άνδρών φίλων καί πιστών, οδ μεΐζον σημεΐον είς άρετήν καί κακίαν ούκ έστιν ού
δέν, τοΰ έ'ρημονή μή τοιούτων άνδρών είναι 4. ά δή καί Διονυσίω συνεβουλεύομεν 

d έγώ καί Δίων, έπειδή τά παρά τοΰ πατρός αύτώ συνεβεβήκει οΰτως5, άνομιλήτω 
μέν παιδείας, άνομιλήτω δέ συνουσιών τών προσηκουσών γεγονέναι, πρώτον6 . . . 
έπειτα ταύτη όρμήσαντα φίλους άλλους αύτώ τών οικείων άμα καί ήλικιωτών 
καί συμφώνους πρός άρετήν κτήσασθαι, μάλιστα δ’ αύτόν αύτώ, τούτου γάρ αύτόν 
θαυμαστώς ένδεά γεγονέναι, λέγοντες ούκ έναργώς ούτως — ού γάρ ήν άσφα- 
λές — αίνιττόμενοι δέ καί διαμαχόμενοι τοΐς λόγοις ώς οΰτω μέν πάς άνήρ αύ
τόν τε καί έκείνους ών άν ήγεμών γίγνηται σώσει, μή ταύτη δέ τραπόμενος τά- 

e ναντία πάντα άποτελεΐ' πορευθείς δέ ώς λέγομεν καί έαυτόν έμφρονά τε καί σώ- 
ψρονα άπεργασάμενος, εί τάς έξηρημωμένας Σικελίας πόλεις κατοικίσειεν νό· 
μοις τε συνδήσειεν καί πολιτείαις, ώστε αύτώ τε οίκείας καί άλλήλαις είναι πρός 
τάς τών βαρβάρων βοήθειας, ού διπλάσιάν τήν πατρφαν άρχήν μόνον ποιήσει, 

333 πολλαπλασίαν δέ όντως' έτοιμον γάρ είναι τούτων γενομένων πολύ μάλλον δου- 
λώσασθαι Καρχηδονίους τής έπί Γέλωνος αύτοΐς γενομένης δουλείας7, άλλ’ ούχ 
ώσπερ νΰν τούναντίον ό πατήρ αύτοΰ φόρον 8 έτάξατο φέρειν τοΐς βαρβάροις. 
ταΰτα ήν τά λεγάμενα καί παρακελευόμενα ύφ’ ήμών, τών έπιβουλευόντων Διο- 
νυσίφ, ώς πολλαχόθεν έχώρουν οί τοιοΰτοι λόγοι, οΐ δή καί κρατήσαντες παρά 

b Διονυσίω έξέβαλον μέν Δίωνα, ήμάς δ’ είς φόβον κατέβαλον 9' ΐνα δ’ έκπεράνω- 
μεν ούκ δλίγα πράγματα τά έν όλίγφ χρόνω, έλθών έκ Πελοποννήσου καί ’Αθη
νών10 Δίων έργω11 τόν Διονύσιον ένουθέτησεν. επειδή δ’ οΰν ήλευθέρωσέν τε καί 
άπέδωκεν αύτοΐς δίς 12 τήν πόλιν, ταύτόν πρός Δίωνα Συρακόσιοι τότε έπαθον> 
δπερ και Διονύσιος, δτε αύτόν έπεχείρει παιδεύσας καί θρέψας βασιλέα τής άρ
χής άξιον οδτω κοινωνεΐν αύτώ τοΰ βίου παντός, ό δέ τοΐς διαβάλλουσιν καί λέ-

έπιτυχία άντιμετώπισε ιδίως τό πρόβλημα τής διοικήσεως τών έπαρχιών καί τής σχέσεώς τους πρός 
τήν κεντρική έξουσία. eO τρόπος τής διοικήσεως τών έπαρχιών δπως τόν καθώρισε ό Δαρεΐος 
διατηρήθηκε δσο και τό Περσικό κράτος καί είχε σημαντική έπίδραση στή διαμόρφωση τών έλληνι- 
στικών κρατών. Βλ . G. Maspero, H isto ire  Ancienne des peuples de 1* O rient, σ. 693 - 710 καί Swoboda* 
Dareius (Rea l-Encyk lopad ie  τ. 4, σελ. 2189).

1. Πρόκειται γιά  τις πόλεις πού μετά τά Περσικά — καί οί βάρβαροι πού άναφέρονται πα. 
ρακάτω είναι οΐ Πέρσες — άποτέλεσαν τήν πρώτη ’Αθηναϊκή συμμαχία (477 - 404).

2. Σοφία είναι συχνά  στόν Πλάτωνα ή έξωτερική, ή χωρίς ήθος καί άληθινή πνευματικότητα 
διανοητική δεξιότης.

3. ‘Ο Διονύσιος ό πρεσβύτερος έξώρισε τούς καλλίτερους συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων τόν 
άδελφό του Λεπτίνη, πού του είχε προσφέρει σημαντικές ύπηρεσίες στούς Καρχηδονιακούς πολέ. 
μους, καί τό Φίλιστο, άφωσιωμένο όπαδό τής τυραννίδος καί φίλο του Διονυσίου, πού έπί πολλά 
χρόνια είχε τό έξαιρετικά έμπιστευτικό άξίωμα τοΟ φρουράρχου τής άκροπόλεως, δπου ήταν ή Μδρα 
του τυράννου.

4. eH στέρηση φίλων σημάδι κα κ ία ς : Αύσις 214c - d : άλλά μοι δοκοΟσιν λέγειν  τούς άγαθούς 
όμοιους εϊναι άλλήλοις καί φίλους, τούς δέ κακούς, δπερ καί λέγετα ι περί αύτών, μηδέποτε 
όμοιους μηδ* αύτούς αύτοΐς είναι, ά λλ ’ έμπλήκτους τε καί άσταθμήτους* δ δέ αύτό αύτώ άνό- 
μοιον εϊη κα ί διάφορον, σχολή γέ τω άλλω δμοιον ή φίλον γένοιτ’ αν . . . τοΟτο τοίνυν αίνίτ- 
τονται, ώς έμοί δοκοΟσιν, ώ έταΐρε, οί τό δμοιον, τω όμοίω φίλον λέγοντες, ώς ό άγαθός τω 
άγαθώ μόνος μόνω φίλος, ό δέ κακός ουτε άγαθώ ουτε κακώ  ουδέποτε είς άληθή φιλίαν έρχεται.

5. Π ρβλ . Εισα γω γή, σελ. 31 σημ. 4.
6. Δύο πράγματα είχε κυρίως στερηθή ό Διονύσιος : παιδεία καί φίλους (άνομιλήτω  μέν παι

δείας, άνομιλήτω δέ συνουσιών ιώ ν προσηκουσών γεγονέναι)* τήν άναπλήρωση του δευτέρου συνι· 
στα ό Πλάτων μέ τή φράση : έπειτα . . . φίλους άλλους αύτώ . . . κτήσασθαι* τήν άναπλήρωση 
του πρώτου θά συνιστοΰσε μέ τή φράση πού λείπει μετά τό πρώτον.

7. Δέν πρόκειται κυρίως γ ιά  ύποδούλωση τών Καρχηδονίω ν έπί Γέλωνος. eO Γέλω ν, τύραννος 
τών Συρακουσών τό 490 - 478, νίκησε στήν 'Ιμ έρ α  τούς Καρχηδονίους (480), μέ τούς όποίους είχαν 
συμμαχήσει οί Ίμ ερ α ϊο ι έναντίον του, τούς άνάγκασε νά παραιτηθούν γ ιά  πολύν καιρό άπό τά κα
τακτητικά  τους σχέδια σχετικά  μέ τήν έλληνική Σ ικελ ία  (γ ια τί Ενα μέρος τής Σ ικελ ία ς , ή δυτική
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καί οί ’Αθηναίοι πού πήραν στή συμμαχία τους πολλές έλληνικές πόλεις *, πού εί
χαν ύποστή τήν εισβολή τών βαρβάρων, ήταν δμως κατοικημένες — άν καί δέν τίς 
είχαν άποικίσει οί ίδιοι, έν τούτοις, μέ τό νά έχουν σέ καθεμιάν άπ’ αύτές άνθρώ- 

c πους δικούς τους, κράτησαν έβδομήντα χρόνια τήν άρχή. ’Ενώ ό Διονύσιος, πού 
συγκέντρωσε ολόκληρη τή Σικελία σέ μιά πόλη, γιατί άπ’ τήν πολλή έξυπνάδα * 
δέν είχε σέ κανέναν έμπιστοσύνη 8, μόλις μπόρεσε νά σωθεί'γιατί ήταν φτωχός σέ 
φίλους καί άνθρώπους πιστούς, καί μεγαλύτερο σημάδι άρετής ή κακίας δέν 
ύπάρχει κανένα, άπ’ τό νά στερείσαι ή δχι τέτοιους άνθρώπους4. Αύτές τίς συμ
βουλές δίναμε καί στό Διονύσιο έγώ καί ό Δίων' άφοΰ ή κατάσταση πού τοΰ εί
χε δημιουργήσει δ πατέρας του6 ήταν τέτοια, άφοΰ δηλαδή τοΰ είχε λείψει ή παι- 

d δεια καί τοΰ είχαν λείψει οί κατάλληλες συναναστροφές, πρώτα β. . .  κι’ έπειτα, 
άφοΰ στρέψει τίς ένέργειές του πρός έκείνη τήν κατεύθυνση, νά προσπαθήσει, μέσ’ 
άπό τούς συγγενείς καί τούς συνομιλήκους του νά κάνει φίλους του άλλους άν
θρώπους πού νά έχουν κοινή μαζί του τήν τάση πρός τήν άρετή, προπάντων 
δμως τόν ίδιο πρός τόν έαυτό του, γιατί αύτό ήταν πού τοΰ έλειπε σέ άπίστευτο 
βαθμό. Δέν τά λέγαμε δμως έτσι φανερά — γιατί δέν ήταν άκίνδυνο —, άλλά μέ 
ύπαινιγμούς, καί ύποστηρίζοντας δτι μ'αύτόν τόν τρόπο μπορεί κάθε άνθρωπος νά 
σώσει καί τόν έαυτό του καί δσους θά τύχαινε νά κυβερνήσει, ένώ, άν δέν άκολου- 

e θήσει αύτή τήν κατεύθυνση, θά πραγματοποιήσει δλα τά άντίθετα. ’ Αν δμως βα
δίσει τό δρόμο πού λέμε καί μορφώσει τόν έαυτό του σέ άνθρωπο συνετό καί 
σώφρονα, άν στίς έρημωμένες πόλεις τής Σικελίας έγκαταστήσει κατοίκους καί 
τίς συνδέσει μέ νόμους καί πολιτική διαρρύθμιση, ώστε νά είναι φιλικές καί πρός 
αύτόν καί άναμεταξύ τους γιά τήν άπόκρουση τών έχθρών, δχι μόνο θά δι· 

333 πλασιάσει, άλλά πραγματικά θά πολλαπλασιάσει τό κράτος πού παρέλαβε άπ’ 
τόν πατέρα του' γιατί δταν γίνουν αύτά, είναι εΰκολο νά έπιβληθεΐ στούς Καρχη
δονίους δουλεία πολύ βαρύτερη άπό κείνη πού τούς είχε έπιβληθή έπί Γέλωνος’ , 
καί δχι άντίθετα, δπως έγινε τώρα, πού δ πατέρας του δέχτηκε νά πληρώνει φόρο 8 
στούς βαρβάρους. Αύτά ήταν τά λόγια καί οί προτροπές οί δικές μας, τών άν- 
θρώπων πού < συνωμοτοΰσαν έναντίον τοΰ Διονυσίου » — γιατί άπό πολλές με
ριές ξεκινούσαν τέτοιες φήμες, πού καί νίκησαν στό τέλος μέσα στήν ψυχή τοΰ 

b  Διονυσίου κι* έγιναν έτσι αίτία δ Δίων νά έξορισθεϊ κι’ έμάς νά μάς κυριεύσουν 
φόβοι9. Καί γιά νά τελειώνω τήν έξιστόρηση γεγονότων πολλών πού πραγματο
ποιήθηκαν μέσα σέ λίγο καιρό, γύρισε ό Δίων άπό τήν Πελοπόννησο καί τήν 
’Αθήνα10, καί μέ τήν πράξη 11 νουθέτησε τό Διονύσιο. Κι’ άφοΰ τούς έλευθέρωσε καί 
τούς άπέδωσε δυό φορές 12 τήν πόλη τους, γεννήθηκαν στούς Συρακοσίους τά ίδια 
αισθήματα άπέναντι τοΰ Δίωνος, πού είχαν γεννηθή καί στό Διονύσιο, δταν έκεΐ- 
νος προσπαθούσε νά τόν μορφώσει καί νά τόν κάνει κυβερνήτη άξιο τής άρχής του

της άκρα, ήταν καί εμεινε καρχηδονιακή) καί τούς έπέβαλε νά πληρώσουν 2003 τάλαντα πολεμι
κή άποζημίωση καί νά κτίσουν δυό ναούς.

8. "Ο χ ι φόρο, άλλά πολεμική άποζημίωση άπό 1003 τάλαντα ύποχρεώθηκε νά πληρώσει ό Διο
νύσιος στήν Καρχηδόνα μετά τήν ήττα του στό Κρόνιον (375). Βλ. Beloch, έ.ά . I l l ,  12, σ. 124.

9. Πρβλ. 329c : οί δή Δίωνος τό μετά τοΰτο πάντες φίλοι έφοβούμεθα, μή τινα έπαιτιώμενος 
τιμωροιτο ώς συναίτιον τής Δίωνος έπιβουλής.

10. Στήν Πελοπόννησο καί τάς ’Αθήνας πέρασε δ Δίων τόν καιρό τής έξορίας του.
11. Άνέτρεψ ε τό Διονύσιο καί άνέλαβε ό ίδιος τήν έξουσία. Πρβλ. Εισα γω γή, σελ. 32.
12. Ή  πρώτη φορά πού έλευθέρωσε 6 Δίων τις Συρακούσες καί άπέδωσε στούς Συρακοσίους 

τήν πόλη τους, δηλαδή τίς πολιτικές τους έλευθερίες, ήταν δταν πρωτογύρισε άπ’ τήν έξορία, άνέ
τρεψε τό Διονύσιο καί άνέλαβε ό Ιδιος τήν έξουσία. Συκοφαντίες των πολιτικών του άντιπάλων, 
πού τόν παρουσίαζαν στά λαό ώς «έπιβουλεύοντα τυραννίδι>, τόν άνάγκασαν σέ λ ίγο  καιρό νά 
έγκαταλείψει τίς Συρακούσες καί νά άποσυρθεϊ στους Λεοντίνους. ’ Εμφύλιος πόλεμος άρχισε τότε 
μεταξύ τών στρατιωτικών δυνάμεων τού Διονυσίου, πού καί μετά τήν έπικράτηση τού Δίωνος είχαν 
μείνει στίς Συρακούσες καί κατείχαν τήν άκρόπολη, καί τού λαού των Συρακοσίων- τότε οί Συ- 
ρακόσιοι ζήτησαν τή βοήθεια τοΰ Δίωνος, κ ι’ έκεϊνος ήρθε, νίκησε τούς δπαδούς τού Διονυσίου 
καί τής τυραννίδος καί κατέλαβε πάλι τήν άρχή. Αύτή είναι ή δεύτερη φορά πού δ Δίων έλευθέ
ρωσε τήν πόλη.
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c γουσιν ώς έπιβουλεύων τη τυραννίδι Δίων πράττοι πάντα δσα έπραττεν έν τφ 
τότε χρόνω, ίνα ό μέν παιδεία δή τόν νοϋν κηληθεΐς άμελοΐ τής άρχής έπιτρέ- 
ψας έκείνφ, ό δέ σφετερίσαιτο καί Διονύσιον έκβάλοι έκ τής άρχής δόλω. ταΰτα 
τότε ένίκησεν καί τό δεύτερον έν Συρακοσίοις λεγάμενα, καί μάλα άτόπορ τε 
καί αισχρά νίκη τοΐς τής νίκης αίτίοις. οΐον γάρ γέγονεν, άκοΰσαι χρή τούς έμέ 

d παρακαλοΰντας πρός τά νΰν πράγματαήλθον ’Αθηναίος άνήρ έγώ, έταΐρος Δίω
νος, σύμμαχος αύτφ, πρός τόν τύραννον, δπως άντί πολέμου φιλίαν ποιήσαιμι' 
διαμαχόμενος δέ τοΐς διαβάλλουσιν ήττήθην. πείθοντος δέ Διονυσίου τιμαΐς καί 
χρήμασιν γενέσθαι μετ’ αύτοϋ έμέ μάρτυρά τε καί φίλον πρός τήν εύπρέπειαν τής 
έκβολής τής Δίωνος αύτφ γίγνεσθαι, τούτων δή τό πάν διήμαρτεν. ϋστερον δέ δή 

e κατιών οϊκαδε Δίων άδελφώ 5 δύο προσλαμβάνει ’Αθήνηθεν, ούκ έκ φιλοσοφίας3 
γεγονότε φίλω, άλλ’ έκ τής περιτρεχούσης έταιρίας ταύτης τής τών πλείστων φί
λων, ήν έκ τοΰ ξενίζειν τε καί μυεΐν καί έποπτεύειν 4 πραγματεύονται" καί δή καί 
τούτω τώ συγκαταγαγόντε αύτόν φίλω έκ τούτων τε καί έκ τής πρός τήν κάθοδον 

334 ύπηρεσίας έγενέσθην έταίρω" έλθόντες δέ εις Σικελίαν, έπειδή Δίωνα ήσθοντο 
διαβεβλημένον εις τούς έλευθερωθέντας ύπ’ αύτοΰ Σικελιώτας ώς έπιβουλεύοντα 
γενέσθαι τύραννον, ού μόνον τόν έταΐρον καί ξένον προύδοσαν, άλλ’ οιον τοΰ 
φόνου αύτόχειρες έγένοντο, δπλα έχοντες έν ταΐς χερσίν αύτοί τοΐς φονεΰσι πα· 
ρεστώτες έπίκουροι. καί τό μέν αισχρόν καί άνόσιον οΰτε παρίεμαι εγωγε, οϋτε 
τι λέγω — πολλοΐς γάρ καί άλλοις ύμνεϊν ταΰτα έπιμελές καί είς τόν έπειτα με- 

b λήσει χρόνον—τό δέ ’Αθηναίων πέρι 5 λεγόμενον, ώς αισχύνην οδτοι περιήψαν τή· 
πόλει, έξαιροΰμαι" φημί γάρ κάκεΐνον Άθηναΐον είναι, δς ού προύδωκεν τόν αύτόν 
τοΰτον, έξόν χρήματα καί άλλας τιμάς πολλάς λαμβάνειν. ού γάρ διά βαναύσου 
φιλότητος έγεγόνει φίλος, διά δέ έλευθέρας παιδείας κοινωνίαν, fj μόνη χρή πι- 
στεύειν τόν νοΰν κεκτημένον μάλλον ή συγγενεία ψυχών καί σωμάτων" ώστε ούκ 

c άξίω όνείδους γεγόνατον τή πόλει τώ Δίωνα άποκτείναντε, ώς έλλογίμω πώ- 
ποτε άνδρε γενομένω.

Ταΰτα είρηται πάντα τής συμβουλής ένεκα τών Διωνείων φίλων καί συγγε
νών συμβουλεύω δέ δή τι πρός τούτοις τήν αύτήν συμβουλήν καί λόγον τόν αύ
τόν λέγων ήδη τρίτον τρίτοις6 ύμΐν" μή δουλοΰσθαι Σικελίαν ύπ’ άνθρώποις δε- 
σπόταις, μηδέ άλλην πόλιν, δ γ ’ έμός λόγος, άλλ’ ύπό νόμοις" οΰτε γάρ τοΐς δου- 

d λουμένοις οΰτε τοΐς δουλωθεΐσιν άμεινον, αύτοΐς καί παισΐ παίδων τε καί έκγό- 
νοις, άλλ’ όλέθριος πάντως ή πείρα, σμικρά δέ καί άνελεύθερα ψυχών ήθη τά 
TOiauta άρπάζειν κέρδη7 φιλεΐ, ούδέν τών είς τόν έπειτα καί είς τόν παρόντα και
ρόν άγαθών καί δικαίων είδότα θείων τε καί άνθρωπίνων. ταΰτα πρώτον μέν 
Δίωνα έπεχείρησα έγώ πείθειν, δεύτερον δέ Διονύσιον, τρίτους δέ υμάς νΰν. καί 
έμοί πείθεσθε Διός τρίτου 8 σωτήρος χάριν, είτα είς Διονύσιον βλέψαντες καί Δίωνα,

1. Γιατί 6 Πλάτων ήταν Α θηνα ίος  — τονίζει ό ίδιος παρακάτω — καί είς βάρος τών Α θ η 
ναίων είχαν λεχθή πολλά έξ άφορμής τής δολοφονίας τοΰ Δίωνος άπ’ τόν ’Αθηναίο Κάλλιππο. Πρέ
πει λοιπόν νά ξεκαθαριστεί αύτό τό ζήτημα, γ ιά  νά μπορέσουν οί Συρακόσιοι ν ’ άκούσουν μ’ έμ- 
πιστοσύνη τόν ’Αθηναίο σύμβουλό τους. 'Η  ιστορική παρέκβαση πού άκολουθεΐ έ'χει αύτό τό σκοπό : 
νά ύπερασπίσει τήν τιμή τών ’Αθηνών καί έπομένως καί τοΰ Πλάτωνος, πού ή πράξη τοΰ Καλλίπ- 
που είχε θεωρηθή δτι τήν έθιγε.

2. 'Ο  Κάλλιππος καί ό Φιλόστρατος. eO πρώτος ύπήρξε ό άρχηγός τής έναντίον τοΰ Δίωνος 
συνωμοσίας. Πρβλ. Εισαγω γή, σ. 32.

3. Πρβλ. 334b : ού γά ρ  διά βανσύσου φιλότητος έγεγόνει φίλος, διά δέ έλευθέρας παιδείας 
κοινωνίαν, fj μόνη χρή πιστεύειν τόν νοΰν κεκτημένον μάλλον ή συγγενεία  ψυχών καί σωμάτων.

4. Τό μυεΐν καί τό έποπτεύειν είναι βαθμοί μυήσεως στά Έ λευ σ ιν ια  μυστήρια. Ή  έποπτεία είναι 
ό άνώτερος. 'Ο  μύστης δέν μποροΰσε νά γ ίνε ι έπόπτης νωρίτερα άπό £να χρόνο μετά τή μύησή του 
στά Μεγάλα Έ λευ σ ίν ια . Βλ. Πλουτ. Δημήτρ. 26.

5. Δηλαδή γ ιά  τόν Κάλλιππο καί τό Φιλόστρατο ώς ’Αθηναίους.
6. Πρβλ. 344d : ταΰτα πρώτον μέν Δίωνα έπεχείρησα έγώ πείθειν, δεύτερον δέ Διονύσιον, τρ ί

τους δέ ύμάς νΰν.
7. Τά  κέρδη πού προσπορίζει στόν τύραννο ή άσκηση τής τυραννικής έξουσίας.
8. 'Η λέξη τρίτος είχε γ ίνε ι έπίθετο τοϋ Διός σωτήρος άπ* τή συνήθεια πού έπικρατοϋσε στά 

συμπόσια, ή τρίτη σπονδή νά προσφέρεται σ’ αύτόν (τό τρίτον τφ  Σω τήρι). CH χρησιμοποίηση τοΰ 
έπιθέτου τρίτος έδώ συνδέεται μέ τή χρησιμοποίησή του πριν γ ιά  τούς Δίωνος οικείους καί έταίρους.
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κι’ ετσι νά συνδεθεί μαζί του γιά δλη του τή ζωή, αύτός δμως άκουσε τούς συκοφάν- 
c τες, πού έλεγαν δτι ό Δίων είχε βλέψεις στήν τυραννίδα καί γι’αύτό έκανε δσα έκανε 

τότε, γιά νά κατορθώσει δηλαδή ώστε αύτός, μαγεμένος άπ’ τήν παιδεία, νά παρα
μελήσει τήν έξουσία καί νά τήν άφήσει σ’ έκεϊνον, κι’ έκεΐνος νά τή σφετερισθεΐ 
καί μέ δόλο νά τόν πετάξει άπ’ τήν άρχή. Αύτά τά λόγια νίκησαν τότε στούς 
Συρακοσίους, καί γιά δεύτερη φορά, μιά νίκη καί πολύ παράξενη καί γεμάτη 
ντροπή γιά τούς αιτίους της. Πώς τώρα έγινε αύτό, πρέπει νά τό άκούσετε έσεΐς 

d πού μέ καλεϊτε νά σας βοηθήσω στήν τωρινή περίσταση *. ’Αθηναίος έγώ, φίλος 
τοΰ Δίωνος, ήρθα, ώς σύμμαχός του, στόν τύραννο, γιά νά φέρω άναμεταξύ τους 
φιλία άντί γιά πόλεμο" στόν άγώνα μου δμως μέ τούς συκοφάντες, νικήθηκα. "Οταν 
δμως ό Διονύσιος μέ τιμές καί μέ χρήματα προσπαθοΰσε νά μέ πείσει νά πάω 
μέ τό μέρος του καί νά γίνω μάρτυς καί σύμμαχός του, γιά νά δικαιωθεί στά 
μάτια τοΰ κόσμου ή έξορία τοΰ Δίωνος, τίποτε άπ’ αύτά δέν μπόρεσε νά έπιτύχει.
Ά λλά  άργότερα, ό Δίων, γυρίζοντας άπ’ τήν έξορία στήν πατρίδα του, παίρνει 

e μαζί του άπ’ τήν Αθήνα δυό άδελφούς πού είχαν γίνει φίλοι του δχι άπ’ τή 
φιλοσοφία8, άλλά άπ’ αύτή τή συνηθισμένη συντροφική σχέση τών περισ
σότερων φίλων πού τή δημιουργούν άπ’ τή φιλοξενία καί τή μύηση 
καί τήν έποπτεία* τών μυστηρίων. Έ τ σ ι κι’ αύτοί οί «φίλοι» τοΰ Δίωνος, πού 
μαζί μέ άλλους τόν είχαν βοηθήσει στήν έπιστροφή του άπ’ τήν έξορία, έγιναν 
σύντροφοί του καί γιά τούς προηγούμενους λόγους καί γιά τή βοήθεια πού τοΰ 
πρόσψεραν γιά τό γυρισμό του στήν πατρίδα. "Οταν λοιπόν ήρθαν στή Σικέ- 

334 λία, μόλις είδαν δτι ό Δίων είχε συκοφαντηθή στούς έλευθερωμένους άπ’ αύτόν 
τόν ίδιο Σικελιώτες, πώς τάχα έχει βλέψεις στήν τυραννίδα, δχι μόνο πρόδωσαν 
τό σύντροφο καί τόν ξένο τους, άλλά καί δράστες τοΰ φόνου έγιναν, μπορεί κα
νείς νά πεί, άφοΰ κρατώντας οί ίδιοι δπλα στά χέρια τους, στέκονταν πλάϊ στούς 
δολοφόνους, βοηθοί. Κι’ δσο γιά τή ντροπή καί τήνάσέβεια — οϋτε τά παραβλέπω, 
οϋτε λέω τίποτα, γιατί καί πολλοί άλλοι στό μέλλον θά φροντίσουν νά τά διεκ- 

b  τραγωδήσουν" έκεΐνο δμως πού λέγεται γιά τους Αθηναίους6, δτι δηλαδή οί 
άνθρωποι αύτοί τή ντρόπιασαν τήν πόλη, δέν τό παραδέχομαι. Γιατί Αθηναίος 
ήταν, θαρώ, κι’ έκεΐνος πού δέν πρόδωσε αύτόν τόν ίδιο, ένώ μποροΰσε νά 
κερδίσει χρήματα καί πολλές άλλες άμοιβές" κι’ αύτό, γιατί δέν είχε γίνει φίλος 
του άπό μιά συνηθισμένη καί άσήμαντη συμπάθεια, άλλ’ άπό τήν κοινότητα τοΰ 
δεσμοΰ τους πρός τήν έλεύθερη παιδεία, πού σ’ αύτήν καί μόνο πρέπει νά έχει 
έμπιστοσύνη δ φρόνιμος, περισσότερο παρά στήν ψυχική ή τή σωματική συγ- 

c γένεια. "Ωστε οί δολοφόνοι τοΰ Δίωνος δέν ήταν άξιοι νά ντροπιάσουν τήν 
πόλη, άφοϋ δέν ύπήρξαν ποτέ τους άνθρωποι που άξίζει νά τούς λογαριάζει 
κανείς.

'Όλα δσα ειπώθηκαν ώς τώρα, σκοπό είχαν τήν καθοδήγηση τών φίλων 
καί τών συγγενών τοΰ Δίωνος" έκτος δμως άπ’ αύΐά, έχω νά σάς συμβουλεύσω 
καί κάτι άλλο άκόμα, καί είστε σεΐς οί τρίτοι6 πού άκοΰτε γιά τρίτη φορά τήν 
ίδια συμβουλή καί τόν ίδιο λόγο : Μήν ύποδουλώσετε τή Σικελία, οΰτε άλλη χώραι 
στήν κυριαρχία άνθρώπων — αύτή είναι ή δική μου συμβουλή — άλλά σέ νόμους" 
γιατί οϋτε γιά κείνους πού ύποδουλώνουν είναι καλύτερο, οϋτε γιά κείνους πού 

d ύποδουλώνονται, τούς ίδιους καί τά παιδιά τους καί τά παιδιά τών παιδιών τους" τό
πείραμα είναι πάντως καταστρεπτικό, καί μόνο μικροί καί άνελεύθεροι χαρακτή- *
ρες άγαποΰν ν’ άρπάζουν τέτοια κέρδη7, δσοι δέν έχουν τήν παραμικρή ιδέα τί 
είναι γιά τό μέλλον καί γιά τό παρόν άγαθό καί δίκαιο, σύμφωνο μέ τούς θείους 
καί τούς άνθρώπινους νόμους. Σ ’ αύτές μου τίς ιδέες προσπάθησα νά πείσω 
πρώτο τό Δίωνα, δεύτερο τό Διονύσιο, καί τρίτους έσάς τώρα. Άκοΰστε με λοιπόν, 
στ’ δνομα τοΰ Διός σωτήρος τοΰ τρίτου8, άφοΰ ρίξετε ένα βλέμμα στό Διονύσιο 

e καί στό Δίωνα : έκεΐνος πού δέν άκουσε, ζή τώρα,άσχημα, ένώ έκεΐνος πού άκουσε, 
πέθανε ώραΐα.Γιατί τό νά ύποφέρεις οτιδήποτε ύποφέρεις,άπ’ τόν πόθο τοΰ τέλειου 
γιά τόν έαυτό σου καί γιά τήν πολιτεία, είναι σωστό καί ώραΐο'γιατί οϋτε έχει πλα-
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e ών ό μέν μή πειθόμενος ζή τά νϋν ού καλώς, ό δέ πειθόμενος τέθνηκεν καλώς’ τό 
γάρ των καλλίστων έφιέμενον αύτώ τε καί it όλε ι πάσχειν δ,τι άν πάσχη τιάν όρ- 
θόν καί καλόν, οΰτε γάρ πέφυκεν άθάνατος ήμών ούδείς, οΰτ1 εί τω συμβαίη, γέ- 
νοιτο άν εύδαίμων, ώς δοκεΐ τοΐς πολλοΐς- κακόν γάρ καί άγαθόν ούδέν λόγου

335 άξιόν έστιν τοΐς άψύχοις, άλλ’ ή μετά σώματος οΰση ψυχή τοΰτο συμβήσεται έκά- 
στη ή κεχωρισμένη- πείθεσθαι δέ δντως άεί χρή τοΐς παλαιοΐς τε καί ίεροΐς λό- 
γοις *, οΐ δή μηνύουσιν ήμϊν άθάνατον ψυχήν είναι δικαστάς τε ίσχειν καί τίνειν 
τάς μεγίστας τιμωρίας, δταν τις άπαλλαχθή τοΰ σώματος· διό καί τά μεγάλα 
Αμαρτήματα καί άδικήματα σμικρότερον είναι χρή νομίζειν κακόν πάσχειν ή

b δράσαι. ών ό φιλοχρήματος πένης τε άνήρ τήν ψυχήν οΰτε άκούει, έάν τε άκούση, 
καταγελών, ώς οίεται, πανταχόθεν άναιδώς αρπάζει πάν δ τιπερ άν οϊηται, καθά- 
περ θηρίον, φαγεϊν ή πιεΐν ή περί τήν άνδραποδώδη καί άχάριστον, άφροδίσιον 
λεγομένην ούκ όρθώς, ήδονήν ποριεϊν αύτφ τούμπίμπλασθαι, τυφλός ών καί ούχ 
όρων, οίς συνέπεται τών άρπαγμάτων άνοσιουργία, κακόν ήλίκον άεί μετ’ άδική- 
ματος έκάστου, ήν άναγκαΐον τω άδικήσαντι συνεφέλκειν έπί τε γή στρεφομένω 

c καί ύπό γης νοστήσαντι πορείαν άτιμόν τε καί άθλίαν πάντως πανταχή. Δίωνα 
δή έγώ λέγων ταΰτά τε καί άλλα τοιαΰτα έπειθον, καί τοΐς άποκτείνασιν έκεΐ- 
νον δικαιότατ’ άν όργιζοίμην έγώ τρόπον τινά όμοιότατα καί Διονυσίφ' άμφότε- 
ροι γάρ έμέ καί τούς άλλους, ώς έπος είπεΐν, άπαντας τά μέγιστα έβλαψαν άν
θρώπους, οί μέν τόν βουλόμενον δικαιοσύνη χρήσθαι διαφθείραντες, ό δέ ούδέν 

d έθελήσας χρήσασθαι δικαιοσύνη διά πάσης τής άρχής μεγίστην δύναμιν έχων, 
έν ή γενομένη φιλοσοφία τε κάί δύναμις δντως έν ταύτω διά πάντων άνθρώπων 
Ελλήνων τε καί βαρβάρων λάμψασ’ άν ίκανώς δόξαν παρέστησεν πάσιν τήν άληθή, 
ως ουκ άν ποτε γένοιτο εύδαίμων οΰτε πόλις οΰτ’ άνήρ ούδείς, δς άν μή μετά φρο- 
νήσεως ύπό δικαιοσύνη διαγάγη τόν βίον, ήτοι έν αύτώ κεκτημένος ή όσιων άνδρών 

e άρχόντων έν ήθεσιν τραφείς τε καί παιδευθείς ένδίκως. ταΰτα μέν Διονύσιος έβλα- 
ψεν τά δέ άλλα σμικρά άν εϊη πρός ταΰτά μοι βλάβη, ό δέ Δίωνα άποκτείνας 
ούκ οίδεν ταύτόν έξειργασμένος τούτιο. Δίωνα γάρ έγώ σαφώς οιδα, ώς οιόν τε 
περί άνθρώπων άνθρωπον διισχυρίζεσθαι, δτι, τήν άρχήν εί κατέσχεν, ώς ούκ άν

336 ποτε έπ’ άλλο γε σχήμα άρχής έτράπετο ή έπί τό Συρακούσας μέν πρώτον, τήν 
πατρίδα τήν έαυτοΰ, έπεί τήν δουλείαν αύτής άπήλλαξεν φαιδρύνας, έλευθέρας 
δ έν σχήματι κατέστησεν, τό μετά τοϋτ’ άν πάση μηχανή έκόσμησεν νόμοις τοΐς 
προσήκουσίν τε και άρίστοις2 τούς πολίτας, τό τε έφεξής τούτοις προυθυμεΐτ’ άν 
πράξαι, πάσαν Σικελίαν κατοικίζειν καί έλευθέραν άπό τών βαρβάρων 3 ποιεΐν, 
τούς μέν έκβάλλων, τούς δέ χειρούμενος φάον Ίέρωνος '■ τούτων δ’ αΰ γενομένων

b δι άνδρός δίκαιου τε καί άνδρείου καί σώφρονος καί φιλοσόφου, τήν αύτήν άρε- 
τής άν πέρι γενέσθαι δόξαν τοΐς πολλοΐς, ήπερ άν, εί Διονύσιος έπείσθη, παρά 
πάσιν άν, ώς έπος είπεΐν, άνθρώποις άπέσωσεν γενομένη' νΰν δέ ή πού τις δαί
μων ή τις άλιτήριος έμπεσών άνομία καί άθεότητι καί τό μέγιστον τόλμαις άμα- 
θίας, έξ ής πάντα κακά πάσιν έρρίζωται καί βλαστάνει καί εις ΰστερον άποτελεΐ 

c καρπόν τοΐς γεννησασιν πικρότατον, αΰτη πάντα τό δεύτερον5 άνέτρεψέν τε καί 
άπώλεσεν. νΰν δέ δή 6 — εύψημώμεν χάριν οιωνού τό τρίτον, δμως δέ μιμεΐσθαι μέν 
συμβουλεύω Δίωνα ύμΐν τοΐς φίλοις τήν τε τής πατρίδος εΰνοιαν καί τήν τής τρο
φής σώφρονα δίαιταν, έπί λωόνων δέ όρνίθων τάς έκείνου βουλήσεις πειράσθαι

1. Οΐ παλαιοί καί Ιερο ί λόγοι είναι ή όρψική παράδοση γιά  τή μετά θάνατον ζωή τής ψυχής. 
Τό μέρος αύτό τής έπιστολής κατατάσσεται στά όρφικά άποσπάσματα ( K e r n ,  Orphicornm Fragm en
ts, B erlin  1922, Frgm . veteriora, άρ. 10 ). Αύτούς τούς παλαιούς καί ιερούς λόγους διηγείται διεξο· 
δικά  ό Σωκράτης στό τέλος τοΰ Γοργία  523 a - 527 a. Γιά  τις περί ψυχής άντιλήψεις τοΰ όρφίσμοΰ 
βλ. Ε· R o h d e ,  Psyche 1894, 395 - 428 ( I I  9-1° 1925, σ. 103-136).

2* "Α ρ ισ το ι νόμοι είναι οί άντικειμενικά , άνεξάρτητα άπό τόν προσωπικό παράγοντα πού 
προσδιορίζει τούς προσήκοντος, καλύτεροι νόμοι.

3. Οί Καρχηδόνιοι κατείχαν τήν έποχή αύτή τό ίνα  τρίτο περίπου τής Σικελ ίας. Έ κ τ ό ς  άπό 
τή Δ. άκρη, πού ήταν πάντοτε Καρχηδονιακή, κατείχαν, σύμφωνα μέ τή συνθήκη του 374, πού £γινε 
έπί Διονυσίου τοΰ πρεσβυτέρου και έπικυρώθηκε στά 367άπό τό. νεώτερο Διονύσιο, τό Σελινοϋντα 
τήν Ηράκλεια Μινώα, τάς θέρμας καί τή δεξιά τοΰ ποταμοΰ 'Α λύκου περιοχή τοΰ 9Ακράγαντοζ. 
Βλ. Beloch £.ά. σ. 124.
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σθή άθάνατος κανείς άπό μάς, οΰτε, άν συνέβαινε σέ κανέναν αύτό, θά τοΰ έξασφά- 
λιζε, δπως νομίζουν οί πολλοί, τήν εύδαιμονία' κανένα άξιόλογο καλό ή κακό δέν

335 ύπάρχει γιά τά άψυχα- αύτά θά συμβοΰν στήν ψυχή τοΰ κάθε άνθρώπου, είτε ένωμένη 
μέ τό σώμα,είτε χωρισμένη'καί πρέπει άλήθεια πάντα νά πιστεύομε στήν παλιά καί 
ιερή παράδοση *, πού μάς φανερώνει δτι έχομε μιάν άθάνατη ψυχή,κι’ δτι ή ψυχή αύτή 
έχει δικαστές καί τιμωρείται μέ τίς μεγαλύτερες τιμωρίες,δταν χωριστούμε άπό τό 
σώμα' γι’ αύτό καί πρέπει νά θεωρεί κανείς μικρότερο κακό τό νά ύποστεΐ τίς με
γάλες άμαρτίες καί άδικίες, παρά τό νά τίς κάνει. Αύτά, ό άπληστος καί ό φτω-

b χός στήν ψυχή δέν τ’ άκούει, καί άν τ’ άκούσει, τά κοροϊδεύει, δπως νομίζει, καί άρ- 
πάζει άπό παντοΰ, ξεδιάντροπα, σά ζώο, ότιδήποτε νομίζει δτι θά τοΰ δώσει νά φάει 
ή νά πιει ή νά χορτάσει άπό κείνη τή δουλική καί βάναυση ήδονή, πού κακώς παίρ
νει τ’ δνομά της άπό τήν ’Αφροδίτη- γιατί είναι τυφλός, καί δέ βλέπει ποιές λείες 
έχουν γιά άναπόφευκτη συνέπειά τους τήν άμαρτία — πόσο μεγάλο κακό συνδέεται 
πάντοτε μέ τό κάθε άδίκημα —, άμαρτία πού είναι άναγκασμένος ό δράστης της νά 

c τή σέρνει πάντα μαζί του, καί δσο τριγυρίζει άπάνω στή γη, καί δταν ξαναγυρίσει 
στόν κάτω κόσμο, σ’ ένα δρόμο γεμάτον άτιμία καί άθλιότητα.Μ’ αύτά κι’ άλλα πα
ρόμοια λόγια έπειθα έγώ τό Δίωνα, κι’ έχω άπόλυτο δίκιο νά όργίζομαι έναντίον 
έκείνων πού τόν σκότωσαν, άκριβώς δπως — άπό μιάν άποψη — καί έναντίον τοΰ 
Διονυσίου. Γιατί καί οί δυό έκαναν τό μεγαλύτερο κακό σέ μένα καί σ’ δλους,μπο
ρώ νά πω, τούς άνθρώπους' έκεΐνοι, μέ τό νά σκοτώσουν αύτόν πού ήθελε νά άσκεΐ 
δικαιοσύνη, αύτός, έπειδή μέ κανένα τρόπο δέ θέλησε νά άσκήσει δικαιοσύνη σ’ δλη 

d τήν έκταση τής έξουσίας του, ένώ είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πού άν μέσα σ’ 
αύτήν ένώνονταν πραγματικά φιλοσοφία καί πολιτική έξουσία, θά έριχνε τή λάμψη 
τηςσ’ϊδλους τούς άνθρώπους,"Ελληνες καί βαρβάρους,καί θά έδειχνε καθαρά σ’ δ
λους τή σωστήν ίδέα, δτι οΰτε χώρα, οΰτε άνθρωπος κανείς μπορεί ποτέ νά εύτυχή· 
σει,άν δέν περάσει τή ζωή του μέ γνώση κάτω άπ’ τήν κυριαρχία τής δικαιοσύνης, 
είτε γιατί ό ίδιος τήν είχε μέσα του, είτε γιατί άνατράφηκε καί μορφώθηκε μέσα 

e στά ήθη χρηστών όδηγών. Αύτό τό κακό έκανε ό Διονύσιος- τά άλλα, γιά μένα, 
είναι μικρά μπροστά σ’ αύτό. ’Εκείνος πάλι πού σκότωσε τό Δίωνα, δέν ξέρει δτι 
έκανε τό ίδιο μ’ αύτόν. Γιατί έγώ ξέρω καλά γιά τό Δίωνα— δσο μπορεί ένας 
άνθρωπος νά βεβαιώνει κάτι γιά άλλους άνθρώπους —, δτι, άν έπαιρνε στά χέ
ρια του τήν έξουσία, δέ θά άκολουθοϋσε στήν άσκησή της μιάν άλλη κατεύθυνση

336 παρά αύτήν : Πρώτα,θά φρόντιζε νά άπαλλάξει καί νά καθαρίσει άπό τό ρΰπο τής 
σκλαβιάς τίς Συρακούσες, τήν πατρίδα του, καί νά τής δώσει έλεύθερο πολίτευμα, 
κι’ έπειτα θά προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά δώσει στούς πολίτες τούς κατάλ
ληλους γι’ αύτούς καί τούς καλύτερους * νόμους- ΰστερα, θά ζητοΰσε νά φέρει 
σέ πέρας τό έργο πού έρχεται έπειτ’ άπ’ αύτά, δήλαδή νά έγκαταστήσει κατοίκους 
σ’ ολόκληρη τή Σικελία καί νά τήν ελευθερώσει άπ’ τούς βαρβάρους3, άλλους 
διώχνοντας κι’ άλλους ύποτάσσοντας εύκολώτερα άπό τόν Μέρωνα 4. Κι’ άν πραγμα-

b τοποιούνταν αύτά άπό έναν άνθρωπο δίκαιο καί άνδρεΐο καί σώφρονα καί φιλόσοφο, 
ό λαός θά σχημάτιζε γιά τήν άρετή τήν ίδια έκείνη ίδέα, πού, άν άκουγε ό Διονύ
σιος, θά είχε δημιουργηθή καί θά ύπήρχε τώρα σ’ δλους, θά έλεγα, τούς άνθρώ
πους. Τώρα δμως, ή έπέμβαση κάποιας άνώτερης δύναμης ή κάποιου άνθρώπου 
άσεβοΰς, κινημένη άπό πνεΰμα άνυπακοής στούς άνθρώπινους καί στούς θείους 
νόμους, καί προπάντων άπό τό θράσος τής άγνοιας, πού είναι γιά δλους τό 
έδαφος δπου δλα τά κακά ριζώνουν καί βλασταίνουν καί άργότερα καρποφορούν 

c έναν καρπό πικρότατο γιά κείνους πού τόν γέννησαν, αύτή τ’ άναποδογύρισε 
καί τά κατέστρεψε δλα γιά δεύτερη 5 φορά. Καί τώρα, πού είναι ή τρίτη φορά 6

4. Ο Ι βάρβαροι πού Αντιμετώπισε και έναντίον τών όποιων προστάτευσε τόν 'Ελληνισμό τής 
Δύσεως ό Ίέρ ω ν  (τύραννος τών Συρακουσών 478- 467 ) δέν ήταν ot Καρχηδόνιοι, άλλά οΐ *Ετροΰ· 
σκοι. Είνα ι περίφημη ή νίκη του 'Ιέρωνος έναντίον τών Έτρούσκω ν στήν Κύμη τής Καμπανίας (474).

5. Πρβλ. 333 b- c .
6 . eO Πλάτων έτοιμάζεται ίσως νά τούς άποτρέψει άπό κάποιο ένδεχόμενο λάθος, σταματάει 

δμως, γ ιά  νά μήν πει, Εστω και ύπό τύπον συμβουλής, κάτι δυσάρεστο^, πού θά μποροΰσε νά θεω
ρηθεί κακός οΙωνός.
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άποτελεΐν' αΐ δέ ήσαν, άκηκόατε παρ’ έμοΰ σαφώς *’ τόν δέ μή δυνάμενον 
ύμών Δωριστί ζην κατά τά πάτρια a, διώκοντα δέ τόν τε τών Δίωνος σφαγέων καί 

d τόν Σικελικόν βίον, μήτε παρακαλεϊν, μήτε οΐεσθαι πιστόν άν τι καί ύγιές πρά- 
ξαί ποτε, τούς δέ άλλους παρακαλεϊν έπί πάσης Σικελίας κατοικισμόν τε καί 
ισονομίαν έκ τε αύτής Σικελίας καί έκ Πελοποννήσου συμπάσης, φοβεϊσθαι 
δέ μηδέ ’Αθήνας *’ είσί γάρ καί έκεΐ πάντων άνθρώπων διαφέροντες πρός 
άρετήν, ξενοφόνων τε άνδρών μισουντες τόλμας. εί δ’ ουν ταΰτα μέν υστέρα 

e γένοιτ’ άν, κατεπείγουσιν δέ ύμάς αί τών στάσεων πολλαί καί παντοδαπαί 
φυόμεναι έκάστης ήμέρας διαφοραί, είδέναι μέν που χρή πάντα τινά άνδρα, 
ώ καί βραχύ δόξης όρθής μετέδωκεν θεία τις τύχη, ώς ούκ εστιν παΰλα κακών 
τοΐς στασιάσασιν, πρίν άν οί κρατήσαντες μάχαις καί έκβολαΐς άνθρώπων 
καί σφαγαϊς μνησικακοΰντες καί έπί τιμωρίας παύσωνται τρεπόμενοι τών έχθρών, 

337 έγκρατεΐς δέ δντες αύτών, θέμενοι νόμους κοινούς μηδέν μάλλον πρός ήδονήν 
αύτοΐς ή τοΐς ήττηθεΐσιν κειμένους, άναγκάσωσιν αύτούς χρήσθαι τοΐς νόμοις διτ· 
ταϊς οϋσαις άνάγκαις, αίδοϊ καί φόβω' φόβω μέν διά τό κρείττους αύτών είναι δει- 
κνύντες τήν βίαν, αίδοΐ δέ αυ διά τό κρείττους φαίνεσθαι περί τε τάς ήδονάς καί 
τοΐς νόμοις μάλλον έθέλοντές τε καί δυνάμενοι δουλεύειν. άλλως δέ ούκ έστινώς 

b άν ποτε κακών λήξαι πόλις έν αύτή στασιάσασα, άλλά στάσεις καί έχθραι καί 
μίση καί άπιστίαι ταϊς οΰτω διατεθείσαις πόλεσιν αύταΐς πρός αύτάς άεί γίγνε
σθαι ψιλεΐ. τούς δή κρατήσαντας άεί χρή, δτανπερ έπιθυμήσωσιν σωτηρίας, αύ
τούς έν αύτοΐς άνδρας προκρΐναι τών Ελλήνων οΟς άν πυνθάνωνται άρίστους όν
τας, πρώτον μέν γέροντας, καί παϊδας καί γυναίκας κεκτημένους οίκοι καί προ
γόνους αύτών δτι μάλιστα πολλούς τε καί άγαθούς καί όνομαστούς καί κτήσιν 

c κεκτημένους πάντας ίκανήν4, άριθμόν δέ είναι μυριάνδρφ πόλει πεντήκοντα 
ίκανοί τοιοΰτοι. τούτους δή δεήσεσιν καί τιμαΐς δτι μεγίσταις οϊκοθεν μεταπέμ- 
ψασθαι, μεταπεμψαμένους δέ όμόσαντας δεΐσθαι καί κελεύειν θεϊναι νόμους, μήτε 
νικήσασιν μήτε νικηθεΐσιν νέμειν πλέον, τό δέ ίσον καί κοινόν πάση τή πόλει. τε- 
θέντων δέ τών νόμων — έν τούτω 5 δή τά πάντα έστίν. άν μέν γάρ οί νενικηκότες 
ήττους αύτούς τών νόμων μάλλον τών νενικημένων παρέχωνται, πάντ’ έσται σω- 

d τηρίας τε καί εύδαιμονίας μεστά καί πάντων κακών άποψυγή' εί δέ μή, μήτ’ έμέ 
μήτ’ άλλον κοινωνόν παρακαλεϊν έπί τόν μή πειθόμενον τοΐς νυν έπεσταλμένοις. 
ταΰτα γάρ έστιν άδελφά ών τε Δίων ών τ’ έγώ έπεχειρήσαμεν Συρακούσαις εδ 
φρονοΰντες συμπράξαι, δεύτερα μήν πρώτα δ’ ήν α τό πρώτον έπεχειρήθη μετ’ 
αύτοΰ Διονυσίου πραχθήναι πάσιν κοινά άγαθά, τύχη δέ τις άνθρώπων κρείττων 

e διεφόρησεν. τά δέ νΰν ύμεΐς πειράσθε εύτυχέστερον αύτά άγαθή πράξαι μοίρα καί 
θεία τινί τύχη.

( ’Ακολουθεί)

1. Τό συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα τοϋ Δίωνος ίξέθεσ ί ό Πλάτων στό 335 a-b.
2. Οί Συρακοΰσες ήταν δωρική άποικία· γ ι ’ αυτό τό δωριστί ζην είναι πάτριον.
3. Πρβλ. 334 b-c.
4. Δέν πρόκειται βέβαια έδώ γ ιά  τό άπόλυτο δέον τής μορφής του πολιτικοΰ άρχηγοΰ κατά 

τόν Πλάτωνα. Ο Ι άριστοι (στό έπίθετο θά πρέπει νά δώσομε έδώ καθαρά ήθική σημασία, είναι οί 
δωριστί ζώντες 336c), γέροντες, παϊδας και γυνα ίκας κεκτημένοι οίκοι κα ί προγόνους αύτών ότι 
μάλιστα πολλούς τε και άγαθούς και όνομαστούς καί κτήσιν κεκτημένοι Ικα νήν δέν είναι οί ψι- 
λοσοφοϋντες πού άπαιτεΐ ό Πλάτων ώς πολιτικούς άρχηγούς στήν Ιδ ια  τήν 7. Έπιστολή 326a - b. 
Κα ί ό λόγος είναι καθαρά Ιστορικός : Βασ ιλ ικοί άνδρες, φιλοσοψουντες δέν ύπάρχουν στή Σ ικ ε 
λία του 352 — καί ό Πλάτων τό ξέρει. Ή  Πολιτεία δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί. Τό μόνο πού 
μπορεί νά έπιτευχθεΐ μέ τίς προσωπικές δυνάμεις πού ύπάρχουν, είναι κάποια πολιτική σταθερότης 
καί όμαλότης, είναι ή κακών άποφυγή 337d. Σ* αύτοΟ τοΟ σκοποΰ τήν πραγματοποίηση άποβλέπει 
έδώ ό Πλάτων.

5. "Ο λα  έξαρτώνται άπό τή στάση πού θά τηρήσουν οί κρατήσαντες άπέναντι τών τεθέντων νόμων.
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— άς μή ποΰμε τίποτα δυσάρεστο, γιά τό καλό. "Ομως σ’ έσάς, τούς φίλους τοΰ 
Δίωνος, δίνω τήν έξης συμβουλή : Μιμηθήτε τον στήν άγάπη του γιά τήν πατρίδα καί 
στή σωφροσύνη τής ζωής του, καί μέ καλύτερους οιωνούς έπιχειρήστε νά πραγμα
τοποιήσετε τούς σκοπούς του ( ποιοι ήταν, σάς τό είπα έγώ καθαρά2). "Οποιος 
δμως δέ μπορεί νά ζήσει δωρικά,σύμφωνα μέ τά πατροπαράδοτα*, παρά άκολουθεΐ 

d  τή ζωή τών δολοφόνων τοΰ Δίωνος καί τή ζωή τή Σικελική, αύτόν οΰτε νά τόν κα- 
λεΐτε, οΰτε νά έχετε τήν ιδέα δτι θά έκανε ποτέ του τίποτα στερεό καί γερό' τούς 
άλλους δμως νά τούς καλέσετε νά συνεργασθοΰν μαζί σας γιά τόν άποικισμό καί 
τήν άποκατάσταση τής ισονομίας σ’ ολόκληρη τή Σικελία, είτε προέρχονται άπ’ 
τήν ίδια τήΣικελία, είτε άπ’ όποιοδήποτε μέρος τής Πελοποννήσου, καί μή φοβηθήτε 
οΰτε τή ν ’Αθήνα 4' γιατί ύπάρχουν κι’ έκεΐ άνθρωποι πού ξεχωρίζουν άνάμεσα σ’ 
δλους γιά τήν άρετή τους καί μισοΰν τό θράσος έκείνων πού σκοτώνουν τούς ξέ- 
νους^τους. Κι’ άν σκέπτεστε πώς αύτά μποροΰν νά γίνουν κι’ άργότερα, κι’ έκεΐνο 

e πού σάς βιάζει πρός τό παρόν είναι οί πολλές καί διάφορες διενέξεις πού γεννιοΰν- 
ται κάθε μέρα άνάμεσα στά κόμματα, πρέπει νά ξέρει καθένας, πού κάποια θεία 
τύχη του εχει χαρίσει έστω καί μικρή ικανότητα γιά σωστή άντίληψη τών πραγ
μάτων, δτι δέν ύπάρχει σωτηρία γιά δσους άγωνίζονται γιά πολιτική έπι- 
κράτηση, παρά δταν, έκεΐνοι πού μιά φορά κέρδισαν τήν ύπεροχή, πάψουν νά 

337 έκδικοΰνται μέ μάχες, έξορίες καί σφαγές, καί άφοΰ γίνουν οί ίδιοι κύριοι του 
έαυτου τους, θέσουν νόμους κοινούς, πού ή ισχύς τους δέ θά είναι καθόλου πιό 
εύχάριστη σ’ αύτούς παρά στούς νικημένους, καί τούς άναγκάσουν έτσι νά συμ
μορφώνονται μέ τούς νόμους ύποκύπτοντας σ’ ένα διπλόν εξαναγκασμό: τή 
ντροπή καί τό φόβο. Φόβο, έπειδή θά είναι δυνατώτεροί τους, άφοΰ θά δείχνουν 
δτι μποροΰν νά χρησιμοποιήσουν βία' ντροπή πάλι, έπειδή θά δείχνονται δυνατώ- 
τεροι καί άπέναντι στίς ήδονές, καί μέ τό νά έχουν περισσότερη θέληση καί δύ
ναμη νά ύποτάσσονται στούς νόμους. Διαφορετικά, δέν είναι δυνατόν ν’ άπαλλα- 

b χθεΐ άπό τίς συμφορές μιά χώρα πού μπήκε σ’ έμφύλιο πόλεμο, παρά κομματικοί 
άνταγωνισμοί καί έχθρες καί μίση πρός τόν ίδιο τόν έαυτό τους συνηθίζουν πάν
τοτε νά γεννιούνται στίς χώρες πού ή έσωτερική τους κατάσταση διαμορφώ
θηκε έτσι. ’Εκείνοι λοιπόν πού επικρατούν κάθε φορά, πρέπει, δταν θελήσουν 
νά σωθοΰν, νά διαλέξουν οί ίδιοι καί νά πάρουν γιά συνεργάτες τους τούς 
άνθρώπους έκείνους, γιά τούς όποίους θά έχουν μάθει δτι είναι οί καλύτεροι 
μέσα στήν Ελλάδα' κι’ αύτοί πρέπει πρώτα νά είναι ήλικιωμένοι, έπειτα νά 
έχουν στήν πατρίδα τους παιδιά καί γυναίκες καί προγόνους, δσο τό δυνατόν 
περισσότερους καί καλύτερους καί όνομαστότερους, καί περιουσία νά έχουν δλοι 

c τους άρκετή4, δσο γιά τόν άριθμό, πενήντα άπ’ αύτούς είναι άρκετοί γιά μιά 
πόλη δέκα χιλιάδων κατοίκων. Αύτούς λοιπόν πρέπει νά καλέσουν άπ’ τήν πα
τρίδα τους μέ παρακλήσεις καί τιμές δσο τό δυνατόν μεγαλύτερες, κι’ άφοΰ τούς 
καλέσουν, νά τούς ύποβάλουν τήν παράκληση καί νά τούς άναθέσουν νά συντάξουν 
νόμους, άφοΰ προηγουμένως όρκισθοΰν δτι δέ θά μεροληπτήσουν ουτε ύπέρ τών νι
κητών ουτε ύπέρ τών νικημένων, άλλ’ δτι θά θέσουν νόμους ίσους καί κοινούς γιά 
δλους τούς πολίτες. Κι’ δταν τεθοΰν οί νόμοι5— άπ’ αύτό έξαρτώνται δλα'γιατί άν 
οί νικητές δείξουν περισσότερη ύποταγή στούς νόμους παρά οί νικημένοι, τότε θά 

d έπικρατήσει παντού άσφάλεια καί εύδαιμονία καί θά έχουν άποφευχθή δλα τά 
κακά' άλλιώς νά μή καλεΐτε οΰτε έμένα οΰτε κανέναν άλλον γιά νά βοηθήσει 
έκεΐνον πού δέν έννοεϊ νά πεισθεϊ σέ δσα μέ τό τωρινό μου γράμμα σάς συμβου
λεύω. Γιατί πρόκειται γιά τόν ίδιον έντελώς σκοπό πού καί ό Δίων κι’ έγώ, θέ
λοντας τό καλό τών Συρακουσών, έπιχειρήσαμε μαζί νά πραγματοποιήσομε, είναι 
δμως τώρα ή δεύτερη φορά. Πρώτη ήταν ή προσπάθεια πού έγινε στήν άρχή, μαζί 
μέ τό Διονύσιο, νά πραγματοποιηθεί τό κοινό γιά δλους άγαθό, μιά τύχη δμως, 

e δυνατώτερη άπ’ τούς άνθρώπους, τή ματαίωσε. Αύτόν τόν ίδιο σκοπό νά προσπα
θήσετε τώρα έσεϊς μέ περισσότερη έπιτυχία νά πραγματοποιήσετε, έχοντας τή 
βοήθεια μιάς καλής μοίρας καί κάποιας θείας τύχης. ( ’Ακολουθεί)



Σ Η Μ Ε I Ω Μ ΑΤ Α
Τό γλωσσικό ζήτημα σήμερα.

Οί διαλέξεις τοΰ κ. Μ. Τριανταφυλλί δη πού 
έγιναν τοΰτο τό μήνα, άνακίνησαν πάλι ενα 
ζήτημα πού αξίζει νά μας απασχολήσει, 
επειδή, ιδωμένο άπό διαφορετική σκοπιά, 
εχει καί σήμερα σημασία για την άνάπτυξη τοΰ 
πολιτισμοΰ μας. Θά προσπαθήσουμε νά διατυ
πώσουμε κάποιες σκέψεις, δχι τελειωτικά οια- 
μορφωμένες καί κάπως σχηματικές ίσως, που γι 
αύτό άκριβώς δέν εμφανίζονται με αξιώσεις συγ
κεκριμένων λύσεων. 'Απλώς, γυρεύουν να εκφρα
σουν μιάν άποψη .τοΰ ζητήματος, δπως τη θεω
ρούμε σήμερα μέ τίς ύπάρχουσες δυνατότητες 
μας, νά άναζητήσουν καί νά διαγράψουν κάπως 
σχηματικά — τό επαναλαμβάνουμε — τήν πο
ρεία πού θά πρέπει ν’ ακολουθήσουμε με την 
πράξη.Καί πρώτα - πρώτα, θά θέλαμε να τονίσουμε 
τοΰτο, πού θά μάς βοηθήσει κατόπι στή σύγ
χρονη τοποθέτηση τοΰ προβλήματος τής γλωσ
σάς : δτι δηλαδή σήμερα γιά μάς δ δημοτικι
σμός δέν είναι — δέ μπορείς ουτε πρεπει να 
είναι — πρόβλημα ιδεολογικό, ετσι δπως το έψη
σαν καί τό πραγματοποίησαν οι αλλοτινοι θεω
ρητικοί του.

Τότε ό αγώνας στρεφόταν άποκλειστικα σχε
δόν γύρω άπό τήν άμεση άνάγκη τής επικρά
τησης τής δημοτικής, καί ή μοιραία φανατική 
προσήλωση, πού δημιουργούσε ό ανταγωνισμός 
πρός τήν πανίσχυρη αντίπαλη παράταξη, δεν εί
χε επιτρέψει, άκόμη καί στούς αριστούς, να δι
ευρύνουν τόν ορίζοντα τής σκέψης καί τής Ορα
σης τους καί σέ άλλα ούσιαστικώτερα πνευμα
τικά πεδία. Μοναδικό σχεδόν πνευματικό πρό
βλημα ήταν τό γλωσσικό, Ισως καί̂  γιατί το ε
πέβαλλε ή άνάγκη τής ιστορικής έκείνης στιγ
μής, ίσως δμως καί γιατί ή γενική πνευματική 
άνάπτυξη τοΰ έθνους δέν είχε άκόμη τή δυνα
τότητα νά προβάλει καί α λ λ α  προβλήματα, που 
μοιραία καί άναπότρεπτα θ’ άπαιτοΰσαν διαςπν 
ρετικήν άντιμετώπιση καί αύτοΰ τοΰ ίδιου τοΰ 
γλωσσικού ζητήματος. Γ ι ’ αύτό, θά μπορούσαμε 
νά ποΰμε. δτι τό έργο πού έπιτέλεσαν οί_ θεωρη
τικοί τοΰ δημοτικισμού, δέν έχειγιά^ μάς καθα
ρά πνευματικό νόημα, άλλά μας επιβάλλεται 
μέ τή σημασία καί τήν άξία μιάς ηθικής στά
σης, πού δέ μπορούσε άλλωστε παρά νά ξυπνή
σει καί νά γονιμοποιήσει άμεσα τό πνεΰμα. Χα- 
ρη σ* αυτούς, ό αγώνας για τήν επικράτηση τής 
ζωντανής γλώσσας μας εχει κριθεϊ στή συνείδη
ση τοΰ έθνους, καί, δεοντολογικά τουλάχιστον,

τό πρόβλημα τοΰ δημοτικισμού δέν υπάρχει πιά. 
Χάρη σ* αυτούς άκόμη, μποροΰμε σήμερα έμεΐς, 
ανεμπόδιστοι άπό τούς περισπασμούς πού δημιουρ
γούσαν οι γλωσσικές διαμάχες, νά τραπούμε προς 
ιήν αναζήτηση καί τή θεμελίωση τοΰ πνευματι- 
κοΰ μας πολιτισμοΰ. Μιλάμε βέβαια μόνο γιά τή 
θεωρητική πλευρά τοΰ ζητήματος, και μονο σχε
τικά μ* αύτήν εύσταθοΰν όσα λέμε. Γιατί τα ε
πιτεύγματα τής Λογοτεχνίας παραμένουν, στο 
γλωσσικό τομέα, άνομφισβητητα, · καθώς άλ
λωστε πρέπει νά όμολογηθεΐ οτι αναμφισβήτη
τη είναι καί ή συμβολή τών θεωρητικών στήν 
επίλυση τοΰ προβλήματος μέσα στή Λογοτεχνία.

Στίς διαλέξεις πού άναφέραμε, ό κ. Μ. Τριαντα- 
φυλλίδης φάνηκε σά νά ήθελε νά παρίδει τή ση
μερινή πραγματικότητα, διατηρώντας τήν παλια 
έκείνη, καί σέ μάς τούς ίδιους άλλωστε τόσο οι- 
κείαν ατμόσφαιρα τής μάχης για τή δημοτικη. 
Καί κατά κάποιον τρόπο, μάς υπόδειξε ποος χρέ
ος μας είναι πάντα ν’ αγωνιζόμαστε για την κα
ταστολή τής γλωσσικής αντίδρασης. Δέ θελουμε 
καθόλου ν’ άρνηθοΰμε πώς υπάρχουν, και μάλι
στα καί σέ κάποια καίρια σημεία, εστίες ισχυ
ρές αύτής τής αντίδρασης. Άλλά οι κίνδυνοι 
τοΰτο ι, τόσο έξωτερικοί άλλωστε, δέ μποροΰν 
πιά, όσο κι’ άν επιβραδύνουν τό τελειωτικό κα
ταστάλαγμα σέ μιάν ορισμένη γλωσσική κατα- 
σταση, νά άνακόψουν τό δρομο που πολύμοχθα 
χάραξε καί αποφασιστικά ακολουθεί τό ίστορικο 
πνεΰμα. _ , Τ

"Ετσι, γιά μάς σήμερα δέ μπορεί να 
κύριος αγώνας ή καταστολή τής αντίδρασης. Τον 
αγώνα τοΰτο τόν κέρδισαν οι παλαιοτεροι, σε 
μάς δέ θά ταίριαζε ν’ αγωνιζόμαστε κερδισμέ
νους αγώνες.

Αύτό όμως δέ σημαίνει, βέβαια, οτι το 
ζήτημα τής γλώσσας δέν υπάρχει και για μάς, 
καί δτι δέν έχουμε νά διεξαγάγουμε δυσκολους 
άκόμη αγώνες γιά τήν κατακτηση της. Μονο που 
δ αγώνας είναι τώρα ουσιαστικωτερος, εσωτερι- 
κώτερος. Φθάνουμε πιά στή δυνατότητα, καί μά
λιστα στήν άνάγκη σχεδόν, ν’ αντιμετωπίσουμε το 
ζήτημα τής γλώσσας στήν αληθινή πνευματική 
του φύση καί σ’ δλη τήν έκταση τής σημασίας του.

Σήμερα, ή εισβολή άπειρων νέων πνευματι
κών ρευμάτων, πού δημιουργεί στην κάθε ξυπνή 
συνείδηση καί άπειρα, δλοένα ανανεουμενα ιτρο-
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βλήματα, μ̂οιραία έστρεψε αλλού τήν προσοχή 
και μετατόπισε τό κέντρο τής πνευματικής δρά
ση; σέ περιοχές άλλες, έτσι πού καί τό πρόβλη- 
μα τής γλώσσας είμαστε άναγκασμένοι καί πρέ 
πει νά τό θειοροΰμε διαφορετικά. Δέν αρκεί δη
λαδή σήμερα η άπλή επικράτηση τής δημοτι- 
κής, αλλά τό ζήτημα είναι πώς θά πλαστεί, πώς 
θα μορφοποιηθι-ί, σύμφωνα μέ τή φύση της βέ
βαια, ώστε νά μπορέσει νά βοηθήσει άξια τό 
πνεΰμα̂  πού γυρεύει μ* αύτήν νά έκφρασθεΐ.

Σ αυτό τόν αγώνα πού διεξάγεται γιά τήν έκ
φραση, πολλά παραστρατήματα έπαπειλοΰνται 
και θά γίνουν — παραστρατήματα πού συνα
κολουθούν πάντοτε κάθε κρίσιμη μεταβατική 
στιγμή καί καθε ανήσυχη καί εντατική ανα
ζήτηση. "Ομως, ας μή φαντασθοΰν οί άλλοτινοί 
αγωνιστές, πού αφιέρωσαν τίς δυνάμεις τους 
γιά νά διαμορφώσουν εναν, δσο γίνεται, κα
θαρότερο γλωσσικό τύπο, δτι ανεύθυνα καί επι
πόλαια προσπερνάμε κάθε δυσκολία πού παρου
σιάζει το δύσκαμπτο άκόμη υλικό, άδράχνοντας 
την πιό εύκολη λύση, παραβιάζοντας τήν καθα
ρότητα τοΰ γλωσσικού αισθήματος, παρεισάγον
τας στήν έλληνική έκφραση καί σκέψη τρόπους 
και νοήματα πού τής είναι ξένα. Θά θέλαμε άλ 
λωσιε νά τονίσουμε, δτι ή έλληνική σκέψη καί

ή ελληνική έκφραση δέν ήταν ποτέ, ούτε μπορεί 
να είναι κάτι πάγια δοσμένο, άλλά κάτι πού άέ- 
ναα εξελίσσεται καί πέρνει διαφορετικές μορφές, 
σύμφωνα μέτίς άνάγκες καί τίς δυνατότητες 
των ιστορικών της φορέων.
„ Δέ„ θέλουμε καθόλου ν’ άρνηθοΰμε, βέβαια, 
οτι ολοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε ύποστεΐ καί 
κινδυνευουμε κάθε στιγμή νά ύποστοΰμε ξενικές 
επιδράσεις. '̂Αλλά καί αύτές άκόμη, γιά ν’ άφο- 
μοιωθοϋν, ή καί γιά ν’ άποτιναχτοϋν, αν θέλε- 
τ,ίΛ π?®πει ν“  Υμνούν συνειδητές, — καί πώς 
αλλιώς μπορεί νά γίνουν, άν δχι μέ τήν έκφραση ; 
Κι αυτο βέβαια δέν κατορθώνεται άκαριαϊα.

Γ 1® να κατακτήσουμε τον έαυτό μας, τήν έλ- 
ληνικη μας_ υπόσταση, θά πρέπει νά δώσουμε 
, ί- °  ?ε °^re τ“  προβλήματα πού μάς βασα

νίζουν σήμερα καί γυρεύουν άπό χάος νά γίνουν 
κόσμος πνευματικών μορφών. "Ο,τι είναι ξένο 
προς τό ελληνικό πνεΰμα καί δέν επιδέχεται ελ
ληνική λυση, από μόνο του θά παραμεριστεί.

, ετσι, μέσα από τα διάφορα περιβλήματα 
που ο αγώνας μας, μοχθώντας νά τήν προσπελά
σει, περαστικά τής δρισε, ή έλληνική σκέψη θά 
αναδυθεΐ γιά νά πλάσει μέ τό λόγο, καί στήν 
ιστορική τούτη στιγμή, κάποια τελειωτική μορφή 
που αξια θα περιβάλει τήν άΐδια ούσία της..

Οί συνεργάτες τοΟ περιοδικοί}.
Οπως φαίνεται *αί στό προγραμματικό άρ- 

θ·ρο τού περιοδικού, τό έργο του δέ μπορεί νά 
ολοκληρωθεί μέ τή συνεργασία μόνο τών προ· 
σωπων πού είχαν τήν πρωτοβουλία τής ίδρυσής 
του. Και δέ μπορεί να ολοκληρωθεί, δχι μόνο 
γιατι̂  δέ θά έφθαναν οί δυνάμεις τοΰ στενοΰ 
αυτοΰ κύκλου, άλλά γιατί άκριβώς έργο τοΰ 
περιοδικοΰ είναι κατ’ εξοχήν ή πνευματική κι
νητοποίηση τών νέων καί ή άνάδειξη προσώ
πων που συνειδητά θ’ άντιμετωπίσουν τά θε
μελιακά προβλήματα τοΰ πολιτισμοΰ μας. Πο
λιτισμός άλλωστε, στήν αληθινή του έννοια, δέν 
είναι μόνο άντικειμενική δημιουργία πνευματι
κών μορφών, άλλά καί ύπαρξη ζωντανών προ· 
σωπων με δημιουργική πνευματικότητα καί 'μέ 
κοινωνικός καί πολιτικό ήθος.

"Ετσι, οποίες έπιτυχίες κι’ αν είχε πρός άλ- 
ς,, κατευθύνσεις, τό περιοδικό δέ θά θεωροΰ- 

σε οτι άρχισε τήν πραγματοποίηση τοΰ κύριου 
σκοποΰ του, άν δέ μπορέσει νά συνενώσει στήν 
επιδίωξη σύγχρονων άξιών πολιτισμοΰ touc 
νέους που έχουν _ γνήσια πνευματικά ενδιαφέ
ροντα. Οι παλαιοτεροι άρχισαν ήδη νά εκφρά
ζουν τήν εκτίμησή τους πρός τό περιοδικό, καί 
την προθυμία τους νά ένισχύσουν θετικά τήν 
προσπαθεια του. Έτσι, σ’ αύτό τό τεΰχος έ
χουμε τη χαρά νά δημοσιεύουμε τή συν
εργασία που ειδικά μας πρόσφεραν εκλεκτές 
πνευματικες προσωπικότητες τοΰ τόπου, ό κ’ 
Αγγελος Σικελιανός καί ό Καθηγητής τοΰ Πα

νεπιστήμιου κ. Κωνσταντίνος Τσάτσοο. "Οσο δ
μως κι αν μας ικανοποιεί μιά τέτοία ένθαρ-

ρυντική̂  συμβολή, δ,τι κυρίως μας ενδιαφέρει 
είναι οι νεοι να εννοήσουν τήν άποστολή τοΰ 
περιοδικοΰ και ν’ ανταποκριθοΰν έμπρακτα στίς 
επιδιώξεις του.
. Σημαντικό δέν είναι νά δημοσιεύονται μόνο 

οί πιό ουσιαστικές έστω μελέτες στίς σελίδες 
του περιοδικοΰ. Τό σημαντικώτερο είναι, οί 
σκέψεις πού αναπτύσσονται κάθε φορά νά γίνον- 
Ταΐ “ Ί50·?!1®? γιά συνειδητή άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων πού θίγουν, καί έτσι ίσως καί 
προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία κάποιας ένιαί- 
ας στό γενικό τ̂ης πνεΰμα συνείδησης. Ου
σιαστικό, λοιπόν, έπίτευγμα αύτής τής 
προσπάθειας, θά ήταν τά προβλήματα πού προ
βάλλει τό περιοδικό νά γίνονταν σέ δλους προ
σωπικά προβλήματα, και οί μορφές τοΰ πνεύ
ματος πού εμφανίζει, γόνιμα στοιχεία γιά τήν 
πνευματική συγκρότησή τους.

Η συνεργασία δμως τών νέων στήν προσπά
θεια τοΰ περιοδικοΰ πρέπει άκόμη νά εκδηλω
θεί καί μέ άμεση πρωτοβουλία. Είδικώτερες υ
ποδείξεις πρός αύτή τήν κατεύθυνση δέν είναι 
αναγκαίες, οϋτε κάν δυνατές. Περιμένουμε, στόν 
κύκλο τών προβλημάτων πού έχει κάπως δια- 
γραφεί μέ τήν έκφραση τών "έπιδιώξεων τοΰ
περιοδικού στο προηγούμενο τεΰχος μας, νά
ξεχωρίσουν μόνοι τους θέματα μελετών, είτε 
γενικώτερα είτε συγκεκριμένα, καί δταν φτά
σουν νά τ’ αναπτύξουν μέ άρτιότητα Ικανο
ποιητική γιά τούς ίδιους, νά μας στείλουν 
την εργασία τους μέ τή συνείδηση δτι τήν εμπι
στεύονται στό περιοδικό τους.


