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Μάς λένε άπό μερικές μεριές: τί σάς ώφελεϊ η γνώση καί η έπιστήμη ; 
καί σέ τί σάς βοηθάει η λογική; Ή ζωή δέ ξαίρει τούς νόμους πού τίς αποδίδε
τε καί πού δέν είναι παρά καθαρά κατασκευάσματα τού νού σας. Υπάρχει ϊσως 
στη λειτουργία της καί στά γεγονότα πού την εκδηλώνουν μιά υπέρτερη νο
μοτέλεια. Δέν έχει δμως καμμιά σχέση μέ τά θεωρήματα σας καί τήν ύποτιθε- 
μένη άναγκαστικότητα τους, καί μάταια προσπαθείτε νά τήν κλείσετε σ’ αύτήν. 
Τή ρυθμίζει κάποιος νόμος, άν θέλετε νά τον ονομάσουμε έτσι Ό νόμος αύτός 
είναι τής αρρυθμίας καί τού παραλογισμού. Προσπαθείτε νά κυριαρχήσετε στά 
γεγονότα καταλαβαίνοντας τήν άρχή καί τή λογική τους. Γιά νά τό πετύχετε 
θά έπρεπε νά καταλάβετε τήν αναρχία καί τόν παραλογισμό τους. Ό σκοπός 
σας λοιπόν νά προετοιμάσετε τό αύριο, τό μέλλον, είναι αδύνατος. Παραδέρ
νετε στήν αύταπάτη καί στή χίμαιρα. Τό μέλλον είναι ένα έρωτηματικό, πού 
ή απάντηση πού θά τού δοθεί έξαρτάται άπό χίλιους τόσους άγνώστους καί 
άστάθιιητους παράγοντες. ΓΓ αύτό δέν ύπάρχει παρά τό σήμερα. Τό είπε καί ό 
Θεός: «Δός ήμΐν, κύριε/ τόν άρτον ημών τόν έπιούσιον». Είναι τό μόνο πού 
μπορούμε νά συλλάβουμε. Είναι τό μόνο πάνω στό όποιο μπορούμε νά κυριαρ
χήσουμε. Τί άλλο θά είπούν δλα αύτά παρά πώς ή έπανάσταση πού γυρεύουμε, 
άναγκαία τοποθετημένη στό αύριο, άφού τό σήμερα γυρεύει νά ανατρέψει, 
είναι μιά χίμαιρα δχι τού παραλογισμού, άλλά τής λογικής, πού ύποθέτει τόν 
έαυτό της ικανό νά κυβερνήσει τή ζωή, ένώ δέν είναι ; Ή τελευταία, ή λο 
γική, μάς εμποδίζει νά κάνουμε τήν έπανάσταση καί άπό πραγματιστές πού 
λέμε πώς ήμαστε, μάς κάνει ένατενιστές μιάς χίμαιρας, πού παρακολουθούμε 
χωρίς νά μπορούμε νά τή φτάσουμε. Τά γεγονότα δέν παρακολουθούν τή 
λογική μας. Είναι άνίκανη νά τά συλλάβει. ’ Ας άφίσουμε λοιπόν τό αύριο καί 
άς άρκεστούμε στό σήμερα. Κι’ άς τό ζήσουμε παραλογιζόμενοι καί πιστεύον-

33



τας. Νά ό δρόμος τής σωτηρίας. Ό ιδαλγός ιππότης τής χίμαιρας καί τοΰ 
παραλογισμοΰ, πού τόσο αργήσαμε νά νιάισουμε τή συμβολική σημασία του, 
άς γίνει ό οδηγός μας στήν προσγείοιση στήν πραγματικότητα.

'Η θέση είναι ενδιαφέρουσα. Τήν έπαναλαμβάνω όπως τή διάβασα δια
τυπωμένη τελευταία σέ άρθρο ένός άνθρώπου τής σκέψης, πού ανησυχεί γιά 
τό παρόν καί τό μέλλον καί γυρεύει τό δρόμο πρός τήν υπέρβαση τών δεινών, 
πού μάς ταλαιπωρούν. Μ’ άρέσει νά συζητώ. Νά ακούω τίς αντίθετες γνώμες. 
Νά πείθομαι ή νά πείθω, εκθέτοντας τίς δικές μου άς δοκιμάσουμε λοιπόν 
τήν αντοχή τής διατριβής περί παραλογισμοΰ.

Τό κυριότερό επιχείρημά της, τό πιό ένδιαφέρον, είναι αύτό πού απο
κρούει κάθε πραγματική βάση στή λογική μας. 'Η λογική δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τή ζωή. Ό λόγος τής είναι άγνωστος συντελεστής τής λειτουργίας 
της. Προσπαθώντας νά τή συλλάβουμε, χρησιμοποιώντας τον, πέφτουμε άκρι
βώς σ αύτό πού μισούμε: στή χίμαιρα, άφού ούσιαστικά χίμαιρα δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά τό άπραγματοποίητο καί τό ξένο πρός τή ζωή.

Παράδοξο άναποδογύρισμα άξιώνΛΟχι όμως καί τόσο ξένο καί τόσο 
άσχετο πρός τή γύρω μας πραγματικότητα.

Ολα γύρω μας δέ φαίνονται άναποδογυρισμένα ;
Αυτοί οί περίφημοι νόμοι τής ζωής καί τής ιστορίας, πού πανηγυρίσαμε 

τήν κατάκτηση τους, δέ φαίνεται νά όδηγοΰν στό αντίθετο τέρμα άπό εκείνο 
πού τούς δώσαμε ;

Είπαμε πώς ό καπιταλισμός γεννά αναγκαία τό σοσιαλισμό καί έξαφα- 
νιζεται μέσα σ αυτόν. Κι άντί γι’ αύτό τό τέρμα βρισκόμαστε μπρος στήν 
γέννηση ενός συστήματος, πού παρουσιάζεται νέο καί άσχετο πρός τόν καπι
ταλισμό χωρίς να είναι και ο σοσιαλισμός, τό φασισμό, καί πού κανένα εγχει
ρίδιο μας δεν ειχεπροβλεψει, ώς αύτή τήν παραμονή τής γέννησης του.

Μιλούσαμε για το θάνατο τοΰ κράτους, γιά τήν κυριαρχία τών μαζών 
μέσα σέ μιά δημοκρατία-χωρίς όρια.

Μόνη της ή δική μας πολιτική έφερε στήν παντοδυναμία τού κράτους, 
στό θάνατο τής δημοκρατίας, στήν παραίτηση τών μαζών άπό κάθε δικαίω
μά τους.

Είπαμε καί διακηρύξαμε ένα επιστημονικό ούμανισμό, καινούργια 
μορφή, πληρέστερη καί ολοκληρωμένη, τού κλασσικοΰ ούμανισμοΰ.

Κι’ ή έπιστήμη μόνη της παραιτήθηκε άπό τόν άδοξο ρόλο, πού θελή
σαμε να τής δώσουμε να παίζει, για νά διακηρύξει τήν άνικανότητά της νά 
μας δώσει μια καθολική ανθρώπινη συνείδηση καί έπεδόθηκε στά έργαστήρια 
της στήν άναζήτηση τοΰ Θεοΰ. Ποΰ είναι λοιπόν ή λογική μας ; Καί τελικά 
σε τι διαφέρει απ τη χίμαιρα, άφοΰ παρουσιάζεται ανίκανη νά προβλέψει, 
αρα καί νά κατευθύνει τά γεγονότα ;

Φταίει δμως πραγματικά αύτή γιά δ,τι διαδραματίζεται γύρωμας, δ
πως τό πιστεύει ό άπολογητής τοΰ παραλογισμοΰ ;

’Απαντώ : δχι.
*Αν ύπάρχει κάποιο λάθος καί κάποιο κενό αύτό τό λάθος καί αύτό τό 

κενό δέν υπάρχει στή μέθοδό μας. 'Η λογική δέν έχει άξία παρά τόσο μόνο 
δσο χρησιμεύει γιά νά βοηθεΐ στήν έξήγηση τής πραγματικότητας, πού μάς 
περιβάλλει. Έάν γελαστήκαμε λοιπόν καί φθάσαμε σήμερα άλλού άπό κεΐ πού 
λογαριάζαμε πώς θά φτάναμε τό λάθος είναι γιατί πήραμε τή λογική αύτή 
καθ’ έαυτήν ώς ιιιά αύθυπόστατη λειτουργία, ξεχωρίζοντάς την άπό τήν ούσία 
καί τό ρυθμό τής ζωής.

Δέ φταίε· λοιπόν ή μέθοδος. Φταίει μάλλον τό γεγονός πώς, σταματών
τας τή χρησιμοποίηση καί τή μεγαλύτερη άνάπτυξη τής μεθόδου, πήραμε τά 
πρώτα συμπεράσματά της καί τά μεταβάλλαμε σέ άλάθητα δόγματα, ένώ ή 
ζωή γύρω κυλούσε χωρίς εμείς νά τήν προσέχουμε καί νά τήν παρακολου
θούμε.

Έτσι μεταθέσαμε τή δράση μας. Είπαμε : ή έπανάσταση θά έρθει. Δέν 
είναι άνάγκη νά κοπιάζουμε γι’ αύτήν. Στό μεταξύ άς ασχοληθούμε μέ πράγ
ματα πιό κοντινά καί πιό άμεσα. Είναι λάθος τής μεθόδου άν, έτσι, έγκατα- 
λείψαμε τό σκοπό μας καί, μέ τήν πάλη μας σέ άλλα έπίπεδα, άπομακρυνθή- 
καμε άπό αύτόν τόσο, ώστε σήμερα νά φαίνεται ή πραγματοποίησή του μιά 
πραγματική χίμαιρα ; Ή έξέλιξη στήν ίστορία μάς παρουσιάζεται συμπληρω 
μένη καί ολοκληρωμένη Έξ άλλου άπό τήν άπόσταση πού μάς χωρίζει άπό 
τά γεγονότα βλέπουμε μόνο τίς γενικές γραμμές της καί δχι τίς λεπτομερεια
κές αποκλίσεις πού χωρίζουν τήν αρχή άπό τό τέρμα τής γραμμής Είναι λά
θος δικό μαςάν, απλοποιώντας καί σχηματοποιώντας τά πράγματα, ξεφεύγουμε 
άπό τήν έπαφή πρός τήν ούσία της καί έτσι χάνουμε τήν ικανότητα νά τά κυ
βερνούμε.

Ή προσφυγή στόν παραλογισμό τί θά είχε νά μάς ώφελήσει στήν πε
ρίπτωση αύτή ;

’Εάν ό απολογητής του έννοεϊ μέ αύτόν τόν δρο δτι πρέπει ή καθημε
ρινή δράση μας νά άποκτήσει περισσότερη θέρμη καί μεγαλύτερη εύλυγισία, 
πάει καλά. Χτυπά έτσι τό δογματισμό. Καί τό χτυπούμε καί μεΐς μαζύ του. 
Πέρα δμως άπό αύτό ;

Δέν ύπάρχει αυοιο μάς λέει. Τό μόνο χειροπιαστό είναι τό σήμερα. 
«Δός ήμΐν, κύριε, τόν άρτον ημών τόν έπιούσιον».

Ή έπάρκεια δμως αύτή καί ή ικανοποίηση μέ τό παρόν μπορεί νά πραγ
ματοποιηθεί χωρίς φαντασίες καί χωρίς παραλογισμούς. Καί δέν είναι καθό
λου προβληματική ή κατάκτηση της. ’Αρκεί νά κλειστείς στόν έαυτό σου, νά 
πάψεις νά άνησυχεΐς, νά κλείσεις τά αύτιά σου σέ κάθε ήχο καί σέ κάθε παλμό 
τής ζωής καί νά έπιδοθεΐς στήν άπόλαυση τού παρόντος, άν τό παρόν σου 
είναι ικανό νά σοΰ δώσει απολαύσεις. Γιά νά τό κάνεις αύτό δέ χρειάζεται 
ούτε χιμαιρική διάθεση, ούτε άρνηση τής λογικής, ούτε πίστη, ούτε λατρεία 
ή κατανόηση τοΰ παρεξηγημένου ιππότη τής Μάντσας. Πρός τι λοιπον ο πα- 
ραλογισμός ;

Έξ άλλου ομολογώ πώς δέν καταλαβαίνω αύτή τήν άρνηση τοΰ μέλ
λοντος. Τό παρόν δέν είναι παρά μιά στιγμή. Στήν πραγματικότητα του είναι 
άσύλληπτο. "Ερχεται καί φεύγει πρός τήν αιωνιότητα χωρίς νά μπορούμε νά 
τό κρατήσουμε στά χέρια μας. Γι’ αύτό καί ούσιαστικα η έπαρκεια στο σήμερα 
είναι ή ικανοποίηση μέ τό χθές. Ό άνθρωπος πού ή ζωή τόν ικανοποιεί, πού 
δέν τόν γεμίζει άνησυχία καί ταραχή καί άναζήτηση, νομίζει πώς ζεϊ με το πα
ρόν. Ούσιαστικά τόν τροφοδοτεί τό παρελθόν. Σ’ αύτο βρίσκει τις δυνατότητες 
τής έπάρκειας του. Τό μέλλον τροφοδοτεί τήν άνησυχία, πού δημιουργεί ή έλ
λειψη τής ικανοποίησης. Πού είναι λοιπόν ό ρόλος τοΰ παρόντος ; Δέν ύπάρ
χουν παρά δύο μορφές γιά νά τό ζήσεις. Προετοιμάζοντας τό αυριον ή παρα- 
τείνοντας τό χθές.

Υπάρχει δμως ένα τελευταίο έπιχείρημα. Μάς λέει ό απολογητής τοΰ 
παραλογισμοΰ : «Δέν είναι οίχτρότερο κατάντημα άπό τούς λογικιστές, πού 
βλέπουν ένα-ένα δλα τά συμπεράσματά τους νά βγαίνουνε λαθιασμένα. Τότες 
σοΰ λένε, πού θά βγαίνανε σωστά, άλλά έμεσολάβησε ο ταοε απρόβλεπτος πα-
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ράγοντας καί τ’ άνέτρεψε. Τότε κύριε λογικιστή η σύντροφε αλάθητε, γιατί νά 
μήν προβλέψεις τά άπρόβλεφτα καί νά μολογήσεις πού σοΰ ξεφεύγει το μέλλον 
καί μόνο τό παρόν διαθέτεις; Τότες, πώς έλέω τής λογικής σου τής ανάπηρης 
θυσιάζεις άνθρώπους καί συμφέροντα καί άρχές καί σήμερα μεταχειρίζεσαι τή 
Λογικέ) σου γιά νά δικαιώσεις τά λάθη, πού άπό τή φύση σου τήν άνάπηρη 
θαταν έν τούτοις λογικό νά προσδοκάς καί νά υπολογίζεις ;»

Θυσία άνθρώπων καί συμφερόντων καί άρχών, πού ματαιώνει καί κά
νει άσκοπη ένα λάθος, τό άπρόβλεπτο. Πραγματικά συμβαίνει αύτό. Άλλά καί 
πάλι πρός τί ό παραλογισμός ; Θά έδινε άσφαλέστερα τό νήμα τοΰ μέλλον
τος; Δέ μάς τό λέει ό άπολογητής του, ούτε φαίνεται νά τό πιστεύει,άφοΰ τό ά- 
ποκλείει.’Αφοΰ λοιπόν δέ θά τό πετύχαινε αύτό δέ θά έκανε περισσότερες καί μεγα
λύτερες τίς θυσίες,έστω καί άν περιόριζε τήν άκτίνα τής δράσης μας στό παρόν; 
Τίποτε δέ δημιουργεϊται χωρίς θυσίες, χωρίς δαπάνη, χωρίς ένέργεια πού κατα
βάλλεται καί μεταμορφώνεται σέ πράξεις καί σέ άποτελέσματα. Ποιόςθά μπο
ροΰσε νά ύποστηρίξει πώς μεΐς γυρεύουμε νά καταργήσουμε τή δαπάνη αύτή ; 
Θά καταλήγαμε στή σταθεροποίηση, στήν αποκρυστάλλωση. Είναι άδύνατες. 
Η ζωή κυλά, καί στό κύλισμά της καταναλίσκει δυνάμεις. Τό πρόβλημα είνε 

τίς δυνάμεις αύτές νά τίς χρησιμοποιείς όπως πρέπει καί οσο πρέπει.Ό παρα- 
λογισμός, ή πίστη,ή ο,τι άλλο θέλετε έχτός άπό τή λογική, τή γνώση καί τήν 
έπιστήμη πώς θά τό κατάφερναν καλλίτερα άπό αύτή ;

Δέ φέρνει λοιπόν πουθενά ό παραλογισμός. Είναι άνίκανος νά κυβερ
νήσει τά πράγματα.θά μάς παρέδινε αντίθετα στήν άνεξέλεγκτη θέλησή τους. 
Θά μάς άφαιροΰσε άπό τά χέρια τό πηδάλιο τής διεύθυνσής τους. ”Ισως γιά 
μερικά άτομα αύτό νά είναι μιά διέξοδο. Έξαρτάται άπό τή φυσική ιδιοσυγ
κρασία τους καί άπό τόσα άλλα άκόμη.Παραλογίζομαι σημαίνει κλείνομαι στόν 
έαυτό μου καί άρνοΰμαι τούς άλλους. Δέ θέλω νά κυβερνήσω τή ζωή. Άφί- 
νουμε νά μέ κυβερνήσει, κι’ οπού μέ βγάλει, γιατί ξαίρω πώς δέ μπορεί νά μέ 
βγάλει σέ κακοτοπιά. Γιά τόν έαυτό σας καλά, κύριοι άπολογητές τοΰ παρα- 
λογισμοΰ. Μά γιά τούς άλλους, γιά τίς μάζες, γιά τήν άνθρωπότητα;Άμφιβάλλω.

Σ. ΞΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΡΟΪΔΗ'* 1

(*) Τά άλλα μέρη τής μελέτης τοΰ κ. Παράσχου γιά τό Ροΐδη, δημοσιεύτηκαν στά 
πρώτα περισυνά τεύχη τοΰ «Σήμερα».

"Οπως γιά δλους τούς νεοέλληνες συγγραφείς που άξίζουν τ’ δνομα, έτσι καί 
γιά τδ Ροΐδη, τδ γλωσσικό ζήτημα στάθηκε ένα άπδ τά πιδ μεγάλα προβλήματα τής 
ζωής του. ’Όχι τόσο περιώδυνο ίσως,άλυτα μπλεγμένο, έφιαλτικό,δσο γι’άλλους—άπό- 
δειξη δτι άραξε άμέσως στήν καθαρεύουσα καί τής έμεινε πιστδς ώς τδ τέλος —πάν
τως, δμως, πολύ σοβαρό' πρόβλημα βαθύ καί ούσιαστικό, άφοΰ ή γλώσσα θά ήταν τδ 
ύλικδ πού θά δούλευε, τ’δργανό του, καί άφοΰ κι δ Ροΐδης, σάν κάθε λογοτέχνης, 
άπδ ώρισμένη έποχή καί πέρα, τούλάχιστον, άν δχι άπ’ τήν πρώτη στιγμή πού αί- 
στάνθηκε πώς ήταν ή μοίρα του νά γράφει βιβλία, θά ταύτισε τήν άνθρωπινη του 
ύπόσταση μέ τή συγγραφική, θάνοιωσε δτι σέ ύστατη άνάλυση, ένας καλλιτέχνης δέ 
ζεί παρά μόνο γιά νά έκφράσει τό δραμα τοΰ κόσμου, δπως άντιχτυπά στήν ψυχή 
του, καί δτι δίπλα σ’ αύτό τδ σκοπό, δλοι οί άλλοι, κι οί πιδ ύψηλοί, καταντούν δευ- 
τερώτεροι.

’Όχι, λοιπόν, τόσο σάν πρόβλημα τής έθνότητάς του, σά ζήτημα ύψωμοΰ τής 
συνείδησης καί τοΰ νοΰ τών έλλήνων, τής ηθικής καί τής διανοητικής τους ζωής, 
μά, πρδ πάντων, σάν πρόβλημα άτομικό, ή γενικώτερο, ίσως, άλλ’άποκλειστικά, σχε 
δόν, λογοτεχνικό, άντίκρυσε τδ γλωσσικό ζήτημα, ό Ροΐδης.

Τραγικό δέν ήταν γι’ αυτόν δτι οί έλληνες δλοι, μά δτι οί έλληνες συγγρα
φείς δέν έχουν γλώσσα γιά νά έκφραστοΰν, ζωντανή καί ξετελειωμένη,^σάν τούς συγ
γραφείς άλλων έθνών, τούς εύρωπαίους, δργανο άρτιο, ένιαΐο, μέ τδ όποιον νά έκφρά- 
ζεται άκέριο τδ νοητικό, καί άκέριο σύγχρονα τδ συναισθηματικό έγώ τοΰ 
άνθρώπου.

Ή διαπίστωση ήταν πραγματική, πραγματικά τέτοια ήτανε ή άρρώστεια,— 
άδιάφορο άπδ ποιά σκοπιά ιδωμένη,—μά ό Ροΐδης πραχτικά, μέ τδ άτομικό του παρά
δειγμα, έκανε—σχετικά μέ άλλους, συγκαιρινούς του καί προγενέστερους—, πολύ 
λίγα γιά νά γιατρευτούμε άπ’ τήν άρρώστεια αύτή, καί θεωρητικά, άφοΰ χτύπησε 
καί έδειξε τό κακό μέ δση δύναμη πολύ λίγοι άλλοι, ύστερα, έχοντας πειστεί δτι δέ 
γιατρεύεται άπ’ τή ρίζα, ύπόδειξε φάρμακα πού θά τδ μέτριαζαν, βέβαια, μά πού 
άφήνοντάς το νά χρονίσει σέ ήπιώτερη μορφή, θά τδ έκαναν, ίσως, άγιάτρευτο. Ό
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καθαρισμός τής καθαρεύουσας πού προτείνει στά «Είδωλα» δέν έχει άλλη έννοια, 
καί,πάντως, άφήνει τό γλωσσικό ζήτημα σέ πολύ δύσκολη καμπή, καί σέ λύση πολύ 
συντηρητικώτερη, παρ’δτι ή άλλη, πού θά μπορούσε νά είναι καί ή τελική άποψη τοΰ 
Ροΐδη : ή παραδοχή στή δημοτική στοιχείων τής καθαρεύουσας, αύτών πού έστω 
καί διαφορετικού τυπικού, έχουν, ώστόσο, άφομοιωθει άπό πολύχρονη πανελλήνια 
συνήθεια, καί βρίσκουνται έπίσημα καί άναμφισβήτητα πολιτογραφημένα, δχι μονάχα 
στήν κουβέντα τών χωριών καί τών πόλεων, δπως φαίνεται άπ’ τά πιό έγκυρα γλωσ
σάρια, μά καί σέ πλήθος μνημεία δημοτικά.

Σκεπτικός, άρκετά νωχελής,.δχι τόσο έπαναστατικός έκεϊ πού θέλει κόπο καί 
θυσίες ή έπανάσταση, κατέχοντας, πρό πάντων, τέλεια τήν καθαρεύουσα καί ίκανός 
νά έχτιμήσει, δσο έλάχιστοι άλλοι, τίς έκφραστικές άρετές της —άρετές μιας γραφτής 
γλώσσας, πλαστής, μά τέλεια, σχεδόν, διαμορφωμένης, δσο κι’ οί εύρωπαϊκές, καί 
ίδια λεπτής στό μηχανισμό της - ό Ροΐδης έκλινε εύκολα, χωρίς ήθική, άλλ’ ούτε 
καί καλλιτεχνική κάν σπουδαία αντίσταση, στήν καθαρεύουσα. 'Η άντίστασή του, 
δριμύτατη, πολεμικώτατη, έμεινε θεωρητική μονάχα καί δχι· τόσο ένάντια στήν 
καθαρεύουσα,δσο σέ μιά παρόξυνση, μιά «δξεΐα έπιπλοκή» τής γλωσσικής μας αύτής 
άρρώστειας, στόν άττικισμό. Στό βάθος τά «Είδωλα» δέν είναι παρά ένας πόλεμος 
ένάντια στούς άττικιστές, (') καί μιά υπεράσπιση—δχι όλότελα, βέβαια, καθυστερη
μένη, μά μέ γνωστά άμυντικά δπλα,—τής δημοτικής, τήν όποιαν, δμως, στήν ύστερη 
στιγμή, έγκαταλείπει ό Ροΐδης.

Άπ’τό 1869 άκόμα, τή χρονιά τής όλότελα πρώτης φιλολογικής του έμφάνισης, 
στό λιγοσέλιδο πρόλογο τής μετάφρασης τοΰ«Όδοιπορικοΰ»τοΰ Chateaubriand,πήρε 
μιά στάση άπέναντι στό γλωσσικό ζήτημα ό Ροΐδης: «.’Ονομάζω, έγραφε, τήν γλώσ
σαν ήμών άμορφον καί άνεπαρκή, καθ’ δτι ή μέν καθομιλουμένη δέν άρκει εις έκφρα- 
σιν πάντων τού πνεύματος τών διανοημάτων, ή δέ λεγομένη καθαρεύουσα είναι έπι τοϋ 
παρόντος (2) σύμμικτον μόνον κράμα ποικίλων χυδαϊσμών, ξενισμών καί άρχαϊσμών».

’Αληθινά, ή τόσο σημαντική γιά τήν πρώτη άφετηρία τής έξέλιξης τών 
ιδεών τού Ροΐδη, φράση αύτή, δέν περιέχει απλούς χαραχτηρισμούς καί διαπιστώ
σεις.Υποδηλώνει,κιόλα,μιά στάση, αύτήν άκριβώς πού καί θεωρητικά καί πραχτικά 
κράτησε ώς τό τέλος τής ζωής του ό συγγραφέας τής «Πάπισσας». 'Γή δημοτική -τήν 
καθομιλουμένη, δπως τή λέγει, τήν προφορική νεοελληνική γλώσσα, —δέν τή μετα
χειρίστηκε, γιατί, μολονότι άναγνώριζε καί ήξερε τόν πλούτο καί τήν έκφραστικότητά 
της, δέν τή θεωρούσε ίκανή νά έκφράσει παρά μονάχα τό συναισθηματικό καί δχι 
καί τό διανοητικό μας έγώ,δσο δέ γιά τήν καθαρεύουσα,άφού ό ίδιος τή χρησιμοποίησε, 
έξωμαλισμένη δσο ήταν δυνατό,τήν υπόδειξε καί σάν τή μόνη κατάλληλη γραφτή 
γλώσσα μας ώς τή στιγμή πού θάπαιρνε τή θέση της ή δημοτική.

Ή εικοσαετία 1870 ώς 1890, θά μείνει στήν ιστορία τοΰ τόπου μας μονα
δική γιά τό φανατισμό καί γιά μιά έντελώς ιδιαίτερης μορφής μωρία, πού έδειξαν 
μερικοί "Ελληνες δχι τυχαίοι. Οί έλληνες αύτοί ήσαν οί άττικιστές.

Οίστρηλατημένοι άπό μιά όλότελα νοσηρή καί διεστραμμένη άρχαιολατρεία, 
πιό στενοκέφαλοι καί άπ’ τούς θεολόγους τοΰ Μεσαίωνα, κολλημένοι στό πείσμα 
τους, δπως ό Ούγκολίνο στό καύκαλο τού έπίσκοπου Ρουτζιέρι, έφεραν τέτοια άναστά- 
τωση καί τέτοιο σκοτισμό στό γλωσσικό ζήτημα, τό ήδη φοβερά σκοτισμένο, ώστε 
μονάχα μ’ έναν άμείλιχτο πόλεμο μποροΰσε ν’ άποσοβηθεΐ τό κακό πού κινδυνεύαν 
νά κάνουν. Ό σαρκασμός καί ή άγανάχτηση πού ξεπηδοΰνε παντού στά «Είδωλα» 
μάς δίνουν νά νοιώσουμε πόσο σοβαρός ήταν δ κίνδυνος αύτός.

(') «Αισχρόν σιγάν, βαρβάρους δ’ έάν λέγειν» (Πάρεργα, Π?. ιθ'). (2) Έγώ υπογραμμίζω.

Στό σύντομο, κιόλας, πρόλογο τών «Ειδώλων» συγκεφαλαιώνει ό Ροΐδης τίς 
βασικώτερες γλωσσικές του ιδέες : τήν πρώτη καί κύρια : δτι γραφτή γλώσσα δέ 
μπορεί—πρός τό παρόν—rd είναι ή δημοτική, άλλά ή καθαρεύουσα, ζωντανε
μένη, καθαρισμένη, δηλαδή, μέ τόν καιρό, και δχι μέ πηδήματα, «από τά ασυμ
βίβαστα πρός τόν προφορικόν νεκρά στοιχεία». "Οτι τό άνακάτωμα τών λέξεων δύο 
γλωσσών ή δύο περιόδων τής αύτής, είναι δυνατό, άδύνατο, δμως, τό άνακάτωμα 
τοΰ τυπικοΰ των('). "Οτι είναι άδύνατο νά χρησιμοποιηθεί στήν καθαρεύουσα κάθε τι 
πού έκφράζει τόν ψυχικό μας κόσμο (οικειότητα, θωπεία, χαριεντισμός, τό πείραγμα 
καί τό σκώμμα). (2)."0τι ή έκφραστική δύναμη τής γραφτής μας γλώσσας λιγόστεψε «κατ’ 
άκριβή άναλογίαν τοΰ ποσοΰ τής άντικαταστάσεως τών ζώντων διά νεκρών στοι
χείων». "Οτι ή γλώσσα δέν είναι έργον, άλλ’ ένέργεια, καί δτι γιά καμμιά δέ μπο
ροΰμε νά ποΰμε δτι δημιουργήθηκε, μά δτι δσο ζεί, τή δημιουργούν έκεϊνοι, πού τή 
μιλούνε.

Ματεριαλιστής καθώς ήταν, θετικιστής, μονιστής, ό Ροΐδης δέν παράλλαζε 
καί δντολογικά, μ’ άκόμα περισσότερο σ’ δ,τι άφορά τήν έρευνά τους, τά ηθικά άπό 
τά φυσικά φαινόμενα. Στήν έρευνα τής γλώσσας δέν είχε, κάν, άνάγκη νά κάνει 
αύτή τή διάκριση, γιατί, άπλούστατα, δεχόταν μαζί μέ δλους τους φυσιοκράτες έπι 
στήμονες δτι οί γλώσσες είναι φαινόμενα φυσικά, «όργανισμοί φυσικοί, ούδόλως έξαρ- 
τώμεναι έκ τής άνθρωπίνης αίρέσεως, άλλά γεννώμεναι, άναπτυσσόμεναι καί άπο 
θνήσκουσαι κατά νόμους ίδιους, ώς παν τι μετέχον ζωής»(3). Τό νά θελήσει κανείς 
ν’ άλλάξει καί ένα γραμματικό κανόνα ή καί μιά μονάχα λέξη αυθαίρετα, είναι τό 
ίδιο σά νά έπιχειρούσε «ν’ αύξήση κατά ένα δάκτυλον τό άνάστημά του ή νά μετα- 
βάλη τόν τρόπον, καθ’ δν κυκλοφορεί εις τάς φλέβας του τό αίμα»(Λ).

Γλωσσολογία είναι «ή δργανική χημεία τού άνθρωπίνου λόγου».(5), καί μετά 
βάλλεται άπό φυσική σέ ιστορική, μονάχα «μετά τήν μετάβασι/ άπό τής μελέτης 
τών φθόγγων καί τών τύπων εις τήν έξέτασιν τής έννοιας».
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(*) ’Απόδειξη δτι τά ’Αγγλικά δπου είναι ανακατωμένες ,λέξεις δύο γλωσσών, σαξονικής 
καί λατινικής, δχι δμως καί δυό τυπικά, έχουν θαυμαστήν ένότητα, ένώ τό άνακάτωμα στή δική 
μας γλώσσα δύο τυπικών, τήν κάνει φιλολογικώς άχρηστη, τόσο, ώστε νά μήν έχει γεννηθεί 
στήν Ελλάδα ούτε ένας δποφερτός κάν συγγραφέας, καί τοΰτο γιατί άν μ’ άλλους τύπους πρέ
πει δ άνθρωπος νά σκέπτεται καί νά φιλοσοφεί, καί μ’ άλλους νά έκφράζει τά αισθήματα καί τά 
συναισθήματά του, είναι άδύνατο νά δπάρξει γλώσσα, φιλολογική, γλώσσα δηλαδή πού νά 
δίνει τήν εικόνα καί δχι τό ιδεόγραμμα τών πραγμάτων. «'Η λέξις καί ή κατάληξις ή γραφο- 
μένη καί μή λεγομένη, κατά τοΰτο διαφέρει τής ζωντανής, δτι μόνο σημαίνει άλλά δέν είκονίζει 
τό πράγμα». (Ι'.ίδ. πρ. σ. θ').

(4)"Οσο γιά τό σκώμμα δ Ροΐδης, τουλάχιστον, τά κατάφερνε περίφημα μέ τήν καθαρεύουσα, 
δσο δέ θά μποροΰσε, ίσως, νά τά καταφέρει μέ τή δημοτική. Καί τά «Είδωλα» είναι γεμάτα 
άπό χαριτωμένα πειράγματα μά καί άπό τσουχτερότατες σαϊτιές. (Βλ. σελ. 77, 84, 89, 113, 115, 
152, 167, 169, 174, 182, 184). 01 ’Αττικιστές έβριζαν (βλ. σ. 44, 80), ένώ δ Ροΐδης σάρκαζε. 
Μά καί αύτός γίνεται κάποτε χυδαία έπιθετικός δπως στήν απάντησή του στόν Πολυλά («Είδωλα» 
σ. 228, 230) ή ρίχνει πολύ τόν τόνο τοΰ σκώμματός του (Έργα, III, σ. 118).

(3) Εϊδ. σ. 8. Ή γνώμη είναι τοΰ γερμανοΰ γλωσσολόγου Sleicher. «Ουδέποτε, δμως, 
λέγει δ Ροΐδης στήν κριτική του γιά τό «Ταξίδι» τοΰ Φυχάρη, (Έργα, III. 109—110) συντελεϊται 
ή μεταβολή έκ προαιρέσεως άνθρωπίνης, άλλά πάντοτε άνεπιγνώστως κατ’ άκριβή συμφωνίαν πρός 
νόμους ούχ ήττον σταθερούς καί άπαραβάτους τών διεπόντων δσα μελετά δ γεωλόγος καί δ βο
τανικός». Άλλου, ώστόσο, δέχεται δτι τούς νόμους αύτούς μπορεί νά τούς έπηρεάσει ή άνθρώπινη 
βούληση. (Άλληλογρ. μέ τόν Φυχάρη, Έργα, V, σ. 38).

(4) «Πάσα τώ δντι άσυνειδήτως έκτελουμένη έργασία (συνεπώς καί ή γλώσσα) πρέπει νά 
δποτεθή καί άλάνθαστος, διά τόν λόγον δτι δέν δπόκειται εις τάς πλάνας, τόν κάματον, τήν 
άδυναμίαν καί τάς παρεκτροπάς τής άνθρωπίνης διανοίας, άλλ’ είναι άμεσωτέρα τις έκδήλωσις 
τής «πανταχοΰ παρούσης καί τά πάντα πληρούσης» δυνάμεως εϊτε φύσις, εϊτε ένστικτον, εϊτε 
άσυνείδητον, εϊτε Πρόνοια, εϊτε θεός ή δπως άλλως όνομασθή». (Έργα, III, 109). 'Η γνώμη 
αύτή τοΰ Ροΐδη φαίνεται σάν άπήχηση τών ιδεών τοΰ Ρενάν γιά τή γένεση τών θρησκευτικών 
μύθων καί τών δογμάτων’ (Gabriel Seallles .* Ernest Renan σ. 179).

(5) G. Perrot. Εϊδ. a. 6.



Μέ τις γενικές αύτές άρχές — άρχές πού άνέπτυσσαν στά συγγράμματα τους 
οί πιό νεωτεριστικοί, οί πιό άντΐίδεαλιστές, δηλαδή, γλωσσολόγοι τής έποχής του— 
μελετά τή νεοελληνική γλώσσα, γραφτή καί δμιλουμένη, δ Ροΐδης. Καί πρώτα-πρώτα 
χτυπά καί ρίχνει τήν πρόληψη δτι ή άρχαία έλληνική γλώσα, σά γλώσσα καί 
δχι σάν έκφραση καλλιτεχνική, σάν ύφος, είναι άνώτερη, τελειότερο δργανο έκφρα
σης καί συνεννόησης, άπό τή νέα. Ή νέα έχει περισσότερη απλότητα κα! όλιγοφω- 
νία άπό τήν άρχαία, πράγμα πού δέ σημαίνει πώς είναι άτελέστερη, άλλ’ ϊσα-ϊσα 
πιό τέλεια, πιό κατάλληλη νά έξυπηρετεΐ τις έκφραστικές άνάγκες γιά τις όποιες 
χρησιμεύει.

Μόνο σά χωρατό μπορεί νά λέγεται δτι οί έθνικές περιπέτειες, ή σκλαβιά, τήν 
έπηρέασαν,τήν έκαναν νά ξεφτύσει,νά φτωχήνει, νά χάσει τήν έκφραστικότητα καί 
τήν δμορφιά της. «Αί οίαιδήποτε έθνικαί περιπέτειαι σχετίζονται πρός μόνον τό ποιόν 
καί τό ποσόν τής πνευματικής παραγωγής, πρός τόν άριθμόν δηλαδή καί τήν άξίαν 
τών συγγραφέων, έπί δέ τών τύπων τής γλώσσης τόσην μόνην έχουσιν αί έθνικαί 
περιπέτειαι έπίδρασιν, δσην καί έπί τών πράσσων καί τών γογγυλίων». (')

Τό πολυσύλλαβο πού τό τονίζουν οί θαυμαστές τής άρχαίας σάν τήν πιό 
πολύτιμη καί άναμφισβήτητη άρετή της δέν είναι ιδιότητα τής άρχαίας μονάχα άλλά 
δλων τών γλωσσών σέ ώρισμένη τους περίοδο. Τ’ άρχαΐα έλληνικά είναι φτωχότατα 
παραβαλλόμενα μέ τά σανσκριτικά, θά πει πώς είναι καί κατώτερη γλώσσα ; Κ’ 
ή περίφημη άττική διάλεκτος, πού τόσο τή θαύμαζαν οί άττικιστές, ή γλώσσα τοΰ 
Ξενοφώντα καί τοΰ ’Ισοκράτη, δέν ήταν στό βάθος παρά μιά έπανάσταση τού άθη- 
νέϊκου λαού κατά τής περίττοφωνίας, καί τούς νεωτερισμούς της θά τούς έλεγαν 
βαρβαρισμούς δ Κόντος καί οί δμοϊδεάτες του.(2) Τό δτι είναι έξελιγμένη μιά γλώσσα 
δέ φαίνεται άπό τόν δγκο τοΰ τυπικού άλλ’ άπό τόν πλοΰτο τών λέξεων. (3) Σαφή
νεια καί άκρίβεια, τά δυό άπαραίτητα αύτά προσόντα τοΰ λόγου, είχε σέ πολύ λιγώ
τερο βαθμό ή άρχαία παρ’ δ,τι οί νεώτερες γλώσσες, γιατί ήταν περισσότερο συνθε
τική. (4) Μερικοί άρχαΐοι συγγραφείς άνέπτυξαν, βέβαια, ύφος άπαράμιλλο, πού ίσως 
ποτέ δέ θά ξεπεραστεΐ, μά άλλο ύφος —φωνάζει στούς χοντροκέφαλους συγκαιρινούς 
του καλαμαράδες δ Ροΐδης—καί άλλο γλώσσα : «’Απανταχού γλώσσα μέν λέγεται 
τό σύνολον τών λέξεων τάς όποιας μεταχειρίζεται τό δμόγλωσσον έθνος κατά τούς 
τύπους μιάς καί μόνης γραμματικής, ύφος δέ δ ίδιάζων εις έκαστον συγγραφέα τρό
πος έκφράσεως τών ιδεών του δι’ αύτών τούτων καί ούχί βεβαίως άλλων τύπων» (5) 
«,. , Ένώ παρ’ ήμϊν δύνανται ν’ άριθμηθώσιν έπί τών δακτύλων οί κατορθώσαντες 
νά έννοήσωσιν δτι ούδέν υπάρχει κοινόν μεταξύ ρητορικής καί γραμματικής, μεταξύ 
τής τελειότητας τών άρχαίων συγγραφέων καί τής άτελείας τοΰ άρχαίου τυπικοΰ». (6) 
Τή χονδροειδέστατη, ώστόσο, αύτή σύγχιση γλώσσας καί ύφους δέν τήν έκαναν μο
νάχα οί έλληνες καλαμαράδες, πού γλυκοσάλιαζαν μπρός στά κάλλη τής άρχαίας 
παί παραληροΰσαν,μά κι’οί ξένοι πού γιά καιρό ώς μοναδικό γνώμονα γιά τήν έχτίμηση 
τήί £ρΧ“ίαί είχαν τό ύφος, καί μονάχα άφοΰ έγινε ή διάκριση γλώσσας καί ύφους, 
στάθηκε δυνατό, «νά έξετασθή έπιστημονικώς καί νά λυθή άσφαλώς τό πολύκροτον 
ζήτημα τής δήθεν ύπεροχής τών άρχαίων διαλέκτων». (7)

Ή νέα έλληνική δέν είναι κατώτερη άπό τήν άρχαία. Άπ’ έναντίας σέ πολλά 
ζητήματα τήν υπερβάλλει. ’Ακριβέστερα γίνεται στή νεώτερη ή διάκριση τοΰ γέ
νους, τοΰ μέλλοντος, ή έκφραση παίρνει'μεγαλείτερη συντομία καί δξύτητα μέ τά (*) 

(') Έργα, III, σ. 124.
(*) ΕΙδ. -. 43—44.
(’) Εϊδ. σ. 60.
(4) Εϊδ. ο. 47, 127, 129·
(5) Εϊδ. α. 191. (Β) ΕΪ5. ο. 99 καί Έργα ΙΠ 107, 111.
(’] ΕΙδ. σ. 49.

μόρια θά, άς καί νά, ένα πλήθος λέξεις ξεχωρίζουν καί μέ μόνη τήν κατάληξη καί 
δέν έχουν άνάγκη γιά νά διακριθοΰν ούτε άπό τ’ άρθρο ούτε άπό τά συμφραζόμενα, 
ή νέα δέν έχει τούς άπειράριθμους κανόνες τής άρχαίας πού γιά τήν έκμάθησή τους 
δέν έφτανε δλόκληρη ζωή, μπορεί νά γράψει κανείς σ’ αύτή δέκα άράδες χωρίς νά 
καταφύγει στό λεξικό, δπως γίνεται μέ τήν άρχαία, ή νέα δέν έχει τή σύγχιση καί 
τήν άνωμαλία τής άρχαίας, (') τά μετάπλαστα, τά διττόσχημά της, τά έτερόκλιτα, 
τά διττονούμενα, τά διφορούμενα, τά άμφισβητούμενα, δλα έκεΐνα πού δέν υποτάσ
σονται «εις τόν ζυγόν παντός λογικοΰ ή τουλάχισνον γενικού κανόνος».

“Οσο γιά τήν εύφωνία δέ μπορεί νά γίνει σύγκριση τής νέας μέ τήν άρχαία 
γιατί δέν έχουμε καμμιά περί τοΰ πώς άκριβώς έπρόφεραν οί άρχαΐοι πληροφορία, 
ένώ, άπ’ έναντίας, γιά τούς νεώτερους ξέρουμε άπ’ τούς φωνητικούς κανόνες πού έκ- 
φράζουν πιστότατα τήν προφορά, δτι έχουν άσφαλτο γλωσσικό αισθητήριο.

Άν, ώστόσο, δέν έπικράτησε ή φωνητική γραφή καί ούτε φαίνεται πώς θά 
έπικρατήσει εύκολα, άλλά ή ιστορική δρθογραφία, «ή κατά παράδοσιν γραφή», δέ 
φαίνεται αύτό σπουδαία ζημιά στό Ροΐδη. Βέβαια, κανείς δέν άρνιέται, λέγει, δτι 
θά ήταν μεγάλο πλεονέχτημα νά γράφουμε άπαράλλαχτα δπως μιλούμε, «άλλ’ άφοΰ 
πολύ μάλλον ήμών στερούνται τούτου τά πλεΐστα τών άλλων έθνών, δυνάμεθα καί 
ήμεΐς ν’ άνεχώμεθα τήν κατά παράδοσιν δρθογραφίαν ώς τό έλάχιστον τών δυστυχη
μάτων τής νεοελληνικής. Τό δλον γλωσσικόν ζήτημα, ή τούλάχιστον, δλόκληρος τοΰ 
ζητήματος ή σπουδαιότης έγκειται εις τούς γραμματικούς τύπους καί περιορίζεται είς 
τούτους». (2)

“Ο,τι κυρίως δείχνει τό βαθμό τής έξέλιξης μιάς γλώσσας δέν είναι τόσο ή 
ένότητα τοΰ τυπικοΰ, δσο δ πλούτος τοΰ λεξιλογίου. Καί στό ζήτημα τοΰτο ή νεοελ
ληνική, πιστεύει δ Ροΐδης, δέν έχει νά ζηλέψει καμμιά άλλη γλώσσα καί τήν πιό 
πλούσια άκόμα. Τ’ δμολογοΰν ένα πλήθος φιλόλογοι καί μελετητές της, τό έβλεπε 
καί δ ίδιος άπό τις μελέτες του. Βέβαια, έδώ τά έπιχειρήματά του, σέ δση πείρα καί 
μελέτη καί άν στηρίζουνται φαίνονται αύθαίρετα, ή τούλάχιστον, μπορεί καί ν’ άπέ- 
χουν πολύ άπό τήν άλήθεια, άφοΰ γιά τό σωστό μέτρημα τών λέξεων τής νεοελλη
νικής—γιά μιά άκριβή,δηλαδή, στατιστική—δέν έχουμε άκόμα (καί δέν είχε, πολύ 
λιγώτερο, στήν έποχή του, δ Ροΐδης) ούτε ένα πλήρες λεξικό τής νεοελληνικής, 
ούτε πλήρη άποθησαυρίσματα σέ γλωσσάρια. Γι’ αύτό καί οί τόσο σπουδαίες διαφο
ρές μεταξύ διαφόρων φιλολόγων, δπως τοΰ Βερναρδάκη, καί λεξικογράφων, δπως τοΰ 
Σομαβέρα, στήν καθαυτό άριθμητική έχτίμηση τοΰ νεοελληνικοΰ λεξιλογίου. (3)

Ό Ροΐδης στηριζόμενος στά πορίσματα τής ίδιας του πείρας καί μελέτης άπο- 
φαίνεται αδίσταχτα, δτι οί μέν πρωτότυπες δημοτικές λέξεις τής «λ,αλουμένης», οί 
εύχρηστες μονάχα καί ζωντανές, δέν είνε λιγώτερες άπ’ τις γαλλικές, «διπλάσιος 
δέ τούλάχιστον δ άριθμός τών παραγώγων καί πολύ άνώτερος δ τών συνθέτων, ώς έκ 
τοΰ καταληκτικοΰ πλούτου τής νεωτέρας γλώσσης καί τής άνυπερβλήτου συνθετικής 
δεξιότητας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.» (ι) «Ύπολογίζοντες, οΰτω,συμπεραίνει, είς δεκαοκτώ 
περίπου χιλιάδας τό άρθροισμα τών άκραιφνών δημοτικών πανελληνίων λέξεων, δυ
νάμεθα νά θεωρήσωμεν τό λεξικόν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ώς διπλάσιον τοΰ τε γαλλικού 
καί παντός άλλου λαοΰ.» (5)

(ι) Εϊδ. 99. Έργα, III, 110.
(2) ΕΙδ. σ. 94.
(3) Σέ 110 χιλιάδες ανεβάζει τΙς λέξεις τής δημοτικής δ Βερναρδάκης, ’δπερβολικώτε- 

ρος πάσης ΰπεοβολής», καί σέ 37 χιλιάδες δ Σομαβέρας.
(4) Ό Ροΐδης βρίσκει προπάντων έκπληχτικό τό πλήθος τών συνωνύμων καί θαυμάζει τό 

άπαράμιλλον, καθώς λέγει κάλλος ώρισμένων συνθέτων τής δημοτικής.
(5) Ό Φωριέλ θεωρούσε τή δημοτική μας πλουσιώτερη άπ’ τή γερμανική καί τήν πιό 

δμορφη καί «δεκτικωτάτην τελειοποιήσεως γλώσσαν τής Ευρώπης» (.Εϊδ. σ. 132, 159.)
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Γενικά, λοιπόν, κρινόμενη κάθε άλλο παρά φτωχή μπορεί νά δνομαστεΐ ή 
δημοτική. Έχει πού παρουσιάζει δχι άπλή φτώχεια άλλά τέλεια στέρηση, είναι στις 
λέξεις τίς αναγόμενες στά γράμματα, τις καλλές τέχνες, τήν πολιτική καί τις έπιστή- 
μες. Τέτοιες, δμως, λέξεις, παρατηρεί πολύ σωστά δ Ροΐδης, κανενδς έθνους τό δη
μώδες λεξικό δέν περιέχει, άφοΰ καί κανείς λαός δέν είχε ούτε θά έχει ποτέ σχέση 
μέ τίς έννοιες πού έκφράζουν οί λέξεις αύτές. «Ή στέρησις έπιστημονικών δρων τής 
κατά τά λοιπά πλουσιωτέρας πάσης άλλης δημοτικής ήμών γλώσσης είνε χάσμα κοι
νόν εις τήν γλώσσαν παντός λαοΰ» (')

Γιά τό Ροΐδη σπουδαίο ζήτημα, πολύ σπουδαιότερο άφ’ δτι καί οί δημοτικι
στές καί οί καθαρευουσιάνοι τό νόμιζαν, ήταν τό ζήτημα τής ένότητας τής δημο
τικής. Παρουσιάζει ή δημοτική τέτοιες κατά τόπους διαφορές ώστε νά γίνεται δύ
σκολη ή συνεννόηση τών έλλήνων μεταξύ τους, μ’ άλλα λόγια, υπάρχει ή δέν υπάρ
χει μιά πανελλήνια δημοτική ; Σέ τοΰτο οί περισσότεροι δημοτικιστές δταν τύχαινε 
νάτό φέρνουν στή μέση οί καθαρευουσιάνοι τό ζήτημα, άπαντοΰσαν πλάγια, λέγοντας 
δτι διαλέχτους έχουν καί ή άρχαία καί δλες οί νεώτερες γλώσσες, καί δτι συνεπώς 
είναι πολύ φυσικό νά έχει καί ή δημοτική. Ό Ροΐδης άντίκρυσε κατά πρόσωπο τήν 
κατηγορία: Ό θεός, λέγει, έκανε τήν έλαιρετική χάρη στούς νέους έλληνες νά τούς 
δώσει μιά καί άδιαίρετη γλώσσα κοινή σέ δλους.

Τήν ένότητα τής δημοτικής τή θεωροΰσε άναμφισβήτητη δ Ροΐδης, άναμφι- 
σβήτητη δσο καί τό δτι ή γή είναι σφαιρική καί ή θάλασσα ύγρή. Μά έπειδή, 
στόν τόπο μας, καί οί πιό άναμφισβήτητες άλήθειες, χρειάζονται κάποτες άττόδειξη, 
έπρεπε ν’ άποδειχτεΐ καί ή ένότητα τής δημοτικής. «Ή γλώσσα αυτή ή παρά παν
τός έλληνος έννοουμένη, ή άναμφισβητήτως ύπάρχουσα καί ούδεμια χώρα άποκλει- 
στικώς άνήκουσα είναι ή γλώσσα τοΰ δημοτικού άσματος, τοΰ δημοτικού μύθου καί 
τής δημοτικής παροιμίας». Γιά ν’ άποδείξει τόν ισχυρισμό του, ή μάλλον αύτό πού 
θεωροΰσε άναμφισβήτητη άντικειμενική άλήθεια, άναμφισβήτητο γεγονός, δ Ροΐδης 
μεταχειρίζεται τά Δημοτικά Τραγούδια.

Στό τέταρτο κεφάλαιο τών «Ειδώλων» παραθέτει δημοτικά τραγούδια δλων 
τών μερών τής Ελλάδας -Στερεάς, Ιίελοπόννησος, Θράκης, Μακεδονίας, 'Ηπείρου, 
Κυκλάδων, 'Εφτάνησας, Δωδεκάνησος, Κρήτης—παρμένα άπό τίς σοβαρότερες συλ
λογές καί στίς γνωστότερες παραλλαγές τους. Καί πραγματικά, τά δημοτικά τραγού
δια δείχνουν όλοκάθαρα τήν ένότητα τής δημοτικής. Τό ίδιο τυπικό, τό ίδιο λεξιλόγιο 
μέ μερικές μονάχα διαφορές καί άλλοιώσεις άπό τόπο σέ τόπο.

Τά καλλίτερα άπό τά τραγούδια αύτά, παρατηρεί δ Ροΐδης, τριγύρισαν άπό 
χείλη σέ χείλη δλόκληρη τήν έλληνόφωνη ’Ανατολή, «πολλάς μέν καί σπουδαίας 
ύπομείναντα κατά τήν περιπλάνησιν προσθήκας, άφαιρέσεις καί μεταπλάσεις τοΰ τε 
ύφους καί τής έννοιας, λεκτικάς δμως ή γραμματικάς άλλοιώσεις δλιγίστας καί άση- 
μάντους». «Δύσκολον δμως, προσθέτει, ή μάλλον άπολύτως άδύνατον είναι νά συμβι- 
βάσωμεν τήν πανελλήνιον διάδοσιν καί τήν άνευ έπαισθητής άλλοιώσεως τών τύπων 
ποικίλην διασκευήν καί πρός άλληλα συνανάμιξιν τών δημοτικών τούτων στιχουργη
μάτων μετά γλωσσικής διαφοράς, ικανής νά δυσχεράνη τήν κατάληψιν ή καί απλώς 
νά δλιγοστεύση τοΰ μεταλέγοντος καί τοΰ άκούοντος τήν ήδονήν». Ή γλωσσική, 
λοιπόν, ένότητα είναι δλοφάνερη στά Δημοτικά Τραγούδια.'Υπήρχε, δμως, άνέκαθεν 
ή μήπως,, τάχα, δημιουργήθηκε σιγά σιγά; Τό τελευταίο αύτό δέν τό άποκλείει δ 
Ροΐδη. «Ή μόνη τφ δντι κάπως λογική ένστασις θά ήτο, δτι ή έπικράτης εις τά 
δημώδη άσματα λέξεων καί τύπων κοινών είναι άποτέλεσμα τής έπί μακρόν χρόνον

(*)  Αύτό έγινε παντού, παρατηρεί δ Ροΐδης, καί δέν έχουμε καμμιά αφορμή νά πιστέ
ψουμε δυσμαθέστερο άπό άλλους τόν έλληνικό λαό, πού τόσο πρόθυμα υπόταξε στή ζωντανή κλί
ση «τό νέον όνομα παντός νέου πράγματος πρός τό όποιον έσχέτισεν αύτόν ή πρόοδος τοΰ πολι
τισμού» (Εϊδ. σ. 151).

(*) Εϊδ. σ. 111 ,
(’) Γιά τήν τελευταία αύτή γνώμη έπίσης ΕΙδ. σ. 310, 198 , 205 (δποσημ ) καί Εργα, 

III σ. 119 καί 128.

άνά τάς έλληνικάς χώρας περιφοράς, κατά τήν διτοίαν έπόμενον ήτο ν’ άποβάλωσι 
τό πλεΐστον τοΰ ιδιωτισμού αύτών, άπαύστως δμαλιζόμενα καί βαθμηδόν μεταβαλλό
μενα άπό έπαρχιακών εις οικουμενικά. 'Η ύπόθεσις φαίνεται εύλογος" τό μόνον δμως 
δυνατόν έξ αύτής πόρισμα είναι, δτι συνετελέσθη δ ένισμός τής νεοελληνικής ύπό 
τούς εύνοϊκωτάτους δρους, τούς όποιους δύναται έπιστήμων γλωσσολόγος νά εύχηθή. 
Ούχί δΓ αύθαιρέτου τινός μεταξύ αντιζήλων διαλέκτων έκλογής ή διά τοΰ κύρους 
εύαρίθμου δμάδος λογιών, άλλ’ ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ λαλοΰντος λαοΰ δι έργασίας ά- 
συνειδήτου, καί έπομένως άπηλλαγμένης παντός κινδύνου άτομικής πλάνης καί πα
ρεκτροπής». (’)

Δέν ύμνοΰσε μονάχα τή δημοτική δ Ροΐδης, δέν προσπαθούσε νά δείξει μο
νάχα τόν πλούτο, τή ζωντάνια της, τήν εκφραστική της δύναμη, δλες τίς δυνατό
τητες πού κλείνει γιά νά έξελιχτεϊ σέ μιάν άρτια σύγχρονη εύρωπαϊκή γλώσσα. ’Απ’ 
τήν άλλη μεριά, σάμπως γιά ν’ άναδείξει μέ τήν άντίθεση άκόμα περισσότερο τήν 
άξία τής δημοτικής, χτυποΰσε άμείλιχτα, καταδίκαζε τελειωτικά καί άνέκκλητα, τήν 
καθαρεύουσα. Στό τέλος τής Κριτικής του γιά τό «Ταξίδι» τοΰ Ψυχάρη, γράφει: «Ή 
καθαρεύουσα δμοιάζει τά διεστραμμένα καί κακότροπα έκεΐνα γύναια νά όποια, ούχί 
δ άγαπών, άλλά μόνος δ περιφρονών^δύναται νά καθυποτάξη καί νά περιορίση διά 
τής εύπρεπείας. ΙΙρώτος λοιπόν καί άπαραίτητος δρος δπως γράψη τις ύποφερτώς 
τήν λεγομένην καθαρεύουσαν είναι ή πεποίθησις δτι δέν άξίζει τίποτε».

Στήν ίδια μελέτη τονίζει δτι άν δέν δημοσιεύονται στήν Ελλαδα άξιόλογα 
λογοτεχνικά έργα δέν δφείλεται τοΰτο στό δτι «εις ούδέ?α τών παρ ήμιν γραφόντων 
ηύδόκησεν δ θεός νά χαρίση κόκκον εύφυΐας, ευρετικότητος, κρισεως η φιλοκαλίας, 
άλλά μόνον δτι ούδεμία τών χαρισμάτων τούτων δόσις είναι ικανή να καταστηση τήν 
καθαρεύουσαν χρήσιμον εις ποιητήν ή συγγραφέα». Καί πάλι στήν κριτική του γιά 
τό «Ταξίδι» διαπιστώνει δτι οί άγώνες τών λογίων γιά τή σύμπηξη τοΰ τυπικού τής 
καθαρεύουσας ναυαγήσανε, πράγμα, προσθέτει, φυσικό, «άφοΰ ούτε δλόκληρον τήν 
γραμματικήν τής άρχαίας ήδυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ούτε ήσαν δεκτικαί δρισμοΰ, 
έστω καί κατά προσέγγισιν, αί δόσεις καθ’ άς έπρεπε ν άναμιχθώσιν οί ζώντες 
μετά τών νεκρών τύπων». Στά «Είδωλα» τέλος, («Τί δυναται να γεινη») δμολογεΐ 
άπερίφραστα δτι ή καθαρεύουσα μπορεί νά χρησιμέψει χοντρικά γιά τή συνεννόηση, 
πού είναι βέβαια, ό κυριώτατος κάθε γλώσσας σκοπός, έχει δμως καί τό μεγάλο 
μειονέχτημα νά είναι άκατάλληλη γιά τή φιλολογική έκφραση». (-)

Μέ τέτοιες άντιλήψειςγιά τήν καθασεύουσα καίμέ τόσο,έξ άλλου,θαυμασμό γιά 
τή δημοτική, ήταν φυσικό καί νά γράψει δ Ροΐδης, τουλάχιστον, δμως,θεωρητικά νά υ
ποστηρίξει δτι γραφτή μας γλώσσα πρέπει νά είναι ή δημοτική,νάέπαναλάβει δηλαδη 
τό περίφημο τοΰ Καταρτζή τό ειπωμένο έκατδ καί περισσότερα, ίσως, χρονιά πρίν : 
«Ούτωλαλείν, οΰτω καί γράφειν».Καί δμως ούτε έγραψε τή δημοτική δ Ροΐδης, ούτε 
θέλησε νά δεχτεί δτι γλώσσα γραφτή πρέπει νά είναι τώρα καί παντα δχι δέστό μέλ
λον μονάχα, ή δημοτική. 'Ως μόνη τωρινή κατάλληλη γραφτή νεοελληνική γλώσσα 
κήρυξε τήν άνάττικο, τήν καθαρεύουσα τήν άπαλλαγμόνη άπό τους άττικισμους.

Κατ’ άρχήν δεχόταν, βέβαια, δ Ρΐδης ώς μόνη θεωρητική λύση, τή λύση 
τοΰ Ψυχάρη, δηλαδή τήν καθαρή δημοτική γιά γραφτή καί τήν υπαγωγή τών λέ
ξεων τής καθαρεύουσας στό τυπικό τής δημοτικής, μά τή λύση αυτή, τή μόνη ορθή 
καί κατά τή γνώμη του, τή θεωροΰσε δυσκολωτατη, ίσως και άδυνατη, στό βάθος. 
«Διά τόν λόγον δτι προξενεί ήμιν δυσάρεστο? αίσθησιν δ κατα τους τυπους τής δη
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μώδους μεταπλασμδς τών λέξεων, τάς όποιας άπδ πολλοΰ ήδη έσυνηθίσαμεν νά 
βλέπωμεν άμεταπλάστους». (*)

(') III, σ. 123. (ι) III, 124.
(3) Άπ’ τόν τρόπο πού τήν αναφέρει φαίνεται καθαρά δτι τήν δέχεται.
(4) Εϊδ. σ. 160, (3) Εϊδ. 190. («) III σ. 119—20. (’) III, 121. Εϊδ. 197, 199. (8) III.

122. Εϊδ. 197.

’Αναχωρώντας άπδ μιά βάση τέτοια, τεχνητή καί σφαλερή, καί που τήν έθετε 
αύτδς καί δχι ή γλωσσική πραγματικότητα, μετάφερε άλλοΰ τδ κέντρο τοΰ βάρους 
τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος, τδ όποιον και καθώριζε έτσι: «Τδ μόνον ύφιστάμενον 
σήμερον γλωσσικόν ζήτημα περιορίζεται εις τά άν είναι δυνατή καί κατά πόσον 
δυνατή ή άπολύμανσις τοΰ γραπτού ήμών λόγου άπό τών βαρβαρισμών τους όποιους 
είσεδίασαν εις αύτόν οί λογιώτατοι τής παρελθούσης γενεάς καί οί Άττικισταί τής 
παρούσης.» (2)

Πριν άπαντήσει, ώς τόσο, ό Ροΐδης στό έρώτημα αυτό προσπαθούσε νά ξεδια
λύνει άλλα προβλήματα, στενά καί άναπόσπαστα ένωμένα μέ τδ κύριο ζήτημα τοΰτο.

Είναι δυνατή ή συγχώνευση τής καθαρεύουσας μέ τή δημοτική ; Στό ζήτημα 
αύτδ(3) ό Ροΐδης δεχότανε τή γνώμη τοΰ Κρουμπάχερ : «’Άν ή μεταξύ τών δύο 
γλωσσών (καθαρεύουσας καί δημοτικής) διαφορά περιωρίζετο εις μόνας τάς λέξεις 
καί τάς φράσεις δέν θά ήτο πολύ δύσκολος ή προσέγγισις ή καί ή συγχώνευσές αύτών. 
Τδ κακόν δμως είναι δτι ή γραπτή συνθηματική γλώσσα διαφέρει τής λαλουμένης 
κατά τε τούς γραμματικούς τύπους καί τήν σύνταξιν εις βαθμόν τοιοΰτον, ώστε άπο- 
βαίνει άδύνατος ή διαλλαγή». (4)

Άφοΰ λοιπόν είναι άδύνατο νά ύπάρξει μιά γραμματική δέ μπορούν νά ύπάρ- 
ξουν καί κανόνες όρθοί : «’Επειδή δμως κατά κακήν μας τύχην δέν γράφομεν ούτε 
άρχαίαν ούτε νέαν, άλλά μίγμα κανονιζόμενον κατά τήν δρεξιν έκάστου τών γραφόν- 
των, ούδέ λόγος δύναται νά γείνη περί όρθότητος, ήτοι περί ύποταγής εις τούς κα
νόνας είτε τής άρχαιας εϊτε τής νέας γραμματικής, άφοΰ τό μίγμα συνεπάγει κατ’ 
άνάγκην τήν παράβασιν άμφοτέρων». (5)

Ποιά είναι ή ρίζα τοΰ κακοΰ, τοΰ βαθύτατου χωρισμού καθαρεύουσας καί 
δημοτικής ; Ή διχοτόμητη τών έλληνικών λέξεων σέ δυό κατηγορίες, σ’ έκεΐνες μέ 
τίς όποιες έκφράζεται τδ ψυχικό, καί σ’ έκεΐνες μέ τις όποιες έκφράζεται τδ διανοη
τικό μας έγώ, καί τδ δτι τίς λέξεις πού παίρναμε άπδ τήν άρχαία δέν τίς μεταπλά
θαμε σύμφωνα μέ τούς τύπους τής δημοτικής. (6) «'Η διχοτόμησις τφ δντιτών έλλη
νικών λέξεων εις δύο κατηγορίας, μή δυναμένας νά ύποβληθώσιν εις τόν ζυγόν μιάς 
καί τής αύτής γραμματικής καί ή έντεΰθεν άνάγκη νά έχωμεν δύο, είναι τδ δλεθριώ- 
τατον σφάλμα καί θανάσιμον αμάρτημα τών λογιωτάτων τής παρελθούσης γενεάς. 
Καθήκον αύτών ήτο νά σκεφθώσιν δτι είσήγον εις τήν γλώσσαν λέξεις έκ τής άρ- 
χαίας, δτι εύκολον μέν ήτο εις αύτούς νά μεταπλάσωσι ταύτας κατά τούς τύπους τής 
ζώσης λαλιάς τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, άπολύτως δέ άδύνατον ού μόνον εις τόν έλληνι- 
κδν λαόν, άλλά καί εις τούς λογιωτέρους νά μεταβάλωσι τήν κλίσιν τών μητροδιδά- 
κτων δπως συμφωνήσωσι πρός τάς άττικάς». (7)

Καί τήν μέν πλάνη αύτή, λέγει παρακάτω ό Ροΐδης, τή διέλυσε δ καιρός. 
Ήταν δμως φυσικό μέ τή συνήθεια νά έδραιωθεΐ τής διγλωσσίας τδ κράτος. «Αΰτη 
άκμάζει ήδη ύπό τήν είδεχθεστάτην αύτής μορφήν ούχί ώς διαφορά γλώσσης κατά 
τήν άγωγήν καί τήν παιδείαν έκάστου, άλλά παρά τφ αύτφ άνθρώπφ κατά τά πράγ
ματα τά όποια έχει νά εϊπη' άρχαΐοι τύποι άν είναι ταΰτα σπουδαία καί ύψηλά, καί 
άδεια παραλείψεως τοΰ άναδιπλασιασμοΰ, άν πρόκειται περί ταπεινών ή άν Ιχη 
άνάγκην νά κλαύση ή δρεξιν νά γελάση. Τοΰτο ένδέχεται νά φαίνεται εις τούςλογιω- 
τάτους έλάχιστον κακόν τόν άληθή δμως συγγραφέα άναγκάζει νά συντρίψη τόν 
κάλαμον αύτοΰ». (8)

Ό βαθύς, ό τελειωτικός, ό δλέθριος διχασμός είναι έργο τών άττικιστών. 'Ο
ριστικά τδ χωρισμό μεταξύ γραπτού καί προφορικοΰ λόγου, κανένας άπό τούς λογίους, 
παλαιούς καί μεταγενεστέρους πού είχαν άσχοληθεΐ μέ τδ γλωσσικό ζήτημα, δέν τόν 
είχε έπιθυμήσει ή έπιδιώξει. "Ολοι ζητούσαν τή μονογλωοσία. Ό Κοραής, μέ τίς 
«άηδέστατες» έκεΐνες περιττοφωνίες του, μέ τίς ούρές καί τά λοφία πού κολνοΰσε στις 
λέξεις καί πού τίς έκανε νά μοιάζουν μέ τουλούμια «κατά τδ ήμισυ μόνον γεμάτα» 
καί μολονότι άναχωροΰσε άπδ σφαλερή άρχή, άφοΰ ζητοΰσε νά διορθώσει μιά γλώσ
σα ζωντανή, πράγμα μάταιο δσο καί ή προσπάθεια τών άντιπάλων του ν’ άναστήσουν 
μιά γλώσσα νεκρή, ήθελε,ώστόσο, τή συγχώνευση τών δύο γλωσσών, «συνάντησιν 
τοΰ λογίου καί τοΰ λαοΰ εις τδ μέσον τής κλίμακος», δίδασκε στούς έλληνες «νά 
γράφωσι πάντες μίαν μόνην εύληπτον ζωντανήν γλώσσαν» (') Μονογλωσσία ήθελε 
καί δ Δούκας δταν, γιά νά έξαφανίσει όλότελα τή δημοτική άκόμα καί άπδτδ στόμα 
τών Ελλήνων, ζητοΰσε νά συνειθίσουν τά παιδιά νά μιλούνε τ’ άρχαία έλληνικά, 
άφοΰ γιά τήν έξαφάνιση αύτή δέν άρκοΰσε μονάχα νά γράφωνται τ’ άρχαία.

Τδ όριστικδ διαζύγιο γραφτής καί όμιλουμένηζ τδ έφεραν οί άττικιστές. Αύτοί 
άνήγαγαν σέ δόγμα τή διγλωσία, κήρυξαν δτι «καί τδ μάλλον ήμερωμένον έθνος έχει 
κατ’ άνάγκην διακρίσεις έν τή καθωμιλουμένη γλώσση καί τή γραπτή» καί τδ κή
ρυγμά τους έπιασε στήν Ελλάδα δσο πουθενά άλλοΰ δέν έπιασε γλωσσικό κήρυγμα, 
άφοΰ κατάντησε δχι μονάχα ό μορφωμένος καί ό άμόρφωτος νά μεταχειρίζουνται 
δυό διαφορετικές γλώσσες, άλλ’ ό ίδιος άνθρωπος νά θεωρεί άνάξιο νά γράφει δπως 
μιλή, καί γελοίο νά μιλή δπως γράφει.(2) Είναι δυνατό μέ τόν καιρό, δπως λένε οί 
καθαρευουσιάνοι, ή συνήθεια νά νικήσει τήν άκοή, νά έπικρατήσουν οί τύποι τής κα
θαρεύουσας καί στό μέρος έκεΐνο τής γλώσσας πού έκφράζει τόν ψυχικό μας κόσμο 
καί πού είναι άποκλειστικά τής δημοτικής ; Μάταιη έλπίδα ! «Οί άρεσκόμενοι ν’ άν- 
τιτάσσωσιν, λέγει δ Ροΐδης, εις πάν λογικόν έπιχείρημα, δτι ή έπικράτησις τών τύπων 
τής καθαρευούσης είναι ήδη γεγονός, φαίνονται λησμονοΰντες δτι αΰτη περιορίζεται 
εις τό ή’μισυ μόνον τοΰ λεξικοΰ καί έξ ίσου άναντίλεκτον γεγονός είνε τοΰ άλλου ήμι- 
σεος ή άνυποταξία, άμφοτέρων δέ τούτων ούχ ήττον άναντίλεκτον άποτέλεσμα ή ση
μερινή ήμών άγλωσσία». (3)

Τή διγλωσσία αύτή δέν μπορεί νά τή δεχτεί σά μόνιμη καί δριστική κατά
σταση ό Ροΐδης. Τή βρίσκει βλαβερή καί άσυμβίβαστη μέ κάθε ήμέρωση δπως λέγει, 
καί πρόοδο (4) καί τδ κακό πού μάς προξενεί, κατά τή γνώμη του, είναι πολύ μεγα- 
λείτερο άπδ τούς άγώνες καί τίς θυσίες πού θά χρειαστούν γιά νά γλυτώσουμε άπ’ αύ
τήν. ’Αγώνες πολύ τραχύτεροι παρ’ δ,τι έκεΐνοι πού θά μπορούσαν νά γίνουν έδώ κι 
έκατό χρόνια, πριν ριζώσει δ λογιωτατισμός, καί πριν κατόπιν ένσκύψει, χολέρα τής 
ψυχής καί τοΰ νοΰ, ό άττικισμός. «"Οσον λοιπόν καί άν φαίνεται δυσχερής ή λύσις,ήν 
προτείνει δ κ. Ψυχάρης, έχει τοΰτο τουλάχιστον ύπέρ αύτής, οτι δέν υπάρχει άλλη 
καμμία. (5) Ή δίγλωσσοι καί άγλωσσοι πρέπει νά μείνωμεν εις άπαντα τόν αιώνα ή 
νά πράξωμεν σήμερον, παλαίοντες κατ’ άσυγκρίτως μεγαλειτέρων δυσχερειών, δσα 
έπρεπε νά πραχθώσι και δέν έπράχθησαν πρδ έκατονταετίας. Τούτο δέν τδ νομίζομεν 
άδύνατον, εύθύς άμα αίσθανθή ή πλειονοψηφία τών γραφόντων δτι πολύ μεγαλειτέρα 
τοΰ κόπου καί τών θυσιών, αί'τινες άπαιτοΰνται πρός άπαλλαγήν άπδ τής διγλωσσίας 
είναι ή έκ ταύτης ζημία». (6)

Τή διαστροφή τού γλωσσικοΰ μας αισθήματος τή θεωρεί δ Ροΐδης σάν ένα 
άπό τά μεγαλείτερα έμπόδια γιά τήν άπαλλαγή μας άπδ τή διγλ,ωσσία. Στό βάθος 
όλόκληρος δ γραφτός μας λόγος, ή παληά καί χρόνια αύτή άρρώστεια, δπως τήν

(') III, 111. Εϊδ. 166. (*)  Εϊδ. 197. (3) 111, 123 (4) Εϊδ. 222.
(5) Έγώ υπογραμμίζω.
(6) III, 129
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δνομάζει, δέν τοΰ φαίνεται παρά σά μιά «στρέβλωση» τοΰ γλωσσικού μας αισθήμα
τος άπό τόν λογιωτατισμό. (')

Μά—καί αύιό είναι τό φοβερό —«ή τοιαύτη έκ τής μακρας χρήσεως τεχνί
της γλώσσης διαστροφή τοΰ γλωσσικοΰ ήμών αισθήματος είναι μέν αξιοθρήνητος, 
άλλά καί άποτελεί ήδη άνεπίδεκτον έξαιρέοεως παράγοντα (') τοΰ προκειμένου εις 
λύσιν προβλήματος» (τοΰ προβλήματος τοΰ νεοελληνικού γραφτοΰ λίγου)

Ή διαστροφή αύτή είναι κυρίως, άν δχί αποκλειστικά, τοΰ ματιοΰ, Δέ μπο
ροΰμε άπ’ τή μιά μέρα στήν άλλη να ίδοΰμε μεταπλασμενες, κατα τους τυπους 
άπλώς τής δημοτικής (δχι δέ βέβαια καί γραμμένες κατά τή φωνητική της γραφή) (') 
λέξεις πού άπό καιρό συνηθίσαμε νά τίς βλέπουμε άμετάπλαστες, ^γραμμένες κατά 
τούς τύπους τής καθαρεύουσας, έκεΐνες πρό πάντων πού τις ξεστομίζουμε δέκα φορές 
τή μέρα, γιατί αύτό προξενεί «δυσάρεστη αίσθηση». (') «Ή τοιαύτη έκ τοΰ άσυνή- 
θους έκπτόησις τοΰ δφθαλμοΰ είναι τό γε νυν μόνον (') εχον ΰπόστασιν πραγματικήν 
επιχείρημα τών περιφρονητών τής δημώδους, τών άκαταπαύστως άναμασσώντων, «δτ^ 
αΰτη κατ’ούδένα τρόπον δύναται νά άρκέση εις τάς άναγκας τής έπιστημης' δτι κα
ταγέλαστοι άπεδείχθησαν πάντες οί πειραθέντες νά φιλοφρονήσωσι χυδαϊστί- δτι δένι 
δύνανται τά ύψηλά νοήματα νά διατυπωθώσιν εις γλώσσαν (γρ. τυπους) τής ταβέρνας 
δτι μόνον πρός έρωτικά καί βακχικά άσματα είναι ή δημώδης έπαρκης δτι ουχί ρα- 
κενδΰται άλλ’ εύπάρυφοι πρέπει νά είσέρχωνται εις τής φιλοσοφίας τά άνάκτορα τών 
Μουσών οί θιασώται», καί τ’ άλλα τοιαΰτα σεμνολογήματα, τά όποια άπολύτως ούδέν 
άλλο σημαίνουσι, παρά μόνον δτι δ όφθαλμός ήμών έσυνήθισεν άπό δγδοήκοντα ήδη 
έτών νά βλέπη ώρισμένην τινά κατηγορίαν λέξεων νά κλίνωνται κατά τό άρχαίον 
τυπικόν καί ούδέποτε άλλως». (')

"Υστερα άπό τέτοια καταδίκη τής καθαρεύουσας, άπό τέτοια άρνησή της κα 
τέτοιο έναντίο της, πόλεμο, θά περίμενε κανείς νά· γράψει τή δημοτική δ Ροΐδης, ή 
τουλάχιστον, άν αύτό τοΰ ήταν άδύνατο, νά κηρύξει θεωρητικά δτι μόνη γραφτή 
γλώσσα μας πρέπει νά είναι δχι μιά άπαλλαγμένη άπό τούς άττικισμούς καθαρεύου
σα, άλλά ή δημοτική έστω καί ή πλουτισμένη, άλλοιωμένη, δηλαδή, ίσως—άπό 
στοιχεία τής καθαρεύουσας.Ωστόσο,καί δ ίδιος δέν έγραψε τή δημοτική, καί θεωρη
τικά φαίνεται νά έκλινε πρός τήν άπλουστευμένη καθαρεύουσα, σάν πρός ένα τελειω
τικό καί δχι πρόσκαιρο μόνον γλωσσικό γραφτό τύπο : Στό ζήτημα τοΰτο δέν καλο- 
ξεδιαλύνει τή σκέψη του, δσο πλατειά καί άν μιλεί γι’ αύτό. "Οπως καί τόσοι άλλοι 
έτσι καί δ Ροΐδης δέν άντίκρυσε θαρρετά, αποφασιστικά, ώς τά έσχατα, τό γλωσσικό 
ζήτημα. "Ισως γιατί δέ μπορεί νά άντιμετωπιστεϊ μέ τόν τρόπο αύτόν ένα γλ.ωσσικό 
ζήτημα πού είναι καί θά μείνει μοναδικό στήν Ιστορία, (') καί πέρα ώς πέρα, καθώς 
διαμορφώθηκε καί μπλέχτηκε, άπολύτως άλυτο, ίσως, καί νΰν καί άεί καί εις τούς 
αιώνας τών αιώνων.

’Εξήγησε άρκετά ό Ροΐδης γιατί δέν έγραψε στή δημοτική. "Αν λάβουμε ύπ’ 
δψει τήν έποχή του, τήν Ιδιοσυγκρασία του, τή μαεστρία που είχε στο χειρισμό τής (*) 

(') Εϊδ. σ. 75.
(*) ‘Εγώ ύπογραμμίξω. Εϊδ. σ. 221.
(') III, σ. 131.
(') III, σ. 123. IV, 32. Εϊδ. ο. 221.
(') ’Εγώ ύπογραμμίζω.
(') Hl, 21.
(') Είναι αστειότατο νά παραβάλλεται ή καθαρεύουσα μέ τά λατινικά πού γιά καιρό ήσαν 

ή γραφτή γλώσσα πολλών εθνών τής Δύσης. Τά λατινικά δπήρξαν στό έθνη αύτά μιά γλώσσα 
αποκλειστικά γραφτή, ένώ ή καθαρεύουσα είναι καί πολύ πιό άπλωμένη άπό εκείνα καί κυρίως 
είναι μιά γλώσσα πού «πότισε» τήν προφορική πού μπήκε μέσα στό αίμα της.

καθαρεύουσας, καί, πρό πάντων, τήν έπιθυμία του νά διαβάζεται, ν’ άρέσει, νά έχει 
έπιτγχία, οί δικαιολογίες του φαίνονται βάσιμες. Είναι πολύ άμφίβολο άν μέ τή δη
μοτική, έστω καί τη μιχτή άκόμα, θά μποροΰσε νά μάς δώσει δ Ροΐδης τίς σελίδες 
που μάς έδωκε, τό υπόδειγμα αυτό τοΰ πιό περίτεχνου, τοΰ πιό κομψοΰ καί χαριτω
μένου νεοελληνικού Οφος. ’Ατομικά, λοιπόν, άν άποβλέψουμε μονάχα στό έργο του, 
τό καλλιτεχνικό άποτέλεσμα. πού πέτυχε, κυρώνει καί τή θεωρητική καί τήν πραχ- 
τικη του στάση άπέναντι στό γλωσσικό ζήτημα. "Αλλο άν έχασε δ γλωσσικός άγώνας 
μιάν έμπραχτη ένίσχυση, δίπλα στή θεωρητική, πού θά είχε, ίσως, πολύ 
μεγαλείτερο ήθικά άντίχτυπο παρά πραγματικό, δταν σκεφτοΰμε τό κΰρος καί τό 
πλήθος τών άναγνωστών πού είχε δ Ροΐδης. (')

«’Ακατόρθωτος είναι σήμερον, λέγει στις τελευταίες σελίδες τών «Ειδώλων» 
ή διά πηδήματος μετάβασις άπό τήν τεχνητήν εις τήν μητρικήν ήμών γλώσ
σαν, καί μονος δυνατός τρόπος επανόδου εις αυτήν,δ Μακαρισμός ζής Μαϋ'αρζνού- 
σης, ήτοι ή άπολύμανσις τοΰ γραπτού ήμών λόγου άπό πάντα τά άσυμβίβαστα πρός 
τόν προφορικόν, στοιχεία,συντελουμένη βαθμηδόν καί κατά τό δυνατόν άνεπαισθή- 
τως» (').

Μόνο, λοιπόν, δριστικό γραφτό γλωσσικό νεοελληνικό τύπο θεωρούσε δ Ροΐ
δης τή δημοτική, τή «ζωντανή λαλιά» στήν δποίαν, δμως, δέ νόμιζε δτι πρέπει νά 
πάμε άπότομα άλλά βαθμιαία, μεταχειριζόμενοι στό ένδιάμεσο χρονικό διάστημα γιά 
γλώσσα γραφτή, μία καθαρισμένη καθαρεύουσα. Καί δρίζει μέν ποιά θά είναι άπάνω 
κάτω αύτή ή καθαρεύουσα, δέ λέγει, δμως, δτι λιγώτερο ή περισσότερο άπλουστευ
μένη, λιγώτερο ή περισσότερο καθορισμένη, θά μένει πάντα καθαρεύουσα, μιά γλώσ
σα, δηλαδή, τεχνητή καί πού μέ τόν καιρό καί τήν άπλούστευσή της μπορεί νά ρι
ζώσει άκόμη περισσότερο σά γλωσσικό καθεστώς μας, δπότε πώς θά φτάσουμε, έστω 
καί μιά μακρυνή μέρα στή δημοτική ; Πάντως, τήν άμεση χρήση (γιά τήν έποχή δ
που έγραφε) τής δημοτικής στό γραφτό λόγο, τή νόμιζε άδύνατη δ Ροΐδης. ’Αδύνα
τη, άσκοπη καί άσύμφορη. «Δέν γράφομεν τόν δημοτικήν, λέγει, διά τόν λόγον δτι 
είναι άπολύτως άδύνατον εις ένα άνθρωπον νά έκτελέση μόνος άπό μιάς εις άλ- 
κην ήμέραν τό έργον τό συντελεσθέν άπανταχοΰ διά πολυχρονίου άγώνος πυκνής φά
λαγγας λογίων, έκαστος τών όποιων προσεκόμιζε τόν λίθον του εις τό οικοδόμημα, 
λέξιν δηλ. σύνταξιν ή φράσιν άκριβώς συμφωνοΰσαν πρός τά λοιπά στοιχεία τής ζων
τανής λαλιάς καί δεκτικήν συγχωνεύσεως μετά ταύτης Τοΰτο άκριβώς πρέπει νά 
πράξη δ έπιχειρών νά μεταχειρισθή τήν γλώσσαν τού έλληνικού λαοΰ εις δήλωσιν 
έννοιών, πρός τάς όποιας ούδέν έχει κοινόν ούτε δ έλληνικός ούτε άλλος οίος δήπο
τε λαός, τό έργον δμως είναι άνώτερον τής δυνάμεως παντός συγγραφέως. Τοΰτο δέν 
περιορίζεται τφ δντι εις τόν σχετικώς εύκολον μεταπλασμόν τών άρχαίων καταλήξεων 
άλλ’ άπαιτεί καί τήν εϋρεσιν ή δημιουργίαν φράσεων εύαρμδστων ή τουλάχιστον μή 
άσυμβιβάστων πρός τόν χαρακτήρα τής δημοτικής λαλιάς». (8)

Τέτοιες φάλαγγες λογίων πού νά είχαν προσκομίσει δχι μονάχα λέξη, δηλ. 
«σύνταξιν ή φράσιν άκριβώς συμφωνοΰσαν πρός τά λοιπά στοιχεία τής ζωντανής λα
λιάς» καί «δεκτικήν συγχωνεύσεως μετά ταύτης» μά καί πού δλόκληρο τό συγγρα
φικό τους οικοδόμημα νά τό είχαν χτίσει μέ τό ύλικό τής δημοτικής, ύπήρχαν πριν 
άπό τό Ροΐδη, καί ποιητές, πρό πάντων, μά και πεζογράφοι, άλλά ήσαν οί φάλαγγές 
τους πολύ άραιές. θά ήταν πολύ παρακινδυνευμένο, λοιπόν, νά τού άκολουθήσει έ-

(') Μά καί πού γράφοντας τή δημοτική μπορούσε, ίσως, νά τά χάσει καί τά δυό.
(4) III, 129. Τήν έκ τής μακράς χρήσεως τεχνικής γλώσσης, λέγει άλλου, διαστροφήν 

τοΰ γλωσσικοΰ ήμών αισθήματος, δυνάμεθα νά παραβάλωμεν πρός τήν τοΰ νευρικού συστήματος 
τών μορφινοπαθών, τήν δποίαν κατορθώνει νά θεραπεύση δχι ή απότομος στέρησις, άλλά μόνη ή 
κατά δεκατημόρια κόκκου καθημερινή έλάττωσις τής δόσεως τοΰ δηλητηρίου. (Εϊδ. 221).

(‘) Εϊδ. 201.

46 47



νας συγγραφέας, και μάλιστα, άποκλειστικά πεζογράφος, σάν τά Ροΐδη, άν δέν ήθελε 
τά έργα του νά τά διαβάζουν αύτός καί μερικοί φίλοι του νά είναι μιά κραυγή στήν 
έρημο. «’Έργον τοΰ συγγραφέως, λέγει, δέν είναι ούτε νά έπιβάλλη άειδή καταπότια 
ούτε νά μαντεύη τάς βρέξεις μελλόντων άναγνωστών, άλλά ν άποβλεπη εις μόνους 
τούς σημερινούς, τών όποιων ή διηνεκής εύνοια, προσθέτει λίγο παρακάτω, είναι ά- 
παραίτητον έπιτυχίας στοιχειον». (’)

Ποιά είναι τά άηδή καταπότια ; Τά πρόωρα χρησιμοποιούμενα δημοτικά στοι
χεία, πού μπορούν άν άπότομα είσαχθοΰν στό γραφτό λόγο χωρίς τήν άπαιτούμενη 
κρίση καί φιλοκαλία νά σκανδαλίσουν τόν άναγνώστη δσον καί τά «κόντεια τέρατα», 
οί μέσοι άόριστοι, τά είς μή ρήματα, καί οί άναδιπλασιασμοί.(* 5)

(') Εϊδ. 217. (*) Εϊδ. 203. (3) V, 39.
(4) Γιά μοναδικό υπόδειγμα δίνει τού; στίχους αύτούς, άπό τήν πρώτη έκδοση τοΰ «'Ο

δοιπόρου» τοΰ Παναγ. Σούτσου :

"Ήσυχε "Ωκεανέ μου ! Ώ άτάραχέ μου γέρε,
εις τ’ άνήσυχά μου στήθη τήν γαλήνην σου κάν φέρε, 
ή άν θέλης έπαρέ με, σύρε με στά σκοτεινά 
σάν αύτό τό ξηρό φύλλο, ποΰ σ’τό κύμα σου γυρνφ.

Τό φώς είμαι τής σελήνης, δταν τρέμη πρϊν ή δύση.
τών βουνών είμαι ή πάχνη πρϊν αέρας τήν φυσήση' 
είμαι αύρα φθινοπώρου, πού γογγύζει καϊ περνφ, 
είμαι Ισκιος πού τήν νύκτα εις τά μνήματα γυρνφ.

s «Παραθεσαντες ανωτέρω, προσθέτει, στίχους «καθαρογλώσσούς» δημοτικών ποιητών (τοΰ 
Ερωτοκρίτου, τής Έρωφίλης, τοΰ Στάθη (κωμικοΰ δράματος) δυσκόλως διακρινομένους άπό τούς

καθαρεύοντας, παραθετομεν πρός πληρεστέραν άπόδειξιν τοΰ άδιασπάστου πρός τήν ζωντανήν
γλώσσαν δεσμού τής άναττίκου καθαρευούσης καί τούς έξής έκ τής πρώτης έκδόσεως τοΰ «’Ο
δοιπόρου».

Τά δόγματα τών άττικιστών «δτι δύναται ή όρθότης νά δικαιολογήση τήν 
άηδίαν» ή δτι τό «σήμερον άφόρητον θά άποβή διά τής «έξεως άνεκτόν» μποροΰν 
νά ίσχύσουν γιά τους δημοτικούς τύπους δσο καί γιά τό βαλαπούκ τοΰ Κόντου καί 
τοΰ Λιβαδά. «Τά κάπως δυσκατάποτα ή άνθρωπότη τής άνθρωπότης ή ή άνθρωπό- 
τητα τής άνθρωπότητας,(3) μεταξύ τών όποιων πρόκειται ή έκλογή, είναι μέν καθ’ 
έαυτά δρθά καί κανονικά, άλλά καί τό έπιχείρημα τής άηδονς όρϋότητος έξ έκεί
νων, τά όποια πρέπει ν’ άφίνωνται είς τούς ’Αττικιστάς.’Αφοΰ,τώ δντι, δ κυριώτατος 
λόγος τής προτιμήσεως τής λαλουμένης ώς γραπτής γλώσσης είναι ή άνικανότης τής 
καθαρευούσης νά ίκανοποιήση τάς άπαιτήσεις τής καλαισθησίας κάπως, άντιφατικόν 
θά ήτο νά θεωρήσωμεν θεμιτήν τήν χρήσιν γλωσσικών στοιχείων άσυμβιβάστων πρός 
ταύτην» ,(4)

Τά γλωσσικά αύτά στοιχεία, τ’ άσυμβίβαστα πρός τήν καλαισθησία, δέν ήσαν 
κατά τό Ροΐδη, μόνο μερικά κάπως «δυσκατάποτα»,δπως ή άνθρωπότη, ή άνθρωπό- 
τητα, μά προ πάντων, μεταφερόμενες στή γραφτή, οί λέξεις τής καθημερινής όμι- 
λίας. Πώς, λοιπόν, θά μποροΰσε νά γραφτεί πέρα ώς πέρα στή δημοτική βιβλίο δλό
κληρο πού ν’ άρέσει στούς άναγνώστες ; Ό Ροΐδης τό θεωρούσε άδύνατο. «Ή άντι- 
κατάστασις τής άποδειχθείσης άχρήστου είς καλλιτεχνικόν λόγον καθαρευούσης διά 
τής ζωντανής γλώσσης τών Ελλήνων, είναι μέν κατορθωτή διά κοινοΰ άγώνος τών 
λογιών, άλλά καί αδύνατον (5) σήμερον είς οίονδήποτε αύτών νά συγγράψη δημοτι- 
κώς ολόκληρον βιβλίον άρεστόν είς τούς άναγνώστας, διά τόν λόγον δτι άρκεΐ νά κα- 
ταβάλη καί τόν φιλοπονώτατον τό ποσόν τοΰ άπαιτουμένου πρός τούτο κόπου καί 
χρόνου». (6) Τό «Ταξίδι» τοΰ 'Γυχάρη άπόδειξε δτι είναι άδύνατη ή άμεση χρήση 
τής δημοτικής σέ βιβλίο δλόκληρο.(7)

Είναι άλήθεια δτι τό έργο αύτό είχε γραφεί στήν άδολη, στήν «κλασσική» 
δημοτική, μιά δημοτική χημικής καθαρότητας, καί πού είναι ζήτημα άν ταυτίζεται 
μέ τή σημερινή μας δμιλουμένη, (8) μά μέ τή νοθευμένη, μέ τήν «παρδαλή» δημοτι
κή τών χυδαϊστών, τοΰ Κανταρτζή, τοΰ Κωσταντά καί τοΰ Φιλιππίδη, πού τήν γρά
φουν λέγει ό Ροΐδης,«σήμερον έξ ίσου άμελώς, άπροσέκτως καί άνωμάλως, δύο ή 
τρεις έπτανήσιοι καί ισάριθμοι διηγηματογράφοι» είναι άκόμη χειρότερα τά πράγμα
τα. «Ταύτης (τής παρδαλής δημοτικής) τό μέγα έλάττωμα είναι δτι ούδέν κατώρθω- 
σαν οί προτιμηταί αύτής νά φιλοτεχνήσωσιν άξιον λόγου, ούδέ ν’ άποδείξωσιν άλλο

(>) Εϊδ. 221—222.
(2) Πού πολιτογραφοΰνται στή γλώσσα μας «δνευ τοΰ ελάχιστου τής έκφράσεως κέρδους, 

έκ πλατωνικού έρωτος πρός τήν άηδίαν». (Πάρεργα, πρόλ. κ').
(3) Τόν δεύτερο τύπο τόν συνηθίσαμε τώρα πιά, δ πρώτος δμως καϊ σήμερα άκόμα, σα

ράντα χρόνια ύστερα άπό τήν έποχή π-.ύ έγραφε δ Ροΐδης, εξακολουθεί, καθώς τόν γράφουμε, 
δχι βέβαια νά δρθώνει τίς τρίχες τής κεφαλής μας,άσφαλώς δμως νά μάς φέρνει ένα μικρό ρίγος.

(4) Εϊδ. 204.
(5) Έγώ υπογραμμίζω.
(«) Εϊδ. 204. (7) Εϊδ. 217.
(8) III, 115, 129.

τι παρά μόνον δτι είς τάς λοιπάς τής λύσεως τοΰ (γλωσσικού ζητήματος) δυσχερείας 
πρέπει νά προστεθή καί ή άνυπαρξία συγγραφέων ικανών νά καταστήσωσι τά ούτω 
γραφόμενα άρεστά είς τούς άναγνώστας». (')

Υπήρχε, δμως, στήν έποχή τοΰ Ροΐδη, καί άλλη δυσκολία γιά τήν άμεση 
χρησιμοποίηση τής δημοτικής, είτε τής άδολης είτε τής μιχτής, είτε τής κλασσικής εϊτε 
τής παρδαλής, καί ή δυσκολία αύτή ήταν (καί έξακολουθεΐ νά είναι ώς σήμερα άκό
μα) οί άφηρημένες λέξεις τής καθαρεύουσας καί τής άρχαίας. Τή δυσκολία αύτή τή 
θεωροΰσε ό Ροΐδης μεγαλείτερη άπ’ δλες τίς άλλες. Οί Κρήτες, ό Βηλαράς, ό Χριστό- 
πουλος καί ό Σολωμός διαμόρφωσαν σύμφωνα μέ τίς ύπαγορεύσεις τής έπιστήμης 
καί τής λογικής, τόν νεωτερο έμμετρο λόγο, ένώ οί λόγιοι (οί πεζογράφοι καί 
οί έπιστήμονες) άνίκανοι νά σκεφτούν λογικά καί έπιστημονικά, έκαναν, άπ’ 
έναντίας, δ,τι μποροΰσαν γιά νά μήν έφαρμοστεΐ ή δρθή λύση τοΰ γλωσσι
κού καί στή νεοελληνική πεζογραφία. «Ή μεγίστη, τφ δντι, λέγει ό Ροΐδης, 
δυσχέρεια κατά τής όποιας προσκρούει ό έπιχειρών νά πεζογραφήση είς τήν μη
τρικήν γλώσσαν, είναι δτι αί άφηρημέναι άρχαιαι λέξεις, αί κατά τούς σκοτεινούς 
αιώνας μετατεθεΐσαι είς άργίαν μετά τών έννοιών τάς όποιας ήρμήνευον, έμειναν ά- 
μέτοχοι τοΰ έκ τής άδιαλείπτου τριβής, «δμαλισμοϋ της νεωτέρας γλώσσης», ώς δνό- 
μασεν ό Κοραής τήν δήθεν φθοράν έν στιγμή καθ’ ήν ύπερίσχυσε τής γλωσσικής 
προλήψεως ή δρθή του κρίσις». (2).

Ό όμαλισμός τών άφηρημένων αύτών λέξεων δέ μποροΰσε νά γίνει άπό τό 
λαό γιατί δέν τίς ήξερε, (3) τό κακό δμως τό μετριάζει τό γεγονός δτι «τά άπολύτως 
άνοικονόμητα» δέν είναι εύτυχώς πολλά, δτι «ή καταφυγή είς συνώνυμον ή διττότυπον 
δύναται έπί τοΰ παρόντος νά περιορίση τόν άριθμόν τών δεομένων μεταπλάσεως, ή δέ 
βαθμιαία οίκείωσις πρός τά κατ’ άνάγκην μεταπλαττόμενα νά συνδιαλλάξή διά τού 
χρόνου τήν χρήσιν αύτών πρός τάς άπαιτήσεις τής καλλιέπειας», (4).

Ό Ροΐδης, λοιπόν, γιά δλους τούς λόγους πού είπαμε, άπέκλειε καί γιά τήν 
άτομική του χρήση καί γιά δλη γενικά τή νεοελληνική πεζογραφία—έκείνη πού 
θέλει τουλάχιστον νά έχει άναγνώστες καί ν’άρέσει,—προσωρινά τή δημοτική,"Ως τήν 
όριστική μας έπάνοδο στή μητρική μας γλώσσα νόμιζε δτι δσα μποροΰν κάθε φορά 
νά ρίξουν, προσέχοντας μήπως προσκρούουν στή συνήθεια τών άναγνωστών, 
στοιχεία—τούς άττικισμούς, δηλαδή, «δσα είσήχθησαν κατά τά τελευταία έτη είς τήν 
καθαρεύουσαν, ούχί πρός πλήρωσιν χάσματός τίνος αύτής άλλά πρός άσκοπον άντι- 
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κατάστασιν St’ άρχαίων τών πρώην εύχρήστων είς τόν γραπτόν λόγον ζωντανών», 
δλα τά στοιχεία αύτά μπορούσαν νά πεταχθοΰν άμέσως κιόλα. ’Έτσι καθαρισμένη ή 
άνάττικη θά αταχτήσει «άδιάσπαστον πρός τήν ζωντανήν γλώσσαν δεσμόν» (') θά 
είναι άπαλλαγμένη καί μόνο άπ’ τούς άττικισμούς, «γλώσσα ίκανώς εύληπτος, εύμά- 
θητος καί σχετικώς όμαλή»,(’) «άνεχτή» σχετικά μέ τόν «άφόρητο άττικισμό», προ
σωρινή, δμως, πάντα καί έπιβεβλημένη άπ’ τήν άνάγκη. (3) Βαρύτατα, βέβαια, καί 
αύτηνής ελαττώματα «είναι ή παράβασις τών φθογγικών νόμων τής λαλουμένης καί 
ή έκ τής περιττοφωνίας δυσχρηστία είς καλλιτεχνικόν λόγον, άλλά καί άνεκτίμητον 
πλεονέκτημα δτι ό «σφυγμός τής ζωής», ό έντελώς έκλείψας έκ τής άττικιζούσης, 
παραμένει άσθενής μέν, άλλ’ άκόμη αισθητός είς αύτήν», Ό παλμός θά δυναμώνει 
δσο έξακολουθεΐ τό καθάρισμα, τό πέταγμα, δηλαδή, τών νεκρών καί ή προσθήκη 
τών ζωντανών στοιχείων, μά και μ’ δλο τό δυνάμωμά της θά είναι μιά γλώσσα, προ
σωρινή, θά γράφεται ώς ποΰ νά πάρει τή θέση της ή δημοτική. Ή καταλληλότε
ρη γραφτή έπρεπε νά είναι μιά καθαρισμένηγλώσσα.Ποιός άπάνω κάτω ήταν δ τύπος 
τής γλώσσας αύτής; Τελείως δέν τόν καθορίζει ό Ροΐδης,ούτε θεωρητικά,ούτε μέ υπο
δείγματα έντεχνου λόγου (4). Τήν όνομάζει «άνάττικο», καί αυτό είναι τό γενικώτερο 
καί φανερώτερο γνώρισμά της: Άνάττικος, δηλαδή άπαλλαγμένη άπό τούς άττικι- 
σμούς, προπάντων, άλλά καί άπό δλα τά άλλα νεκρά στοιχεία τ’ άσυμβίβαστα μέ τή 
ζωντανή λαλιά. ’Αλλά τά δεύτερα αύτά έπρεπε οί άγωνιζόμενοι γιά τή μονογλωσ- 
σία νά τά ρίχνουν σιγά σιγά στή θάλασσα.

Μιά τέτοια καθαρεύουσα, άπλουστευμένη, ξεκαθαρισμένη, τόσο κοντά πρός 
στή δημοτική, μποροΰσε νά όδηγήσει στή δημοτική, στή γραφτή γλώσσα γιά τήν 
όποια φαίνεται νά πίστευε καί ό Ροΐδης, πώς τελικά μέ τή ροή τοΰ χρόνου, θά έπι- 
κρατήσει; Φαντάζομαι πώς δέ θά τό άπέκλειε. Ήταν αύτό ένα είδος «συνάντησης» 
στό νοΰ του, σάν τήν άλλη έκείνη συνάντηση «είς τό μέσον τής κλίμακας» πού τήν 
είχε δνειρευτεΐ ό Κοραής. Ή γραφτή καθαρεύουσα θά έκινεΐτο πρός τή δημοτική 
δπως καί ή δημοτική βρισκόταν, άπό τά στοιχεία τής καθαρεύουσας πού είχαν είσα- 
χθει μέσα της, σάν κινημένη πρός τήν καθαρεύουσα.

Ή εισχώρηση τής καθαρεύουσας στή δημοτική πίστευε πώς είναι γεγονός, δ 
Ροΐδης. ’Όχι, μονάχα στόν έντεχνο λόγο, σέ βιβλία τής πιό άδολης δημοτικής, δπως 
τό «Ταξίδι», μά καί σέ γνησιώτατα δημοτικά τραγούδια, (4) καί στήν δμιλία, προ
πάντων, δπου ή εισχώρηση απλώνεται όλοένα. (5) Βέβαια τά παρείσαχτα αύτά στοι
χεία τά θεωρούσε «βαρβαρισμούς», φοβόταν, μάλιστα, μήπως τό μίγμα τών γραμμα
τικών τύπων καθαρεύουσας καί δημοτικής καταντούσε νά κάνει τήν τελευταία «άγνώ- 
ριστη», (6) δμολογοΰσε, ώστόσο, δτι είναι ένα γεγονός (7) στό όποιο θέλοντας καί 
μή πρέπει νά υποταχθούμε. Τοΰ κάκου ό Ψυχάρης τοΰ παρατηρούσε δτι : «tendre 
a rapprocher la langue ecrite de la langue parlee, c’est proprement amener le 
trouble grammatical dans les deux systemes grammaticaux et cela par suite 
de lois phonetiques aussi ineluctables que les lois de Γ Astronomie» (8) Τοΰ 
κάκου τοΰ τόνιζε άκόμα δτι κάθε φιλολογική γλώσσα έχει τήν -ένότητα στή βάση 
της, αύτή είναι ό λόγος τής ύπαρξής της, τό γονιμοποιό της σπέρμα, δτι ή συνύ
παρξη πλάι πλάι δυό γραμματικών είναι άντίθετη στήν ούσία της. (9) “Οτι αν δεχτού
με γιά πρότυπο τήν δμιλία πέφτουμε στό συμβιβασμό. Τοΰ κάκου τοΰ τόνιζε δτι μέ 
τίς θεωρίες του φέρνει πίσω τή γλώσσα μας, ένώ πάει μπροστά, δτι σ’ ώρισμένες 
κρίσεις του πέφτει ό Ροΐδης θΰμα μιάς δπτικής άπάτης,δτι άκριβώς έκείνο πού πλη
σιάζει περισσότερο τή δημοτική πρέπει και πιό άλύπητα νά ξεριζώνεται. (10) Ό Ροΐ
δης δέν πειθότανε. Εξακολουθούσε νά έχει βαθειές καί ούσιαστικές άντιρρήσεις.

Καί πρώτη καί μεγαλειτερη ήταν δτι ή ίδια ή γλώσσα τοΰ Ψυχάρη,ή πρωτοφανής 
γιά τήν ένότητα καί τήν όμαλότητά της, γιά τήν τόση πιστή προσήλωση στήν άδολη 
δημοτική (') καταντά, έπειδή άκριβώς είναι τόσο καθαρή, «χημικώς καθαρή», πλα
στή, έτσι πού νά μήν είναι ή σημερινή όμιλουμένη τών έλλήνων, άλλά μιά γλώσσα 
τεχνητη (αυτό δέν τδλεγε, τό πίστευε δμως, δ Ροΐδης) δσο, περισσότερο, ίσως, 
κι’ ή καθαρεύουσα.

Άφοΰ, λοιπόν, ή άδολη δημοτική δέ μποροΰσε νά χρησιμοποιηθεί δχι μονάχα 
γιατί θά προσέκρουε στίς δπτικές καί άκουστικές συνήθειες τών έλλήνων, μά καί γιατί 
ήταν τεχνητή, άφοΰ καί τής μιχτής δημοτικής ή χρήση δέν ήταν εύκολη, άπ’ τή 
μιά μέρα στήν άλλη, γιά τούς λόγους πού είπαμε, ώς μόνη λύση, ώς μόνη «διέξοδο» 
άπέμενε ή άπλουστευμένη καθαρεύουσα.

Σ αύτήν έκλινε δ Ροΐδης, αύτήν έγραψε μέ μοναδική, πρέπει νά δμολογηθεϊ 
τέχνη καί συνέπεια, αύτήν, τέλος, υπόδειξε γιά γραφτό γλωσσικό τύπο ώς τήν άντι- 
κατάσταση του απ τη δημοτική. Ιόν κίνδυνο δτι ή άπλουστευμένη καθαρεύουσα, ά
κριβώς επειδή θαταν τέτοια, θά ρίζωνε άκόμα περισσότερο καί δτι δέ θά μποροΰσε, 
συνεπώς, νά όδηγήσει μιά μέραστή δημοτική, τόν άπέκλειε ή δέν ήθελε νά τόν λά
βει υπ δψει. Πίστευε δτι ή καθαρεύουσα όλοένα απλοποιούμενη καί ή δημοτική 
πλουτισμένη ηδη καί όλοένα πλουτιζόμενη άπό στοιχεία τής καθαρεύουσας, θά μπο
ρούσαν ίσως μιά μέρα νά συναντηθοΰν.

Ή βάση τής θεωρία του δέν ήταν έπιστημονική, μήτε έξέτασε τό γλωσσικό 
ζητημα στην δλότητα του (σύνταξη, φθογγολογία). Γιατί τότε θάβλεπε δτι οί δυσχέ
ρειες για τόν ταυτισμό τών δύο γλωσσών είναι πολύ μεγαλείτερες άφ’ δ,τι φαντά
στηκε, καί δτι συνεπώς, ή συνάντηση στήν όποιαν πίστεψε είναι μιά ούτοπία.

Κ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

(') Ε18. 220. (4) Eli. 209. (<) III, 112. Ρ) ΕΙδ. 131, 218. (") V, 37. ('■) X. 38. (7) 
Έγώ υπογραμμίζω. (8) V, 53. (9) V, 43. (*°)  V, 43. (') V. 54, 66, 57. (2) III, 115—116.

50 51



ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Τό δτι ό σοσιαλισμός, σάν διεθνής όργάνωση, βρίσκεται σέ μιά δύσκολη καμ
πή τής Ιστορίας του κανείς δέν άμφισβητεΐ. Τά χτυπήματα πού άπό παντού σ’ δλες 
τίς χώρες δέχεται είναι γνωστά.

’Άρχισαν, είναι χρόνια τώρα, μέ τήν έπικράτηση τοΰ ’Ιταλικού φασισμού. 
Στήν ’Αγγλία τό έργατικό κόμμα ποτέ δέν δπήρξε πραγματικά μαρξικό, ποτέ δέν με
ταχειρίστηκε τήν έπαναστατική φρασεολογία, δέν έπεκαλέσθη τήν πάλη τών τάξεων 
ή τόν Ιστορικό ύλισμό. Τελικά τό κόμμα αύτό έχασε κάθε ζωτικότητα,δταν στά 1931 
δέν στάθηκε άξιο ν’ άποσπάσει καινούργιες ύποχωρήσεις άπό τήν έξασθενισμένη άπό 
τήν κρίση κεφαλαιοκρατία και βρέθηκε σέ άδυναμία νά τήν άνατρέψει.

Τώρα τελευταία είδαμε στή Γερμανία, μέ τήν άνοδο τοΰ Χίτλερ, μιά τέλειοί 
κατατρόπωση τής Ιδέας τής Έλευθερίας μέ τήν δποία τόσες γενεές τράφηκαν στό πα
ρελθόν—μέ τάση γενικής έπέκτασης τοΰ κακοΰ.

Μά τί συνέβη πού τά παληά Ιδανικά έγκατελείφθησαν άπό τή μεγαλείτερη με
ρίδα ένός έθνους σάν τό γερμανικό ; Στό έρώτημα τοΰτο δέν είναι δύσκολο νά δοθεί 
άπάντηση. Γιά νά μπορεί κανείς νά πέρνει συνείδηση τής σημασίας τής Έλευθερίας 
του πρέπει νά ζεί μέ ένα minimum εύημερίας'κ’ ή φτώχεια στή Γερμανία έφτασε 
σέ σημείο,, είναι τώρα δεκατέσσερα χρόνια, πού τό άτομο έχασε τήν προσωπικότητα 
του,μαζί μέ τή λίγη άτομική του περιουσία. Κόσμος όλόκληρος άνθρώπων έχασε δ,τι 
είχε καί δέν είχε, δλόκληρες κοινωνικές τάξεις έξαφανίστηκαν, πλήθος άνθρώπων 
γιά νά μπορέσει νά ζήσει πέρασε άπό τά πιό διαφορετικά έπαγγέλματα- άριστοκράτες 
έγιναν φορτοεκφορτωτές, καί φοιτητές γκαρσόνια ξενοδοχείων. “Οταν λοιπόν ένα με
γάλο μέρος άπ’ τούς κατοίκους μιάς χώρας περνάει άπό τίς έναλλαγές αύτές δέν μπο
ρεί παρά νά έπακολουθήσει ούσιαστική μεταστροφή τής έθνικής ψυχής. ’Άς προστε
θούν σ’ δλ’ αύτά καί οί μεγάλες όμαδικές συγκινήσεις πού αίσθάνθηκαν οί λαοί σ’ 
δλη τή διάρκεια τοΰ πολέμου, ή μικρή σημασία πού δίνει σήμερα ένας νέος στις άτο- 
τικές του έλευθερίες (πραγμα πού έχει σάν προϋπόθεση τή μόνωση) καί θά κατανοηθεΐ 
καλλίτερα ή μεταστροφή τής ψυχολογίας ώρισμένων λαών.

Μέσα σέ μιά τέτοια πνευματική, ηθική καί ψυχική άναστάτωση έπεκράτησε 
τό κίνημα τοΰ Χίτλερ, κίνημα πού μέ μεγάλη έπιμονή δούλευε άπό τήν έπομένη 
τοΰ πολέμου, στήν άρχή σάν άσήμαντη μειοψηφία, πού σιγά σιγά φούντωσε μαζί μέ 
τήν οικονομική κρίση καί τήν τρομερή αύξηση τής άνεργίας, μέχρις δτου κατέκτησε 
τό μεγαλείτερο μέρος τοΰ γερμανικού πληθυσμού,
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*0 φασισμός στή Γερμανία καί στήν’ίταλία είναι μιά έπανάσταση τής μεσαό- 
στικής τάξης πού συνέδεσε τή σωτηρία της μέ τήν άποκατάσταση τοΰ Κράτους καί 
τοΰ ’Έθνους.Διπλή έξέγερση κατά τής άστοχης πολιτικής τών άρχηγών τοΰ εργατικού 
κινήματος καί τής έκμετάλλευσης τών κεφαλαιοκρατών.

Ή συλλογική ψυχολογία, ή ήθική αύτή τής όμάδας παρουσιάστηκε διαδοχικά 
σέ τρία κράτη- τή Ρωσσία, τήν ’Ιταλία καί τή Γερμανία. Γιά τή Ρωσσία μποροΰμε νά 
ποΰμε πώς καί πρίν άπό τά 1917 είχε ένα τρόπο ζωής σχεδόν κομμουνιστικό. Μολο
νότι δηλ. δέν υπήρχε ό Οργανωμένος κομμουνισμός πού ύπάρχει σήμερα ούτε ή 
κρατική γραφειοκρατία, οί Ρώσσοι ζοΰσαν μ’ ένα ηθικό κομμουνισμό καί ποτέ δέν 
είχαν, δπως άλλοι λαοί, άνεπτυγμένο τό αίσθημα τής Ιδιοκτησίας.’Απεναντίας ύπήρ- 
χε άνάμεσά τους μιά τάση Ομαδοποίησης καί μιά τάση δημοσίας Ομαδικής ένδήλω- 
σης τών αισθημάτων καί τών πόθων τους.

Γιά τήν ’Ιταλία καί τή Γερμανία ή ήθική τής Ομάδας παρουσιάστηκε μέ έξαι- 
ρετικά έντονη έκδήλωση στά φασιστικά τους κινήματα. Μέσα στήν ταραχή τής σύγ
χρονης ζωής δυνατή έλξη άσκει στό άτομο ή έπαγγελματική ζωή,ή ζωή στούς έπαγ- 
γελματικούς συλλόγους καί τά συνδικάτα θαρρείς πώς ό σύγχρονος άνθρωπος δύσκολα 
άνέχεται τό βάρος τής άτομικής έλευθερίας καί ζητά τόπο γιά νά τό τοποθετήσει. Ή 
έπιθυμία αύτή τήςκατάταξης μαγνητίζει τή μάζα.Καί οί λόγοι είναι οικονομικοί."Οταν 
ή φτώχεια μεγαλώνει, ή φτωχολογιά βλέπει τό θεσμό τής οικογένειας ν’ άδυνατίζει, 
τήν κυψέλη νά φτωχαίνει, κΓ έτσι οί μάζες τεντώνουν τά χέρια πρός τό Κράτος- καί 
γεννιέται ή μαγική αύτή έκσταση πού παρατηρεΐται σήμερα στή Γερμανία μπροστά 
στό Χίτλερ.

Παληότερα ή Εκκλησία, είδικώτερα δ Καθολικισμός, είχε τή πρόνοια νά 
συνδέσει μέσα στό ίδιο δόγμα τί δυό τάσεις τού άνθρώπου. Μέσα στούς κόλπους του 
τό άτομο ήταν συγχρόνως έλεύθερο καί δεμένο στήν τέλεια δργάνωσή του.'Η μεγαλό
πρεπη αύτή άντίληψη είχε καταχτήσει τήν άνθρωπότητα γιά πολύ καιρό κΓ είχε 
καταφέρει νά Ισορροπήσει τίς άνθρώπινες δυνάμεις Τώρα κ’ ή Εκκλησία ύποχωρεΐ 
μπροστά στήν άντίληψη ένός δυνατού κράτους στηριγμένου στήν Ισότητα. Σήμερα 
τά φασιστικά κράτη κατάφεραν νά περισπάσουν τή δύναμη τών Εκκλησιών καί νά 
τούς δύσουν ένα γερό χτύπημα μέ τή διείσδυσή τους στό θεσμό τής ΟΙκογένειας. Ό 
Μουσολίνι συγκεντρώνει μέ τίς δργανώσεις τών balilla δλη τήν Ιταλική νεολαία, στήν 
δποία διδάσκει τίς άρχές τοΰ παντοδυνάμου Κράτους. Ό Χίτλερ τό ίδιο μέ τή διεί- 
σδισή του στις προτεσταντικές όργανώσεις τής νεολαίας. Ούσιαστικά καί στήν Ιταλία 
καί στή Γερμανία ή δύναμη τής οικογένειας είναι έλάχιστη. (*)

Ποιά λοιπόν έλπίδα ύπάρχει νά σταματήσει τό κακό αύτό τής κατάπτωσης 
τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας,άφοΰ κΓ δ σοσιαλισμός, μέ τήν κακή κΓ άκαρπη πολι
τική πού ώς τώρα άσκοΰσε,έδωσε κΓ αύτός έμμεσα βοήθεια στήν έπέκταση τοΰ φασι
σμού ; 'Η έλπίδα αύτή ύπάρχει, κΓ άρχίζει νά ταράζει τό τέλμα μέσ’ τό όποιο βρί
σκεται δ σοσιαλισμός. Τήν έλπίδα αύτή πού καθημερινά ένισχύεται καί πού ζητάει 
ν’ άποτραβήξει τό σοσιαλιαψιό άπό τή ρουτίνα δπου τόν έχουν ρίξει οί άρχηγοί του 
μέ τήν τυφϊή προσκόλησή τους στή θεωρία, αποτελεί ή προσπάθεια τού Βέλγου 
Henri de Man πού διατυπώθηκε τελευταία στό «Σχέδιο» του. Τό βελγικό έργατικό 
κόμμα έκανε δεχτό τό σχέδιο τοΰτο καί δήλωσε πώς κάθε κόμμα, κάθε Ιδιώτης πού 
παραδέχεται τό σχέδιο τοΰτο θά γίνεται έκ τών προτέρων δεχτός σάν σύμμαχος στούς 
,άγώνες γιά τήν έπιβολή του.

'Ο Henri de Man βρίσκει πώς οι κυριώτερες αιτίες που γέννησαν

(’) Διερωτώμεθα λοιπόν πώς οί απολογητές τών ξένων φασιστικών συστημάτων είναι στήν 
'Ελλάδα συγχρόνως καί ύμνητές τής ’Εκκλησίας καί τής Οικογένειας, ποΰ κι’ οί δυό δέχτηκαν τά 
πιό θετικά χτυπήματα άπό τό μέρος τών φασιστών.
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τόν ιταλικό, τόν γερμανικό καί τόν ούγγρικό φασισμό, παρ’ δλες τις έθνικές τους 
διαφορές, είναι οί άκόλουθες:

1) Ή κοινωνική δυσαρέσκεια των μεσαίων τάξεων που προκαλεΐ ή προλετα- 
ροποίησή τους καί που στρέφεται έξ ίσου καί κατά τής σοσιαλιστικής έργατικής 
τάξης καί κατά τοΰ καπιταλισμού.

2) Τόν έθνικισμό πού άναπτύσσει δλοένα καϊ περισσότερο δ οικονομικός πόλε
μος μεταξύ τών έθνών.

3) Τήν προοδευτική άδυναμία τών κοινοβουλευτικών θεσμών άπέναντι στις 
δυνάμεις τοΰ χρήματος.

4) Τό προοδευτικό στένεμα τής καθημερινής δράσης τοΰ σοσιαλιστικού κινή
ματος πρός άντικεινενικούς σκοπούς περιορισμένης σημασίας, άφιερωμένους στό στε
νό συμφέρον τής βιομηχανικής έργατικής τάξης, καί που τείνουν μάλλον νά υπερα
σπίσουν θεσμούς ποΰ υπάρχουν παρά νά πραγματοποιήσουν μιά καινούργια κατάσταση.

Άπό τις τέσσερες αύτές αιτίες που άναπτύσει δ Η de Man, έκείνη πού,κατά 
τή γνώμη μας, έχει μεγαλείτερη άξια είναι ή σχετική μέ τήν επίδραση πού έχουν 
στήν έξάπλωση τοΰ φασισμού οί μεσαίες τάξεις. Μέ τόν δρο μεσαίες τάξεις δ συγγρα- 
φεύς έννοεΐ τό πλήθος έκεΐνο τών άτόμων πού βρίσκονται άνάμεσα στό προλεταριάτο καί 
στήν καπιταλιστική τάξη καί τών όποιων δ άριθμός δλοένα αύξάνει γιά τούς έξής λόγους:

«Υπάρχει μιά στιγμή στήν έξέλιξη τής τεχνικής, λέγει δ Η. de Man, δπου 
ή πρόοδος τού μηχανισμού παύει νά φέρνει μιά άντίστοιχη αύξηση τού άριθμοΰ 

τών βιομηχανικών έργατών ή στιγμή αύτή πού θίγει φυσικά άνάλογα μέ τούς κλάδους 
τής παραγωγής, φτάνει δταν ή μηχανή—έργαλεΐο, πού πήρε τή θέση τοΰ έργαλείου, 
παραχωρεί κι’αύτή τή θέση της στήν αύτόματη μηχανή. Ή μηχανή—έργαλεΐο άν- 
τικατέστησε τούς τεχνίτες μέ τούς βιομηχανικούς έργάτες Ή αύτόματη μηχανή άν- 
τικαθιστά τούς έργάτες μέ άνέργους άπό τή μιά μεριά καί υπαλλήλους άπό τήν άλλη. 
Σέ δλες τις χώρες μέ προχωρημένη βιομηχανική έξέλιξη, δ άριθμός τών έρ
γατών τής βιομηχανίας έπαυσε ν’ αύξάνει άνάλογα μέ τόν άριθμό έκείνων πού, δπως 
οί ύπάλληλοι, άπασχολοΰνται σέ μιά έργασία διανοητική καί έξασκούν διάμεσες λει
τουργίες πού τούς κάνουν νά θεωρούνται δτι άνήκουν στις μεσαίες τάξεις, άνάμεσα στό 
προλεταριάτο καί τήν καπιταλιστική τάξη. Άπό τή μιά μεριά προπαντός ή νέα γενεά 
δοκιμάζει νά ξεφύγει άπ’ τή προλεταριακή κατάσταση περνόντας στά κοντινά στρώμα 
τα τών υπαλλήλων, τών μικρεμπόρων, τών κατωτέρων δημοσίων ύπαλλήλων ή δποιου- 
δήπτε άλλου μικροαστικού είδους. Άπό τήν άλλη μεριά ένα δλοένα καί μεγαλείτερο 
τμήμα τής έργατικής τάξης γλυστρά πρός μιά νέα κατάσταση, άληθινή πέμπτη τάξη, 
πού σχηματίζεται δλοένα άπό τή συρροή έκείνων πού δέν έχουν έλπίδα νά βρούν δου
λειά ή πού, νέοι άκόμη, μπαίνουν στόν άγώνα τής ζωής μέ τήν ιδιότητα τοΰ άνέργου».

Τό σύνθημα λοιπόν πρέπει νά είναι μιά έντονη προσπάθεια ώστε οί μικροα
στικές τάξεις νά μπορέσουν νά κρατηθούν μακρυά άπό τό φασισμό, γιατί κινδυνεύουν 
νά διοχετευθοΰν πρός τά έκεΐ.

'Ο Pierre Dominique στό Pamphlet, σχολιάζοντας τις καινούργιες καί ζων
τανές άπόψεις πού κατάφερε νά έπιβάλει δ Η. de Man, λέει πώς έτσι μόνο θά μπο
ρέσει δ σοσιαλισμός νά βγει άπό τήν άποτελμάτωση δπου έχει πέσει μέ τόν δογμα
τισμό του καί τις άνεκπλήρωτες έπιδιώξεις του

Στόν τόπο μας πρέπει νά σταθούμε προσεχτικοί μπροστά στό Σχέδιο τού Η. 
de Man. Φυσικά δέν πρόκειται νά τό μεταφέρουμε αύτούσιο στήν 'Ελλάδα, γιατί έδώ 
τά οικονομικά προβλήματα είναι διαφορετικά δπως καί τά πολιτικά δεδομένα.Χρειά
ζεται δμως, ύστερα άπό μιά βαθειά μελέτη τής έλληνικής πραγματικότητας, σ’ δλες 
χωρίς έξαίρεση τις έκδηλώσεις της, μιά ξεκαθαρισμένη άπό κάθε προκατάληψη κατεύ
θυνση πρός μιά άνιδιοτελή έντατική προσπάθεια έκκαθάρισης, μέ βάση τή γνώση τών 
συνθηκών τής έλληνικής ζωής, κι’ δλων τών κακών κατευθύνσεων, πού ώς τά σή
μερα τής έχουν δόσει.

Δέν πρόκειται νά έφαρμοσθεΐ δ σοσιαλισμός «πάση θυσία» σ’ ένα ώρισμένο 
κράτος, μά πρόκειται, δπως λέει κι’ δ de Man, νά πραγματοποιηθεί τό πραγματο
ποιήσιμο, μέ τά μέσα πού είναι στό χέρι μας καί μέσα στό πλαίσιο μιάς έθνικής πο
λιτικής δράσης. Στήν Ελλάδα πολλά είναι τά δεδομένα πού μάς κάνουν νά παραδε
χτούμε ένα μεγάλο μέρος άπό τό «Σχέδιο».

Είμαστε μιά χώρα δπου έπικρατεΐ τό άγροτικό στοιχείο άπό τό όποιο προέρ
χεται άπό τή μιά μεριά δλος δ κόσμος τών μικροαστών βιοπαλαιστών, μικρεμπόρων 
πού τελικά καταντά νά είναι δλόκληρος κόσμος «άνευ ειδικού έπαγγέλματος»,κι’άπό 
τήν άλλη μεριά μιά στρατιά άνέργων διανοουμένων, άπό τούς όποιους μέρος συντη
ρείται άπό τό κράτος μέ έξοδα τοΰ προϋπολογισμού (κατώτεροι δημόσιοι ύπάλληλοι- 
έκτακτοι κτλ.) καί μέρος έξακολουθεΐ νά παραμένει άνεργο. Καί τά δυό μέρη άπο, 
τελούν τήν πιό ζωηρή πελατεία τών δύο μεγάλων κομμάτων στά δποία διαιρείται δ 
τόπος μας. Νά οί μεσαίες τάξεις στήν Ελλάδα. Νά δ κίνδυνος. Είναι ευτύχημα πού 
ώς τά τώρα κανένας κομματικός δργανισμός δέ βρέθηκε ικανός νά διοχετέψει στό μέ
ρος του τή μεγάλη μάζα κυρίως τών άνέργων διανοουμένων πού κινούνται σήμερα 
χωρίς καμμιά πραγματική ιδεολογία στά διάφορα πολιτικά γραφεία. Αύτή είναι μιά 
άπό τις βασικές αιτίες τής άποτυχίας τής παγκαλικής διχτατορίας.

Οί μικροαστοί διανοούμενοι είν’ εκείνοι πού μέ τό βάρος τους θά έξακολουθοΰν 
νά δίνουν περιοδικά τή νίκη στό ένα ή τό άλλο άπό τά μεγάλα κόμματα, άνάλογα μέ 
τόν δγκο τών προεκλογικών υποσχέσεων πού θά τούς παρέχεται. Μεγάλη λοιπόν ση
μασία πρέπει ν’ άποδόσουμε στήν πολιτική κίνηση έκείνη πού θά μπορέσει νά κερδί
σει τήν έμπιστοσύνη τους, γιατί άπό τό πολιτικό περιεχόμενο καί τήν κατεύθυνση πού 
θά τής δόσει θά Iδούμε άν θά μποροΰμε νά τρέφουμε έλπίδες γιά μιά έσωτερική άνα- 
γέννηση ή, άντίθετα, φόβους γιά μιά μεγαλείτερη κατάπτωση τής οικονομικής κοινω
νικής καί πνευματικής ζωής τοΰ τόπου μας.

ΔΗΜ. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ. . .

"Οπου κι’άν βρίσκομαι, είτε τριγυρνώ μήνες στά βουνά,είτε μένω σέ απομακρυσμένες επαρ
χίες γιά τή δουλειά μου καί σέ ξεμοναχιασμένα νησιά, προσπαθώ νά παρακολουθώ πάντα τίς επι
φυλλίδες τοΰ κ. Φ. Πολίτη. Συνήθως συμφωνώ ελάχιστα μ’ αύτές, μ’ αρέσει δμως νά παρακολου
θώ τόν άγώνα ένός διανοουμένου πού προσπαθεί νά σταθεί συνειδητά μέσα στά φαινόμενα τής ζωής 
καί του πνεύματος, κάνοντας θαρραλέες δσο καί επικίνδυνες αναγωγές σέ γενικές ιδέες ή ήθικές 
αρχές. Πολύ συχνά κάνει προβολή του έαυτου του πάνω στά πράματα δπως δλες οί δογματικές ι
διοσυγκρασίες, κι’ αύτό δέν απέχει πάρα πολύ άπ’ τήν πλαστογραφία, μά δέ μπορώ νά τοΰ άρνη- 
θώ οΰτε τήν εντιμότητα, ούτε τήν ειλικρίνεια δπως εύθύς εξαρχής μπορεί νά τό κάνει καθένας 
γιά μερικά άλλα προκομένα υποκείμενα τοΰ τόπου μας πού περνούν γιά διανοούμενοι επειδή. . . 
γράφουν. Τόν κ. II. είνε δύσκολο νά τόν παρακολουθήσεις ώς διανοούμενο καί νά πάρεις στάση ά- 
πέναντι στή συνολική σκέψη του, στήν προσωπικότητά του. 'Ο ίδιος—ένώ άσφαλώς πιστεύει πώς 
τήν έχει δημιουργημένη—άρνιέται νά σοΰ προσφέρει δλοκληρωμένη ή τουλάχιστο συνεχή καί άκό- 
λουθη τήν εικόνα τής προσωπικότητάς του, προσιτή σέ συστηματικώτερη παρατήρηση. Δέ συμπα
θεί ή φοβάται, άδιάφορο—τήν άπλοχωριά τοΰ βιβλίου, πού μπορείς νά τό ξαναπιάσεις στά χέρια 
■σου κι’ αύριο καί μεθαύριο γιά νά τό έλέγξεις, καί προτιμάει τό σκόρπισμα στίς εφημερίδες (άνά- 
γνωσμα εις τό παραχρήμα), δπου πολλές δυσκολίες άποφεύγονται καί πολλές ασυνέπειες, μικρές ή 
μεγάλες, περνούν άπαρατήρητες. Ίσως δ τρόπος αύτός είνε χρήσιμος γιά νά κρατάει τό ενδιαφέ
ρον τοΰ άναγνωστικοΰ του κοινοΰ γύρω άπ’ τήν υπογραφή του, νομίζω δμως δτι γενικά άδικεΐ 
πολύ τήν ιδεολογία τοΰ κ. Π. κι’άφαιρεΐ μεγάλο μέρος άπ’ τήν άποτελεσματικότητα τής κατηχη
τικής του εργασίας, μιά καί δ κ. Π. δέν είνε κυρίως ένας κριτικός έργων, μά ένας στοχασιής ά
πάνω σέ καταστάσεις καί ρεύματα ιδεών πού θέλει νάχει εύρύτερη άπήχηση καί νά επηρεάσει μά
ζες, ή μεγάλο άριθμό. . . «ελευθέρων άτόμων». 'Οπωσδήποτε, δ τρόπος αύτός πού έμφανίζεται 
ένας άνθρωπος πού παίζει άσφαλώς τό ρόλο του μέσα στή φτωχή πνευματική μας κίνηση, είνε άνώ- 
μαλος καί δυσκολεύει δσους θέλουν νά τόν μελετήσουν καλύτερα καί . . .νά τόν άναιρέσουν συστη- 
ματικώτερα. Τό μόνο βιβλίο πού έδωσε, δ «Καραγκιόζης δ Μέγας», είχε μιά κατάφορη άποτυχία 
ώς έργο τέχνης - γιατί σάν τέτοιο μάς παρουσιάστηκε—μιάν άποτυχία πού ήταν φυσικό νά παρα
σύρει καί τό ποσό τής ούσιαστικής σκέψης πού υπάρχει σ’ αύτό, έτσι πού νά είνε άδικο καί άπα- 
ράδεχτο νά κρίνει κανείς τίς συγκραττμένες ιδέες τοΰ στοχαστή άπ’ τό άποτυχημένο αύτό έργο 
τοΰ καλλιτέχνη. "Οταν πάλι κυκλοφόρησε—πάνε δέκα χρόνια τώρα—τό βιβλίο τοΰ κ.Άποστολάκη 
«Ή ποίηση στή ζωή μας», είδαμε, δχι χωρίς κάποια έκπληξη, δτι δ λάλος έπιφυλλιδογράφος 
καί δ σιωπηλός οικοδόμος τοΰ βιβλίου, έμοιαζαν τόσο στίς ιδέες τους, σάν δ ένας νά ήταν τό 
alter ego τοΰ άλλου. Δέν μάς ενδιαφέρει ποιος πρώτος καί ποιος ύστερος, μά φυσικά γιά νά μι
λήσεις γιά τίς ιδέες τοΰ κ. II., δέν είνε θεμιτό νά κάνεις άναφορά στή συγκροτημένη σκέψη τοΰ 
κ. Α., δπως υπάρχει στό βιβλίο του. Άλλωστε άπό τότε δ κ. Π. άπόχτησε μιά πολυτροπώτερην 
εκδήλωση, -καί δσο θυμάμαι άπ’ τό διάβασμα τών επιφυλλίδων του—άνοιξε τή σκέψη του πρός 
πλατύτερους δ^ίζοντες προσπαθώντας νά συλλάβει περισσότερα επίπεδα απ’ τό πολύεδρο τής ζωής 
καί τής σκέψης. Αύτό είνε άπόλυτά πρός τιμή του. Μερικές φορές—τώρα τελευταία—τό πνεύμα 
του κάνει κάτι παράφορες εξορμήσεις ν’ άνατρέψει τήν ξεγελάστρα επιφανειακή καθιερωμέ
νη τάξη γιά νά ίδεί κατάματα τή σαπίλα πού βρίσκεται κάτω άπ’ τά όμορφα λόγια καί τίς μελι
στάλαχτες ιδεολογίες.Μά έκεί πού πάς νά ξανασάνεις, βλέπεις άξαφνα έναν Πολίτη πού στρέφεται 
δλοταχώς πρός τά πίσω νά χωθεί στό καβούκι του διασπώντας θεληματικά καί πεισματάρικα κάθε 
έπαφή του μέ τήν κραυγάζουσα πραγματικότητα. Είνε φυσικά πάντα ένας ιδεαλιστής. Αύτό δέμας 
ενοχλεί. Αύτό πού είνε άκατανόητο είνε πώς ένας άνθρωπος άσφαλώς έντιμος καί μέ τόση κατάρ
τιση, πέφτει μερικές φορές σέ τέτοιες άφάνταστες γκάφες (δπως τά περίφημα άρθρα του γιά τόν 
επαρχιωτισμό) πού δέν μπορούν νά έξηγηθοΰν άλλοιώς παρά σάν άρρώστια μιάς φορμαλιστικής σκέ
ψης πού βιάζεται νά εξελίξει σέ ρασιοναλιστική συνέπεια τόν έαυτό της—άποκλείοντας πεισματι
κά κάθε άμεση καί ζωντανή παρατηρητικότητα. Δέν έχει σημασία νά χαρακτηρίσουμε τόν κ. Π. 
συντηρητικό ή προοδευτικό, γιατί τά ποιο φανερά σφάλματά του άνάγονται στό μηχανισμό καί τή

μέ φιλολογικότητά ύπεράσπιση τοΰ 
επίδραση πού μπορεί νάχει στόν τόπο του 

του στήν υπεράσπιση μιάς βρωμερής 
υπόθεσης. Πρόκειται γνά τό βαθύ σκανδαλισμό πού βάζει τόν πιό στοιχειώδη 
μας, δ άπόστολος τής ήθικής εξύψωσης τοΰ άτόμου, γιά τό διχασμό καί τή

λειτουργία τής σκέψης του παρά στίς βασικές του ιδέες πού δχι σπάνια—τελευταία—τίς αποχαιρε
τάει ή τουλάχιστον τις άναθεωρεί προσπαθώντας νά τίς φρεσκάρει. Τό χειρότερο είνε πού ένώ Efev 
κατορθώνει νά μάς πείσει, τά καταφέρνει νά ρίξει μιά θλιβερή σκιά πάνω στήν ήθική πιά βάση 
τής οκέψης του πού μάς τήν κάνει άποκρουστική στό εσώτερο άνθρώπινο αίσθημά μας, ίσως χω
ρίς λόγο, χωρίς καμμιά πρόθεση τέτοια.

"Εχω μπροστά μου μιάν άπό τίς τελευταίες του επιφυλλίδες πού γράφτηκε ένώ άκόμα τό 
κανόνι ένός πολιτικάντη ξερίζωνε τίς έργατικές άνθρωποκατοικίες πού είχαν θεμελιώσει 
μέ μόχθο τά τίμια χέρια τών αύστριακών σοσιαλιστών καί τίναζε στόν αέρα τά κομένα μέλη τών 
άνθρώπων πού άχωνίζονται μέ τά δόντια νά κρατήσουν μιάν άκόμα στιγμή τή λεφτεριά τους. 
Νάταν κανένας άλλος, νάξερα δτι δ κ. II. είνε ένας συνειδητός φασίστας, ένας Κόρου ή κάτι 
παρόμοιο, δέ θάλεγα ούτε λέξη. Ξέρω τά αίμοβόρα ένστικτα τών άνθρωποειδών αυτών πού λυσ- 
σοΰν νά συγκρατήσουν τήν κυριαρχία τής τάξης τους (ή μάλλον τής συνομοταξίας τους). Μά δ κ. 
II. μάς έπανέλαβε κατά κόρο πώς είνε ένας «έλεύθερος άνθρωπος»,ένα «άπομονωμενο άτομο» πού 
έκτρέφει τήν ήθική του έλευθερία στή σιωπή καί πάνω άπ’ τίς άνθρώπινες διαμάχες (μέ γιά του, 
μέ χαρά του). Πώς μπορεί δμως νάρχεται μέσα στίς τραγικές αύτές στιγμές νά γράφει ένα άρθρο 
πού δέν είνε τίποτα άλλο παρά μιά σκεπασμένη

Ε Ντόλφους ; Δέν πρόκειται πιά γιά τήν 
ένας λευκός διανοούμενος πού δανείζει τήν πέννα 
καί άτιμης 

ft, ανθρωπισμό
σύγκρουση μεταξύ νοΰ καί ψυχής, σκέψης καί ήθους πού μάς κανοναρχάει δ ιδεαλιστής 
αύτός. Μέ ποιά διάθεση έγραψε τό άρθρο αύτό, τίς κόκκινες αύτές μέρες—κόκκινες άπ’ τό αίμα 
τών δολοφονημένων έργατών ; Καί ποΰ λησμόνησε τήν άγια καί «μεστή σιωπή» του, άφοΰ δέ 

g . μπόρεσε νά βρει τή φωνή τής τιμής πού μάς προστάζει νά διαμαρτυρόμαστε ένάντια σέ κάθε 
δολοφονία ;

Άλλ’ άς άποτραβηχτοΰμε γρήγορα άπ’ τό έρωτηματικό αύτό γιά τή διάθεση μέ τήν 
δποία έγραψε τό άρθρο του δ κ. Π. (θά ήταν οδυνηρό γιά μάς τούς ίδιους νά έπιμείνουμε) κι’ 
άς έρθουμε νά ίδοΰμε τή σκέψη του.

Ό κ. Π. άκολουθώντας τόν Μουσολίνι, δέχεται δτι οί αιτίες τής κατάπτωσης τών λαών 
είνε ήθικές. Ή τρομερή κρίση πού ξέσπασε στήν «έπανάσταση» (;) πού σπάραξε τήν Αύστρία, 
είνε κι’ αύτή κρίση ήθική. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι κάθε κατάσταση, κάθε κίνημα, κάθε προσ
πάθεια γιά τή συντήρηση ή γιά τήν άνατροπή ένός καθεστώτος καί κατά συνέπεια, κάθε κρίση, 
έχει, περνει, δημιουργεί και την ή'&ική της μορφή. Αύτό δέ σκέφτηκε κανείς ποτέ νά τό 
άμφισβητήσει. Άπό τό σημείο δμως αύτό άκριβώς αρχίζουν οί διαφορές. Καταλαβαίνω πολύ καλά 
δτι μιά κάποια κίνηση μπορεί νά παρουσιαστεί μέ τήν ήθική της καί νά δράσει στ’ δνομα τής 
δικής της ήθικής, άλλά τό ζήτημα είνε σέ ποιά σχέση βρίσκεται ή ήθική αύτή φόρμα μέ τήν 
καθιερωμένη πρακτικήν ήθική πού άποτελεΐ τήν άνθρώπινη κοινή ήθική βάση (χωρίς νά πιστεύω 
πώς υπάρχει καμμιά «άφ’ έαυιής» αιώνια ήθική). Ό άντισημιτισμός ή καί άντιχριστιανισμός τών 
χιτλερικών είνε κι’ αύτός μιά ήθική, δπως κι’ δ υπερανθρωπισμός τοΰ Νίτσε. Παρακαλοΰνται δμως 
οί κ. κ ιδεαλιστές διανοούμενοι νά μάς ξεδιαλύνουν άν τά τάγματα πού προχωρούν στή χιτλε
ρικήν ήθική είνε φανατικοί νεοφώτιστοι καί συνειδητοί οπαδοί τής νέας αύτής ήθικής, ή άνθρω
ποι σπρωγμένοι άπό άλλους λόγους στο χιτλερικό κίνημα καί άναγκασμένοι νά φορέσουν καί τήν 
ήθική στολή τοΰ χιτλερισμού. Δέν πρόκειται περί παρονυχίδος. Πρόκειται νά μέ διδάξετε άν 
πρέπει τό κάθε προσωπείο νά τό πέρνω γιά πραγματικό πρόσωπο κι’ άν πρέπει νά σπεύσω νά 
φορέσω κι’ έγώ ένα προσωπείο, ή έχω τό δικαίωμα νά παρουσιάζομαι μέ τό πρόσωπό μου δσο 
κι’ άν ξέρω δτι ή ζωή καί δ χρόνος θά μου τό άλλοιώσουν άνέκκλητα, μά φυσιολογικά.

Άκόμα οφείλουν οί κ. κ. ιδεαλιστές πού μιλούν γιά μιά γενικήν ήθική κρίση νά μάς 
Ε άπαντήσουν άν ή λύτρωσή μας άπ’ τήν κρίση αύτή θά έρθει μέ τήν προσχώρησή μας σέ μιά νέα 

κατήχηση ή είνε άπαραίτητο νά προϋπάρξει μίά σειρά πραγματικών καί ούσιαστικών μεταβολών 
πού θά μάς φέρει άπό τήν ήθική κρίση στή νέα ήθική πραγμάτωση.

Σέ ποιο έπικίνδυνο σημείο μπορεί νά μάς φέρει μιά ρασιοναλιστική σκέψη πού ξεκινάει 
άπ’ τον ιδεαλισμό καί τή δήθεν «ήθική» θέση, τό βλέπουμε στήν περίπτωση τής Αύστρίας. 'Ο κ. 
Π. διαβλέπει κι’ έκεί μιάν ήθική κρίση. “Οχι όμως άη τήν ηλευρά τοΰ Ντόλφους ! άλλ’ άπ’ 
τήν πλευρά τών σοσιαλιστών ! Καί γράφει: «Άν ή σοσιαλιστική έπανάσταση (;) άποβεϊ νικήτρια 
στήν Αύστρία, τά πράγματα περιπλέκονται». Τότε λοιπόν τά πράγματα περιπλέκονται, ήγουν: 
ή ήθική κρίση πού μαστίζει τήν Αύστρία, δέ βρίσκει τήν κάθαρσή της. Άν δμως τά πράματα 
έξελιχθούν άντίστροφα, τότε, φαίνεται, δλα πάνε μέλι γάλα καί ή ήθική πέρνει γερήν ικανοποίη
ση. Γιατί ί

Γιατί δ Ντόλφους είνε ένας ίδεολδγος μεταρρυθμιστής. Είνε θεμελιωτής μιάς νέας ήθικής 
τάξης. 'Ο κ. Π. μάς ξαναθυμίζει δτι πολλές φορές μίλησε γιά τήν «πολύ στενή πραγματικότητα 
πού άντιπροσωπεύει ή έννοια τών οικονομικών τάξεων, πού έχει γίνει τό βασικό στοιχείο τοΰ 
σοσιαλιστικού άγώνα*.  Καί άντιτάσσει στόν άγώνα αύτόν τή θεωρία τού φασισμού τοΰ έπαγγελμα- 
τικοΰ κράτους. Άλλά δ κ. Π. πού έχει πιά πεισθεί πώς «ή χρεωκοπία ιού άστικοΰ καθεστώτος 
είνε δριστική κι’ άμετάκλητη, καί δτι μαζί του καταρρέει καί τό παλιό κεφαλαιοκρατικό ούστη- 

56 57



μα, μένει έκστατικός μπροστά στή νέα ήθική τάξη πού επαγγέλλεται δ Ντόλφους (γράφε δ Φα
σισμός), και ένώ δείχνει πληρέστατη ανικανότητα νά διακρίνει τά τερτίπια πού μεταχειρίζεται «τό 
παλιό κεφαλαιοκρατικό σύςτημα» γιά νά στηρίξει ένα νέο κεφαλαιοκρατικό σύστημα» (φαίνεται 
δτι τό δλο τό κακό γιά τόν κ. Π. δέν υπάρχει στή λέξη κεφαλαιοκρατικό, άλλά στό έπίθετο 
παλιό ή νέο !), ξεχνάει άκόμα δτι άφοΰ ή κρίση πού πρόκειται νά θεραπευτεί μέ τή μεταβολή είνε 
καθαρά ήθική, άπόλυτα ήθικά πρέπει νά είνε καί τά μέσα πού θά χρησιμοποιήσει δ κάθε. . . ίδεο- 
λόγος γιά τήν έφαρμογή τής νέας. . . ήθικής τάξης.

Καί τό ξεχνάει γιατί άρνιέται να γύρει καί ν’ άκούσει τή φωνή τής πραγματικότητας πού 
βογγάει καί κραυγάζει. Καί δμως μιά ματιά είνε άρκετή. Καί πρώτα άπ’ δλα δ Ντόλφους δέν 
αντιμετώπισε καμμιάν απολύτως έπανάσταση τών σοσιαλιστών. Αύτό σήμερα είνε φώς φα
νάρι καί δέν τό αμφισβητεί κανέτας. Ό Ντόλφους μέ τίς Χάϊμβερ, υποστηριγμένος άπ’τήν ’Ιταλία, 
δημιούργησαν μιά δολοφονική επίθεση κατά τών σοσιαλιστών γιά νά μπορέσουν νά εφαρμόσουν τήν 
. . . ήθική τους ! Γιά νά πετύχουν τήν Ίταλο-αύστρο-ούγκρική συνενόηση, Ισως καί τήν παλινόρ
θωση τής Αύτοκρατορίας—τής αγίας, βέβαια, Αύτοκρατορίας—βάλθηκαν νά ξεκάνουν μέ τά κανό
νια του Κράτους—ιδέα η&ική (δπως τό θέλουν οί φασίστες) τό μισό πληθυσμό του τόπου τους 
καί δέν υπάρχει κανείς, φυσικά, πού νά μή νοιώθει σήμερα δτι αύτό έγινε γι’ άπόλυτα ήθικοός 
σκοπούς, γιά τήν επικράτηση μιάς νέας ήθικής τάξης, γιά τή λύτρωσή μας άπ’ τήν . , . ήθική 
κρίση πού μάς μαστίζει !

Φυσικά, άν νικούσαν οί σοσιαλιστές, τά πράματα θά περιπλέκονταν. Αύτοί δέν είνείδεο- 
λόγοι ! Αύτοί, καί δχι τό κεφάλαιο, μάς έρριξαν στήν ήθική κρίση ! Μά φαίνεται καί μέ τήν επι
κράτηση του Ντόλφους τά πράματα δέ θά πάνε πολύ καλλίτερα, γιατί είναι καί μερικοί άλλοι .. 
ίδεολόγοι άπ’ έξω πού ένδιαφέρονται. Όπωσδήποτε δμως ή άνθρωπότητα επί μιά βδομάδα πέρα
σε μιάν αφάνταστη πραγματικήν ήθική κρίση δταν παρακολουθούσε τήν άτιμη έπίθεοη κατά τώ 
εργατών. Καί σεις κ. Πολίτη έμειώσατε άφάνταστα τό κοινό αίσθημα τού άνθρωπισμοΰ τών άνθρώ
πων του τόπου σας — σεις δ ιδεαλιστής καί ήθικός καί ελεύθερος άνθρωπος— δταν δέν είχατε τό 
θάρρος νά φωνάξετε δτι απάνω στή δολοφονία δέ μπορεί νά στηριχτεί μιά νέα ήθική τάξη. ’Εκτός 
άν μπορεί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

ΤΟ ΡΕΜΠΕΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΠΟΛΑΡΩΝ

Ή πρώτη κοινωνική έπανάσταση στήν ‘Ελλάδα.

Μ’ αύτό τόν τίτλο ή Κα Μαριέττα Μινώτου, διευθύντρια τής Ίονίου ’Ανθολογίας, έξέδωκε 
μιά μελέτη σέ έλληνική καί γαλλική γλώσσα γιά τή λαϊκήν έπανάσταση, πού έγινε στή Ζάκυν
θο τό 1628. Πρέπει πρώτα νά παρατηρήσουμε πώς δ υπότιτλος τού βιβλίου δέν είνε σωστός. Γιατί 
πρώτη κοινωνική έπανάσταση, δχι στήν Ελλάδα (πού δέν υπήρχε τότε) άλλά στις Ελληνικές χώ
ρες τής μετακλασσικής έποχής,ήταν ή έπανάσταση τών Ζηλωτών πού έγινε τό 1347 στή Σαλονίκη μέ 
χιλιάδες θύματα καί δλόκληρο κοινωνικό πρόγραμμα. Έκτος δμως άπό αύτό, ή Κα Μινώτου έξετά- 
ζει τό θέμα έντελώς ρωμαντικά καί δχι μέ τήν απαραίτητη σέ τέτοια θέματα μέθοδο τού Ιστορικού 
υλισμού.’Έτσι τό ρεμπελιό τών Ποπολάρων, δπως περιγράφεται άπό τήν^Κα Μινώτου, καταντά σχεδόν 
όπερέττα. Γι’ αύτό συμβουλεύουμε τή συγγραφέα ν’ άφίσει κατά μέρος τά Ιστορικά καί κοινωνικά 
θέματα καί νά εξακολουθήσει τή λαογραφία τού ωραίου της Νησιού, δπου έπιτυχαίνει καλύτερα.

ΧΡ· Ε.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

θά ήταν τραγικό σφάλμα έάν ήθελε κανείς νά υποτιμήσει τήν άποφασιστική σημασία τών 
αύστριακών γεγονότων.

’Από καιρό ή άντίδραση καί ό φασισμός είχαν πάψει νά υπολογίζουν στή δυνατότητα μιάς 
δποιασδήποτε έργατικής καί σοσιαλιστικής άντίστασης στά σχέδιά τους καί στήν έφαρμογή τους.

Κάθε φασισμός έως τώρα δέν είχε παρά νά δργανώσει μερικά τάγματα μισθοφόρων, νά 
κάμει μερικές έπιβλητικές επιδείξεις τής δύναμής του, νά άρχίσει τή μέθοδο τών άναγκαστικών 
διαταγμάτων καί νά είναι βέβαιος πώς έτσι άρκετά γρήγορα μέ τήν τρομοκράτηση τών άντιπάλων 
του καί μέ τό δέος τών μαζών θά μπορούσε νά φτάσει τήν έξουσία.

Ή ήρωϊκή αντί στάση τών δργανωμένων μαζών στήν Αύστρία, ή συστηματική χρησιμοποίη
ση άπό τή Σοσιαλδημοκρατία τών κοινωνικών της δυνάμεων, ή πολύνεκρη μάχη της μέ τίς δυνά
μεις τής αντίδρασης, άποδείξανε πώς ύπάρχει καί μιά άλλη περίπτωση, πού ώς τώρα ασφαλώς 
δέν υπολόγιζε στό ένδεχόμενό της δ φασισμός.

Φυσικά, κάτω άπό τίς ειδικές συνθήκες,πού είχε νά αντιμετωπίσει ή έργατική άντίσταση 
στήν Αύστρία, καί τήν ανισότητα τών δρων τής πάλης της ύπέκυψε καί έπεσε. Μπορεί δμως κα
νείς νά ίσχυρισθεί δτι ή ήττα της έχει τήν ίδια σημασία πού είχε έδώ καί ένα χρόνο ή αναίμακ
τη ύποχώρηση τού γερμανικού σοσιαλισμού ή δ άκοπος θρίαμβος τού Μουσολίνι στήν ’Ιταλία τό 
1922 ; ’Ασφαλώς, δχι.

eH Αύστριακή κομμούνα μέσα άπό τή συντριβή της παραμένει μιά άπειλή γιά τούς επιχει
ρηματίες τού φασισμού καί στήν, Αύστρία καί στόν υπόλοιπο κόσμο. Άπόδειξε δτι οί δυνάμεις τής 
δημοκρατίας καί τής προόδου πρός τήν κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί νά νικιούνται,δέν παραιτούνται 
δμως έκούσια άπό τά καθήκοντα πού τούς έπιβάλλει ή θέση τους καί δέ φυγομαχούν, άλλά αγωνίζον
ται χρησιμοποιώντας δλες τίς δυνατότητες πού έχουν στή διάθεσή τους.

Αύτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα άπό τά αύστριακά γεγονότα.
Τό δεύτερο συμπέρασμα είναι ή μικρή μαχητική σημασία καί άποτελεσματικότητα τών 

μισθοφορικών ταγμάτων τού φασισμού, δταν πρόκειται νά άντιμετωπίσουν μιά πραγματική λαϊκή 
εξέγερση. Είναι γεγονός άναμφισβήτητο δτι ή δργάνωση τών Χάϊμβερεν θά ήταν άδύνατο νά κα
ταβάλλει μόνη της τό αυστριακό προλεταριάτο καί δτι ή τύχη τού άγώνος θά ήταν πολύ διάφο
ρη έάν δ άγώνας περιοριζότανε μόνο άνάμεσα στις δύο αύτές κοινωνικές δμάδες. Στά πλαίσια τών 
φασιστικών ταγμάτων έπαναλαμβάνεται ή πείρα πού μάς διδάσκει ή Ιστορία γιά τήν ήθική καί 
υλική άντοχή δλων τών μισθοφορικών στρατών. ΤΙ δύναμή τους είναι καθαρά τεχνητή, έπιφανια- 
κή καί φτάνει μόνο ώς τίς παρελάσεις ή τίς έπιδείξεις,πού δέν διακινδυνεύουν τίς ζωές τών στε
λεχών τους. Τό αύστριακό προλεταριάτο δέν τό συνέτριψε ή έπίθεοη τών Χάϊμβερεν. Τό τσάκισαν 
τά πυροβόλα τού τακτικού στρατού, ή έπιβολή τής κρατικής δύναμης. Ή δυνατότητα μιάς προλε
ταριακής ή γενικώτερα λαϊκής άντίστασης ένάντια στό κράτος, χωρίς τήν προηγούμενη παράλυση 
ή έξασφάλιση τής ούδετερότητας τού στρατιωτικού μηχανισμού του μπαίνει έτσι πάλι υπό συζή
τηση.Τό συμπέρασμα δέν μπορεί παρά νά είναι καταδικαστικό γιά κάθε προσπάθεια πού θά ήθελε νά 
μεταφέρει τόν πολιτικό άγώνα τού λαού στό έπίπεδο μιάς ένοπλης άντίστασης ένάντια στις στρα
τιωτικές δυνάμεις τού κράτους. Δέ σημαίνει αύτό .πώς μερικές φορές ή προσφυγή στήν λύση αύτή 
δέ γίνεται αναγκαία. Μά κατάσταση άνάγκης σημαίνει πώς δέν ύπάρχει πιά ή έλευθερία νά δια
λέξεις τά μέσα τής πάλης σου, καί τό πράγμα έχει βασική καί τεράστια σημασία.

Προβάλλει τώρα τό έρώτημα. Τί θά γίνει στήν Αύστρία ;
Τό προλεταριάτο νικήθηκε, ούσιαστικά είχε νικηθεί άπό πολύ καιρό τώρα. Οί αιματηρές 

ήμέρες 12, 14, 15 καί 16 Φλεβάρη έπισφράγισαν τήν ήττα του αύτή. —θά πει αύτό πώς τό πρό
βλημα τού αύστριακού φασισμού λύθηκε ; Δέν τό πιστεύουμε.—CH έπικράτηση τοΰ φασισμού στήν 
Αύστρία είναι ένα πρόβλημα γενικώτερα εύρωπαϊκό. ’Ιταλικός καί γερμανικός φασισμός ένδιαφέ
ρονται έξ ίσου γιά τήν υποταγή τής Αύστρίας. Ό μοναδικός άντίπαλος τους, ή σοσιαλδημοκρατία, 
ε:ναι σήμερα έκτος μάχης. Πού θά άπολήξει τώρα ή σύγκρουση τών δύο αύτών φασισμών, πού 
φαίνεται δλοένα πιό επικείμενη καί πιό επικίνδυνη ; Καί ποιος θά μπορούσε νά ίσχυρισθεί δτι ή 
νίκη τού ένός άπό τούς δύο φασισμούς, ή καί ή συντριβή τους, δέν είναι άλληλένδετη μέτήν ειρήνη 
τής Εύρώπης καί μέ αύτό τό μέλλον τοΰ καπιταλισμού ; Τό μέλλον θά άπαντήσει.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ

Άπό άγνωστό μας αναγνώστη άπ’ τά Γιάννινα, (πού φαίνεται μάλιστα νέος) λάβαμε τό 
άκόλουθο γράμμα. . . Μπορεί νάνε κάπως υπερβολικό σ ή / έκφραση καί κάπως άταχτο στό ύφος*  
μά ή διαμαρτυρία τού άνθρώπου αύτού πού δέν κάνει ύφος, είνε ειλικρινέστατη καί πηγάζει άπό 
μιά βαθειάν άγανάκτηση. Γι’ αύτό τό δημοσιεύουμε δπως τό λάβαμε. Ό άναγνώστης μας δέ φαί
νεται νάναι ένας γραφιάς ποιύ κάνει φιλολογία. Αντίθετα, θά είνε άπ’ τήν τάξη έκείνη τών νέων, 
πού εύτυχώς αρχίζει νά παρουσιάζεται στόν τόπο μας, πού καταφεύγει στά γραφτά τών διανοού
μενων μέ δίψα γιά ούσιαστική μόρφωση καί ζητάει σ’ αύτά τήν άπόχτηση μιάς συνειδητής κατευ
θυντήριας γραμμής στή σκέψη, στό αϊστημα, στόν άνθρωπισμό. Τούς δίνωνται γιατί τούς πι
στεύουν καί τούς θαυμάζουν. "Οταν δμως μιά δειλή σκέψη ένός α ή β διανοούμενου έρχεται νά 
δικαιολογήσει μιάν ατιμία, άντίθετα στόν αύθόρμητον άνθρωπισμόν, άντίθετα πρός τήν πιό μεγα- 
λόκραχτη πραγματικότητα, τότε οί νέοι αύτοί νοιώθουν σάν προδομένοι στά ίερά καί τήν πίστη 
τους καί ξεσπάνε σέ σκληρή κατηγορία. Αύτή τή σημασία έχει τό γράμμα πού δημοσιεύουμε.

Πέρσι είχαμε δημοσιεύσει μιάν άνάλογη διαμαρτυρία ένός άγνωστού μας πάλι νέου άπ’ 
τόν Πειραιά, έπειτα άπό μιάν άφάνταστης απλοϊκότητας καί κακοπιστίας διάλεξη τού κ. Άχ. Κύ
ρου. Οί άξιότιμοι κύριοι διανοούμενοι πού μαζεύουν άπλόχερα τά χειροκροτήματα στις σάλες τής 
Αθήνας κι’ άποχτούν μέ τά γραφτά τους δνομα καί φήμη (συνηθέστατα μόνο καί μόνο επειδή... 
γράφουν!) άς φοβούνται τό ξέσπασμα τής οργής τών πιό άδολων άναγνωστών τους πού είνε σκορ
πισμένοι στις άκρες τής Ελλάδας. Κι’ άς νοιώσουν δτι στήν εποχή μας ιδίως τό νά κρατάς τήν 
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πέννα σέ γεμίζει υποχρεώσεις καί δέ μπορείς ή από ελαφρότητα ή άπό κακοπιστία νά προσβάλεις 
τό αίσθημα του ανθρωπισμού πού τρέφουν στά στήθια τους οί άπλοι, άλλά τίμιοι αύτοί άνθρω
ποι. Μπορείτε νά κάνετε πώς δέν σάς νοιάζει, αλλά τότε γιά ποιούς γράφετε ; (άφού άλλω
στε, άγαπητέ κ. Φ. Πολίτη, αυτοί είνε οί «ελεύθεροι» καί «μοναχικοί» άνθρωποι).

Αγαπητό «Σήμερα»

Είναι γνωστή βεβαίως σέ δλη τήν ύφήλιο ή συγκίνηση μέ τήν δποία δλος δ κόσμος, άπό 
τόν μεγαλύτερο έργάτη τής πέννας ώς τόν άσημότερο δουλευτή τής άξίνας, παρακολουθεί 
τόν άγωνιώδη καί άπεγνωσμένο άγώνα πού διεξάγεται άπό καιρό τώρα στό Αύστριακό κράτος με
ταξύ τοΰ δικτατορίσκου τής ήμέρας, πού όνειρεύτηκε νά κερδίσει καί «έργοις» τόν τί
τλο τού μικρού Ναπολεοντος, καί τού σκληρά δοκιμαζόμενου εργατικού κόσμου. Τό ποτάμι τού 
αίματος πού χύθηκε καί εξακολουθεί νά χύνεται στούς δρόμους τής Βιέννης, οί τραγικοί νυχτερι
νοί άπαγχονισμοί τόσων ήρωίκών θυμάτων, δ σκοτωμός τών γυναικοπαιδών, πού σφάζονται κατά 
έκατοντάδες άπό τά άτιμα δργανα τού φασισμού, δέν ήταν δυνατό παρά νά συγκινήσουν καί τόν 
πιό σκληροτράχηλο κΓ άδιάφορο πού παρακολουθεί τά γεγονότα, καί νά προξενήσουν βδελυγμία 
γιά τήν καταντια τού σάπιου άστικού καθεστώτος σέ κάθε άνθρωπο πού στήν ψυχή του έχει άπο- 
μείνει έστω καί ίχνος μόνο ανθρωπισμού γιά τούς συνανθρώπους του.

Καί δμως ! Μέ άπάθεια κυνική καί μέ άπάνθρωπη άδιαφορία δ δονκιχωτικός άρθρογράφος 
τής γνωστής—έπαγγελλόμενης τή σοβαρή καί πολύ καθώς πρέπει—εφημερίδας, βρήκε τήν'εύκαι
ρία, μέσα στή γενική άγανάκτηση καί συγκίνηση δλου τού κόσμου πού έχει στραμένη τήν προσο
χή του εκεί πάνω καί παρακολουθεί τό βδελυρό σκοτωμό τών μαγόμενων άπεγνωσμένα γιά μιά κα
λύτερη κι’ άνθρωπινώτερη μέρα, νά καθήσει καί έπιδείξει σέ πομπώδη τετράστηλη επιφυλλίδα 
δλη τή σοφία του «ύψηλοΰ» του κρανίου καί νά οικτίρει τά ήρωϊκά θύματα γιά <έλειψη ήθικής 
καί πνευματικότητας (δ νοών νοείτω !) ή δποία μόνο σώζει σέ τέτοιες περιστάσεις,» λιβανίζοντας 
τούς δολοφόνους τους καί εκθειάζοντας τά μέσα πού μεταχειρίστηκαν καί μεταχειρίζονται άκόμη 
γιά τήν τελειωτική επικράτησή του.

Δέν περίμενα βέβαια άπό τούς υψηλούς διευθυντές τής εφημερίδας αύτής νά δείξουν τήν 
παραμικρή συμπόνια καί ένδιαφέρον γιά τά τραγικά θύματα τής φασιστικής άποκτήνωσης. Κά
θε άλλο ! Ή μέχρι σήμερα τακτική τους κι’ δ τρόπος μέ τόν δποίο σκέπτωνται, κάθε άλλο πα
ρά σέ τέτοιες χειρονομίες μάς έχει συνειθίσει. θά ήταν αφέλεια έστω καί μόνον νά διαμαρτυρηθε] 
κανείς, γιατί τέτοιου είδους άνθρωποι είνε πολύ δύσκολο νά αισθανθούν καί τήν παραμικρή άνα- 
τριχίλα στό αμαρτωλό τους σώμα. Οί κύριοι έκαναν τή δουλειά τους.

Μου έκανε δμως άλγεινόνατη έντύπωση καί μου προξένησε βδελυγμία ή κουτοπόνηρη 
και προσποιημένη σοβαρότητα, τό βαθύ καί εμβριθές ύφος, τού μεγαλόσχημου άρθρογράφου 
πού έχει τήν άπαίτηση νά θέλει τόν έαυτό τοΰ καθοδηγητή καί προστάτη (δέν ντρεπόμαστε) τής 
σκεπτομένης νεολαίας.

Ήρθε σέ στιγμές κάθε άλλο παρά κατάλληλες νά συσκοτίσει καί θολώσει τά ταραγμένα 
νερά μέ τίς ήλίθιες καί άνόητες σκέψεις του τίς δποίες σέ κάθε στιγμή κατά παραγγελία τού ά- 
φέντη του ρίχνει καί τίς δποίες (πού καταντήσαμε !) βρίσκονται άνθρωποι καί μάλιστα πού περνούν 
καί γιά νεωτεριστές, πού τις παρακολουθούν μέ πραγματικό ένδιαφέρον.

Δέν μέ συνδέει ή παραμικρή σχέση, ούτε έχω τίποτα μέ τόν έπιφυλλιδογράφο, τόν δποίο 
μονάχα άπό μακρυά γνωρίζω καί ούτε θά έκανα τόν κόπο νά γράψω αύτό τό γράμμα, γιατί εί
μαι βέβαιος πώς δέ θά φθάσει στ’ αύτιά του ή άσθενής διαμαρτυρία ένός άγνώστου. Μέ άνάγκασε 
νά τό κάμω καί τό θεώρησα υποχρέωσή μου, ή μέχρι σήμερα στάση του σέ κάθε παρόμοια περί
πτωση καί κυρίως ή τακτική τού κ. διανοούμενου. Δέν τοΰ ήταν άρκετές οί δάφνες πού μαζεύει 
άπό τό θέατρό του, θέλησε ν’ άναλάβει καί τό έργο τοΰ πνευματικού ήγέτη καί καθοδηγητή καί 
άπό καιρό σέ καιρό σκορπά μέ τά άρθρα του πάνω σ:ά κοινωνικά θέματα, πού παραδόξως 
άπασχολοΰν τόν υψηλό του κάλαμο, τίς άναθυμιάσεις τής μουχλιασμένης σκέψης του, προσπαθών
τας νά καταπλήξει μέ τίς κούφιες άερολογίες του,τίς δποϊες κανείς, μά άπολύτως κανείς, δέν μπορεί 
νά διαλευκάνει (τδχει δ ιδεαλισμός φαίνεται). Καί είναι γιά νά θαυμάζει κανείς μά τήν άλήθεια 
μέ τήν περίφημη τακτική του. Μέ κάτι άκίνδυνες καί πομπώδεις ρουκέτες— ένα άρθρο γιά τό Βάρ- 
ναλη, ευμενή κριτική τού βιβλίου τοΰ θέμου Κορνάρου—ποζάρει στούς ανόητους άναγνώστες του 
γιά νεωτεριστής.

Μά ήταν πιά καιρός νά πέσει τό προσωπείο καί νά φανούν καθαρά πιά οί προθέσεις του. 
Τό φρικιαστικό έγκλημα πού βρίκε τόσους θαυμαστές στίς τάξεις τοΰ «Κύρου παιδία» καί τών 
υπέρ βωμών καί «‘Εστιών» μαχομένων υπερασπιστών τής πατρίδας καί ήθικής (!) βρίκε τόν 
άντάξιο—«διανοούμενο»—υμνητή του.

Τά «Κύρου παιδία» άπό καιρό τώρα έπαψαν νά πιάνουν «μπογιά» δταν ρεκλαμάρουν τόν 
«ελαιοχρωματιστή» καί οί υπέρ ήθικής καί πατρίδας λόγοι τών άρχιζηλωτών τοΰ «μαμωνά» σκάνε 
πιά στόν άέρα σάν κούφιες σαπουνόφουσκες. Γι’ αύτό καλώς ποιων δ βαθύπλουτος διευθυντής καί 
άφέντης τών. . . πρωινών διανοούμενων σκέφτηκε νά χρησιμοποιήσει γιά 8αρύ πυροβολικό τό 
δνομα τού «διανοούμενου» έπιφυλλιδογράφου του <ίνα καί φιλοσοφικήν δικαίωσιν τό πράγμα λάβη»!

Τό ξαναλέώ καί πάλι δ άνθρωπος έκανε τή δουλειά του !

Ό Ντόλφους έκανε θαυμάσια τή ρεκλάμα του στή δυστυχισμένη ψωροκώσταινα, τόσο μά
λιστα, δσο -δέν είχε τύχη νά τοΰ γίνει μιά τέτοια τιμή ούτε δ έκ. . . Γερμανίας συνάδελφός του.

Γιά τόν φαμφαρωνισμό δμως τοΰ κυρίου διανοούμενου τί νά ποΰμε ; Λυπούμαι τό λέγω 
ειλικρινέστατα—κατάκαρδα. Είχα τήν ταπεινή γνώμη πώς ή συνείδησή του, δσοδήποτε ελαστική 
κι’ άν ύποτεθεϊ, δέ θά τοΰ επέτρεπε νά χορέψει τέτοιο χορό πάνω άπό τόν φρεσκοσκαμένο τάφο 
τών άτυχων θυμάτων τοΰ άντικειμένου τής λατρείας του. Καί λυπούμαι άκόμη περισσότερο γιατί 
τό κάνει δχι επειδή δέν άντιλαμβάνεται τήν πράξη του. "Οχι ! θά τοΰ έκανα μεγάλη, πολύ μεγάλη 
τιμή τοΰ κ. διανοούμενου, Ό ταρτουφισμός του δέν είναι άξιος γι’ αύτήν.

1
Γιάννινα ΓΚΛ Σ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ύπάρχουν πολλά είδη ενδιαφέρουσας δίκης. Ύπάρχουν δίκες πού ή υπόσταση τοΰ εγκλη
ματία, ώς εγκληματία, προκαλεϊ τό επιστημονικό ή τό κοινωνικό ένδιαφέρον. Άλλες δίκες δπσυ 
τά πρόσωπα πού έχουν άναμιχθεϊ σ’ αύτή, τους παρέχουν μιά έξαιρετική απήχηση, άν και ή 
ούσία τους είναι κοινότατη. Τέλος, ύπάρχουν δίκες συμβολικές. Σ’ αύτές τό πρόσωπο τοΰ δικα- 
ζομένου παίζει λίγη σημασία, τό είδος τοΰ εγκλήματος επίσης. ’Αλλά τό σύνολό της προκαλεϊ 
μιάν ισχυρή κοινωνική δόνηση, άνεξάρτητα άπό τό δικαστικό περιεχόμενό τους. Ενα παράδειγμα 
τέτοιας δίκης θά ήταν, κατά τόν Thibaudet, ή δίκη τοΰ Λουδοβίκου Χνίου. Τό νά είναι 
κανείς υπέρ ή έναντίον τής καταδίκης είς θάνατον τού Λουδοβίκου κατάντησε νά σημαίνει δχι 
δτι πείσθηκε ή δέν πείσθηκε γιά τήν «προδοσία» του, άλλά δτι είναι συντηρητικός ή έπαναστά- 
της>_&λλο, προσφατώτερο αύτό, δείγμα συμβολικής δίκης είναι ή υπόθεση Dreyfus.Άρχι
σε άπό μιά δικαστική πλάνη γιά νά πάρει σιγά σιγά τέτοια κοινωνική απήχηση, πού χώρισε τή 
Γαλλία σέ δυό στρατόπεδα : Τό ένα πίστευε στήν ένοχή τοΰ Dreyfus, διότι ήταν έβραϊος καί 
διότι. . . δέν ήταν δυνατό νά εμφανίσουμε τούς άνωτάτους άξιωματικούς δτι λένε ψέμματα. Τό 
άλλο πίστευε στήν άθωότητα, διότι είχεν άποδειχθεϊ καί έπρεπε νά εξευτελιστεί δ μιλιταρισμός 
κ’ ή παπαδοκρατία. 01 μέν έλεγαν, «Πατρίδα», οί δέ «Δικαιοσύνη». Καί ή μάχη γύρω στό 
Dreyfus άποτέλεσε άπαρχή άνανεώσεως τής Γαλλικής Δημοκρατίας. "Ετσι μιά δίκη έγινε 
«υπόθεση».

Ή διεθνής άπήχηση τής δίκης τών έμπρηστών τοΰ Ράϊχσταχ άνάγει αναμφισβήτητα σε 
περιωπή συμβολικής δίκης, μιάς άπό τις πολύκροτες «υποθέσεις». Η βάση της δμως δέν ε·ναι δι
καστική πλάνη,μά δικαστική άτιμία : ενοχοποίηση αθώων γιά προεκλογικούς σκοπούς. Αύτή^ καί 
μόνο ή πλευρά άρκοΰσε γιά νά προκαλέσει τό σάλο στή διεθνή συνείδηση. Άπ’ τήν αρχή φάνηκε 
πώς άπό δπου καί νά είχε προέλθει δ εμπρησμός, ή βιαστική ενοχοποίηση τών Βουλγάρων 
κομμουνιστών καί τοΰ Τόργκλερ άποδείχνει δτι, χωρίς φροντίδα για τίς άξιώσεις τής ήθικής, δ 
χιτλερισμός εννοούσε νά μεταχειριστεί δποιοδήποτε δπλο γιά νά πάρει τίς εκλογές.

Αύτό τό εξαιρετικά «θαρραλέο» εκλογικό κόλπο πέτυχε. Καί διερωτάτο δ κόσμος*  τί 
συνέχεια θά δοθεί στήν ύπόθεση. θά μποροΰσε δ χιτλερισμός νά σπρώξει τά πράγματα έως ^στό 
νά δημιουργήσει καί άνθρώπινα θύματα, καταδικάζοννας ώς εμπρηστές άνθρώπους πού αυτός ήξε
ρε άθώους ; ’Ή θά τοΰ άρκοΰσε νά καταλάβει τήν άρχή καί θά έπέτρεπε τήν άπαλλαγή τών α
θώων άπ’ τήν άδικη κατηγορία ; Ή άθώωση έγινε. Άλλά κανείς δέ μπορεί νά πει δτι οφείλεται 
σέ κάποια δψιμη τύψη τών χιτλερικών άρχηγών. Τουναντίον δλα τά δεδομένα έχουμε γιά νά πι
στεύουμε δτι ή εύνοϊκή άπόφαση τών δικαστών τής Λειψίας όφείλεται στήν εξέγερση τής, διεθνούς 
Κοινής Γνώμης έναντίον τοΰ τότε πιθανολογουμένου δικαστικοΰ έγκλήματος. «Ή διεθνής συνεί
δηση νίκησε», είπε ένας γνωστός Γάλλος δικηγόρος, δ Henry Torres. Καί είναι χρήσιμο νά,ση
μειωθεί πώς τέτοια συνείδηση δέν θά υπήρχε άν δέν υπήρχαν οί δυό μεγάλες δημοκρατίες ή Αγ
γλική καί ή Γαλλική.

Τή σημασία τής υπόθεσης τοΰ έμπρησμοΰ,τή συμβολική της άξία, ήρθε να έξογκωσει και 
νά φτάσει σέ περιωπή ήθικοΰ προβλήματος μιά άλλη πλευρά τής δίκης. Τό έξεταζόμενο παρα
πάνω είναι τό ζήτημα τής άθωότητας έκεΐνων πού κατηγορήθηκαν άδικα. Μά, κατά τή διεξαγω
γή τής γνωστής Άντι—Δίκης τοΰ Λονδίνου, έμφανίστηκε κ’ ένα άλλο έρώτημα, άπηνές, πού 
δέν άφηνε τρόπο γιά άποσιώπηση : ’Άν δέν έκαμαν τό έγκλημα οί κομμουνιστές, τότε ποιος τό 
εκαμε ;

Τά στοιχεία πού βγήκαν άπό τήν άντι-δίκη ήσαν, συνοπτικά .*
Α) "Οτι δ Βάν ντέρ Λοΰμπε, δ δμολογημένος αύτουργός τοΰ έμπρησμοΰ, δέν μποροΰσε νά 

ένεργήσει μόνος του.
Β) "Οτι τά ύλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άδύνατον νά είσαχθουν κρυφά και χωρίς 

συνενόχους. ,
Γ) "Οτι, άλλωστε, τό Ράϊχσταγ φυλαγόταν πολύ καλα απ τους χιτλεριστες.
Δ) "Οτι δ μόνος τρόπος γιά νά μποΰν καί — ιδίως — γιά νά φύγουν κρυφά, άμέσως μετά 
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τήν έκκρηξη τής πυρκαγιάς, ήταν δ μυστικός διάδρομος πού όδηγεί απ’ τό Ράϊχσταχ στήν κατοι
κία του προέδρου του, δποΐος τυγχάνει νά είναι δ κ. Γκαίριγκ.

Ε) "Οτι δ Βάν ντέρ Λοϋμπε, διωγμένος άπό καιρό άπ’ τό Κομμουνιστικό Κόμμα, είχε 
ύποπτες σχέσεις μέ διαφόρους μικροαρχηγίσκους τοϋ Χιτλερισμού.

Γιά τήν κοινή συνείδηση λοιπόν εκείνο πού καταντά τό ούσιωδέστερο είναι δχι πιά ή 
άθώωση τών αθώων, μά τό ήθικό ποιο ένός κινήματος—πού έδωσε τήν σήμερα νόμιμη κυβέρ
νηση ένός κράτους—καί πού έφτασε τή δημοκοπία ώς τή σκηνοθεσία ένός εμπρησμού. Ή 
άθώωση τών κομμουνιστών δέ λύει τήν ύπόθεση. "Οσο δέ βρίσκονται οί πραγματικοί ένοχοι 
του έμπρησμοϋ, ή περίφημη «υπόθεση» μένει. Κ’ ή ούσία της είναι πιά μιά τρομερή υποψία 
εναντίον τοϋ χιτλερισμού.

Π, ΓΚΙΚΑΣ

Σκίζουν οί άνθρωποι τά ρούχα τους γιά τήν καταρράκωση τής οικογένειας, τήν παρα
γνώριση τοϋ δημιουργικού ρόλου τής εκκλησίας, τούς κινδύνους πού περιέχουν οί μελλοντικοί αι
μομικτικοί γάμοι τών δευτερεξαδέλφων γιά τήν άκεραιότητα καί τή ρώμη τής φυλής καί τήν κα
ταστρεπτική επίδραση τοϋ Μαρξισμού στήν 'Ελλάδα «έν μέσφ χιτλερικφ αίώνι».

Δέν πρόκειται νά εξετάσουμε μέ τούς φαιδρούς τύπους πού μεταξύ δύο κοκτέϊλ στό G. Β. 
συζητούν περί φασισμού, μαρξισμού καί σωτηρίας του σύμπαντος. Έπιφυλασόμαστε έξ άλλου νά 
εκθέσουμε τίς απόψεις μας πάνω στό σύνολο τής νέας κωδικοποίησης πού δέν πιστεύουμε δτι οί 
θέσεις της είναι καί τοσο πολύ προοδευτικές, δσο προσπαθούν νά τίς παρουσιάσσουν μερικοί ίδιοτε- 
λείς φωνασκοί. Διαπιστώνουμε μόνο τήν καθυστέρηση τών άνθρώπων πού γυρεύουν νά παρατείνουν 
στή χώρα μας τήν έκκλησιοκρατία, παρουσιαζόμενοι μάλιστα ώς οί κήρυκες τού πιό γνήσιου προο
δευτικού πνεύματος τής έποχής, καί πού ή προηπάθειά τους στό τέλος δέ θά κατέληγε παρά νά 
μάς δημιουργήσει, κοντά στούς «παλαιοημερολογίτες» της, τούς «γνησίους ορθοδόξους παλαιο- 
γαμίτες.»

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Μέ ιδιαίτερη εύχαρίστηση διαπιστώνομε τήν πρόοδο πού σημειώθηκε τελευταία γύρω άπό 
τήν κίνηση τοϋ κοινού Μετώπου πάλης κατά τής Δικτατορίας τοϋ Φασισμού. Μετά τή σύσκεψη πού 
έγινε τόν περασμένο μήνα στό Εργατικό Κέντρο Αθηνών, γιά τήν δποία μιλήσαμε ήδη καί πού 
έθεσε τίς πρώτες βάσεις τής κίνησης, ή προσπάθεια γιά τήν οργάνωση τοϋ Κ. Μ. συνεχίζεται μέ 
ικανοποιητικές επιτυχίες.

’'Ετσι, πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα τοϋ Ε. Κ. ’Αθηνών μιά γενική 
συγκέντρωση τών συμβουλίων δλων τών εργατικών συνδικάτων ’Αθήνας καί Πειραιά πού παίρ
νουν μέρος στήν κίνηση.

Σκοπός τής συγκέντρωσης ήταν νά καθορισθοϋν οί πραγματικές οργανωτικές βάσεις τής 
κίνησης. ’Αντιπροσωπεύτηκαν σ’ αύτές δλες σχεδόν οί εργατικές τάσεις. Στό τέλος τής σύσκεψης 
ψηφίστηκε τό πρόγραμμα καί τό σχέδιο δράσης τής κίνησης τοϋ Κ. Μ.

Διαπιστώνουμε μέ ικανοποίηση δτι καί τά δύο άπομακρύνονται άπό τήν καθιερωμένη 
άντιδικτατορική καί άντιφασιστική φιλολογία, καί βασίζονται σέ θετικές άντιλήψεις τόσο γιά τις 
προγραμματικές επιδιώξεις τής κίνησης δσο καί γιά τίς μεθόδους τής πρακτικής δράσης της. 
νΕτσι δίδονται στήν κίνηση οί βάσεις ένός πραγματικού κοινωνικού κινήματος, πού δέ στρέφεται 
μόνον ενάντια στις εκδηλώσεις τοϋ φασισμού, άλλά προβλέπει νά τόν καταπολεμήσει σ' αύτές τίς 
πηγές τής γένησης του. Δημιουργείται λοιπόν ή δυνατότητα νά πραγματοποιηθεί μέσα στούς κόλ
πους τοϋ Κ. Μ. ή θετική καί γόνιμη συνεργασία δλων δσων δέ δέχονται τά συνθήματα τοϋ φασι
σμού, άρνοϋνται δμως ταυτόχρονα νά γίνουν καί συνυπεύθυνα γιά τίς σπατάλες καί τήν άδικη 
θυσία δυνάμεων πού φέρνει άναγκαία ή καθαρά άρνητική θέση ώρισμένων άλλων άντιφασιστικών 
τάσεων.

’Ελπίζουμε ή συνέχιση τής προσπάθειας τοϋ Κ. Μ. νά ικανοποιήσει καί νά μή διαψεύσει 
τίς προβλέψεις μας αύτές.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στήν Καβάλλα πέτυχε μέ μεγάλη πλειοψηφία κομμουνιστής Δήμαρχος. Αύτό σημαίνει πώς 
ή μεγάλη μάζα τού δυστυχισμένου λαού πού ένδιαφέρεται γιά τ’ άμεσα τοπικά της ζητήματα, 
είνε δλότελα απογοητευμένη άπ’ δλα τ’ άλλα πρόσωπα τού τόπου πού άναπατεύονται στήν πολι
τική. Δέν πιστεύουμε πώς τόν κομμουνιστή τον ψήφισαν μόνο συνειδητοί κομμουνιστές’ άσφαλώς 
θά πήρε καί πολλούς ψήφους άπό μικροαστούς κι’ άλλους πού είδαν κι’ άπόειδαν πώς δέ μπορεί 
νά μπουν σέ τάξη τά πράματα τού δήμου τους μέ τούς κομματάρχες. Καί ξέρουμε πόση είναι ή 
δυστυχία στήν Καβάλλα, ή άνεργία καί ή πείνα.

Πριν προφτάσει δμως νάναλάβει δ νέος Δήμαρχος πού στηρίζεται στή φανερή θέληση τοΰ 
περισσότερου κόσμου, άκούμε πώς ή Κυβέρνηση ένεργεί γιά νά τόν πάψει. Ή άστυνομία έσπευσε 
μέ τρεις καταγγελίες έναντίον του ! ’Αηδές θέαμα γιά έναν άνθρωπο πού έχει εκφρασμένη τήν 
εμπιστοσύνη τού μεγαλύτερου μέρους τών πολιτών. Γιατί τό κάνει ή Κυβέρνηση ; Φοβάται μήπως 
δ Δήμαρχος τής Καβάλλας. . . άνατρέψει τό καθεστώς ; ’Ανοησίες. Μήπως φοβάται δτι θά χαντα
κώσει τό Δήμο ; Μπά ! Θά τόν άφινε εύχαρίστως νά τριφτεί μόνος του σέ μιά τέτοια περιπέ
τεια. Αύτό πού φοβάται ή Κυβέρνηση καί οί ήττημένοι άστοί τής μειοψηφίας είνε άκριβώς μήπως ο 
κομμουνιστής Δήμαρχος τά καταφέρει καλά στή δουλειά του κι’ άλαφρώσει τή δυστυχία τού λαού 
μέ συσσίτια κΓ άλλα έργα. Μήπως στήν Αύστρία τό κράτος τού Ντόλφους δέ γκρεμίζει μέ κανό
νια τίς περίφημες πολυκατοικίες τών σοσιαλιστών εργατών ; Πώς λοιπόν ; Θ’ άνεχτοΰμε Δήμαρχο 
πού χτίζει σπίτια καί δίνει δαυλιά ; Τότε στίς επόμενες εκλογές μπορεί νάχουμε πέντε καί δέκα 
κομμουνιστές Δημάρχους καί τότε τί γίνονται. . . ή πατρίς, ή θρησκεία, ή γλώσσα, οί βωμοί και 
οί. . . «Εστίες» ; Κάτω, λοιπόν, δ Δήμαρχος. Δέ μάς άρκεϊ πούχουμε έλευθερία, κοινοβουλευτισμό 
καί καθολική ψηφοφορία ;

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ή δημοσίευση τοϋ προσχεδίου τοϋ νέου οικογενειακού Δικαίου προκάλεσε μιά συζήτηση, 
πού χαρακτηρίζει άρκετά άψογα τό νέο πνεύμα πού άρχισε νά φυσά τώρα τελευταία στόν τόπο μας.

Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοϋ τύπου, τό νέο οικογενειακό δίκαιο καθιερώνει τόν πολι
τικό γάμο, χωρίς καινά καταργεί τήν ίερολογία του σύμφωνα μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις 
τών «συνερχομένων εις κοινωνίαν γάμου». ’Από τήν άλλη μεριά περιορίζει τά κωλύματα τοϋ γά
μου λόγφ συγγένειας στόν τέταρτο βαθμό έξ αίματος καί καταργεί δλες τίς σχετικές μεσαιω
νικές διατάξεις του δικαίου τών «Βυζαντινών ήμών αύτοκρατόρων» καί «καλογήρων» προσθέτουμε.

"Ολα αύτά δέν είναι τίποτα εξαιρετικά πράματα καί είναι, άντίθετα,κοινότατη προσαρμογή 
τοϋ δικαίου πρός τήν πραγματική κατάσταση πού έχει δημιουργηθεί.

Νά δεχθείς σήμερα δτι δ γάμος δέν είναι μόνον «μυστήριον» άλλά επί τέλους είναι καί 
μιά πράξη πού ενδιαφέρει τήν πολιτεία καί πρέπει πρό παντός νά περιβάλεται τόν τύπο 
μιάς πανηγυρικής δημόσιας πράξης, ίσως καί τό νά δεχθείς άκόμα δτι δέν είναι δυνατό νά ρυθμί
ζεται ή νομιμότητα τής γαμικής συμβάσεως τών άνθρώπων μέ βάση κωλύματα, καθαρά μεσαιωνι
κού χαρακτήρας, είναι κοινοί τόποι καί θεμελιώδεις άλήθειες, πού δέ χρειάζονται κανενός είδους 
τρομερά επιχειρήματα γιά νά ύποστηριχθοϋν καί άποδειχτοϋν.

Γι’ αύτό αισθανόμαστε νά μάς κυριεύει ένα άίσθημα πραγματικής άηδίας μπρος στό εμ
πόριο χριστιανικής ήθικολογίας πού άναλάβανε νά κάνουνε μέ τήν εύκαιρία τής δημοσίευσης τοϋ 
προσχεδίου οί νεοφώτιστοι άπόστολοι τοϋ φασισμού στήν 'Ελλάδα.

ΟΙ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΕΣ

Είνε γνωστόν δτι οί νεοέλληνες δημοσιογράφοι είνε παντογνώστες. Δέν υπάρχουν πιά γιά 
τό θαυμάσιον αύτό τόπον ούτε ειδικότητες, ούτε δρια κάποιου καταρτισμού γιά νά μπορεί κανείς 
νάχει γνώμη σ’ βνα ζήτημα. Ό νεοέλληνας δημοσιογράφος μπαίνει παντού μέ τά τσαρούχια του, 
κάνει την κριτική του, χαρακτηρίζει πρόσωπα καί πράματα, δίνει δδηγίες, μιλάει «άφ’ υψηλού» 
καί κατακεραυνώνει τούς αθλίους «υπευθύνους» πού δέ σπεύδουν νά συμμορφωθούν πρός τίς έκά- 
στοτε υποδείξεις τους. ’Έχουμε κυρίως ύπ’ δψει μας δχι τούς ταχτικούς έπαγγελματίες συντάχτες 
τών εφημερίδων, άλλά τά ιδίότυπα εκείνα άμφίβια πού άναπτύχθηκαν στή λιμνοθάλασσα τής δη
μοσιογραφίας μας πού άναλαβαίνουν τίς «καμπάνιες» τίς πρώτης σελίδας καί πού ποζάρουν καί 
κορδώνονται σάν. . . πνευματικοί δδηγοί καί τού λόγου τους.

Τό άγράμματο έλληνικό κοινό, πού δέ διαβάζει παρά εφημερίδες, τούς άνέχεται, βέβαια, 
καί ίσως καί νά τά σαστίζει μέ τήν πολυμάθειά τους. Μά οί διευθυντές τους δέν καταλαβαίνουν 
τούλάχιστον δτι μερικοί άπ’ αύτούς εκμεταλλεύονται άναιδέστατα τήν έφημερίδα τους ; "Ενας άπό 
τούς σπουδαίους αύτούς κυρίους σ’ ένα τετράστηλο γαύγισμα που άφησε πρό ημερών άπό τήν 
πρώτη σελίδα τής «σοβαρής» εφημερίδας του γιά νά ύμνήση—άνιδιοτελέστατα βέβαια—ένα album 
φωτογραφιών τού κ. Ζερβού (άπ’τά Παρίσια) κουνάει τό βαθυστόχαστο κεφάλι του καί ελεεινο
λογεί τούς άρχαιολόγους μας—καί τούς άρχαιολόγους δλου τού κόσμου—γιατί τάχα άγνοούν τό 
θαύμα τής άρχαϊκής έλληνικής τέχνης, προσκολλημένοι, οί άδιόρθωτοι, στόν άνούσιο κλασσικισμό 
τους ! τί νά τού πείς ; τόσο νοιώθει, τόσο λέει ό άνθρωπος. Τήν άγνοια τή δική του τή φορτώνει
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στούς ώμους τών άλλων. "Ετσι τού λόγου τού υψώνεται δυό πόντους παραπάνω. Τώρα, άν έπί 
τριάντα χρόνια, δικοί μας καί ξένοι αρχαιολόγοι δέν κάνουν άλλη δουλειά παρά νά μελετούν καί 
νά θαυμάζουν τήν αρχαϊκή τέχνη - πού νά πάρει είδηση δ κ. δημοσιογράφος. Αύτού τού είνε 
βολικό νά φαντάζεται δτι τήν αρχαϊκή τέχνη, τήν ανακάλυψε δ φακός τού κ. Ζερβού (απ’ τά 
Παρίσια). ’Ίσως καί δ αξιότιμος έαυτούλης του. Τί τού πλερώνεις ;

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Στέλιου Ξεφλούδα : Εύα. Μυθιστόρημα, σελ. 150, Θεσσαλονίκη (Κεντρ. πώλησις «ΙΙυρ- 
σός» Άθήναι).—’Απομνημονεύματα τού Χφϊνε, μετάφρασγι Θάνου Μεσαριανοΰ, σελ. 104, δρχ.18 
’Αθήνα.—Ί. Π. Παπαδοπούλου : eO 'Ιπποκράτης καί ή τρέλλα τού Δημοκρίτου, έκδ. περιοδι
κού νΕρευνα—Κασιγόνη. ’Αλεξάνδρεια.

Περιοδικά : Ρυ&μός, Λογοτεχνικά τεύχη, κάθε δεκαπέντε, Πειραιάς.— Σοσιαλιστική 
Έπι&εώρηση περιοδικό τού Σοσιαλιστικού Κόμματος.—'Εκπαιδευτικόν Δελτίον, μηνιαία έπι- 
θεώρ. έκπαιδευτικής καί διοικητικής νομοθεσίας.— ΣΓρωτοξύπνημα, μηνιαίο λογοτεχνικό περιο
δικό τών νέων.— Μακεδονικές Ήμέρες, μηνιαίο λογοτεχνικό, Θεσσαλονίκη.—Έλληνική 'Επι- 
&εώρησις, μηαιαιο.— ‘Ελληνική Βιβλιογραφική ’Επι&εώρησις, δεκαπενθήμερο.
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