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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Πρώτα έκεϊνο πού πέφτει άμέσως στα μάτια κάθε παληοΰ γνώ
ριμου τοΰ 'Ομίλου είναι πώς μέ νέο τίτλο έμφανίζεται τό περιοδικό 
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ. Τούτο δεν είναι καθόλου άσχετο ούτε μέ τα 
γεγονότα πού συμβήκαν μέσα στον 'Όμιλο, ούτε μέ τό σκοπό πού επι
διώκουμε. Άπ’ τις άρχές τοΰ 1030 βάζονται οί βάσεις μιας νέας έργα- 
σίας μέσα στό σύλλογό μας. Ό σκοπός του μένει πάντοτε δ ίδιος 6 
παληός: ’Επιδίωξη τής έπιστημονικής μόρφωσης των μελών του, μά 
αλλάζει ό τρόπος επίτευξης τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. Ή μόρφωση θά γίνεται 
πιά μέ τη δ η μ ο τ ι κ ή γλώσσα, πού είναι ή μόνη έθνική. Πώς έρ- 
γάζεται ό 'Όμιλος; Άπό τό ένα μέρος δίνει σειρά διαλέξεων έξωτε- 
ρικών πάνω στην Φιλοσοφία, την Φιλολογία καί Λογοτεχνία, την 
Κοινωνιολογία. Σκοπεύει έτσι μέ τις διαλέξεις αύτές νά κατατόπιση 
τούς φοιτητές σ’ δλες τϊς τάσεις τής σύγχρονης πνευματικής κίνησης 
Επίσης κάνει ταχτικά έκδρομές έπιστημονικές στά διάφορα μέρη πού 
υπάρχουν μνημεία είτε τοΰ αρχαίου είτε τοΰ Μεσαιωνικού είτε τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού μας. Άπό τ’ άλλο μέρος έργασία εσωτερική· 
άπ’ τά μέλη τοΰ 'Ομίλου. Συγκεντρώσεις δπου γίνεται ανάπτυξη έπι- 
στημονικών θεμάτων άπό φοιτητές κι’ έπακολουθεΐ συζήτηση. Συγκεν
τρώσεις μεγαλύτερες άπ’ δλους τούς φοιτητές τής σχολής μας δπου 
συζητοΰνται ώρισμένα θέματα ύπό τήν διεύθυνση των καθηγητών μας. 
Σύγχρονα έχουν σχηματισθεΐ μέσα στον "Ομιλο κ ύ[κ λ ο ι είδικώτεροι 
μορφωτικοί, ένας φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς, στον όποιο θά έρμηνευθή ή 
«Άλκηστις» τοΰ Εύριπίδου κι’ ένας φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ς, στόν όποιο 
θά γίνωνται δμιλίες πάνω στούς διάφορους φιλοσόφους, ίδιαίτερα τούς 
νεώτερους καϊ θά άκολουθή συζήτηση. 'Όμως δλη αύτή ή έργασία άπ’ 
τήν ίδια της τή φύση δέν μπορεί, δέν είναι δυνατό νά έχη μεγάλη καί 
μόνιμη έπίδραση στούς φοιτητές. Αύτό άκριβώς έπιδιώκει τό μηνιαΐό 
μας περιοδικό. "Ερχεται σάν κορύφωμα νά πούμε τής δλης έργασίας. 
Ή δουλειά μας μέσα σ’ αΰτό θά είναι άρνητική καί θετική μαζί (Κρι
τική), θετική καί δημιουργική (Μελέτη). Μ’ αύτό ο£ φοιτητές δχι μόνο 
θά παίρνουν μιά θέση άπέναντι στά δίάφορα έπιστημονικά ζητήματα 
(Κριτική), μά θά είναι καί δημιουργικοί, βέβαια στό μέτρο τών 
δ υ ν ά μ ε ώ ν τους. Τό φύλλο δέν θά έχη στενά επιστημονικό χα
ρακτήρα, άλλως τε σ’ αύτό τό σημείο ελάχιστα θά μπορούσαν νά 
προσφέρουν οϊ φοιτητές, μά θά είναι πλατύτερα έπιστημονικό. Κάθε 
μελέτη ή κριτική πού θά είναι καλογραμμένη καί σύμφωνη μέ τό 
σκοπό τοΰ 'Ομίλου καί τόν προοδευτικό χαρακτήρα τοΰ περιοδικού εύ- 
χάριστα θά δημοσιεύεται.

Αύτός είναι δ σκοπός μας. "Οποιος σήμερα περισσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά αισθάνεται μέσα του τήν άνησυχία, δποιος αισθάνεται τή 
δίψα τής μόρφωσης έλπίζουμε πώς δέ θά μείνη αδιάφορος μπροστά 
στήν προσπάθεια αύτή, πού ή έπιτυχία της θά έξαρτηθή δχι άπό μ<2ς, 
μά άπό τούς φοιτητές τής σχολής μας.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ 961-970 
ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΑΗ

Σ δλους τούς κλάδους τής φιλολογικής 
έπιστήμης παρουσιάζονται δλοένα καί νέα 
ζητήματα· τό ίδιο καί στην έρμηνεια- κι 
ίσως στην έρμηνεια περισσότερα. γιατί 
έχτός των άλλων, δσο καί νά ξεκαθάρισαν 
μέ τή σοφία τους οί παλαιότεροι φιλόλο
γοι τά αρχαία κείμενα καί τήν έρμηνεια 
τους, άπδ τότε που βγήκε στη μέση ή 
γλωσσολογία, έχουμε μιαν άλλη προοπτι
κή καί μιαν άλλη μέθοδο για τήν έρμηνεια 
καί για νά έξετάζουμε τά έρμηνευτικά 
προβλήματα καί νά τά λύνουμε.

Γιά κακή μας τύχη άκόμη καί σήμερα 
είναι πολύ λίγοι οί φιλόλογοι που στην 
έργασία τους τήν έρμηνευτική είναι σέ 
θέση νά πάρουν γιά βοήθειά τους τά φώτα 
τής γλωσσολογίας κι έτσι έχουμε πολλές 
φορές έρμηνεΐες, που δέν είναι σωστές καί 
που άφίνουν ς έναν, που τις διαβάζει δι- 
ψασμένος νά μάθη κάτι που θά τδν ήσυ- 
χάση, πολλές απορίες.

Τήν παρατήρησή μου αύτή μου φαίνε
ται πως τήν έπικυρώνουν δσα γράφω πα- 
ρακάτου γιά ένα κομμάτι άπ’ τόν Αί- 
αντα- είναι οί στίχοι 961—970 καί τούς 
αντιγράφω.
Ίεκμησσα. Οί δ' ούν γελώντων κάπιχαι" 

| ράντων 961
κακοϊς τοϊς τοΰδ’. Ίσως τοι, κεΐ βλέποντα 

[μή ’πό9·ο»ν’ 
3-ανόντ’ άν οϊμώξειαν έν χρεί? δοράς.
Οί γάρ κακοί γνώμαισι τάγα9·όν χεροϊν 
έχοντες ούκ ΐσασι, πριν τις Ικβάλ^. 965 
Έμοί πικρός τέδ-νηκεν ή κείνοις γλυκύς, 
αύτφ δέ τερπνός· ών γάρ ήράσθ-η τυχεϊν 
έκτήσαθ·' αύτφ, 9-άνατον δν περ ή9·ελεν.
Τί δήτα τοδδ’ έπεγγελφεν αν κάταΐ 
9-εοϊς τέθ-νηκεν οΰτος, ού κείνοισιν, οΰ. 970

Τούς στίχους 966—973 πολλοί τούς 
αλλάζουν τή θέση κι έξοβελιζουν άλλοι 
τό 969, 970, 973, άλλοι τό ‘966, 969, 
970’ μερικοί, χωρίς ν’ αλλάξουν τή θέση, 
βγάζουν τρεις στίχους τό 966—968 ή 
969, 972, 973 ή τό 971—973. 'Ο Nauck 
έξωβέλιζε τούς στίχους 966—970 κι δ 
Radermacher στούς στίχους αύτούς βά
ζει αγκύλες καί σημειώνει στην έκδοσή 

του «άντίς τέθνηκεν ή, που δέ στέκει, 
θά πρεπε νά περιμένη κανείς τέθνηκεν ή 
ή τέθνηκε καί, ή δέν πάει γιά κανένα 
λόγο- δσοι φέρνουν τό δμηρικό βούλομαι 
σόον έμμεναι ή άπολέσθαι γιά νά δι
καιολογήσουν τό ή, ξεχνούν πως τήν έν
νοια έκλογής ή προτίμησης τήν έχει μέ
σα του τό βούλομαι" μιά τέτοια έννοια 
δέν έχει μέσα του τό έμοί πικράς τέ
θνηκε. Έπειτα ή αντίθεση: έμοί πικρός, 
κείνοις γλυκύς, αύτφ τερπνός τέθνη- 
κεν έίνα.1 κρύα κι δ τρόπος που έκφρά- 
ζεται φαίνεται αρκετά αδέξιος. Κι άν βά- 
λη κανείς πως οί στίχοι 966—968 δέν 
βρίσκονται σέ καμιά συνάφεια μέ τις λέ- 
ξες πού ναι παραπάνου, καί μέ τό νόη
μα πού άκολουθάει στό 970, θά ύποχρε- 
ωθή νά ύποψιαστή πως οί στίχοι δέν εί
ναι γνήσιοι».

Ό Radermacher τό μέρος αύτό τό 
μεταφράζει έμενα ό θάνατός του 
κάνει λύπη, όπως ατούς όχτρούς του 
χαρά, μά (κι αύτό είναι τό κυριώ- 
τερο) τό θάνατον αύτό πόθησε και 
τόν πήρε».

’Εγώ μοΰ φαίνεται πως δέν είναι σω
στό νά πειράξουμε τό κείμενο καί τό βλέ
πουμε σάν έξετάσουμε πιό είν’ τό νόημά 
του.

Καί πρώτα πρώτα δ σχολιαστής γιά τό 
στίχο 966 στόν κώδικα L σημειώνει: 
μάλλον έμοι πικρός τέθνηκεν ήπερ 
έκείνοις γλυκύς καί στή σημείωση αύτή 
πρέπει νά δώσουμε τό νόημα που πρέπει 
καί που έχει δ στίχος. Ιίολύ σωστά τό 
κατάλαβε δ σχολιαστής πως έχουμε σύγ
κριση διαβάζοντας τό: έμοί πικρός τέ
θνηκεν ή κείνοις γλυκύς. Μά δχι 
δμοια σύγκριση, δπως παραδέχεται δ 
Jebb στην έκδοση τού Αΐαντα, μέ κείνη 
που γίνεται π. χ. στό Α τής Ίλιάδας 117: 
βούλομαι έγω λαόν σόον έμμεναι ή 
άπολέσθαι, δπου έρχονται ς αντίθεση 
τό σόον έ'μμεναι καί τό άπο2έσ·#αι= 
θέλω νά σωθή καί νά μη χαθή, γιατί 
έκεΐ ή έννοια ή συγκριτική είναι μέσα στό 

βούλομαι, δπως άλλού έχουμε τό αί- 
ροΰμαι, τό δέχομαι ναι λείπει τό μάλ
λον, γίνεται λοιπόν χωρίς τό μάλλον.

Έδώ άντίθετα είναι τό πικρός καί τό 
γλυκύς’ έμοί τέθνηκε πικρός άλλ' ού 
(κού) γλυκύς κείνοις καί τήν αντίθεση 
τήν έκφράζει μόνο μέ τό συγκριτικό ή 
χωρίς τό μάλλον. Έτσι δέν είναι διόλου 
ανάγκη νά γράψουμε, κι αύτό τό κάνουν 
πολλοί, ή—δπως, γιατί ή Τέκμησσα δέ 
θέλει νά πή πως δ θάνατος τού Αΐαντα 
ήταν γι’ αύτή πικρός, δπως ήταν εύχά- 
ριστος γιά τούς γυιούς τού Άτρέα καί γιά 
τόν Όδυσσέα. Έπειτα άπό τήν ιδέα δτι 
θανόντ' &ν οίμώξειαν έν χρείμ δορός 
καί δτι οί κακοί γνώμαισι τάγαθόν 
χεροϊν έχοντες ούκ ΐσασι, πριν τις 
έκβάλη έρχεται πολύ φυσική ή παρηγο
ριά, πού δίνει ή Τέκμησσα στόν έαυτό 
της λέγοντας: αύτφ τερπνός τέθνηκε, 
έμοί πικρός ή κείνοις γλυκύς, μ’ άλλα 
λόγια: μέ τό θάνατό του μόνον τόν 
έαυτό του ευχαρίστησε, έμενα μ’έλύ- 
πησε κι ή άλήθεια είναι πώς στούς 
'Ατρείδες έ'καμε κακό (δέν έκαμε 
καλό).

Μόνον έτσι μπορούμε νά καταλάβουμε 
γιατί δ Αϊαντας ζώντας του ήταν γιά 
τούς ’Ατρείδες άγαθόν δ χεροϊν έχον
τες ούκ ηδεσαν. Στό έμοί πικρός τέ
θνηκε ή κείνοις γλυκύς σύγκριση υπε
ροχής δέ μπορεί νά σταθή, γιατί τί θά 
πή: γιά λύπη μου περισσότερο παρά 
γιά χαρά τους πέθανε; μ’ άλλα λόγια: 
περισσότερο λυπήθηκα έγώ μέ τό θά
νατό του παρά δσο αύτοί ευχαριστή
θηκαν; ή λύπη μου ήταν μεγαλύτερη 
άπ' τή χαρά τους;

Κι έπειτα δέν πρέπει νά ξεχνάμε πως 
δταν συγκρίνουνται δυό ιδιότητες (επίθετα) 
τού ίδιου ούσιαστικού, ή σύγκριση είναι 
πάντα αντιθετική, γιατί τά έπίθετα που 
συγκρίνονται είναι άπό τήν έννοιά τους ή 
αντίθετα (πικρός—γλυκύς) ή έτεροειδή 
(σοφός—άνδρεΐος). 'Υπεροχή λοιπόν δέ 
στέκει, γιατί τότες έχουν πολύ δίκιο 
δσοι έξοβελιζουν τό στίχο μέ τούς άλλους 
στίχους πού ρχονται στή σειρά.

'Ο Σοφοκλής στούς στίχους αύτούς 
βάζει στό στόμα τής Τέκμησσας λόγια, 

που κάνουν ένα είδος παρηγοριάς, που μόνο 
γυναίκα μπορούσε νά σκεφτή: «Άς γε
λούν δσο θέλουν οί γυιοί τού Άτρέα, 
τώρα που τούς έ'λειψε ό Αϊαντας θά 
καταλάβουν τί έχασαν. "Έτσι τήν πα
θαίνουν οί κακόγνωμοι’ δταν έχουν 
ένα καλό δέν τό έκτιμοϋν. Μά δέν 
έχουν δίκιο νά γελούν, γιατί ό Αϊαν
τας δ,τι έκαμε τό κάμε γιά τό κέφι 
του, έμένα ό θάνατός του μοΰ κάμε 
κακό, μά καί σέ κείνους δέν έκαμε 
καλό. Μέ τό θάνατο αύτό έχουν νά 
κάμουν μόνον οί θεοί, κι &ς μήν τό 
παίρνη άπάνου του ό Όδυσσέας. ‘Ο 
θάνατος αύτός είναι γιά τούς Ατρεί
δες ζημία, καί γιά μένα μεγάλη συ
φορά.

Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως τό νόημα 
απαιτεί νά πιστέψουμε πως έχουμε σύγ
κριση αντιθετική. Βέβαια αύτή θά φαινό
ταν καλύτερα, άν τά έπίθετα τά χαμέ 
στό συγκριτικό βαθμό, μά μοΰ φαίνεται 
πως κι δπως είναι στό θετικό πάλι βρί
σκονται ς άντίθεση καί φτάνει μόνο του 
τό ή νά δείξη τή σύγκριση.

Είναι βέβαια κάποια δυσκολία γιατί 
λείπει τό μάλλον.

Τέτοια έλλειψη τού μάλλον βρίσκει δ 
Schwab (Historische Syntax der grie- 
chischen Komparation in der Klassi- 
schen Literatur, Wurzburg 1893, g4), 
άπό δλη τήν κλασική λογοτεχνία μόνο ς ένα 
παράδειγμα 'Ηροδ. 9, 26: ούτω ών δί
καιον ήμάς έχειν τό έτερον κέρας ήπερ 
Αθηναίους καί λέει: «τό ήπερ λοιπόν έδώ 

πρέπει νά τό πούμε εύθεΐα γραμμή άλλ’ 
ούκ. Κι έχουμε έδώ μιά εξαίρεση, που 
δέ μπορούμε νά τή δικαιολογήσουμε ή 
καί μιά πραγματική άνωμαλία, γιατί λεί
πει παραθετικό συγκριτικό». Αύτά λέει 
δ Schwab. Τέτοια άνωμαλία μά σέ μι
κρότερο βαθμό, αφού δά τά έπίθετα πι
κρός—γλυκύς είναι άντίθετα, πρέπει νά 
πούμε πως παρουσιάζει κι δ στίχος 966, 
που χουμε μπροστά μας.

Κάτι τέτοιο γίνεται καί στόν ’Ανδο
κίδη 1, 125, δταν λέη: ή δέ τού Ίσομά- 
χου θυγάτηρ τεθνάναι νομίσασα λυ- 
σιτελεΐν ή ζήν όρώσα τά γιγνόμενα. 
Τό παράδειγμα άπ’ τόν Ανδοκίδη μοΰ τό
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δωκε δ Γ. Γρατσιάτος.
Κι έτσι πιστεύω πως ή αντιθετική σύγ

κριση μπορούσε νά φανή κ«ϊ μέ τά έπί- 
θετα θετικού βαθμού, φτάνει νά χαν κα
νένα σύνδεσμο για τή σύγκριση καί πως 
αύτό τδ πήραν τά επίθετα τού θετικού 
βαθμού κατ' άναλογίαν από επίθετα 
βαλμένα στό συγκριτικό. Την έρμηνεία 
που δίνει δ μακαρίτης δ Γρ. Βερναρδάκης 
στό Λεξικό του στή λέξη ή δέν μπορώ 
έπειτα από δσα είπα, νά την παραδεχτώ, 
γιατί μοΰ φαίνεται τό λιγώτερο αύθαίρετη. 
Ό Βερναρδάκης λέει: εις εμέ ό θάνα
τος του υπήρξε πικρός ή είς εκείνους 
γλυκυς (έστω' τοϋτο είναι άδιάφο- 
ρον)· εις αυτόν όμως (υπήρξε) τερ
πνός (τοϋτο είναι τό κυριώτατον). 
Παίρνει λοιπόν δ Βερναρδάκης τό ή για 
διαφευτικό· αύτό δέν είναι σωστό.

Πώς το καταλαβαίνω δλο τό κομμάτι 
θά γίνη δλοφάνερο, άν βάλω τή μετάφρα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ MEYERSON

Θαταν άπό μέρος μου πολύ τολμηρό 
να ^,ητησω να οωσω μέσα σε λιγοστές 
σελίδες και μιά σκιαγραφία ακόμη τού 
έργου τού Αίμ. Meyerson, πού μέ 
θαυμαστή βαθύτητα κι’ έπιστημοσύνη 
απλώνεται σ όλες τις χώρες τού επι
στητού. Γιαύτό θάμαι πολύ ικανοποιημέ
νος άν με τά λίγα πού θά πώ γεννήσω 
τήν όρεξη σ’ όσους ένδιαφέρονται γιά τά 
προβλήματα τής σημερινής επιστημολο
γίας νά πάρουν τά ίδια τά συγγράμματα 
τού Μ. και νά τά μελετήσουν μέ προ
σοχή.

Στό σημερινό μου άρθρο θά πώ λίγα 
πράγματα γιά τόν Μ. καί γιά τήν μέθοδο 
έργασίας του.

Αν λοιπόν πάρουμε γιά βάση τή μέ
θοδο έργασίας θά μπορούσαμε σήμερα νά 
χωρίσουμε σέ δυό αύτούς πού φιλοσοφούν. 
Άπό τή μιά είναι—άς τούς πούμε έτσι— 
οί φιλόσοφοι-έπιστήμονες κι άπό τήν άλ
λη οί έπιστήμονες-φιλόσοφοι.

ση του στη γλώσσα μας καί τελειώνω. 
•(Αυτοί &ς γελούν κι άς χαίρωνται μέ 
τά κακά αύτουνοϋ' μά ίσως, κι άν 
ζωντανόν δεν τον πο&οϋσαν, άπο&α- 
μένον μπορούν νά τον μοιρολογήσουν, 
όταν τούς χρειαστή στον πόλεμο. Γιατί 
οί κακόγνωμοι, σάν έχουν τό καλό 
στα χέρια τους δέν τό καταλαβαίνουν 
παρά άφοϋ τό χάσουν. Σε μένα δ θά
νατός του μοϋ κάμε κακό, μά καί σε 
κείνους δέν έκαμε καλό, τόν έαυτό του 
μόνον εύχαρίστησε' γιατί όσα έπόϋ-ησε 
νδ ββή τ' άπόχτησε, θάνατο, που τον 
ήΦελε. Και πως μπορεί γι'αυτόν δά 
νά γελούν; Είναι λογαριασμός μέ τούς 
Ό·εούς ό θάνατός του, όχι μέ κείνους, 
δχο>.

’Αθήνα 3-1-32.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΕ

Οί πρώτοι, καί πολύ περισσότεροι, εί
ναι εκείνοι πού άπό νωρίς ένοιωσαν νά 
τούς τραβούν τά γενικά προβλήματα τής 
άνθρώπινης σκέψης καί άναζήτησαν στή 
φιλοσοφία μιάν απάντηση πάνω σ’ αύτά, 
μά άφού προχώρησαν άρκετά καί ήρθεν 
ή ώρα νά ποΰν κι’ αύτοί τις δικές τους 
γνώμες, άλλαξαν ταχτική κι έψαξαν στις 
έπί μέρους έπιστήμες νά βρουν τά δεδο
μένα πού τούς χρειάζονταν γιά νά στηρί
ξουν τις φιλοσοφικές θεωρίες τους. Έτσι 
—γιά νά πούμε ένα παράδειγμα μέσα 
στά τόσα καί τόσα—δ Bergson θέλοντας 
νά έξετάση τό πρόβλημα τής ελευθερίας 
στηρίχτηκε στήν πειραματική ψυχολογία 
καί γιά νά μελετήση τις σχέσεις τής ψυ
χής μέ τό σώμα έμάζεψε άπό τή Νευ- 
ρολογία τά πειράματα πού γιναν πάνω 
στις αφασίες, κι άφού τά μάζεψε κατά- 
φερε νά βγάλη μιά θεωρία δική του γιά 
τή λειτουργία τού έγκεφάλου, πού τή 
βλέπουμε σήμερα νά έπικυρώνεται άπό 

τά πειράματα τού Γάλλου νευρολόγου 
Pierre Marie.

Οί δεύτεροι, οί έπιστήμονες-φιλόσοφοι, 
ακολούθησαν τόν αντίθετο δρόμο. Αρχι
σαν άπό μιάν έπί μέρους έπιστήμη, κα
τόπιν πήγαν σ’ άλλη, κατόπιν σ’ άλλη! 
Στό τέλος έκάθισαν, σκέφτηκαν, έσυ- 
στηματοποίησαν ο,τι έμαθαν, και μας 
παρουσίασαν μιάν εικόνα συνολική. Τέ
τοιοι ήταν δ Αύγουστος Comte^ δ Έρ. 
Poincare, δ Mach. Τέτοιοι είναι και 
σήμερα δ Schlick στή Γερμανία καί δ 
Freud στή Βιέννη.

Ίσως όμως νά μήν είναι ύπερβολή αν 
πώ πώς κανένας άπ’ αύτούς δεν έςησε 
τόσο κοντά στό έπιστημονικό πείραμα 
όπως δ Meyerson. 'Όταν έφυγε άπό τήν 
πατρίδα του τή Ρωσσική Πολωνία, δπου 
γεννήθηκε τό 1859 πήγε χημικός στό 
έργαστήριο τού Bunsen τού σοφού αύ- 
τού φυσικού, πού ναι γνωστός άπό τήν 
ήλεχτρική στήλη πού φερνει τό όνομα 
του. 'Ύστερα νέος άκόμη έγκαταστάθηκε 
τελειωτικά στή Γαλλία καί έκει έξακο- 
λούθησε τις σπουδές του. Τον απασχο
λούσε τό πρόβλημα πώς έργάζεται ή άν- 
θρώπινη σκέψη άπό τή στιγμή πού ξε
κίνα άπό τήν παρατήρηση καί τό πείρα
μα ώς τή στιγμή πού δλοένα άπό γενί- 
κεψη σέ γενίκεψη φτάνει στή φιλοσο
φική κοσμοθεωρία. Καταλάβαινε ότι για 
νά τό λύση έπρεπε νά έξετάση πώς 
σκέφτηκε κάθε φιλόσοφος, κάθε πρω
τοπόρος έπιστήμονας κάθε έφευρέτης. 
Άπό τή Χημεία λοιπόν καί τις Φυ
σικές έπιστήμες πήγε στήν ιστορία 
τών Φυσικών έπιστημών, άπό εκεί 
απλώθηκε στήν ιστορία τής σκέψης, σέ 
κάθε της έκδήλωση, φιλοσοφία, τέχνη, 
φιλολογία, ψυχολογία, κοινωνιολογια και 
δίκαιο. Προσπάθεια βέβαια προσιτή μόνο 
σέ διάνοιες πολύ μεγάλες καί πολύ πλα- 
τειές. Μά κι δ Μ. άφιερωθηκε σ αυ- 
τήν τόσο επίμονα %αί τόσο απερίσπαστα, 
πού όταν κάποτε του πρόσφεραν την κα- 
θηγητική έδρα άρνήθηκε νά τήν δεχτή 
(πόσο παράξενο θά φαινόταν αύτό στήν 
Ελλάδα!) γιά νά μείνη συγκεντρωμένος 
στις μελέτες του. 'Η πολυμάθειά του ήταν 
κιόλας περίφημη έδώ καί 35 ή 40 χρό

νια στό Quartier Latin στό Παρίσι. 
Σήμερα είναι ίσως δ πολυμαθέστερος σο
φός στήν Εύρώπη. Χαραχτηριστικό είναι 
κάποιο άνέ-κδοτο πού δημοσιεύτηκε στό 
«Χρόνο» τού Παρισιού1 δπου πάνω σέ μιά 
συζήτηση άποδείχτηκε άνίκητος καί στό 
Διεθνές άκόμα δίκαιο. Φτάνει κανείς νά 
διαβάση λίγες σελίδες άπό δποιοδήποτε 
βιβλίο του γιά νά καταλάβη πόσο ή σκέ
ψη του είναι καθολική. Είναι τό μεγάλο 
του, τό άναμφισβήτητο πλεονέχτημα, άλ- 
λά καί τό μεγάλο του μειονεχτημα. Πώς 
νά πλησιάση κανείς εύκολα μια σκέ
ψη πού παίρνει τά δεδομένα της άπό κά
θε λογής πνευματική έκδηλωση πέρα·; 
σμένη καί τωρινή; Αναγκαστικά τά βι
βλία του θά τά διαβάζη ένα περιωρισμένο 
έπιστημονικό κοινό. Αύτό δέν εμπόδισε 
τή φήμη του νά άπλωθή στην Ευρώπη 
καί μόνο έδώ στήν Ελλάδα μενει δλό- 
τελα ίσως άγνωστος.

Τό πρώτο του βιβλίο «Ταυτότητα καί 
Πραγματικότητα» έκδόθηκε στα 1907. 
Τό δεύτερο, δπου έξετάζει πλατύτερα τήν 
’Εξήγηση στις Έπιστήμες, τό 1921. Και 
τά δυό—τό πρώτο πιο πολύ—παρουσιά
στηκαν σέ μιάν έποχη που ή θετική ά
ποψη τού Comte καί τού Ernst Mach 
είχε πέραση πολλή. Είναι γνωστό πώς 
καί οί δυό ύποστήριζαν δτι σκοπός τής 
έπιστήμης είναι μόνο νά περιγράψη τά 
φαινόμενα κι όχι νά τά εξηγήση.^ Περι
όριζαν έτσι τήν έπιστήμη μόνο στήν άνα- 
ζήτηση νόμων καί υποστήριζαν ότι ή έν
νοια τής αιτίας είναι τό πιό πολύ ή ίδια 
ή έννοια τής διαδοχής.

Σ’αύτή τήν αντίληψη απαντώντας δ Μ. 
άνοιξε τήν ιστορία τής παγκόσμιας σκέ
ψης καί μάς; παρουσίασε τόν κάθε σοφό 
πώς έργάστηκε, τον κάθε έφευρετη πώς 
ανακάλυψε, τόν κάθε φιλόσοφο πώς έσυ- 
στηματοποίησε. Καί βγαίνει άπό τή συγ
κριτικήν αύτήν αντιπαράθεση, πώς δλοι 
τους, μά δλοι χωρίς έξαίρεση, θελημα
τικά ή καί άθελα, κυνήγησαν ένα σκοπό 
πολύ πλατύτερο καί πολύ τολμηρότερο. 
Νά έξηγήσουν τά γύρω φαινόμενα 
νά βροΰν τό γιατί τό κρυμμμένο μέσα 
τους, κι άν είταν μάλιστα δυνατό, νά ξε-

ι. Le Temps 5'4' 1926,
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σκεπάσουν τό Άγνωστο. ’Ακολούθησαν 
πλήθος δρόμους. "Ενας είναι οί ατομικές 
θεωρίες, άλλος οί θεωρίες πού έξηγούν 
τά φαινόμενα μέ ούσίες πρωταρχικές ή 
δευτερεύουσες. ή μέ ρευστά άβαρή, δπως 
τό φλογιστικό, τό θερμικό, τό ήλεχτρικό 
καί άλλα. Άλλοι, σέ ύστερώτερες έποχές, 
γιά νά δώσουν μιαν έπιστημονικώτερη 
μορφή στά συμπεράσματα τους, τά απο
κρυστάλλωσαν στην αρχή τής διατήρη
σή? τή? ένέργειας συνδυασμένη μέ την 
άρχή τής ένότητας τής ύλης. Άλλοι πά
λι, λιγώτερο τολμηροί, σταμάτησαν στη 
σκοπιμότητα ή κατάφυγαν στις δυναμι
κές καί ένεργητικές έξηγήσεις. Καί δμως 
δλοι αύτοί, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, 
ακολούθησαν τόν ίδιο δρόμο καί δέ μπο
ρούν παρά μόνον αύτόν ν’ ακολουθούν : τό 
δρόμο τής έπιστημονικής αιτιότητας. 
Γιατί δπως ή αίσθηση, από λειτουργική 
ανάγκη, παίρνει, από τό φαινόμενο πού 
κυλά, τά σταθερά του στοιχεία γιά νά 
μάς δώση τήν άφηρημένη του έννοια, έτσι 
κι’ ή νόηση, άφίνοντας τό ποικίλο καί 
διατηρώντας τό μόνιμο, μάς όδηγεϊ άπό 
τό σύνθετο στό άπλό, άπό αύτό σέ άλ
λο άπλούστερο, ώς πού έτσι ανεβαίνον
τας νά πλησιάζουμε όλοένα στην έ ν ό - 
τη τ α.

Άν τήν έφτάναμε θά αποτελούσαμε 
κάτι άνάλογο μέ τήν Παρμενίδειο Σφαί
ρα: θά κατορθώναμε δηλαδή νά άναγά- 
γουμε έπαγωγικά τά φαινόμενα 
δλα σέ ένα αίτιο πρωταρχικό (π. χ. τόν 
αιθέρα ή τό διάστημα) μέ τρόπο τέτοιο 
πού νά μπορούμε κατόπιν, ξεκινώντας 
άπό αύτό, νά στρέψουμε παραγω
γικά στό κάθε έπί μέρους γεγονός. .

Αδύνατο δμως νά τήν φτάσουμε. Θά- 
λεγε κανείς πώς ή πραγματικότητα άν- 

• τιστέκεται στην προσπάθειά μας νά τήν 
•υποτάξουμε σέ ένα σχέδιο όρθολογιστικό. 
Ίσα μέ ένα σημείο φαίνεται σάν νά 
ύποτάσσεται, μά ξαφνικά βλέπουμε νά 
δρθώνεται ένας απροσπέλαστος τοίχος, 
κατόπιν άλλος κι’ ύστερα πάλιν άλλος. 
Είναι τά άντιορθολογιστικά 
στοιχεία (les irrationnels), γιά τά 
όποια θά μιλήσουμε ιδιαίτερα σ’ άλλο 
φύλλο. Ό Meyerson τά καθορίζει ένα

ένα σέ κάθε έπιστήμη καί δείχνει πώς 
μερικών τουλάχιστον άπό αύτά ή κατάρ- 
ριψη δέ μπορεί νά γίνη παρά μόνο μέ τή 
δημιουργία καινούργιων. "Ετσι παρουσιά
ζεται ή νόηση σά νά μή μπορεί ποτέ νά 
φτάση τό ιδεώδες της καί σά νά μή μπο
ρεί ποτέ νά πάψη νά τό κυνηγά. Τό τρέ
ξιμο τής Επιστήμης γιά νά συλλάβη τό 
Είναι φαίνεται άθεράπευτα αιώνιο.

Τά δυό έργα τού Meyerson πού προα- 
ναφέραμε προκάλεσαν μιά δικαιολογη
μένη προσοχή, δχι τόσο γιατί είναι και
νούργιες οί ιδέες του, άλλά γιατί είναι 
καινούργιος ό τρόπος μέ τόν όποιον τις 
ύπεστηρίζει, τρόπος πού αποσπά τή συγ- 
συγκατάθεση. Μπορεί νά ύπάρξη κίνηση 
χωρίς κινητό; "Ετσι δέν ύπάρχει καί σκέ
ψη δίχως κάτι πού νά σκέπτεται καί έπι
στήμη χωρίς κάποιον πού νά τήν έξασκή. · 
'Η θετική σχολή έκύτταξε τήν έπιστήμη 
και ξέχασε τόν έπιστήμονα- ή άξία τού 
Meyerson είναι δτι δέ θέλησε νά όρίση τι 
κάμνει ή έπιστήμη παρά μόνο βρίζοντας 
τί κάμνει- δ έπιστήμονας δταν βρίσκη, 
δταν έφευρίσκη καί δταν συστηματοποιή. 
Καί τί κάμνει; Ανάγει τό άνόμοιο στό 
δμοιο μέ τήν έλπίδα νά φτάση στό "Ενα 
Καί τό άνάγει άσυνείδητα καί άναπό- 
φευχτα γιατί ή άναγωγή αύτή είναι νό
μος πού διέπει τή λειτουργία τής σκέψης 
πάντα καί παντού, τόσο πού δέν ύπάρχει 
καν σκέψη δίχως τέτοιαν άναγωγή.

'Ο Μ. θέλοντας νά δώση στά συμπερά- 
σματά του όλότελα άμερόληπτο χαρα- 
χτήρα σταμάτησε τήν ερευνά του στό 
τέλος τού περασμένου αιώνα. 'Η κρι
τική βρήκε ένα πρόχειρο πάτημα: Πώς 
νά πιστέψουμε πώς δ σοφός έργάζε- 
ται καί σήμερα δπως καί άλλοτε; 'Ο 
Comte μήπως δέ μάς έχει πει άπό καιρό 
πώς καί ή έπιστήμη αλλάζει χαρα- 
χτήρα καί άποφεύγει πιά νά κάμνη με
ταφυσική; Έχτός άπ’ αύτό συνέβηκε τότε 
(1924) ένας άπό τούς κορυφαίους Γάλ
λους φιλόσοφους ό Brunschvicg νά ύπο- 
στηρίξη σ’ ένα βιβλίο του1 δτι ή έννοια 
τής αιτιότητας είναι σήμερα κατ’ ούσίαν 
διαφορετική.

lif/’vi,L’e-Xp®rlXn,Ce humaine el la Causa- 
lite Physique (Alcan. 1924].

Ό Meyerson τότε καταπιάνεται μέ 
τήν τελευταία μορφή πού πήραν οί φυσι
κές έπιστήμες μέ τή Σχετικότητα τού 
Άϊνστάϊν καί έκδίδει τήν Deduction 
Relativiste (Ή παραγωγή σύμφωνα μέ 
τή θεωρία τής Σχτικότητας), δπου έξετά- 
ζει τήν θεωρίαν αυτή σά μιά φάση τής 
Φυσικής σέ μιαν ώρισμένη στιγμή τής 
έπιστημονικής έξέλιξης. Κατά τόν Me
yerson λοιπόν, άνεξάρτητα άπό τό τΐ θά 
δείξουν στό μέλλον τά πειράματα, άνεξάρ
τητα άπό κάθε ένδεχομένη άνατροπή 
της, ή θεωρία τής Σχετικότητας, δπως 
καί κάθε άλλη, ένοποιεΐ ένα κύκλο φαι- 
ναμένων παραμερίζοντας δ,τι ποικίλο βρι
σκόταν μέσα τους καί κρατώνττας δ,τι 
σταθερό μπόρεσε νά βρή.

"Οταν ό Άϊνστάϊν διάβασε τό βιβλίο 
αύτό— μάς λέει τώρα κάποιος μαθητής 
τού Meyerson’ — έζήτησε περνώντας 
άπό τό Παρίσι νά τόν έπισκεφθή καί 
τού είπε: «"Ωστε λοιπόν ό δαίμονας αύ- 
τός τής έξήγησης πού είχα παρατηρήσει 
στόν Καρτέσιο καί σέ τόσους άλλους καί 
πού μού είχε φανεί τόσο παράξενος μέ βα
στά καί μένα; Νά κάτι πού ούτε άπό 
μακρυά δέν υποπτεύθηκα Έ! λοιπόν 
έδιάβασα τό βιβλίο σας καί όμολογώ πώς 
έπείστηκα».

Αυτά συνέβηκαν τό 1926. Μετά 3 
χρόνια ό Άϊνστάϊν έπέτυχε μιά καινούρ
για τελειοποίηση τής θεωρίας του:

"Ισαμε τότε μέσα στή θεωρία τής Γε-

ι. A. Metz: Une nouvelle philosophic 
des sciences. Σ. 179 [Alcan 1928].

ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Φροντισμένα κ’ έπιστημονικά ή ’Ακα
δημία τού Βερολίνου έβγαλε τις άρχαιες 
έλληνικές έπιγραφές έτσι πού νά μπορού
με ν’ άνατρέξουμε στούς σχετικούς τό
μους γιά νά τις μελετήσουμε καί νά τίς 
χρησιμοποιήσουμε στις ιστορικές ή άλλου 
είδους έργασίες μας. Μά τίς νέες έλλη
νικές έπιγραφές τις συγκαιρινές μας 
κανένας δέν άνέλαβε νά τις έκδόσει. Κι 

νικευμένης Σχετικότητας ένα χάσμα έ- 
χώριζε τά φαινόμενα τής έλξης άπό τά 
ήλεχτρικά. Τώρα (1929), μέ τήν και
νούργια θεωρία τού Ενοποιημένου πε
δίου, ό Άϊνστάϊν προσπαθεί νά τό έξαφα- 
νίση Σ’ ένα του άρθρο πού δημοσιεύ
τηκε στούς Τάϊμς τοΰ Λονδίνου2 * * 5 μάς 
έξηγεΐ δτι γιά νά τό καταφέρη ή σκέψη 
του έπήρε τόν ίδιο δρόμο πού πήραν κι’ 
άλλοι του προκάτοχοι, τό δρόμο πού έσυ- 
νειδητοποίησε ό Meyrson. Και συμπε
ραίνει: «Ό Meyerson στις λαμπρές του 
μελέτες πάνω στή θεωρία τής γνώσης 
δρθά συγκρίνει τή διανοητική στάση τού 
θεωρητικού τής σχετικότητας μέ τή στά
ση τού Καρτεσίου καί τοΰ Hegel».

2. Φύλλο 4ης και 5ης Φεβρ. 1929 Βλέπε 
επίσης La theorie du champ uniraire de 
M. Einstein. Revue Philosophique. Nov.- 
Dec. 1929.

δμως έχουν μεγάλη σημασία γιά τή με
λέτη τής σύγχρονης ζωής καί τής νοο
τροπίας τοΰ Ρωμιοΰ. Χίλια μύρια ψυχο
λογικά ζητήματα μπορεί μέ τή μελέτη 
τών έπιγραφών αύτών„ εύκολα νά ξεδια- 
λυθοΰν, νά φωτιστούν, σκοτεινές πλευρές 
τής σκέψης μας καί τής πνευματικής μας
κατάντιας, νά βρεθεί ώς ποιό βαθμό κοι
νωνικής άνάπτυξης βρισκόμαστε καί νά

'Η όμολογία αύτή τού κορυφαίου μα
θηματικού τής έποχής μας, δίνει στήν 
κεντρική θέση τοΰ Meyerson, στήν ένό- 
τητα δηλαδή τής άνθρωπίνης σκέψης, 
ένα κύρος ξεχωριστό. Καταλαβαίνουμε 
καλύτερα τώρα γιατί ό Meyrson έπικα- 
λεΐται τή σκέψη τοΰ Pascal:«"Ολη ή σειρά 
τών άνθρώπων σ’ δλο τό διάστημα τόσων 
αιώνων πρέπει νά θεωρηθή σάν ό ίδιος 
άνθρωπος πού έξακολουθει νά ζή καί νά 
μαθαίνη άδιάκοπα».

Άπό τό έρχόμενσ θά άρχίσομε μιά κά
πως λεπτομερέστερη περιγραφή τής έπι- 
στημολογίας τού Meyerson.

ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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χαρακτηριστή σίγουρα &ς ένα σημείο τδ 
πώς δουλεύει τδ ρωμέϊκο μυαλό. -

’Ισως θά φανεί παράδοξος δ ισχυρισμός 
καί σαν κάπως παράλογος. Μά άν κοιτά
ξουμε βαθύτερα καί πλησιάσουμε μέ λι- 
γώ,τερη προκατάληψη τδ πράμα, θά ξα
φνιαστούμε γιά τά σοβαρά πορίσματα πού 
βγαίνουν άπϊ μιά τέτοια μελέτη.

Οί νεοελληνικές έπιγραφές είναι τδ ί
διο πλούσιες σέ περιεχόμενο και έχτα- 
ση δπως και οί αρχαίες; έπιτύμβιες, δ- 
δηγητικές, Αναθηματικές. «Δημόσια γράμ
ματα» μόνο δέ βρίσκονται ώς έπιγραφές· 
έχουμε δμως τδν ανυπολόγιστο θησαυρό 
πού αποτελούν οί ρεκλάμες καί οί ταπέλ- 
λες των μαγαζιών, πού μπορούν μέ τή ... 
σοφία καί τή δύναμή τους νά άντιζυγιά- 
σουν στήν αξία τ’ αρχαία «δημόσια γράμ
ματα» αγκαλά καί τά σημερινά τυπω
μένα δημόσια γράμματα(=έπίσημα έγ
γραφα) στην.... τρισχαριτωμένη γλώσσα 
πού. είναι ζαχαροζυμωμένα καθόλου δέν 
ύστεροΰν Από τις νεοελληνικές έπι
γραφές σέ ανακολουθία καϊ άχαμνοσύ- 
νη. Μέ αύτά δμως θά ασχοληθεί ή μελ
λοντική νεοελληνική — παπυρολογία.

Έχοντας μπροστά μου τδν τεράστιο 
δγκο τών νεοελληνικών έπιγραφών δέ ξέ
ρω άπδ πού νάρχίσω, τί νά πρωτοπώ καί 
τί νάφήσω πίσω. Καθεμιά έχει τήν αξία 
καί τήν ιδιαίτερη σημασία της, μά καί 
συντείνει στήν έξαγωγή τών γενικωτέρων 
συμπερασμάτων. "Ολες είναι σπουδαίες, 
αξιόλογες, χρήσιμες. Αύτδ θά δειχτεί φώς 
φανερό μόνο άπδ τή συλλογή καί περιμά- 
ζεψή τους, άπδ τήν έπιστημονική κατά
ταξη καί τή φροντισμένη έκδοσή τους. 
Οί μερικές χιλιάδες έπιγραφές πού έχω ό 
ίδιος Αντιγράψει είναι έλάχιστες σχετικά 
μέ τδ πλούσιο ύλικδ πού μπορεί νά μάς 
δώσει ή νεοελληνική έπιγραφική. Πιστεύω 
δμως πώς οί λίγες πού έχω πιδ κάτω καί 
πού προσπαθώ δσο μού είναι μπορε
τό νά τίς... έρμηνέψω, θά πείσουν κάθε 
«έπιστημονικώς» σκεπτόμενο γιά τήν α
νάγκη τής περισυλλογής καί διαφύλαξης 
τών έπιγραφών ^,ας πού είναι μνημεία 
χαραχτηριστικά τού πολιτισμού μας :

1. ΜΗ ΠΤΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΓΗ.
Λ Γραμμένη μέ ώραΐα χρυσά γράμματα 

πάνω σέ μαύρο χαρτόνι. Κρέμεται στούς 
τοίχους πολλών καφενείων καί έστιατο- 
ρίων τής Άθήνάς. Θέλει νά πει πώς δέν 
πρέπει νά φτύνουμε στδ πάτωμα. Δείχνει 
πώς οί νεοέλληνες δταν τρώνε ή παίρνουν 
τδ βαρύγλυκό τους συνηθίζουν νά ζωγρα
φίζουν τδ πάτωμα μέ τά ζωογόνα σάλια 
τους, μά καί πώς κείνος πού τήν έγραψε 
έχει διαστρεβλωμένο τδ φωνητικό («ΚΑ
ΤΑ ΓΗ») καί δρθογραφικδ (ΠΤΓΕΤΑΙ) 
σύστημά του. Δείγμα κατώτερου ζιμικοΰ 
καί νοητικού έπίπεδου.

2· ΠΕΡΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ 
ΤΟ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΕΔΩ.

3· ΕΠΟΦΕΛΗΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΕΡΙΑΣ 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ...
4. ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΚΠΕΣΜΟΝ

Καί οί τρεις είναι ρεκλάμες καταστη
μάτων. Ή 2. άπδ τήν δδδν Έρμού γραμ
μένη μέ κόκκινο μολύβι σέ μεγάλο άσπρο 
χαρτί, ή 3. άπδ τήν δδδ Σταδίου ζωγρα
φισμένη σέ ωραία ξύλινη ταπέλλα καί ή 
4. άπδ τήν δδδν Αιόλου τυπωμένη μέ με
γάλα γράμματα σέ κόκκινο χαρτί. Κοί 
τρεις προσπαθούν νά μάς πουν νάγορά- 
σουμε τήν πραμάτια μας άπδ τά κατα
στήματα αύτά πού θά πωλοΰν βέβαια φτη
νά, σέ «τιμές εύκαιρίας», γιατί τδ ένα 
κατάστημα διαλύεται, στδ άλλο τούς κά
νουν έξωση, καί τδ τρίτο γι’ άγνωστο λό
γο φτηνοπουλάει. (Μονάχα κουτοί βέβαια 
μπορούν νά πιστέψουν τέτοια παραμύθια. 
Ίσα-ίσα έδώ είναι πού γδέρνεται δ κο
σμάκης : στά «διαλυόμενα» καταστήμα
τα.) 'Ωστόσο αύτά τά λένε έτσι μπερδεμέ
να πού χρειάζεται «Δήλιος κολυμβητής» 
γιά νά μπή στδ νόημά τους άκούοντας 
(2., 4.) ή βλέποντας (3.)

Γιά κείνους πού τά γράψανε κι αύτούς 
πού τά διαβάζουν πάει περίπατο ή γραμ
ματική καί τδ συνταχτικό, ή δρθογραφία 
καί ή λογική. Καί έπειδή ή Ανορθογραφία 
καί Ασυνταξία αύτή είναι κανόνας σχεδόν 
στις νεοελληνικές έπιγραφές φτάνουμε 
στδ συμπέρασμα πώς ή κείνοι πού διδά
χτηκαν αύτά τά πράματα είναι στραβό
ξυλα καί ξεροκέφαλα ή έκεΐνοι πού τούς 

τά δίδαξαν είναι ανίκανοι δασκάλοι ή 
αύτά τά πράματα δέ μαθαίνουνται δ- 
πως διδάσκουνται, γιατί είναι κακο
χώνευτα, άχρηστα (τά πιότερα τουλά
χιστο) καί δέν άνταποκρίνουνται στις 
σημερινές πνευματικές καί κοινωνικές 
άνάγκες. "Ο,τι καί νά συβαίνει άπδ τά 
τρία αύτά είναι λυπηρό γιά τδ νεο
ελληνικόν πολιτισμό. ’Ακόμα μαθαίνου
με πώς δέν είναι μόνο πνευματική ή 
φτώχεια πού δέρνει τδ Ρωμιό μά καί 
έμπορική καί γενικώτερα ύλική.

5· ΔΕΝΟΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
Χρυσά γράμματα σέ μαύρο τζάμι. 

Θέλει νά πει πώς: δένονται βιβλία «πο- 
λυτελώς», μέ πολυτέλεια κι δχι πώς 
δένονται «πολυτελή» βιβλία, βιβλία α
ξίας. Κι δμως αυτό φαίνεται νά λέει. 
Παρεξήγηση.

Καί ένας βιβλιοπώλης δέ ξέρει γραμ
ματική καί συνταχτικό — κι ας παιδεύε
ται νύχτα μέρα μέ τά βιβλία — καί 
γράφει στδ ξώφυλλο τού τιμοκατάλογού 
του:6· ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 1931 

ΠΕΡΙΕΧΟΝ 600 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 
ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΗΤΟΙ 50.000 
ΤΟΜΟΙ ... ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΙΝ 50°]ο . . .

'Ο «Τιμοκατάλογος... περιέχΟν... 
50.000 τόμΟΙ» !! Τδ εύχάριστο είναι 
πώς τούς «ΤόμΟΙ» αύτούς τούς έγρα
ψαν «άριστοι συγγράφεις», μά τδ εύ- 
χαριστότερο είναι σίγουρα πώς πουλιέν- 
ται στή μισή τους άξια. Συμπεράσμα
τα : α) γραμματική άστάθεια καί σύγ
χυση,. β) οικονομική μιζέρια, γ) δ Ρω
μιός δέν αγοράζει βιβλία γιά νά διαβά
σει, μά ή δέ διαβάζει καθόλου — εύλο- 
γημένη μακαριότητα — ή, διαφωτίζουμε 
έμεΐς οί σύγχρονοι τούς μεταγενέστε
ρους έρευνητές, γιά νά διαβάσει δανεί
ζεται βιβλία άπδ άλλους, δπότε ή ξεχνάει 
νά τά γυρίσει πίσω ή τά γυρίζει άγνώ- 
ριστα άπδ τήν κακομεταχείρηση. Κακο- 
ριζικιές...

7. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕ ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΣ 
ΠφΛΙΣΗΝ.

Ταπέλλα σέ ειδικό μαγαζί δπου πα
ραδίνουν οί φτωχοί γιά ένα κομμάτι ψω
μί δ,τι έχουν καί δέν έχουν μέσα στδ

σπίτι τους. Θέλει νά πει «άναλαμβά- 
νομεν τήν πώλησιν έπίπλων» ή «άνα- 
λαμβάνεται ή πώλησις έπίπλων». Αύτδς 
δμως συνηθισμένος πού παίρνει (στδ μυα
λό του ίσον «άναλαμβάνει») έπιπλα έ
γραψε τδ έξαίσιο «άναλαμβάνοντε». Πα
ρανόηση· καί φριχτή διαπίστωση τής 
λαϊκής φτώχειας.

Νά καί μιά πού βρισκόταν γραμμένη 
στδ τζάμι ένδς αύτοκινήτου λεωφορείου. 
Καμαρώστε την:

8· «Άπαγορεύτ. Αύστιρώς·1 παρά 
τής ’Αστυνομίας τώ άνέρχεσθε Καί 
κατέρχεσ-θε έν Κινήσει. Τδ Πτύειν 
Καπνίζειν καί ’Ασματα νά μή δ- 
μηλείτε τού ’Οδηγού Τιμή Εισι
τηρίου δραχ. 2,50 Λεύκα 1,50 
Μιτά Μεσονύκιον 4. Γερμανικά 
3,50 Παιδιά άνω τών 4«>ν έτών 
Πλιρόνουν. Στάσις βρισμένες. θέ
σεις Καθιμ. 14.

«’Αριθμός 5467 Αύτοκινήτου»
Εξηγούμε λίγες λέξεις: Άπαγορεύτ. 

= Απαγορεύεται. Μιτά = μετά. Μεσονύ
κιον.— μεσονύκτιον. Καθιμ.= καθημένων.

Σημάδια τής στίξης δπου τού καπνί
σει βάζει. Σπέρνει ένα σωρό κεφαλαία 
χωρίς λόγο καί τέσσερα απαρέμφατα 
πού τά τρία είναι νά τά κλαϊς δπως 
τά κατάντησε. Εύκολα άπό τά άπα- 
ρέμφατα πηδάει στά ούσιαστικά («ά
σματα» αντί «άδειν») ή στήν άναλυμέ- 
νη έγκλιση («νά μή βμηλείτε» άντί 
«Απαγορεύεται τδ δμιλεϊν».) Ή Ορθο
γραφία πάει καί δώ στδ διάβολο.. Α
παράμιλλο δμως είναι έκεΐνο τδ «’Α
ριθμός 5467 Αύτοκινήτου» μέ τδ πρω- 
θύστερό του σχήμα. Πορίσματα θετε; 
Μαθαίνουμε πώς ή αστυνομία κανονίζει 
τήν τροχαία κίνηση, πότε Αρχίζουν νά 
πληρώνουν τά παιδιά εισιτήριο στά μέσα 
συγκοινωνίας, δτι Ανεβοκατεβαίνουν οί 
Ρωμιοί στά αύτοκίνητα, τράμ κτρ. δταν

*. Οί νεοελληνικές έπιγραφές δέ γράφουν- 
ται μόνο μέ κεφαλαία γράμματα δπως οί 
αρχαίες, μά καί μέ μικρά. "Οταν γρά- 
φουνται μέ μικρά έχουν τόνους και πνεύ
ματα— πού καλύτερα νά μήν είχαν μέ τό 
9-αλάσσωμα πού τούς κάνουν.
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αύτά βρίσκουνται σέ κίνηση, δτι καπνί
ζουν, φτύνουν (αδιόρθωτοι πάντα), τρα
γουδούν μέσα σ’ αύτά κ’ έμποδίζουν μέ 
τις κουβέντες τους τδν δδηγό.

Ή πιό κάτω είναι γνωστοποίηση σέ
να λουτρό για «Τούς κ. κ. πελάτας» 
κολημένη στό κάθε καμαράκι λουτρού.

9· «Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πελά- 
ται δπως μετά τό λουτρόν των νά 
τραβώσι την άλυσσίδα τής δπής 
πρδς έκκένωσιν τού λουτήρος . . . 
Όφείλουσι . . . δπως εις τούς δια
δρόμους νά είναι ένδεδυμένοι . . .
Όφείλουσι . . . δπως νά μή γίνεται 
κατάχρησις ΰδατος λόγω λειψιδρίας. 
'Η υπηρεσία άμοίβεται . . . .»

Τό ίδιο πνευματικό ξεχαρβάλωμα, ή 
ίδια συγχισμένη σοβαροφάνεια και α
ξιοθρήνητη κατάντια, ίίολλές κοινωνικές 
μας μιζέριες καϊ άρρώστιες διαπιστώ- 
νουνται καί μέσα σαύτήν την έπιγραφή. 
'Η παράθεσή τους πολύ θά μάς ξεμά
κραινε.

Είναι ανάγκη όμως νά ρίξουμε μιά 
ματιά καί στις έπαρχίες δπου ή ίδια λυπη
ρή κατάσταση βασιλεύει καθώς φαίνεται 
άπό τις παρακάτω έπιγραφές :

10· «Όστις άναλαμβάνει νά ίσοπεδώ- 
ση τό οίκόπεδον τούτο, δίδεται εις 
αύτόν έπι έτη δωρεάν διά κέντρον».

Ταπελίτσα γραμμένη μέ κιμωλία α
πάνω σέ μαύρο σανίδι καί στημένη στόν 
έξοχικό δρόμο μιάς έπαρχιακής πόλης 
μπροστά άπό ένα χέρσο βρωμερό χαμή
λωμα γης πού δ ίδιοχτήτης τό βάφτι
σε «οικόπεδο». Στό Ορθογραφικό μέρος 
είναι σωστό «παρ’ έλπίδα» καί παρά τό 
γενικό . . . κανόνα τής ανορθογραφίας. 
Μά ή συνταχτική του μορφή είναι κα
κορίζικη. Γιατί «δστις αναλαμβάνει . . . 
δίδεται εις αύτόν . . .» δέν είναι έλλη- 
νικά μά άλαμπουρνέζικα. Τέτοια μαρα- 
φέτια μονάχα ένα γλωσσικό αίστημα 
διαστρεβλωμένο μπορεί νά τά σκαρώσει 
καί μόνο ένα κοινό δμοια κακομορφω- 
μένο μπορεί νάνεχτεΐ νά στολίζουν τούς 
δρόμους μαργαριτάρια τέτοια.

11. «Κύριον
Ίωάννην Αποστ. Κοκκόταν 

Μαθητήν Φιλολογίας.
Πανεπυστήμιον Καποδιστρείου. 

Εις 'Αθήνας».

Διεύθυση γραμμένη στό φάκελλο μιάς 
έπιστολής σταλμένης άπό έπαρχία. Φι- 
γουράριζε γιά μέρες πολλές σένα κουτί 
γιά άνακοινώσεις τού έδώ Πανεπιστημίου.

Κάθε σχόλιο περιττεύει.

Αύτές, νομίζω, οί λίγες έπιγραφές 
φτάνουν γιά νά δείξουν τή ζωτική ση
μασία των νεοελληνικών έπιγραφών. Εί
ναι υλικό πολύτιμο γιά τή μελέτη τής 
κοινωνικής ζωής καί τού πολιτισμού τού 
νεοέλληνα, τού πνευματικού του βίου καί 
τής ψυχοσύνθεσής του. Ή ψυχολογία, ή 
κοινωνιολογία, ή γλωσσολογία πολλά έ
χουν νάντλήσουν απ’ αύτές. ’Ανάγκη λοι
πόν νά μαζευτούν, νά καταταχτούν καί 
νά τυπωθούν σέ τόμους πολλούς δπως οί 
αρχαίες έλληνικές έπιγραφές. Μά οί σοφοί 
τής ’Ακαδημίας τού Βερολίνου καταπια
σμένοι μέ τις αρχαίες έπιγραφές, δέν έ
χουν καιρό νά προσέξουν ούτε μπορούν νά 
κατανοήσουν τήν τεράστια σημασία τών 
νεοελληνικών έπιγραφών. Γι αύτό μδλη τήν 
έπίγνωση τής σοβαρότητας πού απαι
τεί ή διαχείρηση τέτοιου σπουδαίου ζητή
ματος ρίχνουμε αύτήν τήν, αλλόκοτη ίσως 
γιά τούς έπιπόλαιους, γνώμη : ή 'Ακαδη
μία Ά&ηνών κοντά στά τόσα άλλα σο
βαρά πράματα πού άνάλαβε νά φέρει «εις 
πέρας»·,πρέπει νάναλάβει και την έκδο
ση τών νεοελληνικών έπιγραφών. Εί
ναι κρίμα νά χάνουνται τόσο αξιόλογα 
προϊόντα τού νεοελληνικού πολιτισμού 
σκορπισμένα καί άζήτητα!

Καί τό ξαναλέω : πρέπει ή ’Ακαδημία 
Αθηνών νά φροντίσει νά βγάλει τις νεοελ
ληνικές έπιγραφές σέ πέντε, δέκα, είκοσι 
τόμΟί κύστερα νά τούς πάει έκεΐ πού 
«δένονται βιβλία πολυτελείας» γιά νά ντύ
σει τό πολύτιμο έργο καλά, ώστε νάπο- 
τελέσει «κτήμα έσαεί» καί νά είναι δείγ
μα έξοχα χαρακτηριστικό τής νεοελλη
νικής έπιστήμης.

ΚΟΣΤΑΣΠΡΟΥΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

οί άδιάκοπες κοινωνικές καί οικονομο
λογικές άναστατώσεις ήταν βέβαιο πώς 
θ’ άπασχολούσαν περισσότερο τούς άν- 
θρώπους τών γραμμάτων. Τά έξαντλη- 
μένα θέματα τών ηθογραφικών διηγη
μάτων, οί έξεζητημένες άκρότητες τού 
Γαλλικού νατουραλισμού καϊ ή χλιαρό- 
της τών νεοκλασσικών δέν ευρισκε πιά καμ- 
μιά άπήχηση στήν άνήσυχη ιδιοσυγ
κρασία τού σημερινού κοινού. Τό κοι
νωνικό μυθιστόρημα καϊ τά διηγήμα
τα μέ τις νέες άνθρωπιστικές θεωρίες 
καί τήν ψυχαναλυτική δεξιότητα τού 
συγγραφέα, άρχισαν νά κατακτούν δ- 
λοένα καί περισσότερο έδαφος. Άπό τό 
περιθώριο τής Ζωής ή Τέχνη μετατο
πίζονταν δριστικά μέ τή νέα κατεύ
θυνση πρός τά έσω.

'Η κρισιμότητα δμως τού ζητήματος 
άρχίζει άπό τότε πού ή σκοπιμότητα 
αύτή τής τέχνης παύει νά θεωρείται 
ως ένα έξωτερικό, έμβόλιμο στοιχείο 
καί έπικρατεΐ τού έσωτερικού συγκρο
τήματος δλοκλήρου τού έργου. Γιά τή 
νέαν αότή κατάκτηση έγιναν άσφαλώς 
πολλές έκτοπίσεις σέ ζητήματα απο
κλειστικά καλλιτεχνικά. Καί οί περισ
σότερες προσπάθειες άπότυχαν μέ τόν 
τρόπο αύτό, δπου ή έπαναστατικότητα 
τού περιεχομένου δέ χωρούσε στά πλαί
σια τής τέχνης κ έμενε άσυμβίβαστη 
μέ τή φόρμα τήν καλλιτεχνική, άς τήν 
πούμε έπένδυση τών ιδεών αύτών. 
«Δέν ύπάρχει άληθινά καλλιτεχνική μορ
φή πού νά μή συνοδεύεται καί άπό 
άληθινά καί σπουδαίο περιεχόμενο» εί- 
πεν δ Παρορίτης. ’Αλλιώς, είναι βέβαιο 
πώς ένα έργο κρίνεται άνεξάρτητα άπό 
πολιτικές καί κοινωνικές αντιλήψεις ως 
καλλιτέχνημα, δταν παράλληλα μέ τή 
διήκουσα πολιτικήν ή κοινωνικήν άρ
χή,· άδιάφορο ποιανού βαθμού έπανα- 
στατικότητας, Ολοκληρώνεται καί ή καλ
λιτεχνική άπαίτηση τού είδους, αν δχι 
καί τής φωτισμένης κριτικής.

Εισηγητής τής νέας αύτής άντιλή- 
ψεως, γιά τήν πρόζα ειδικά, στά Νεο
ελληνικά γράμματα, ήταν δ Κώστας

Τώρα καί λίγο καιρό είναι μιά δμάδα 
λογοτέχνες, πού θέλοντας νά λευτερώ
σουν τό είδος τους άπό τήν πολύ κε- 
νόλογη πιά ρήτρα τής αψηλής Τέχνης, 
τής «Τέχνης γιά τήν Τέχνη», έξέφρα- 
σαν άφορισμούς πολύ πιό έπικίνδυνους 
κ’ έφτασαν σέ άποτελέσματα πολύ διά
φορα άπ’ δσα έπεδίωκαν. Ή πολύ δρθή 
αρχή άπό τήν δποίαν ξεκίνησαν, πώς δη
λαδή — στήν έποχή τού λεπτολόγου ύ- 
πολογισμού, πής σκοπιμότητας καί τής 
μηχανικής άντιλήψεως γιά καθετί πού 
συγχρωτίζεται μέ τή ζωή τού μετα
πολεμικού ανθρώπου — ή παθητική ιδιό
τητα τής τέχνης, μέ τήν πολύ αμφί
βολη διακοσμητική, ψυχαγωγική, μπο
ρούσαμε νά πούμε, μονάχα ιδιότητά 
της, έρχεται σέ ζωηρή σύγκρουση μέ 
τις αντιλήψεις τής σημερινής ζωής, 
ή άρχή αυτή έπηρεασμένη άπό διά
φορες κοσμοθεωρίες καϊ συστήματα κοι
νωνικά καί φιλοσοφικά άντιμαχόμενα, 
ώδήγησε σέ υπερβολές καί παρεκτροπές 
στό πεδίο τής τέχνης. Μάς δόθηκε 
ωστόσο ή εύκαιρία ν' απολαύσουμε τή 
νέαν αντίληψη τής δποιασδήποτε σκο
πιμότητας τής τέχνης, σέ ζητήματα πολι
τικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, δσες φο
ρές ή διήκουσα άρχή δέν ήταν, ή του
λάχιστο δέ φαίνονταν πώς ήταν, τό 
κύριο μέλημα τού καλλιτέχνη, σέ τρό
πο πού τό λογοτέχνημα νά καταντή
σει έπιφυλλίδα μονόπλευρης πολιτικής, 
φιλοσοφικής ή κοινωνικής προπαγάντας, 
παρά μονάχα άπόμενε άπλά τό φόντο, 
ή καλλιτεχνική σκηνογραφία τής πο- 
λύμερης δράσης τού έργου.

’Εκεί δμως πού παρανοήθηκε δλο- 
κληρωτικά, ως έπί τό πλεΐστον, ή νέα 
αύτή άντίληψη, είνε δπου ή κατεύ
θυνση τής σκοπιμότητας τής τέχνης εί
χε χροιά κοινωνική. Σέ άλλα ζητήμα
τα, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, θά χρειά
ζονταν ίσως κάποια ειδικότητα περισ
σότερον έπισταμένη άπό μέρους τού λο
γοτέχνη. Τά τελευταία δμως παγκό
σμια πολιτικά γεγονότα ήσαν καθολι
κού ως έπί τό πολύ ένδιαφέροντος καί
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Παρορίτης, πού πέθανε στις 14 τοΰ πε
ρασμένου Δεκέμβρη στό θεραπευτήριο 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ύστερα από λιγοή- 
μερη άρρώστεια.

Γεννήθηκε στά 78 σ’ ένα χωριό τής 
Σπάρτης- στην 'Αθήνα τελείωσε τό γυ
μνάσιο καί πήρε δίπλωμα διδακτορικό 
τής Φιλοσοφικής σχολής. Διορίστηκε μέ 
τό οικογενειακό του όνομα, Λεωνίδας 
Σουρέας, σέ διάφορα 'Ελληνικά γυμνά
σια, ώσότου πήρε αργότερα μιάν από
λυση γιά τιμωρία, καθηγητής τότε σ’ έ
να γυμνάσιο τής ’Αθήνας, ξαιτίας των 
αριστερών δπως πιστεύτηκε τότες ιδεών 
του.

"Εκανε τήν πρώτη του λογοτεχνική 
έμφάνιση μέ τό «Νουμά» πού τοΰ στά
θηκε ίσα μέ τό τέλος του δ πιό θερ
μός ύπερασπιστής καί συνεργάτης του. 
Μέσα στήν ανήσυχη ατμόσφαιρα τοΰ 
«Νουμά» αποδέχτηκε πρώτος αύτός μέ 
τόν Ταγκόπουλο, τό Χατζόπουλο καί τούς 
άλλους πρωτοπόρους έργάτες τών 'Ελλη
νικών γραμμάτων όλες τις προοδευτικές 
ιδέες τής γλώσσας καί προπάντων τό σο
σιαλισμό, πούτή σφραγίδα τοΰ τελευ
ταίου αύτοΰ άφήκε έκτυπη σ’ δλα τά έρ
γα του. ’Αργότερα θέλησε νά προχωρή
σει ακόμη περισσότερο καί στά τελευ
ταία του διηγήματα έφαρμόζει, δχι πάν
τοτε έπιτυχώς, θεωρίες άπλουστευμένου 
Μαρξισμοΰ. Τό 1906 τύπωσε τά πρώτα 
του διηγήματα «’Από τή Ζωή τοΰ δει- 
λινοΰ» καί τό 1907 δεύτερον τόμο «Οί 
νεκροί τής Ζωής». Τό πρώτο κοινωνικό 
ρομάντζο του μέ θέμα τή σφουγγαρά
δικη ζωή καί τίτλο «Στό άλμπουρο» 
βγήκε τό 1910, πού άπό τήν έποχή αύτή 
ξεκαθαρίζει οριστικά ή νέα του κατεύ
θυνση στά γράμματα.

Επακολούθησαν τά άντιπροσωπευτι- 
κώτερά του έργα «Τό μεγάλο παιδί», 
ρομάντζο (1916, Β' έκδοση 1924), δ 
«Πατέρας», διηγήματα (1921), καί κατά 
σειράν τά τελευταία του ρομάντζα «Ό 
κόκκινος τράγος» (1924) κ’ «Οί δυό δρό
μοι» (1928). Χώρια άπό τά έργα αυτά, 
πού παρουσιάστηκαν σέ τόμους, είναι 
έγκατεσπαρμένα σ’ έφημερίδες καί πε
ριοδικά (προπάντων στό «Νουμά») ένα 

σωρό άλλα δημοσιεύματα, διηγήματα καί 
κριτικές του.

Πριν άνασκοπήσουμε τόν Παρορίτη ξε
χωριστά ως διηγηματογράφο, δημοτικι
στή καί κοινωνικό άναμορφωτή, θάπρε- 
πε νά μάς άπασχολήσει λίγο ή κριτι
κή του έργασία, στήν όποια διαφαίνεται 
άλλωστε κι’ δ διηγηματογράφος κι’ δ ί- 
δεολόγος Παρορίτης, γιά νά συμπληρώ
σουμε έτσι, κατά τό δυνατόν, δσα γιά 
τήν κοινωνική αποστολή τής λογοτεχνίας 
έσημειώσαμε καί παραπάνω.

Πιστεύει καί ξεκινά άπό τούτη τήν 
άρχή: πώς ή τέχνη είναι έκφραση ά- 
κατάβλητης δρμής γιά τή δημιουργία 
ένός καινούργιου κόσμου. Καί γιά τήν 
δλόκλήρωση τοΰ σκοποΰ του αύτοΰ νο
μίζει δ'τι τό καταλληλότερο θέμα — πού 
θά μπορούσε νά παρουσιάσει μέ έπιτυ- 
χία, περισσότερη ζωτική κίνηση και 
έκφραση — τό παρέχει ή ζωή της έργα- 
τικής τάξης μέ τούς καθημερινούς άγώ- 
νες καί συγκρούσεις της. Έκ παραλ
λήλου δμως έχει τήν ιδέα δτι δ λογο
τέχνης εις τό έργον του δέν πρέπει μο
νάχα νά έκθέσει τά κακώς έχοντα, ή 
νά πάρει ως θέμα απλώς τήν άμοιβαία 
έκμετάλλευση τών κοινωνικών τάξεων, 
άλλά νά άνατρέξει εις τήν πηγήν τοΰ 
κακοΰ καί ύπεισερχόμενος δ ίδιος στό 
έργον του, νά διδάξει τά μέσα τής θε
ραπείας. Είναι πιά παραδεδεγμένο πώς 
δ τεχνίτης συνειδητά ή άσυνείδητα «κά
νει πολιτική». Νομίζω δμως πώς δέ θά- 
πρεπε νά ξεφεύγει άπό τήν έποχή του, 
άπό τά θέματα καί τά προβλήματα τά 
ειδικά πού γεννιούνται στόν τόπο του 
καί ν’ άσχολεΐται διαρκώς μέ κοινωνικές 
μονομέρειες. Υπάρχουν μαζί μέ τό κοι
νωνικό τόσα άλλα θέματα γιά ανάπτυξη, 
φιλοσοφικά, ψυχαναλυτικά, μεταφυσικά, 
αισθητικά, πού μπορούν νά ξετυλίγουν- 
ται άσφαλώς σ’ ένα καλλιτέχνημα μέ 
διάθεση άνθρωπιστική. Κ’ είναι δυνατό 
άκόμη στήν καθημερινή ζωή τό δόγμα 
τής πολιτικής ούδετερότητας νά είναι 
καθ’ έαυτό μιά ούτοπία- γιατί έστω καί 
μέ άντιδραστική ή μέ άρνητική άκόμη 
διάθεση θά χαρακτηρίζει άσυνείδητα τό 
άτομο μιά δποιαδήποτε ένέργειά του στήν 

κοινωνία. Δέν έπεται δμως έκ τούτου 
δτι ένας τεχνίτης πρέπει νά μεταβά- 
λει άναγκαστικά τό έργο του σέ πολι
τικά μανιφέστα, γιατί τότε ξεφεύγει άπό 
τά δρια τής Τέχνης. Μπορεί άπλούστα- 
τα καί έχει καθήκον νά προτείνει προ
βλήματα καί νά προβάλει έρωτήματα, 
πού πηγάζουν άπό μιά ζωτική άντίδρα- 
ση σ’ αύτή τήν ίδια τή ζωή. Χωρίς δ
μως δ καλλιτέχνης ως άλλος άπό μηχα
νής Θεός νά άναμιγνύεται προσωπικά 
καί νά δίνει τή λύση σύμφωνα μέ τις 
προδιαγραμμένες προσωπικές του πεποι
θήσεις, γιατί άλλο είναι Τέχνη κι’ άλ
λο Ζωή. Είναι πιά βέβαιο δτι τό δόγμα 
τής φιλολογικής ούδετέρότητας, τής ά- 
προσώπης δηλαδή Τέχνης είναι σήμερα 
τό πιό βιώσιμο. Έχει τό δικαίωμα ά
σφαλώς δ τεχνίτης νά προτρέχει τής 
ζωής· άλλά μονάχα στό στάδιο τής έκ
φρασης, τής δημιουργίας, έφόσον δηλαδή 
είναι άκόμη στήν έξέλιξή της δυναμική· 
ποτέ δμως δέ θάπρεπε νά προδιαγράφει 
μελλοντικές στατικές καταστάσεις, ούτε 
ως άποτελέσματα, ούτε άκόμη ως λύσεις 
άποριών καί συγκρούσεων συγχρόνων ή 
μελλοντικών, γιατί έτσι διαλύεται άφ’ 
έαυτής ή πνευματική άτμόσφαιρα, τήν 
δποίαν έχει καθήκον νά δημιουργεί καί 
νά διατηρεί μέχρι τέλους ένα καλλι
τέχνημα.

Εις τό έργο του δ Παρορίτης πέφτει 
πολύ συχνά σέ τέτοιου είδους φιλολογι
κές (άς τις δνομάσουμε) παρεκτροπές, 
πού δέ δυσκολεύεται καθόλου, εις τά προ- 
λεγόμενα τής Β' έκδοσης τοΰ «Μεγάλου 
παιδιοΰ» του ειδικά, νά τις χαραχτηρί- 
σει σάν τις σπουδαιότερες άρετές του. 
Οί άκρότητες δμως αύτές θά φανεί άμέ
σως πόσο φυσικές κ’ έπιταχτικά άναγ- 
καΐες ήτανε γιά τόν Παρορίτη τόν ίδιο, 
άμα ύπολογίσουμε τή μεγάλη άντίδρα- 
ση πού παρουσίασε πάντοτες ή Ελλη
νική Κοινωνία, κΓ δχι μονάχα ή Ελ
ληνική μά ή καθεμιά ιδιαίτερα, στόν ά- 
πόστολο κάθε καινούργιας ιδέας, κοινω
νικής, φιλοσοφικής, πολιτικής, καλλιτε
χνικής είτε έπιστημονικής. "Ισως γιαυτό 
δ συγγραφέας ένόμισε πώς θάπρεπε νά 
χαραχτηριστή καλλίτερα υπερβολικός 

παρά συμβιβαστικός σέ ώρισμένα ζητή
ματα, καί γιά τόν ίδιο λόγο έτοποθέ- 
τησε στά έργα του μερικούς τύπους πο
λύ έξεζητημένους γιά τήν αφύσικη τα
ξική τους διάπλαση.

Οί τύποι του, δπως μας δόθηκε άφορ- 
μή ν’ άναφέρουμε είναι ξεδιαλεγμένοι 
άπό τό δράμα τής ίδιας τής ζωής: τής 
πάλης τών κοινωνικών τάξεων, Άπό 
τό ένα μέρος οί έκμεταλλευταί κΓ άπό 
τό άλλο οί έκμεταλλευόμενοι. Οί πρώτοι 
έχουνε πάντοτες μεγάλη σχέση μέ- τήν 
κυβέρνηση, δσες φορές δέν είναι μέλη 
της. Χτυπώντας έτσι μέ τό έργο του 
τά πρόσωπα αύτά, καυτηριάζει δλόκληρο 
τό κοινωνικό συγκρότημα. Συμβαίνει δ
μως τις πιότερες φορές οί τύποι αύτοΐ 
νάναι παθολογικοί, άνθρωποι διεστραμ
μένης ήθικής φύσης, άνεξάρτητα άπό τό 
περιβάλλον καί τίς κοινωνικές συνθήκες, 
δπότε κατ’ άνάγκην συγχίζονται πρόσω
πα καί πράγματα, άποτελέσματα κοινω
νικών καθεστώτων καί προσωπικές έξ ι
διοσυγκρασίας καθαρά ύποκειμενικές πα
ρεκτροπές πού μέ τόν ύπερβολικό του 
ζήλο γιά τήν ιδεολογία του δ Παρο- 
ρίτηςθεωρεϊ κακώς τίς τελευταίες αύτές 
ως συμπτώματα έξαρθρωμένου πολιτεια
κού συστήματος. Οί δεύτεροι, οί έκμε- 
ταλλευόμενοι, είναι διάφοροι τύ
ποι άπό τή λαϊκή παράταξη, μέ πολύ 
έξυψωμένη ήθική συνείδηση, ξαιτίας τής 
άντίληψης πού έχουν γιά τήν κοινωνική 
τους θέση καί άποστολή, πού καταντάει 
πεποίθηση, ψύχωση άληθινή, δπότε τά 
γεγονότα ξεπερνούν πολλές φορές τά ά
τομα καί δημιουργεΐται πάλιν φανερή 
δυσαρμονία μεταξύ προσώπων καί πρα
γμάτων. Μιά άδυναμία τών τύπων του, 
πού φαίνεται νά τοΰ ξεφεύγει κάπου- 
κάπου, δείχνει πιό έντονη τή δυσαρμο
νία αύτή. Στό «Μεγάλο παιδί» π. χ. 
παρουσιάζει κύριο πρόσωπο τοΰ έργου, 
άνθρωπο τής άριστερής παράταξης, νά 
έκφράζεται μέ αύτό τον έντελώς άνέλ- 
πιστο τρόπο: «Ή Ρίκα έρωμένη τοΰ Ζή
ση ... Μά τή Ρίκα αύτός τήν είχε φαντα
στεί σάν ένα αιθέριο, ένα ιδανικό πλάσμα 
καί τώρα νά τηνέ βλέπει στά χέρια ένός 
εργάτη...»
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Τό άποτέλεσμα, τό τέλος τοΰ έργου 
είναι πάντοτε μοιραϊον: 'j{ πρώτη πα
ράταξη βγαίνει νικήτρια καί έξουδετερώ- 
νοντας κάθε άντίσταση καταπνίγει τά ι
δανικά τών άλλων, δδηγώντας αύτούς ά- 
ναπόφευχτα στον ήθικό μαρασμό ή τήν 
αύτοχτονία. Ό λαός στό έργο τοΰ Πα- 
ρορίτη είναι δ ανυποψίαστος θεατής, τό 
θΰμα πάντοτε εις τήν δργανωμένη έκ- 
μετάλλευση, πού τοΰ παρασκευάζει ή 
ιθύνουσα άρχή.

Με τή μονόπλευρη αύτή αντίληψη, 
καϊ τήν ύπερβολική αναδρομή στις κοι
νωνικές αντιθέσεις, δ συγγραφέας μας 
έπεσε στό μεγάλο λάθος νά παρίδει δ- 
λοκληρωτικά τή ζωή ως αισθητική α
πόλαυση, πού άν δεν είναι αύτή καθ’ 
έαυτήν μιά άποψη σπουδαία γιά τήν 
Τέχνη, δέν παύει δμως διόλου νά είναι 
ύπολογίσιμη.

’Αλλά ή μεγάλη αρετή τοΰ' Παρορί- 
τη, πού στέκει άπό τά λίγα παραδείγμα
τα στή Νεοελληνική λογοτεχνία, είναι ή 
σιδερένια, δπως τή χαραχτηρίζει δ ίδιος, 
πειθαρχία του κάτω άπό έναν άλύγιστο 
γλωσσικό καϊ Ιδεολογικό νόμο, πού στά
θηκε δ ίδιος πάντοτες γι’ αύτόν άπό τό 
πρώτο του λογοτεχνικό ξεφανέρωμα ίσα 
μέ τό τελευταίο του έργο: Μιάν δμοιο- 
μορφία θαυμαστή, πού χαραχτηρίζει τόν 
άληθινό τεχνίτη. Σ’ δλόκληρο τό έργο 
του διαφαίνεται μιά λεπτή παρατήρηση, 
πρωτότυπη δημιουργική πνοή καί πολύ 
συχνά μιά ψυχολογική άνάλυση θαυμα
στή, προτερήματα πού μπορεί νά τ’ α
πολαύσει δ καθένας μαζωμένα στό έχτο 
κεφάλαιο τοΰ «Κόκκινου τράγου». «Διαύ
γεια Ιδεολογική, αύτοσυγκράτηση καί 
αύτοκυριαρχία τής καρδιάς καϊ τοΰ νοΰ», 
δπως τ’ δμολόγησε κι’ δ ίδιος.

Ό Γαλλικός νατουραλισμός φαίνεται 
πώς δέν τόν άφήκε έντελώς αδιάφορο 
στήν τεχνοτροπία του. Μερικές σελίδες 
έχουν έχτυπη μέσα τους τήν έπίδρασή 
του: «'Ένα κάρρο στέκεται δξω άπό 
τή. βαριά σιδερένια δξώπορτα τής φά
μπρικας. Τό κάρρο γιομάτο πληγωμέ
νους ξεκινάει, ένώ τό αίμα κυλάει άργά 
άπό τϊς άκρες τής πόρτας του. Άκού- 
γονται μερικά βογγητά. Είναι οί πλη

γωμένοι πού τούς φορτώσανε έκειμέσα 
μέ τούς σκοτωμένους, γιά νά τούς με- 
ταφερουνε γληγορα στό νοσοκομείο, κι’ 
ανάμεσα σ’ αύτούς σάν παραγιόμισμα, 
κομμένα χέρια, πόδια, κεφάλια, μυαλά 
πεταγμένα, μάτια χυμένα δξω, ένα φρι
χτό άνακάτωμα, μιά πηχτή κόκκινη 
λάσπη από αίματα, σάρκες καϊ χώμα
τα.» («Μεγάλο παιδί» 17ο κεφάλαιο). 
Πριν άκόμη ή αντιπολεμική λογοτεχνία 
γίνει τής μόδας καί χρησιμοποιηθεί άπ’ 
δλους σχεδόν τούς τελευταίους διηγημα- 
τογράφους, δ Παρορίτης στά έργα του 
έκαυτηρίασε τόν πόλεμο, δχι γιατί έ- 
πεδίωκε νά ξαφνιάσει, παρά μονάχα 
άπό αύτοπεποίθηση. Καί γιατί θέλησε, 
νά μείνει πάντα συνεπής στόν έαυτό 
του, μακρυά άπό τις κακότεχνες μιμή
σεις καί τις μεθοδικές άντιγραφές τών 
ξένων, δέν ακολούθησε ποτές τήν τε- 
λευταίαν ανισόρροπη παραγωγή τής πα
ρανοημένης μοντέρνας τεχνοτροπίας. Καϊ 
μέ πικρία λέγει κάπου πώς τώρα τε
λευταία τό Νεοελληνικό διήγημα, (έκτός 
άπό μερικές έξαιρέσεις), χωρίς νά πει
θαρχεί σέ τίποτε, διαπνέεται άπό τό 
μικρόψυχο ύπολογισμό τοΰ συμφέρον
τος καί μιά μεγάλη πολύ μεγάλη έπι- 
πιπολαιότητα.

Τό λεπτό του πνεΰμα τοΰ έδωσε νά 
καταλάβει πόσο σημαντικό πράμα ήτανε 
γιά' τό έθνος ή πνευματική καί γλωσ
σική του άναγέννηση. Στό Δημοτικισμό 
δ Παρορίτης δίνει πλατειά κοινωνική ση
μασία : «Ό Δημοτικισμός, λέγει κάπου, 
σπρωγμένος άπό τήν οικονομική έξέλιξη 
τής 'Ελληνικής κοινωνίας, έπαψε πιά νά 
άποτελεΐ ένα στενό κήρυγμα γλωσσικό, 
γιά νά μεταβληθεί σέ σαμαία άπελευ- 
τερωτική δλων τών κοινωνικών μαζών, 
πού μέσα στό Δημοτικισμό βρήκανε τό 
γλωσσικό δργανο πού τούς χρειαζότανε 
γιά νά ξεσκλαβωθούνε.» Είτανε άπό τούς 
πρώτους δπαδούς τοΰ Ψυχάρη καϊ πα- 
ράμεινε ίσα μέ τό τέλος πιστός μαθη
τής του. Ή γλώσσα του δμαλή, ρέου- 
σα κΓ άπαλλαγμένη άπό ύπερβολές καϊ 
Ιδιωματισμούς, θά μπορούσε νέ χρησιμέ
ψει σάν ύπόδειγμα γιά τή Νεοελ/.ηνική 
λογοτοχνική δημιουργία. Είχε κηρυχτεί 

άπό μιάς άρχής αντίμαχος τής γλωσ
σικής αναρχίας τής τελευταίας παραγω
γής· χαραχτηρίζοντας τϊς αύθαιρεσίες 
αύτές, γράφει κάπου, πώς «μερικοί νέοι 
διηγηματογράφοι κατάντησαν τή γλώσ
σα μας σωστό άπεριτείχιστο οικόπεδο».

Ό Παρορίτης στάθηκε άπό τούς λί
γους ξεχωριστούς Ιδεολόγους στά Νεοελ
ληνικά γράμματα. Συνεπής πάντοτε πρός 
τήν Ιδεολογίαν αύτή, γλωσσική, κοινωνική, 
καλλιτεχνική, μπορεί νά δδηγήθηκε συ

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ: «'Η άλη&τνή Απολογία τοϋ Σωκράτη»

Ό Βάρναλης έννοεΐ νά είναι καί νά μέ
νει τό ζιζάνιο τής κοινωνίας καί τής φι
λολογίας μας, ένα πειραχτήριο επίφοβο πού 
δέν άφίνει κανέναν ήσυχο, οΰτ’ ακόμα 
τούς μεγάλους ποιητές καί φιλοσόφους. "Γ- 
στερ’ άπό τό τελεφταΐο του ποιητικό έρ
γο, τούς «Σκλάβους πολιορκημένους», δπου 
μάς έδωσε, άπάνω στό κομματιασμένο σο
λωμικό πρότυπο, μά άπ’ τήν ανάποδη ό
ψη του παρμένο, ένα λυρικό έπος μέ σύγ
χρονη κοινωνική ιδεολογία καί μέ προχω
ρημένα τεχνικά μέσα, ξαναπαρουσιάζεται 
τώρα μέ τό καινούργιο του βιβλίο μαθη
τής άπροσκάλεστος τού Σωκράτη καί Απο
λογητής όψιμος τοϋ δασκάλου. Ή νέα άφ- 
τή απολογία, μοναδική στό είδος της, γιατί 
έρχεται νά ύποστηρίξει μιάν υπόθεση πού 
χάθηκε γιά πάντα πριν άπό αιώνες μέ τή 
γνωστή θανατική καταδίκη κι εκτέλεση, 
δέν έχει παρά μεταφυσική σημασία, αφού 
δέν αποβλέπει φυσικά, στήν πραγματικήν ά- 
θώωση, μά στήν ήθικήν Αποκατάσταση τοΰ 
κατηγορουμένου. Ό Βάρναλης, ωστόσο, εχ
τρός θανάσιμος τής ηθικής καί τής με
ταφυσικής, προτιμά νά θυσιάσει έδώ τήν 
τυπικότητα τών θεωρητικών του πεποιθή
σεων προκειμένου ν’ άποκαλύψει τήν ουσία 
μιάς παραξηγημένης ιστορίας, δπως είναι ή 
διαδικασία τοϋ επαναστάτη φιλοσόφου και 
τά σχετικά της. «Οί τάχατες Απολογίες, 
δικαιολογεί στόν πρόλογό του, πού τοϋ γρά
ψανε φίλοι καί μαθητάδες, δλες είναι πλά
σματα τής φαντασίας τους, μικρόλογες προσ
πάθειες ν’ αποδείξουνε πώς ό Σωκράτης, 
εΐταν αθώος, ό Νόμο; είτανε δίκαιος κι οί 
δικαστάδες ντόμπροι καί τίμιοι ’Αθηναίοι, 

χνά σέ ύπερβολές. 'Η δλότητα δμως τοΰ 
έργου του, δλοκληρώνοντας τήν προσω
πικότητά του, απερίφραστα τόν δικαιώ
νει στήν καλλιτεχνική άντίληψη τοΰ ά- 
ναγνώστη, κ’ οί ξεχωριστές του ιδιότη
τες ως άνιδιότελου μαχητή καϊ λογο
τέχνη μέ κατεύθυνση καί διάθεση δη
μιουργική, άνεπιφύλαχτα τοΰ έξασφαλί- 
ζουν έξαιρετική θέση στήν ιστορία των 
Νεοελληνικών γραμμάτων.

’Αθήνα 1932
ΝΙΚΟΕ ΚΥΡΗΝΟΕ

πού κάνανε . . . λάθος*.  Αποφασίζει λοιπό^ 
ό ίδιος νά βάλει τά πράματα στή θέση 
τους κι έπιχειρεΐ ν’ άνασκεβάσει τόν Πλά
τωνα καί τόν Εενοφώντα κι όποιον άλλον 
άνάλαβε νά μεταδώσει ίσαμε μάς τά στερ
νά λόγια τοΰ μελλοθάνατου.

Παίρνοντας δμως τέτοιαν απόφασην ό Βάρ
ναλης κατάλαβε πρώτα-πρώτα πώς ή πα
λιωμένη τούτη δίκη, πού τήν ήθελε νά 
ξαναγίνει γιά χάρη τής αλήθειας, δέ θά 
μπορούσε νά κινήσει τό ένδιαφέρο τών Αν
θρώπων τοϋ 1931 καί θά περνούσε απα
ρατήρητη άπό τό κοινό μας, άν δέν έφρόν- 
τιζε νά τήν ανανεώσει καί νά τή συγχρο
νίσει, σέ τρόπο πού νά τήν κάνει άντίλη- 
πτή κι ελκυστική· (δέν είτανε βέβαια τό 
ζήτημα γιά τούς φοιτητές καί τούς Από
φοιτους μονάχα τής φιλολογίας— άφτοϊ τή με
λετούνε στό πρωτότυπο καϊ δέν έχουνε· α
νάγκη άπό παρόμοιες δικολαβίες γιά νά 
φωτιστούνε).· Έπροσπάθησε λοιπόν, αν καί 
χωρίς τήν άδεια τοΰ συγγραφέα καί τών 
κληρονόμων του, τών καθηγητών θέλω νά 
πώ τής άρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, νά 
διασκεδάσει τό κείμενο τών δυό μαθητών καί 
Απολογητών τοΰ φιλοσόφου μέ τροποποίησες, 
έπεξήγησες καί προσθήκες πού θάταν ικα
νές νά τοΰ στερήσουνε γιά πάντα τό δικαίω
μα νά γράφει άν δ νόμος τής πνεβματικής I- 
διοχτησίας λειτουργούσε καί μέ Αναχρονιστι
κή δύναμη, κατά πορείαν όπισθοβατική. Κα- 
τόρθωσεν έτσι, χωρίς ν’ Αλλάξει τά πρόσω
πα, τά πλαίσια καί τά υπόλοιπα δεδομένα 
τής ιστορικής δίκης, μέ λίγες Ανεπαίσθητες 
κι ώστόσο ριζικές αλλαγές, νά μάς ξανακαι- 
νουργιώσει Απροσδόκητα μιά φυλλάδα ξεχα-
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σμένη άπό τά χρόνια τά γυμνασιακά καί νά 
φωτίσει μέ λάμψη δυνατή μιάν υπόθεση που 
έμενε, γιά τούς περσότερους, σχεδόν μυστη- 
ριακή. Ή άπολογία τού Σωκράτη ή καμωμέ
νη άπό τό Βάρναλη είναι έργο μεγάλης τόλ
μης, άλλα καί μεγάλης έπιτυχίας. Πήρε ένα 
θέμα πού πέρασε πιά στήν ιστορία καί στήν 
αιωνιότητα καί τό άναποδογύρισε μέ τόν κίν- 
τυνο νά τό γυμνώσει καί νά γυμνωθεί’ δμως 
δχι μόνο άφτό δέν έπαθεν ό ίδιος, άλλά μάς 
έξάφνισε καί μάς μέ τή δεξιοτεχνία καί τήν 
πρωτοτυπία του πού έφτασε στά σύνορα τής 
άνακάλυψης.

θά βρεθούνε σίγουρα πολλοί πού θά δια- 
μαρτυρηθούνε γιά τήν πράξη του καί θά τή 
χαραχτηρίσουν άσέβεια. Άλλά τό πρόσωπο 
τού Σωκράτη κι ή διδασκαλία του δέν έδό- 
θηκαν σάν προνόμιο σέ κανέναν άπό τούς 
γραμματικούς καί τούς σχολιαστές τών άρ- 
χαίων φιλολογικών κειμένων άνήκουν σ’ ό
λη τήν πολιτισμένην άνθρωπότητα καί καδέ
νας μπορεί νά τούς δώσει οποίαν ερμηνεία 
τού άρέσει. Άν δέν είναι σωστή, θά τήν 
κρίνουν καί θά τήν καταδικάσουν οί άναγνώ- 
στες του κατοπινά’ κι οί άναγνώστες τού 
Βάρναλη, όσοι τουλάχιστο είναι κατατοπι
σμένοι κάπως καλύτερα στά ζητήματα τής 
ζωής καί τής τέχνης, πιστέβω νά τόν δι
καιώσουνε πέρα γιά πέρα. Άλλωστε ή νεω
τεριστική άφτή χειρονομία» άν καί σχετίζε
ται μέ γενικώτερες καί σπουδαιότερες υπό
θεσες, πρέπει νά κοιταχτεί κυριώτατα μέ 
τό λογοτεχνικό κριτήριο, γιατί άπ’ τή λο
γοτεχνία προέρχεται καί μέσον άφτής εκ
φράζεται’ καί στό βασίλειο τούτο επικρατεί 
περσότερη επιείκεια, υπάρχει μεγαλύτερη ά- 
λεγρία, οί παράβασες καί τά παραπτώματα 
δικάζονται μέ πιό πολλή ψυχραιμία καί προ
πάντων μέ λιγώτερο θόρυβο, παρά στήν 
έπιστήμη τή φανατισμένη κάποτε άπό τήν 
άμάθειά της. Στό κάτω κάτω, δταν μάς δί
νεται ένα έργο νά τό κρίνουμε, δέν έπιτρέ- 
πεται νά τό έξετάζουμε άπό τίς πλεβρές πού 
θέλουμε μεϊς, άλλ’ άπό κείνη πού μάς προσ- 

,φέρνεται τό ίδιο, προς τήν κατέφθυνση πού 
ακολουθεί καί μέ τά μέσα πού μεταχει
ρίζεται. Είμαστε υποχρεωμένοι νά τ’ άκο- 
λουθήσουμε όπου πάει καί νά βγούμε μαζί 
του στό τέρμα, δπου μόνο θά σταθούμε καί 
καί θ’άποφανθούμε, γιατί άλλιώς υπάρχουν 
τόσα μονοπάτια καί θά χαθούμ’ έξάπαντος 
— έμείς, δχι άφτό, άφτό έχει τόν οδηγό του.

*0 Βάρναλης, δπως άναφέρθηκε καί παρα
πάνω, προσπαθεί νά ζυγώσει τή σωκρα
τική του άπολογία στήν ψυχολογία μας, 
άλλά χωρίς νά ξεφέβγει άπό τούς άπαραίτη- 
τους περιορισμούς πού έπιβάλλονται άπό τήν 
παράδοση τής ιστορίας καί τήν υποχρέωση 
τού σεβασμού της. Διατηρούνται πάντα οί κα
τήγοροι, δ Άνυτος, ό Μέλητος, ό Λύκων, 
μένουν οί ίδιοι άρχαίοι δικαστές, παρουσιά
ζονται οί γνώριμες άθηνέϊκες φυσιογνωμίες, 

δ ’Αλκιβιάδης, ό Περικλής, ή 'Ασπασία, οί 
σοφιστές, οί στρατηγοί, οί άρχοντες τής έ- 
ποχής, περνούν άδιάκοπ' άπό μπροστά μας 
πρόσωπα καί φαινόμενα τού καιρού μέ τούς 
όρους τής ζωής των, τά συνήθια τής κοινω
νίας των, τούς τρόπους τού φερσίματός των 
καί όλες γενικά τίς ξεχωριστές κοινωνικές, 
πολιτικές, καλλιτεχνικές έκδήλωσες πού χρω
ματίζουν τόσο έντονα τή σημαντική εκείνη 
χρονική περίοδο δπου έζησε κι έδρασε ό μεγα
λύτερος ίσως άνθρωπος τής γής.Ωστόσο πολλά 
άπό τά δνόματα ξαναφαίνονται μέ τή σημε
ρινή τους μορφή, άρκετά άπ’ τά γεγονότα 
παίρνουν άπόκλιση καί τροπή πρός τίς σύγ
χρονες εθνικές μας προϋποθέσεις, οί ιδέες 
προσαρμόζονται πρός τίς άνάγκες τού καιρού 
μας καί τού τόπου μας. Μολατάφτα ή δια- 
στάβρωση τούτη δύο έποχών τόσο μακρινών, 
άντί νά τίς συγχίσει καί νά τίς σκοτίσει, 
τίς ξεκαθαρίζει καί τίς διαφωτίζει προβάλ
λοντας άπάνω στήν καθεμιά τους ένα φώς 
δανεικό άπό τήν άλλη. ’'Ετσι πολλές άπό 
τίς άρχαίες κατάστασες γιά νά κατανοηθού
νε βαθειά πρέπει νά πάραβληθούν μ’ άλλες 
δικές μας τωρινές καί κάποια πάλι ιδανικά 
πού κυκλοφορούνε καί ζυμώνονται στις μέ
ρες μας θά βρεθούνε πρωτοβλάστητα στά 
χρόνια τής άκμής.

Ή σύγκριση άλλωστε κι ή άναλογία ανα
μεταξύ στούς παλιούς καί τούς καινούργιους 
κατοίκους τής ελληνικής γής έφκολύνεται 
πολύ μέ τήν άποψη πού πήρεν έξ αρχής ο 
συγγραφέας καί πού. τού στέκεται οδηγητική 
σ' δλη του τή χαριτωμένη περιπλάνηση μέσα 
στό περιβόλι τής σωκρατικής διαλεχτικής, 
Μπροστά στά μάτια τού Βάρναλη ξεχωρίζουν 
ολοφάνερα, άπό τήν άρχαιότητα ώς τά σή
μερα, δυό κοινωνικές τάξες άντίθετες, οι 
έκμεταλλεφτές καί χαραμοφάγηδες άπό τή 
μιά, οί έκμεταλλεβόμενοι καί δουλεφτάδες 
άπ’ τήν άλλη. Οί πρώτοι χαίρονται όλα τ ά- 
γαθά τής ζωής χάρη στήν έξυπνάδα καί τή 
δύναμή τους, οί δέφτεροι ιδροκοπούν μέρα 
καί νύχτα καί δέν έχουν ούτε τής συντήρη
σής των τ’ άναγκαία, Οί πλούσιοι καί κέ- 
φτεροι τσεπώνουν μιστούς, υψώνουν ναούς, 
κρατάνε μεγαλείο, γιατί πλερώνουν καί δ.ου- 
λέβουν καί χαμοσέρνονται οί άλλοι, οί φτω
χοί καί σκλάβοι. Κι ή θλιβερή άφτή κατάν
τια δέν άλλάζει, γιατί οί άδικημένοι καί τυ- 
ραγνισμένοι δέν έχουν άκόμα συναίσθηση 
ούτε τού ξεπεσμού ούτε τού προορισμού τους. 
Πρέπει νά τούς τόνε φωνάξει στό τέλος τής 
άπολογίας του δ Σωκράτης μέ τήν υπέροχη 
κι εμπνευσμένη εκείνη προτροπή, έπισφράγι- 
σμα καί κορύφωμα τής διδασκαλίας καί τής 
ιδεολογίας του. Είν’ ένα κομμάτι όλο παλ
μό καί φλόγα πού άντηχεί σάν ειδοποιητή
ριο καί πολεμιστήριο μαζί σάλπισμα γιά τή 
στρατιά τών δούλων καί τών έργατών. Κι οί 
Σκύθες πού έρχονται σάν κατακλείδα τού 
ένθουσιαστικού κηρύγματος του, δέν είναι

^ύσκο^ο' νά μ»ντεφτεΐ'ποιόν ορμητικό καί 
πρωτοπόρο λάό άπ’ τούς συγκαιρινού^ μας 
συμβολίζει τόσο διάφανα.

Άλλά γτά νά κατορθώθέ'ί το Εξαιρετικό 
αποτέλεσμα τούτου τού βιβλίου^ χρειαζόταν 
δ συγγραφέας 'ο'χι μόνο νά μπει στό νόημα 
τό . παραδεγμένο της ^μίλίας μά καί νά ύπο- 
καταστ.ήσει ώς ένα μέτρο μέ τόν έαφτό του 
τόν άρχαίον’ ομιλητή. Έτσι κιόλας έγινε δ 
άνθρωπος πού. μιλάει στό δικαστήριο τών 
Αθηναίων μέ τέτοιο κέφι καί μέ τόσην ει
ρωνεία, μέ, τόση αταραξία καί μέ τέτοια κυ
νικότητα, μέ γλύκα καί με λύσσα μαζί,*  σέ 
ιδιότροπο κράμα λυρισμού καί σαρκασμού, 
είναι βέβαια δ άντρας, τής Ξανθίππης, δ δά
σκαλος τού. Αλκιβιάδη, δ εισηγητής τών 
καινών δαιμονίων είναι δμως πιό πολύ κι δ 
ποιητής τής «Μάνας τού Χριστού», ό διωγ
μένος καθηγητής, ό άποστάτης καί άπρβλη- 
τος, ..δ Βάρναλης δ ίδιος πικαρισμένος >ιαχί 
μερακλωμένος, πού βρίσκει άφορμή νά ρίξει 
κατάμουτρα στό καθεστώς τών άδικητών 
κι υποκριτών τήν δργή του καί τήν περι
φρόνησή του. Μπορεί νά ειπωθεί μέ βεβαιό
τητα πώ"ς γιά πρώτη φορά στόν τόπο μας 
—άν έξαιρέσουμε κάποιες Επιτυχίες τού Πα- 
λαμά— ή σάτιρα βρίσκει τό μάστορά της 
καί φτάνει στό σκοπό της. Οί παλιότερες 
έμμετρες απόπειρες τού Σουρή κι ώς ένα 
σημείο τουΆασκαράτου περνούσανε ξώπετσα 
καί- δέν’άφή-ν’ανέ σημάδια’ έτούτη βαβεί κα
τακέφαλα, ζεματίζει, σάν. καμμένο σίδερο^ Ά,- 
είναι φθ;βερ.ό πράμα .νά έρεθ.ίζεται ένας τε
χνίτης καί ν’ άδράζει στά χέρια του τό ϋ.- 
κάταμάχητό'δπλοΓ Μπορεί νά φέρει κατα
στροφές πού’ δε θά ^ίς' έ'φε>νε· ούτ’έ μιά δλό- 
κληρη διαδήλωση ;πεινασμένως γιατί έκεί- 
νο.υς θά. τούς, διαλύσει, ή άστμνομία, άλλά τό 
λόγο καμμιά βία άνθρώπινη δέ θά τόν κατα
πνίξει. ■ ’

Άν τό βιβλίο τού Βάρναλη βρίσκεται σέ 
τ'όδην έίύάφΐή· μέ την··πραγματικδήίήτα κι ·έχέί

ΜΪΧ^ ΡΟΔΑ : καέ τό έργο
Η ~ διάλεξη πού' τύπωσε τελεφταία σέ 

βιβλίο δ κ. Ρόδάς είχε γίνει πριν άπό πέντε 
χρόνια μέ τό σκοπό, μού φαίνεται, τή συγκέν
τρωση χρημάτων γιά τήν ανέγερση άνδριάντα 
στόν ποιητή, σκοπό πού έχει πραγματοποιη
θεί πιά άπό προπέρσι, μέ τή βοήθεια τών 
Άρτινών, στήν *Αρτα,  πόν τόπο· τού θανάτου 
τοΰ Κρυστάλλη. Τό κοινό πού συνηθίζει νά 
πηγαίνη καί ν’ άκούη διαλέξεις, θυσιάζοντας 
σέ μιά κάπως κουραστική ασχολία· τόν περί- 
πά-Τδ τ'ο-υ; τό καφενείο τόυ· ή τόν κινηματο
γράφο ΤΟΰ, δεν υπάρχει αμφιβολία πώς θάμέι- 
•/ε έφχαριστημένο άπό τήν ομιλία τού κ. Ρό
δά. Είχε άλλωστε άρκετά προσόντα γιά ν’ 
άρέση· έκφραστιχή γλώδσα, καθαρά νοήματα, 
κομμάτια γι’ απαγγελία, άνέκδοτα άπό τή

τέτοιαν άνταπόκριση με τόν τριγύρω τβυ 
κόσμο/ άφτό-τό πετυχαίνει μέ τή βαθειά- του 
ψυχολογική διείσδυση στά προβλήματα του 
περιβάλλοντος καί μέ τήν κατάλληλη λεχτι- 
κή του διατύπωση πού δέν -είναι παρά τό' έ- 
πακολουθητικά έξελιγμένο άρχικό γνώρισμα 
μιας καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας, ώριμης 
τώρα καί άρτιας:· Γιά νά μπορέσει δ συγγρα
φέας νά έκφράσ'ει τήν πρωτότυπην έμπνεφση 
πού τόν έπλημμύριζεν, ένιωσε·’ τήν ανάγκη 
πώς έπρεπε νά πρωτοτυπήσει#καί στή γλώσ1· 
σα, τόν άγωγό πού δίνει τή διέξοδο’στό·’υλι
κό" τού περιεχομένου. Χωρίς’νά έπιδιώξει 
τήν κατασκεβή νέων γλωσσικών τύπων, έξε- 
ζητημένων- περιφράσεων καί συνθέτων της 
κακής ώρας, όπως κάνουν τόσοι άλλοι επί
πλαστοι γλωσσοπλάστες, περιορίστηκε ν’ ά^ 
ναζητήσει τίς · έλλείψεις του καί'νά ικανο
ποιήσει τίς'χρείες του στήν άκένωτη πηγή 
τού δημοτικού λεξιλογίου μας.' Κατέβηκε λοίτ 
πόν στήν άγορά κι άρχισε νά μαζέβει μέ τίς 
χούφτες τό χρυσάφι τό πεταμένο στό’ δρόμο, 
"ό ανακατωμένο μέ τή λάσπη, τό περιφρονη- 
μένο άπ’ τούς διαβάτες. Κατώρθωσεν έτσι νά 
διαμορφώσει κι. άνυψώσει ένα έργο πεζογρα- 
φικό πού διασκεδάζει μέ τόν παρδαλό χρω^ 
μάτισμό του καί ξαφνιάζει μέ τή .λάμψη τού 
ντυσίματός που, γραφικώτατο καί τυφλωτικό, 
παιγνιδιάρικο καί. σκανταλιάρικο, κυματιστά 
καί θαυμαστό. Άλλά καί τά ζεβγαρώματα 
τών. λέξεων τ' άπρόοπτα, οί παραβολές κι οί 
μεταφορές οί άπαράμοιαστες, οί στοχασμοί 
κι οί χαραχτηρισμοί οί πρωτοφανέρωτοι, ·ή 
άπλοποιημένη φιλοσοφία, ή άχαλίνωτη άνοίτ 
χτοστομία. ή επαναστατική διάθεση, η ιδεο
λογία της.καί ή φρασεολογία της,, όλα τού.- 
τα δίνουν στήν «Αληθινή άπολογία τού Σωτ 
κράτη»Άνα δυνατόν ·ϊδιοπρ.όσωπο τόνο καί 
μιά ρωμαλέα ποιητική , σύνθεση πού, φέρνει 
άφτό' τό.. βι β λί·ο· σ τ ή ν. > πρ ώ τ η ■ γρ αμ-μή π ής λο
γοτεχνικής. παραγωγής, μα.ς καί τρ.ύ έξοιρφα; 
λίζει.^’θζση. πλάϊ. σ’ έργα, νερκλασσι.κά σ'ά? 
τόγ .«Μ^ρουσο».. τού Άλέξ.αντρρυ. Πά.λλη^........  

τοϋ Κώστα Κρυστάλλη». . .
ζωή του βιογρα'φουμένού. "Ολα τ' άφήγημάτί'" 
κά .κατά προτίμηση στόι.χεία πού άφήνούν 
έλεύθερή τήν προσοχή τού ακροατή κι απο
φεύγουν νά τού χαλάσουν τήν ησυχία ‘μ’" έπί- 
σκοπήσέις' κϊ εμβαθύνσεις ’ πού’ κάποτε οδη
γούν σ' αναμετρήσεις κάί σ’ άπόθαρρύνσ'εις^ 
όταν κόβεται άποτομα ή συνδετική ισοδυναμία 
καί τίρόβαλλει έπιμηκυντικό διάμεσό, ή. άπό- 
σταση. Άλλά τότε βέ'ν άνε^αίνοΰν οί γνωστι
κοί στό βήμα γιά νά δρέψούν άνθη ρητορικά.

Ό λόγος όμως πού, βγαίνοντας από4 τό' στό
μα κι ένεργώντας ανάλογα μέ τόν τόνο τής 
φωνής, μέ τή διάθεση τής στιγμής; μέ’ όρους 
τής ακουστικής καί' τής ψυχολογίας, ά'/ταπο- 
κρίνεται, έπιβάλλ’εται ή καί’’συναρπάζει, ’ό 
ίδιος .πάλι αύτός-άμα πέόει ?στό χαρτί άλλά-



—18— meaeth-kpitikh

MEAETH-KPITIKH — 19—ζει αμέσως τό έπίπεδο τής ένέργειάς του. Τά 
τυπογραφικά στοιχεία είναι ένα κριτήριο 
ολωσδιόλου αλλιώτικο άπό τ’ αφτιά των συ
ναγμένων ακροατών έδώ πιά έχουμε τό κεί
μενο μπροστά μας καί μπορούμε νά τό πιά- 
σουμε, νά τό ξαναδιαβάσουμε, νά τό άναλύ- 
σουμε, νά τό συγκρίνουμε νά τό.τοποθετήσου
με μέ όλη μας τήν ψυχραιμία καί τήν άνεση. 
Στό ξεδιάλεγμα αυτό τό τελικό λίγα, πολύ 
λίγα άπό τά έργα τής προφορικής, ας πούμε, 
φιλολογίας διασώζονται· είναι,, άκριβέστερα, 
έκεϊνα πού ξεκίνησαν, έξαρχής, γιά τόν έ
λεγχο τοϋ βιβλίου περισσότερο προορισμένα 
παρά γιά τήν πρόχειρη τής αίθουσας δοκιμα
σία, έφκολης καί στήν άποδοχή καί στήν ά- 
ποδοκιμασία της. Τό πλήθος τών υπόλοιπων, 
άφτά πού διεκδίκησαν—καί πέτυχαν τά πιό
τερα—τήν πληρωμή καί τήν άναγνώριση τής 
ώρας, τά χειροκροτήματα καί τά χεροπιασί- 
ματα, χωρίς προετοιμασία κι έ.πιζήτηση άλ
λη γιά τά παρακάτω, θάναι δίχως άλλο εν
νοούμενοι τής τύχης άν κατορθώσουν νά κερ
δίσουν καί τοϋ άπαιτητικοϋ αναγνώστη τό 
σιωπηλό ένδιαφέρο.

Ή μελέτη τοϋ κ. Ρόδα είναι πιό πολύ ερά
νισμα άπό ξένες δημοσιεύσεις παρά φιλολογι
κή έργασία λίγο ή πολύ πρωτότυπη. ’Εξόν 
άπό κάποιες λεπτομέρειες, άσήμαντες κατά 
βάθος, γιά τά πρώτα βήματα καί τις στερ
νές ήμέρες του ποιητή, Αφηγημένες άπ’ τήν 
αδερφή του καί τόν αδερφό του, τίποτ’ άλλο 
δέν προσφέρει θετικό στόν Ιρευνητή τής ζω
ής καί τοϋ έργου τοϋ Κρυστάλλη. Μπορεί 
άκόμα νά προστεθεί στό ένεργητικό του κι 
ή ιδέα πού είχε ν’ άναδημοσιέψει μιάν αύτό- 
γραφη έπιστολή τού νεκρού μαζί μέ τό περί
φημο γι’ αΰτόν καί. βέβαια δυσέβρετο άρθρο 
τού Γαβριηλίδη, δυό κείμενα μεγάλης σημα
σίας, γιατί στό πρώτο βρίσκουμε τή βιογρα
φία τού βασανισμένου τραγουδιστή τών ήπει- 
ρωτικών βουνών, καμωμένη μάλιστ’ άπ’ τόν 
ίδιο καί στό δεύτερο τήν πάγκοινη καθιέρω
ση τής κρυσταλλικής άξίας άπό τό νεβρωδέ- 
στερο χειριστή τού δημοσιογραφικού καλά
μου, τόν πολυγνώστη κι άεικίνητο κι ετοι
μόλογο άρθρογράφό,.τής «Άκροπόλεως». Τ’ 
άλλα δυό τρίτα τοϋ βιβλίου άποτελούνται άπό 
παραθέσεις ποιημάτων ή άπό κρίσεις παλαι- 
οτέρων ή τοϋ συγγραφέα' οί δεύτερες όμως 
συναρμοσμένες πρόχειρα γιά τήν περίσταση 
κι έπιχρισμένες μέ χροιά ρητορική, ούτε τή 
συνοχή μιας κριτικής οικοδομής έχουν ούτε 
στή δημιουργία μιάς καλλιτεχνικής άποψης 
συντρέχουν. "Ετσι, φαίνεται κι έδώ καθαρά 
πώς ή άγάπη κι ό ένθουσιασμός είναι κάτι 
πού δέ στέκεται αδικαιολόγητα.

Γιά τό έργο όμως τοϋ Κρυστάλλη δέ μπο
ρούμε νά πούμε γενικά πώς δέν έχει απα
σχολήσει άποτελεσματικά τήν κριτική. Πα- 
ραλείποντας άρθρα αξιόλογα μεταγενεστέρων 
κριτικών, άρκοΰμαι νά θυμίσω τις δυό έκτε- 
νέστατες μελέτες τού Παλαμα, έκφωνημένες 

καί τις δυό—τί σύμπτωση!—ώς διαλέξεις, τή 
μιά άπό τό 1894 στό φιλολογικό μνημόσυνο 
τοϋ ποιητή καί τήν άλλη συμπληρωμένη υ- 
στερ’ άπό είκοσι χρόνια και συνδυασμένη μέ 
τή διακήρυξη άλλου ποιητικού πιστεύω του, 
τού γλυκύτατου Βιζυηνοΰ, καθώς καί άρθρα 
τού ίδιου στά ήμερήσια φύλλα τής ταχτικής 
συνεργασίας του. Τό δι»λό τούτο στεφάνι πού 
έπλεξε ό πατέρας τού νεωτέρου μας τραγου
διού γύρω άπό τό κεφάλι τοΰ συμπαθητικού 
νεκρού, «άποδιωγμένου τής ζωής, τής φύσης 
χαϊδεμένου», όπως τόν έτραγούδησε ό ίδιος 
πάλι τελεφταΐα σέ στίχους συγκινητικούς καί 
μεγαλόπρεπους, τό στεφάνι τοΰ Παλαμα θάλ
λει άκόμα μέ τήν πρώτη του δροσιά. 'Ο Κρυ- 
στάλλης έμεινε περίπου οριστικά τοποθετη
μένος στήν ποίησή μας άπό τόν έξοχό του 
θαυμαστή, τόν κριτικόν αύτό κολοσσό τής 
έποχής μας πού καταπλήσσει μέ τόν όγκο 
του καί θαμπώνει μέ τήν αίγλη του: θαρρώ 
λοιπόν πώς περιττεύει σχετικά κάθε άλλη 
κριτική, λιγώτερο τουλάχιστο άναλυτική ή 
μέ τήν ίδια αισθητική κατέφθυνση.

I*.  ΚΟΤΖΙΟΥΛΑε

Υστερόγραφο. — Γιά τούς σημερινούς 
φίλους τοϋ κρυσταλλικού έργου δέν υπολεί
πεται παρά μιά συγκέντρωση κι’ έπανέκδύίη 
τών απάντων τού ποιητή πληρέστερη άπό. 
κείνη τοΰ συμπατριώτη του Γάγαρη μέ τά 
λαμπρά διαφωτιστικά της προλεγόμενα. Καί 
ξέρω πώς υπάρχουν αρκετά κομμάτια τοξ> ι 
Κρυστάλλη πού μένουν έξω άπό τούς δυό τυ
πωμένους του τόμους· έγώ δ ίδιος, ξεφυλλί» < 
ζβντας περιοδικά, ήμερολόγια κι Ιφημερίδες 
τού περασμένου μας αίώνα, άνακάλυψα δυό- 
τρία διηγήματα καί καμμιά δεκαριά ποιήμα
τα (δέν άναφέρω καί μιά γνωστότερη, υπο
θέτω, διεξοδικώτατη μελέτη του ΐοτορικο- 
λαογραφική, μέ μορφή ταξιδιωτικών έντυπψ- 
σεων) τοΰ Κρυστάλλη, πού τάδινα κάθε φο
ρά γι’ άναδημοσίεψη σέ βδομαδιάτικο περιο
δικό μεγάλης κυκλοφορίας.

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στή μελέτη τοΰ κ. Νίκου Κυρήνου γιά 
τόν «Κώστα Παρορίτη» σελ. 12, στήλη πρώ
τη, στίχος 25 αντί «ιδέες τής γλώσσας» νά 
διαβαστεί: «ιδέες τής Δύσης». Μερικά άλλα 
λάθη άσήμαντα, έπειδή δέν αλλάζουν τό 
νόημα, τ’ αφήνουμε άδιόρθωτα.

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

"Ολοι τόν τελευταίο τούτον καιρό δ- 
μολογοΰν πως μια πρωτοφανής κρίση 
συνταράσσει τήν Ανθρωπότητα δλόκληρη. 
Κρίση, οικονομική, πολιτική, ήθική, πνευ
ματική. Γετοια πού παρόμοια της δέν 
γνώρισε ως τά σήμερα δ κόσμος. Κα
θένας άπ’ τή δική του τήν άποψη τήν 
έξετάζει και βέβαια προτείνει καϊ τ’ α
νάλογα φάρμακα. "Ολοι μιλούν γιά νέες 
κατευθύνσεις, γιά νέα- ιδανικά. "Ολοι 
στρέφονται πρός τή νέα γενεά, καϊ πο
λύ σωστά, καί τής προτείνουν ανάλογα 
ιδανικά. Ή σύγχυση τών ιδεών, ιδιαίτε
ρα στή χώρα μας, είναι τέτοια, πού 
χρειάζεται νά ’ναι κανείς πολύ δυνατός 
γιά νά κατορθώση νά βρή τό δρόμο πού 
πρέπει- διαφορετικά κινδυνεύει νά χαθή 
μέσα στά ιδεολογικά ρεύματα. Γι’ αύτό 
αποτειναμε στούς κυριώτερους. Αντιπρο
σώπους φιλοσοφικών ρευμάτων τό έξης 
έρώτημα : «ΖΓοιές πνευματικές κατευ
θύνσεις, νομίζετε, ό'τι πρέπει νά Α
κολουθήσουν οί νέοι;» Τις Απαντή
σεις πού μάς δόθηκαν τις δημοσιεύουμε, 
πιστεύοντας πώς κάτι προσφέρουμε θε
τικό. Καί πρώτα αποταθήκαμε στούς 
καθηγητάς μας τής φιλοσοφίας κ. κ. Βο- 
ρέαν καί Λογοθέτην, οί όποιοι όμως έ- 
πεφυλάχθησαν νά απαντήσουν. Ζητήσα
με ακόμη κΓ άπό τούς κ. κ. Λούβαρι, 
θεοδωρίδη, θεοδωρακόπουλο, Ν. Καρ- 
βούνη, Φ. Πολίτη, Δ. Γληνό, Δ. Βεζανή.

Στό σημερινό φύλλο δημοσιεύουμε 
τις Απαντήσεις πού μάς έδωκαν οί κ. κ. 
Ν., Λούβαρις καί Ν. Καρβούνης, τούς ό
ποιους καί εύχαριστοΰμε. Οί Απαντήσεις 
τών λοιπών καί ίσως καί Αλλων Ακό
μη,, θά δημοσιευθοΰν στή συνέχεια τής 
έρεύνης πού θά άπασχολήση τά ακό
λουθα φύλλα.

Ο Ομιλος μέ τήν έρευνα αύτή έπιδιώ- 
Χει να παρουσιάση στούς φοιτητές δ’λες 
τις σύγχρονες κατευθύνσεις χωρίς νά 
τάσσεται μέ τό μέρος καμμιάς σάν σω
ματείο.

— Ό , καθηγητής κ. Ν. ΛΟΪΒΑΡΙΣ 
μάς άπήντησεν ώς έξής:

Αί πνευματικοί κατευθύνσεις δέν 
Ακολουθούνται κατόπιν μιας συμ
βουλής, άλλ ’ έξαρτώνται έκ τών 
Αξιολογικών ροπών τοϋ Ατόμου, τό 
όποιον συμφώνως πρός τήν έν τή 
•ψυχή του Αρχουσαν Αξίαν, έκλέγει 
τήν κοσμοθεωρίαν του, καί έπιβάλ- 
λονται διά τής δυνάμεως καί τοΰ 
καθόλου ήθους τής προσωπικότητας, 
ήτις είναι φορεύς αύτών. Ανεξαρ
τήτως όμως τούτου διά νά συμβου- 
λεύση κάνεις τούς Αλλους ποια πνευ
ματικά ρεύματα πρέπει κατά τήν 
γνώμην του νά Ακολουθήσωσι, εϊναι 
Ανάγκη νά υπάρχουν πρότερον τά 
ρεύματα ταΰτα, μεταξύ τών όποιων 
πρόκειται νά γίνη ή έκλογή. Έκ 
τών μεγάλων καί πολυσχιδών ρο
πών, είς τάς όποιας διακρίνεται δ 
πνευματικός βίος, μία μόνη εύρε πρόσ- 
φορον έδαφος μεταξύ τών παρ ’ ήμϊν 
διανοουμένων, ό ύλισμός τοϋ παρελ
θόντος αίώνος έν στενφ συνδυασμφ 
πρός τήν αισθησιαρχίαν, τήν μονο
μερή νοησιαρχίαν καί τόν θετικισμόν. 
Υπό τήν έπίδρασιν αύτών κατέπεσε 

βαθμηδόν καί τό πανεπιστήμιον είς 
Απλήν έπαγγελματικήν σχολήν μέ 
μόνον σκοπόν τήν προμήθειαν τών 
είς τό κράτος καί τήν κοινωνίαν Α- 
ναγκαιουσών ειδικοτήτων. Ένότης 
τής Επιστήμης δέν ύφίσταται πλέον, 
αί καθ' έκαστον έπιστήμαι διεσπά- 
σθησαν καί άπεμονώθησαν ή μία. 
Από τής Αλλης, ή δέ Αξία αύτών 
σταθμίζεται κατά τό μέτρον τής χρη- 
σιμότητός των, πολλάκις δέ καί κατά 
τήν περί τοϋ Αντικειμένου τής έρεύ
νης των έπικρατοϋσαν γνώμην ή 
διάθεσιν. Είναι φυσικόν Ατι ύπό 
τούς ό’ρους τούτους πάσχουσιν έξαι- 
ρετικά αί πνευματικοί έπιστήμαι καί 
ή ατενώς πρός αύτάς συνδεομένη 
φιλοσοφία, ήτις καί αύτή κατήντησε
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κατ' Ανάγκην είς Απλήν μετάδοαιν 
χρησίμων γνώσεων. Σπουδαιότατοι 
κλάδοι αύτής εΐναι έντελώς άγνωστοι 
είς τδν φοιτητήν, Επειδή ούδεμίαν 
σχέσιν έχουν προς τήν πρακτικήν 
χρησιμότητα καί τδ Επαγγελματικόν 
πνεύμα, τό όποιον διεπει τήν πα
νεπιστημιακήν νομοθεσίαν. Δέν εί
ναι λοιπόν ένεκα ό'λων τούτων δυ
νατόν νά ύπάρχουν άξια λόγου ρεύ
ματα εις τό πανεπιστήμιον, Αφού έν 
αντι&έσει προς τά ευρωπαϊκά, δέν 
είναι πλέον τό κέντρον τοϋ πνευμα
τικού βίου τοϋ έθνους ούδέ είναι δυ
νατή έν αύτφ ή σύνθεσις τήν όποιαν 
προαπαιτεί ή δημιουργία πνευματι
κών κατευθύνσεων. Διά τόν λόγον 
τούτον Αντί συμβουλής έντελώς Α- 
σκόπου καί ματαίας θά έπεθύμουν 
νά έκφράσω τήν ελπίδα δτι ή νέα 
γενεά των φοιτητών, έν τή ψυχή 
των όποιων ένεκεντρίσθη ή Ανησυ
χία καί οί όποιοι Ανικανοποίητοι 
Από τό πανεπιστήμιον ζητούν έδώ 
καί έκεϊ τό φως, τό νόημα τής ύ- 
πάρξεως, τό σταθερόν σημεΐον τοϋ 
ψυχικού των βίου, θά κατανίκηση 
τό πνεύμα Εκείνο τής ώφελιμαρχίας 
καί τοϋ μονομερούς θετικισμού καί 
θή. στραφή πρό.ς, βαθυτέρας πηγάς 
τοϋ πνευματικού βίου. Πρός τούτο 
όμως χρειάζεται ανιδιοτελής Αγάπη 
πρός τήν Επιστήμην και ροπή προς 
τήν ένιαίαν όλότητα, άνευ βεβαίως 
ζημίας τής είδικεύσεως. Μόνον οϋτω 
θά εΐναι αυτοί κάποτε είς τήν εύ- 
χάριστον θέσιν νά συμβουλεύσουν 
τήν μετ' αυτούς γενεάν ποιον Εκ τών 
πνευματικών ρευμάτων πρέπει νά 
Εκλέξουν καί ποιαν κατεύθυνσιν νά 
Ακολουθήσουνε. . '

.<, .-τ-Ό ζ. Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ μχς. έδω
σε: τήν. έξης απάντηση;, .

«Δέν νομίζω δτι ύπάρχουν Ιδιαί
τερα ιδανικά διά τούς νέους. Καί 
νομίζω ϋτι, καί όταν Ακόμη όμιλή 
κανείς δι' όλους τούς Ανθρώπους Α
σχέτως τής ήλικίας των, στενεύει θλι
βερά τήν έννοιαν τού Ιδανικού δταν 

μεταχειρίζεται αύτήν τήν λέξιν είς 
τόν πληθυντικόν.

Διά κάθε άνθρωπον ένα καί μόνον 
υπάρχει ιδανικόν — θά έπροτιμοϋσα 
νά πω ένας σκοπός: νά γίνη 
"Ανθρωπος. Μέσα είς τήν λέξιν 
αύτήν Εμπεριέχονται δλα Εκείνα πού 
συνήθως λέγονται ιδανικά' διότι ένας 
"Ανθρωπος πραγματικός τείνει πρός 
τήν πληρότητα μιας τελειότητας πού 
περιλαμβάνει κάθε Ιδανικόν,άν πρέπη 
νά μεταχειριστούμε τήν λέξιν αύτήν.

"Ενας νέος έχει καί. μεγάλα πλεο
νεκτήματα καί ένα Επίσης μεγάλο 
μειονέκτημα σχετικως πρός τήν Επι
δίωξιν τού μοναδικού σκοπού — τοϋ 
Εξανθρωπισμού: εΐναι Αδιάφθοροι 
άπό τόν Εγωκεντρισμόν καί τόν 
Εγωισμόν πού Αναπτύσσεται, μαζί 
μέ τόν πολλαπλασιασμόν τών Ατο
μικών συμφερόντων, όσον προχωρεί 
ή ήλικία' δέν έ'χει δμως, καί Αρκε
τήν πείραν τής ζωής διά ν' άντιλη- 
φθή βαθειά, δτι μοναδικόν πραγμα
τικόν συμφέρον όλης τής Ανθρωπό
τητας εΐναι νά γίνουν τά μέλη της 
"Ανθρωποι. Εΐναι μακάριος Εκείνος 
πού θά κατορθώση νά μείνη νέος 
δσον καί άν προχωρή ή φυσική ήλι
κία του καί συσσωρεύεται ή πείρα 
του άπό τήν ζωήν. Εΐναι μεγάλο ευ
τύχημα νάκατορθτάση κανείς νά συν- 
δυάζη τήν Απλότητα καί τήν δροσε- 
ρότητα τοϋ νοϋ, τής καρδιάς, τής 
ψυχής, πού εΐναι τό θέλγητρον τής 
νεότητος, μέ τήν σοφίαν τής ζωής 
πού Αντλείται άπό τήν πείραν της, 
άπό τό νά τήν ζή κανείς έντονα, 
πλήρως, συνειδητά.

Διά νά γίνη κανείς "Ανθρωπος, 
εΐναι Ανάγκη πρώτα-πρώτα νά Ελευ- 
θερώση τό πνεύμα του Απ' δλα τά 
δεσμά, νά αίσθανθή τήν Ακατανίκη- 
τον δίψαν τής άπολυτρώσεως άπό 
κάθε πνευματικήν δουλείαν. Διότι 
"Ανθρωπος μπορεί νά λέγεται μόνον 
Εκείνος, πού γεμάτος Αγάπην, συνερ
γάζεται μέ τήν Δημιουργίαν' καί ή 
Ελευθερία είναι όρος πρωταρχικός 
κάθε δημιουργίας. ·■:

ΣΧΟΛΙΑ
ΘΕΩΡΟΥΜΕ καθήκον μας κι’ άπ*  τις 

στήλες του περιοδικόν μας νά έκφράσομε 
τις θερμές ευχαριστίες μας στό σεβαστό 
μας καθηγητή κ. Λορεντζάτο, πού μέ 
τόση ευγενική προθυμία μάς παραχώρησε 
τή μελέτη που δημοσιεύουμε. Μέ τήν υ
ποστήριξη πού ώς τά τώρα έ'χει δώσει 
στόν "Ομιλό μας ό σεβαστός καθηγητής 
έ'χει άποσπάσει τήν παντοτεινή μας ευ
γνωμοσύνη.

ΤΟ ΠΡΏΤΟ φύλλο — κι*  εμείς τό ομο
λογούμε — δέν είναι όπως τό περίμενε κά
νεις κι’ όπως εμείς τό θέλαμε. Γιά τις ελ
λείψεις πούχει θά μπορούσαμε ν’άναφέ- 
ρουμε πολλούς λόγους.

’Αφήνοντας όμως κατά μέρος τις συνει- 
θισμένες κλαψιάρικες δικαιολογίες, πού 
διαβάζουμε σέ κάθε νιόβγαλτο έντυπο, 
περιοριζόμαστε νά σάς πούμε πώς εχουμε 
τή βεβαιότητα, ότι τό δεύτερο φύλλο, μέσα 
στά πλαίσια τών οικονομικών δυνατοτή
των τού ‘Ομίλου, θά εΐναι όσο παίρνει 
διαλεχτό σέ περιεχόμενο και φροντισμένο 
σ’ εμφάνιση.

ΔΕ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ περιττό και ύστερα 
άπό τά όσα γράφουμε γιά «τό περιο
δικό μας» στήν αρχή, πού τελειώνουν 
μέ τήν πρόβλεψη πώς ή επιτυχία του θά 
έξαρτηθεΐ άπό τήν προσφορά τής φοιτη
τικής εργασίας, νά προσκαλέσουμε όλους 
τούς φοιτητές πού έχουν νά προσφέρουν 
εργασίες νά μάς τις στείλουν. Τό περιο
δικό τού Άκαδ. ‘Ομίλου είναι καθαρά φοι
τητικό και άποβλέπει νά κινήσει τούς 
φοιτητές νά διώξουν άπό πάνω τους τό 
δισταγμό," νά γράψουν τή γνώμη τους πά
νω σέ επιστημονικά και έπιστημονικοε- 
παγγελματικά ζητήματα υπεύθυνα, δίνον
τας τους γιαύτό έ'να μηνιαίο όργανό δικό 
τους.

ΕΙΝΑΙ μερικά πράγματα πού, καθώς 
φαί εται, δέ διορθώνονται μόνον μέ τήν 
άναγνωρισμένη καλή θέληση τών αμεσα 
υπευθύνων άλλά θά πρέπει νά άκουστεΐ 
γιά τή διόρθωσή τους καί ή έντονη δια
μαρτυρία τών ά^εσα ενδιαφερομένων, πού 
είναι στήν περίπτωσή μας οί φοιτητές τής 
φιλοσοφικής σχολής. Πρόκειται γιά τό 
μάθημα τής Λατινικής φιλολογίας, πού 
πολλοί τό ίσοτιμούν, καί μέ ολο τους τό 
δίκιο, μέ τήν ‘Ελληνική φιλολογία γιά τή 
σημασία πού ’χει γιά έ'να κλασσικό φιλό
λογο· & Λατινική φιλολογία λοιπόν, πού 

άπό τά παλιότερα χρόνια εως τό θάνατο 
τού καθηγητή Θ. Κακριδή διδασκότανε 
άπό δυο καθηγητές, επιβαρύνει έ'να μονά
χα καθηγητή, τόν κ. Σκάσση, πού εΐναι 
επιφορτισμένος νά διδάσκει τούς φοιτητές 
όλων τών ετών. Δυο χρόνια ολόκληρα πε
ριμέναμε νά φανεί άντικαταστάτης τού 
μακαρίτη Κακριδή μά τίποτα· μείναμε μέ 
τό φόβο τής διαιώνισης αύτής τής κακής 
κατάστασης. Νομίζουμε πώς θά πρέπει να 
πάψει αυτό τό κακό καί ζητάμε νά ενι- 
σχυθεί ή διδασκαλία τής Λατινικής φι
λολογίας, άν ό'χι μέ δυο άκόμη καθηγη
τές, .ουλάχιστο μέ ενα, τώρα μάλιστα που 
ή σχολή λέγεται πώς θά χωρισθεΐ σέ φι
λολογικούς καί ιστορικούς κλάδους. Με 
τήν ελπίδα πώς θά διορθωθεί ή κατά
σταση καί δέν θά χρειασθεΐ νά έπανέλ- 
θουμε, όμολογούμε τό φόβο μας γιά τήν 
‘Ελληνική φιλολογία, ή οποία, ύστερα άπό 
τήν πιθανή άποχώρηση τού καθηγητή κ, 
Σ. Μενάρδου καί τήν ετήσια καί άδικαιο- 
λόγητη γιά μάς άπουσία τού καθηγητή κ. 
I. Καλιτσουνάκη, κινδυνεύει νά φθάσουμε 
στόν αυτόν παρονομαστή τής Λατινικής 
φιλολογίας. ’Έτσι στή Σχολή τής Φιλολο
γίας θά μαθαίνουμε όλα τά πράγματα (;) 
εκτός άπό τις δυο άρχαΐες κλασσικές φι
λολογίες !

ΕΝΑ άπ*  τά «εθνικά» μπορούμε νά 
πούμε χαραχτηριστικά τών ‘Ελλήνων εί
ναι άναμφισβήτητα πώς είμαστε ά γ ε ω- 
γράφητοι. Στήν τρίτη τού σημερινού 
Γυμνασίου τελειώνει πιά ή γεωγραφική 
μας μόρφωση! ’Έτσι καί σ’ αυτό το ση
μείο παρουσιάζουμε χάλια πραγματικά. 
Στή φιλολογία παίρνει ξεχωριστή πάντα 
άξία τό μάθημα τής ιστορικής 
γεωγραφίας, τό οποίο όμως ώς τά 
τώρα κανείς δέν σκέφθηκε. Δέν ξέρουμε 
άν υπάρχει κανένας στήν ‘Ελλάδα ικανός 
γιά νά πάρει μιά τέτοια έδρα στή Φιλοσο
φική Σχολή, μά κι*  άν δέν υπάρχει, νομί
ζουμε πώς θά έ'πρεπε νά γίνει μιά τέτοια 
υποτροφία άπ’ τό Πανεπιστήμιο.

ΕΙΜΑΣΤΕ υποχρεωμένοι νά πούμε δυο 
λόγια, ύστερα άπ’ τά όσα γράφτηκαν στήν 
«Πολιτεία», σέ τρεις συνέχειές της τελευ
ταία, άπ*  τόν κ. Παράσχο σχετικά μέ τούς 
φοιτητές καί τά ζητήματά τους· καί τούτο 
γιατί ό κ. Π., χωρίς νά τού άρνιόμαστε 
όλη τήν καλή του διάθεση, μας τά παρου
σίασε πολύ ... ρόδινα καί τό σπουδαιότε
ρο πολύ διαφορετικά άπ’ ό,τι εΐναι. Γιά 
νά γίνει άντιληπτό τούτο άρκεϊ νά άνατ 
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φέρουμε τδ έξης: *0  κ. Π. τονίζοντας τή 
δήθεν καλλίτερη θέση του φοιτητή σήμε
ρα και θαυμάζοντας τή μεγαλόπρεπη α
ληθινά λέσχη μας, απαριθμεί τά προτε
ρήματα μας ... μεγάλη μας τιμή . .. και 
δέ διστάζει νά πει πώς στή γενική βελ
τίωση τής κατάστασης συνετέλεσεν τδ Πα
νεπιστήμιο κι*  ό οργανισμός τής λέσχης. 
Τά πράγματα όμως δίνουν αντίθετη α
πάντηση, γιατί άν πλησίαζε λιγάκι αυτά 
ό κ. Π. θά έ'βλεπε πώς καί μεις δέν 
πάψαμε νά σπουδάζουμε κάτω άπδ τις 
πιδ ελεεινές συνθήκες, μέσα σέ στενό
χωρες καί ακατάλληλες γιά παραδόσεις 
αίθουσες, κάτω άπδ ενα αψυχολόγητο 
καί κουραστικό πρόγραμμα. Θά έ'βλεπε 
άκόμα κι*  ενα ανεπαρκέστατο καί φτω
χότατο φοιτητικό αναγνωστήριο κι*  ενα 
συσσίτιο σ’ ενα απαίσιο μπουντρούμι 
τής Πλάκας. Κι*  έτσι δέ θά θαύμαζε 
μόνο τδ χτίριο τής λέσχης μά θά τό
νιζε ενα μεγάλο δίκηο, τδ δίκηο μας 
αυτό πού μάς κάνει νά ζητάμε τή λει
τουργία τής λέσχης πούναι δίκιά μας 
καί γιά μάς καί όχι γιά τις μέχρι προ
χτές εκθέσεις αυτοκινήτων κι*  όχι γιά 
ραφεία καί στδ κάτω-κάτω γιά αίθου
σες ξιφασκίας.

ΜΕ ΤΗΝ έκδοση τών «Φοιτητικών 
Νέων» νομίζαμε πώς θά βλέπαμε κάτι 
άπ*  τδ ιδεολογικό περιεχόμενο τού ’Ε
θνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου, πού 
εχει άναλάβει πιά υπό τήν προστασία 
του τδ φοιτητικό κόσμο κι*  όλόκληρο 
τδ "Εθνος. Μά ούτε καί στις σελίδες 
εκείνες, πού επρεπε νά υποτεθεί πώς 
ήτανε πιδ μεγάλης σοβαρότητας, δέν ξεχω
ρίσαμε έστω κ*  ενα σημείο, πού νά δεί
χνει πώς οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται 
μέ συνέπεια καμμιά φορά. Ξαίροντας πρό
σωπα καί πράγματα δέν περιμέναμε 
πώς θά βρίσκαμε καί τήν άπαιτούμενη 
πνευματικότητα γιά ένα θεωρητικό άντί- 
κρυσμα τής σύγχρονης πραγματικότητας. 
’Αλλά καί στά πιδ απλά ζητήματα κ*  οι 
ίδιοι, φαίνεται, δέν καταλαβαίνουν τί θέ
λουν τέλος πάντων. Γιατί μόνο μιά αδιόρ
θωτα παιδική άντίληψη θά ήταν δυνατό 
νά μείνει ικανοποιημένη μέ τις ασυναρτη
σίες τών «τροβαδούρων» τής ’Επιστήμης 
καί τών «περιπλανωμένων» ’Ιουδαίων τής 
Ζωής. "Ετσι ή ξεπεσμένη έξυπνολογία τους 
δέν κρύβει τδν άγυρτισμό τους.

Μά κι*  άν κοιτάξει κανένας τήν όλη 
κίνηση τού ’Εθνικού Παμφοιτητικού Συλ
λόγου γενικά, δέ θά δει πουθενά όχι μιά 
διανόηση, πού κρίνει τά προβλήματά της 
μέ κάποια στοχαστικότητα, μά ούτε καί 
τή στοιχειώδη συνείδηση κι*  ανθρωπισμό. 
Τδ μόνο πού μπορεί κανένας νά δει ξε

κάθαρα, είναι ή μέ κάθε τρόπο προσπά- 
παθεια κατά τής ελευθερίας τής σκέψης 
στδ Πανεπιστήμιο. Κ*  επιδιώκεται αυτό 
με τήν επιστράτευση τών πιδ σκοτεινών 
δυνάμεων, άπ*  τήν επίσημη συκοφαντία 
έ'ως τδν απροκάλυπτο χαφιεδισμό. Είναι 
γνωστά καί δέ χρειάζεται νά τάναφέρουμε 
οι επιθέσεις στά προαύλια, ή παράδοση 
φοιτητών στήν ’Αστυνομία. Προσθέτομε 
μονάχα πώς ή κατάσταση αυτή αποτελεί 
στίγμα γιά τδ Πανεπιστήμιο καί πρέπει 
νά εξεγείρει κάθε σκεπτόμενο φοιτητή.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,,

Αύτές τις μέρες κυκλοφόρησε μέ πο
λύ ένδιαφέρουσες μελέτες τό περιοδικό 
του κ. Μωραίτη ή «Ατομική Ψνχολο- 
γία». Ό κ. Μωραίτης μέ τή σαφήνεια 
καί τήν άπλότητα πού πάντα τόν χα
ρακτηρίζει, παρουσιάζει στό πρώτο τεύ
χος του περιοδικού του τις γενικές γραμ
μές τής ’Ατομικής ψυχολογίας καί έπι- 
χειρεί αμέσως κι’ δλας δυό περισπούδα
στες έφαρμογές της, μιά στό ποινικό δί
καιο μέ θέμα τήν έγκληματικότητα καί 
μιά στή ζωή καί τό ποιητικό έργο τού 
Σολωμού. Κι’ αύτό ισα-ισια είναι πού 
δίνει στό έργο τού κ. Μωραιτη μιά έ- 
ξαιρετική σημασία! Δέν μεταφράζει α
πλώς ξένες θεωρίες στή δική μας γλώσ
σα, αλλά αφού πρώτα τις περάση από 
τό κριτήριο τής ύποκειμενικής του πεί
ρας τις παρουσιάζει μέ μιά ιδιότυπη 
μορφή καί μέ τή σφαγΐδα τής προσω
πικότητάς του. Κάνει δικές του παρα
τηρήσεις πάνω στούς άσθενείς καί οί 
ιδέες του είναι πορίσματα βγαλμένα 
άπ’ αύτά τά πράγματα ύστερα άπό μιά 
μακρόχρονη καί έπίπονη άτομική του 
έργασία. Καί θάταν εύτύχημα άν τό 
περιοδικό τού κ. Μωραί^η γινότανε ή 
αφορμή νά ασχοληθούν καί άλλοι δη
μιουργικά καί παραγωγικά μέ τήν Ά
τομική Ψυχολογία στις έφαρμογές της 
σ’ όλους τούς κλάδους τού έπιστητού.

A. Κ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜ· ΟΜΙΛΟΥ
Δέν 3-ά ’ταν άσκοπο νά δώσουμε σέ λίγες 

γραμμές τήν ιστορία τού ’Ομίλου μας ώς τά 
τώρα. ΙΙάντα ή έπισκόπηση του παρελθόν
τος βοηθάει γιά τή μελλοντικήν έργασία. 
Άλλωστε δέν έλειψαν ποτέ οί καλοθελητές 
πού δέν παύουν νά μιλούν γιά τό έργο τού 
’Ομίλου. Είναι πρόσφατα ακόμη 3-λιβερά 
γεγονότα πού συμβήκαν γύρω άπ’ τόν σύλ
λογό μας.

Ή Ιστορία τού 'Ομίλου μπορεί νά χωρι
στεί σέ δυό περιόδους. 'Η πρώτη φθ-άνει ώς 
τις 3 τού ’Απρίλη τού 1931, άπ’ δπου άρ- 
χίζεί ή βεύτερή;

Ή ίδρυση τού 'Ομίλου γίνήκέ 3τίς 21 τού 
Γενάρη τού 1925 καί τό πρώτο του συμβού
λιο συγκροτήθηκε άπ’ τούς έξης φοιτητές: 
Λίνος Πολίτης, Τσούρης Μάρκος, Παπακω- 
θταντίνου θεοφύλακτος, Ζακυ9·ηνός Διονύ
σιος, Ήλιόύ Αλεξάνδρα*  ’Εκτός άπ’ τις διά
φορες διαλέξεις καί έκδρομές Κού έκαμε τό 
συμβούλιο έκεΐνο, έξέδωκε, στά 1926 τό Γε
νάρη, τό πρώτο περιοδικό τού 'Ομίλου μέ 
τόν τίτλο «Δελτίον ’Ακαδημαϊκού ‘Ομίλου 
Φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου».

Ή έκδοση έξακθλού3·ησε καί τό Φλεβάρη 
τόύ 1926 καί τόν Μάρτη, έπειτα σταμάτησε. 
Περιορίστηκε έτσι τό έργο τού ’Ομίλου σέ 
έκδρομές καί διαλέξεις. Στά 1929, δταν πρόε
δρος ήταν ό κ. Καλάματιανός καί γραμμα- 
τεύς ό κ. Κουρούκλης, βγήκε ένα μόνο φύλ
λο τού Δελτίου κι*  έπειτα πάλι σταμάτησε. 
’Έτσι πάλι ό "Ομιλος περιορίστηκε σέ εκ
δρομές καί δίαλέξέΐς*

Στις 3 τού ’Απρίλη τόύ 1931 γίνεται μιά 
συνέλευση τών μελών του καί τό τότε διοι
κητικό συμβούλιο 3-έτει στή συνέλευση ζή
τημα μεταβολής τού Καταστατικού. Είχε πιά 
κατανοηθ-εϊ άπ’ δλα σχεδόν τά μέλη πώς 
δέν ήταν δυνατό, άν · ή3·ελε ό "Ομιλος νά 
ζήσει, νά μήν έχει πάρει μιά στάση άπέ- 
ναντί στό γλωσσικό ζήτημα. Ή παράδοση 
τού 'Ομίλου ήταν παράδοση σωματείου δη- 
μοτικιστικού, άν καί τό σχετικό άρ3·ρο τού 
καταστατικού του άπαγόρευε τήν άνάμίξη 
τού 'Ομίλου στό ζήτημα τό γλωσσικό. Τό 
ζήτημα τό γλωσσικό, δσο κι’ άν θ-έλουν με
ρικοί νά διδάσκουν πώς δέν είναι σπουδαίο, 
χωρίς νά τό πιστεύουν, έχει τεράστια ση
μασία Εθνική καί Κοινωνική, δπως τόσο 
σοφά έτόνισε ό καθηγητής κ. Άμαντος 
τώρα τελευταία σέ μιά έπιφυλλίδα του στην 
έφημερίδα «Πολιτεία».

Άν δ "Ομιλος δέν έπαιρνε τή στάση πού 
έπρεπε άπέναντι στήν άτράνταχτη άλή3·εια 
τού γλωσσικού ζητήματος, άργά ή γρήγορα 
δέν 3-ά τόν περίμενε τίποτ’ άλλο, παρά μα
ρασμός. Στή συνέλευση λοιπόν έκείνη άλι 

λαξε τό σχετικό άρθ-ρο τού καταστατικού 
του κι’ ό "Ομιλος καθ-όρισε σάν γλωσσικό 
του μέσο τή γλώσσα τή δημοτική. Ό σκο
πός έμεινε ό ίδιος «’Επιδίωξη τής- έπιστη- 
μονικής μόρφωσης τών μελών του»,' Παρα
θέτομε παρακάτω τά σπουδαιότερα άρθ-ρα 
τού σημερινού του καταστατικού δπου δλα 
αύτά φαίνονται καθαρά :

’Άρθρο ν Ιον.
'Ιδρύεται ’Ακαδημαϊκός "Ομιλος Φιλοσοφι

κής Σχολής μέ έδραν τάς Άθ·ήνας καί σκο
πόν τήν έπιστημονικήν είς τόν κύκλον τών 
φιλολογικών έπιστημών καί γενικώτερον έγ- 
κυκλοπαιδικήν άνάπτυξιν τών μελών του.

’Άρθρον 2ον.
Πρός τόν σκοπόν τούτον ο "Ομιλος διορ- 

γανώνει όμιλίας, μαδήματα ή συζητήσεις 
έπιστημονικού ή φιλολογικού περιεχομένου, 
έκδρομάς καί δ,τι κρίνει σκόπιμον.

"Αρθρον 3ον.
Αί όμιλίαι γίνονται ή υπό καθηγητών 

καί άλλων γνωστών έπιστημόνων καί λο- 
γίων ή υπό μελών τακτικών καί έκτά- 
κτων τού 'Ομίλου.

"Αρθρον 4ον.
Ό "Ομιλος μόνον σκοπόν έχει τήν άνά- 

πτυξιν τών μελών του, άπέχει δέ άπό πά- 
σης πολιτικής καί κοινωνικής έκδηλώσεως. 
Ώς πρός τό γλωσσικόν ζήτημα τάσσεται υπέρ 
τού δημοτικισμού. Ή δημοτική γλώσσα είναι 
άποκλειστικόν δργανον τών μελών του, όχι 
δμως καί σκοπός τού 'Ομίλου.

"Αρθρον 5ον.
‘Ο Όμιλος δύναται νά έλθ-η είς έπικοινω- 

νίαν μέ άλλους φοιτητικούς συλλόγους, Ι
δίως μέ τόν σύλλογόν τής Φιλοσοφικής Σχο
λής. Ή έπικοινωνία δμως αύτη πρέπει νά 
περιορίζεται εις νό έπιστημονικόν έπίπεδον 
καί μόνον.

"Αρθρον 6ον.
Μέλη τακτικά γίνονται μόνον οί φοιτηταί 

καί φοιτήτριας τής Φιλοσοφικής Σχολής κα^ 
τόπιν προτάσεως πέντε τουλάχιστον μελών 
καί έγκρίσεως τού διοικητικού συμβουλίου.!

"Αρθρον 7ον.
Οι διπλωματούχοι τής Φιλοσοφικής Σχο

λής γίνονται μέλη έκτακτα ιού 'Ομίλου, κα- 
θ·ώς καί οί έν τφ Πανεπιστημίφ μετεκπαι
δευόμενοι λειτουργοί τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως. Τά έκτακτα μέλη χαίρουν πάν
των τών δικαιωμάτων τών τακτικών, πλήν 
τού δικαιώματος τού έκλέγεσθ-αι.
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περισσότερα γιά τόν τρόπο πού έργάζεται 
ό "Ομιλος μέ τό νέο του καταστατικό 
περιττεύει, γιατί μέ λίγα λόγια τά λέμε 
ότήν αρχή τ-οΰ φύλλου.

Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
'Η μέχρι τώρα φετεινή κίνηση τού 'Ο

μίλου είναι ή παρακάτω :
• -Στις 13 τού Νοέμβρη δόθηκε στήν αί
θουσα ΐης Αρχαιολογικής 'Εταιρείας διάλε
ξη μέ ομιλητή τόν καθηγητή τού Πανε'- 
πιστημίου ’Αθηνών κ. Βλησίδη καί θέμα 
«eJT κληρονομικότης τών ψυχικών Ιδιοτή
των έν σχέσει προς τήν ατομικήν ψυχο
λογίαν καί τήν ψύχανάλυσιν».

Στις 21 τού Νοέμβρη μίλησε στήν αίθου- 
σά τής-' ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ό κα
θηγητής κ. Ν. Λούβαρις μέ θέμα «ΕΙσα- 
δωγή εις τήν μεταφυσικήν».

Στίς 22 τού ίδιου μήνα γίνηκε εκδρομή 
στόν «.Τύμβον του Μαραθώνος» δπσυ έδί- 
δαξε ό καθηγητής κ. Α. Κεραμόπουλος.

Στίς 23 τού Νοέμβρη δόθηκε διάλεξη μέ 
τόν διευθυντή τής Φυσικής αγωγής τού Υ
πουργείου Παιδείας κ. Χρυσάφη καί θέμα 
«Σουηδία και Σουηδοί».

’Επίσης στις 25 τού ίδιου μήνα μίλησε 
ό κ. Χρυσάφης μέ θέμα «‘Η προϊστορική 
Σκανδιναυϊκή Φιλολογία και ή Σκανδι- 
ναυϊκή Λογοτεχνία ώς τόν 19ο αιώνα».

Καί τέλος στίς-27 τού Νοέμβρη ό κ. Χρυ
σάφης συμπλήρωσε τήν εξέταση τής Σκαν
διναβικής Λογοτεχνίας μέ θέμα «Ή νεώ- 
τερη Σουηδική Λογοτεχνία και δ Λϋγου- 
στος Strindberg».'

Στίς 4 τού’ Δεκέμβρη μίλησε ό υφηγητής 
τής Κοινωνιολογίας κ. Π. Κανελλόπουλος 
μέ θέμα « επιλογή τών ηγετών εις τήν 
σύγχρονον οικονομικήν και πολιτικήν 
ζωήν».

Στίς 16 τού Δεκέμβρη μίλησε ό κ. Τ. Ά
γρας μέ θ-έμα «Ή Κερένια κούκλα τού 
Κ. Χρηστομάνου, ελληνικό ρεαλιστικό 
μυθιστόρημα».

Στίς 19 τού Δεκέμβρη έκανε διάλεξη ό 
έφορος τών αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Σπύρος 
Μαρινάτος μέ θ-έμα «Τά Κρητικά ιερογλυ
φικά και πρώται έπιτυχίαι περί τήν ά- 
νάγνωσίν των».

Καί τέλος στις 23 τού Δεκέμβρη στο άμ- 
φιθέατρο τού Πανεπιστημίου μίλησε ό υφη
γητής τής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Θεοδωρακόπουλος μέ θ-έμα 
«Τό πρόβλημα τής Γνώσεως».

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
G· Ρ· LIPPS: At περί Κόσμου καί Ζωής 

Αντιλήψεις καί τά ιδεώδη περί μορφώσεως. 
Μετάφρ. Γεωργίου Παναγιωτίδου Δ. Φ. σελ. 
249. Έν Αθήναις Έκδ. Δημητράκος A. Ε. 
οδός Σταδίου 4 1932 δρ. 75.

Γ. Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ: Άκαδημεικά αναγνώ
σματα εις τήν ελληνικήν καί λατινικήν γραμ
ματικήν. Τόμ. Β'. σελ. 603. Έν Αθήναις 
>υπο£έταψεία; *Π· Δ· Σακελλάριος» 1931 
δρ. 300.

ΔΗΜ. ΛΟΓΚΟΠΟΓΛΟΓ: 'Ο Ρουμελιώτης 
καπετάνος τού 1821 Άνδρίτσος Σαφάκας καί 
το αρχείο του, σ. 246. Έκδοσις 'Ιστορικής 
και Λαογραφικής Βιβλιοθήκης. Βιβλιοπ. I. 
Ν. Σιδέρη 1931, δρ. 31.

I. ΚΟΡΔΑΤΟΓ: 'Ιστορία τού Ελληνικού 
εργατικού κινήματος. Τόμ. Β'. σ, 200 1932. 
εκδ. Άλ. Κολολού, Πανεπιστημίου 223 δρ.35.

Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΓ : Τά τελευταία χρόνια τής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έκδ. A. I. Ράλ- 
λης, 19$2 σ. 93, δρ. 15.

ΔΗΜ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΓΛΟΓ, έπιθεωρητού 
δημοτικών Σχολείων : Γεωγραφία καί Σχο
λείο εργασίας, έκδ. Οίκος Δημητράκου A. Ε. 
σ. 230, δρ. 40.

ΠΑ.ΝΑΓ. Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΑΟΓ, ύφηγ. έν 
τφ Πανεπιστημίφ Αθηνών : Ή κοινωνία τής 
έποχής μας, κριτική τών συστατικών αυ
τής στοιχείων. Τύποις Κ. Σ. Παπαδόγιαννη. 
Άθήναι 1932, σ. 212 δρ. 80.

ΧΑΡ. Λ. ΣΚΑΛΙΣΙΑΝΟΓ : 'Η σημασία τών 
κλασσικών σπουδών διά τήν Ελλάδα. Τύποις 
«Έρμού», Άθ-ήναι 1932, σ. 38, δρ. 12

ΑΝΔΡΕΟΓ Ν. ΣΚΙΑ : Στοιχειώδης μετρική 
αρχαίας Ελληνικής ποι-ήσέως. Έν Ά

θ-ήναις 1931, σ. δρ. 130

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ιστορικόν περιοδικόν δημο

σίευμα, έκδιδομενον καθ’ έξάμηνον. Διευθυν- 
ταί τής συντάξεως Κωνστ. Άμαντος, Σφκρ. 
Κουγέας, καθηγηταί τής. ιστορίας/ έν τφ 
Πανεπιστημίφ Αθηνών. Έτος Δ'.,τεύχος, Ιον 
σ. 304, Βιβλιρπωλείον I. Ν, Σιδέρη,. δρ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, περιοδικόν 
τής έν Αθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
1929, μετά 5 πινάκων καί 288 εικόνων. Τύ- 
ποις «Εστίας» 1931, σ. 256.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΓΧΟΛΟΓΙΑ, περιοδικόν έκδι- 
δόμενον υπό Δημη,τρίου Γ. Μωραΐτου. Έτδς 
Α'. τεύχος Ιον. Τύποις Καλλέργη δρ. 12.

ΘΕΣΣΑΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Δελτίον τής εν 
Αθήναις ιστορικής καί λαογραφικής έτα'ι- 
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