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ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΡ. ΑΥΓ. ΒΟΛΦ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ 

(Μέ πανομοιότυπον)

Μεταξύ της πλούσιας καί πολυτίμου 
αλληλογραφίας τού Κωνσταντίνου Ά- 
σωπίου, ή όποια εύρίσκεται είς τό 
Τμήμα των χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης καί άπό τήν όποιαν δη
μοσιεύονται προσεχώς είς τήν σειράν 
των 'Ιστορικών και Λαογραφικών δη
μοσιευμάτων τοΰ Συλλόγου πρός Διά- 
δοσιν τών Ωφελίμων βιβλίων τά έκ- 
λεκτότερα κομμάτια, εύρίσκονται αύτό- 
γραφα γράμματα πολλών καί μεγάλων 
διδασκάλων 'Ελλήνων καί ξένων.’Αναφέρω 
τόν Θεόκλητον Φαρμακίδην, τόν Νεό
φυτον Βάμβαν, τόν Κωνσταντίνον Κού- 
μαν, τόν Χριστόφορον Περραιβόν, τόν 
’Αλέξανδρον Ραγκαβήν, τόν Χριστόφορον 
Φιλητάν, τόν ’Ιάκωβον Ρωτάν, τόν κό- 
μητα Γκύλφορδ, τόν Αύγ. Boeckh, 
τόν Είρηναΐον Θείρσιον, τόν Κάρολον 
Ο. Muller, τόν Fr. Aug. Wolf. Τά 
γράμματα αδτά, γραμμένα τά περισσό
τερα είς τούς χρόνους τής μεγάλης 
Ελληνικής έπαναστάσεως, ή όλίγον 
πρωτύτερα ή όλίγον ύστερώτερα άπό 
αύτήν, είναι Ιστορικά έγγραφα έξαιρε- 
τικοΰ ένδιαφέροντος, άλλα διά τό Εκ
παιδευτικόν των περιεχόμενον, άφοΰ δ- 
μιλοΰν διά βιβλία, διά διδασκάλους, 
και διά συστήματα διδασκαλίας τής έ- 
ποχής έκείνης, άλλα διά τό καθαρώς 
ιστορικόν των περιεχόμενον, άφοΰ δμι- 
λοΰν περί γεγονότων τής έπαναστά
σεως και άπηχοΰν τήν έντύπωσιν πού 
έκαμναν τά σύγχρονα τότε έκεΐνα γε
γονότα είς τούς λογίους, μάλιστα είς 
τούς λογίους τής Δύσεως.

Άπό τάς έκατοντάδας τών γραμ
μάτων αύτών ξεχωρίζω ένα πού τό 
θεωρώ τό άξιολογώτερον, δχι τόσον διά 
τό περιεχόμενόν του, δσον διά τό πρό- 
σωπον, άπό τό όποιον προέρχεται καί 
διά τήν γλώσσαν, είς τήν όποιαν εί
ναι γραμμένο. Είναι γράμμα ή μάλ
λον σημείωμα τοΰ μεγάλου φιλολόγου 
Βόλφ πρός τόν Άσώπιον καί έχει ώς 
έξής:

Φίλτατε Άσώπιε, κάμετέ μου τήν 
χάριν νά μου άφίσετε σήμερον ή 
μάλλον αύ'ριον πρός τό βραδύ τό 
τοΰ Χριστοπούλου γραμματικόν βι- 
βλίον και μερικά άλλα, τά ακόμη 
καί τώρα εις τήν κιβωτόν (κίστην) 
κρυμμένα.

‘Ο μοΰ πέμπω τήν άμβουργικήν 
Εφημερίδα καί δύο πίνακας γεω
γραφικούς.

Καλαϊς σχόλαις !
26 Σεπτ. 1821. Ουολφ.

Δέν έχω σκοπόν νά βιογραφήσω έ
δώ ούτε τόν έπιστολογράφον ούτε τόν 
άποδέκτην. Διά τόν Κωνσταντίνον Ά
σώπιον, ένα τών μεγαλυτέρων φιλολό
γων καί γραμματικών τής άναγεννη- 
θείσης έλληνικής έπιστήμης, έχομεν 
άρκετάς βιογραφικάς ειδήσεις, (παρβ. Α. 
Γούδα Παράλλ. Βίοι τ. Β2) αιτινες άσφαλώς 
θά συμπληρωθούν άπό τάς νέας πού θά προ- 
έλθουν άπό τήν δημοσιευομένην άλληλο- 
γραφίαντου. Ό Φρειδερίκος Αύγ. Βόλφ, δ 
όποιος εικοσαετής ειχεν άναβή είς τάς ύ- 
ψηλοτέρας κορυφάς τής φιλολογικής έπι
στήμης, τοΰ όποιου τάς πανεπιστήμια-
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κάς παραδόσεις ήκουε πεντηκονταετής 
δ Goethe κρυμμένος δπίσω άπό πα
ραπετάσματα καϊ άπό τοΰ όποιου τήν 
συναναστροφήν είχεν έμπνευσθή τόν 
Έρμάννον καί τήν Δωροθέαν καί τήν 
Άχιλληίδα ό συχνά φιλοξενών αύτόν 
είς τήν Βαϊμάρην ’Ολύμπιος ποιητής, 

Prolegomena ad Homerum, έργον, τό 
όποιον καί μετά έκατόν έτη ό Wi- 
lamowitz έθαύμαζεν άποκαλών «τό ά- 
ριστούργημα τής φιλολογικής κριτικής» 
έκαμαν τόν Wolf πασίγνωστον καί ά- 
θάνατον είς τόν φιλολογικόν κόσμον.

Άπό τό γράμμα φαίνεται ό'τι ό Ά- 

Σαξωνικοΰ Κοβούργου Αεοπόλδον, διά 
τοΰ δποίου, άπόκειμένου καί τούτου είς 
τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην, δ πρώτος 
συνιστα πρός τόν δεύτερον τόν Άσώ- 
πιον ώς «άξιόλογον μαθητήν καί φίλον 
δύο περιφήμων Ελληνιστών, τοΰ Βόλφ 
καί τοΰ Βούττμαν».

Διά νά έννοήση κανείς τό περιεχό
μενον τοΰ γράμματος πρέπει νά γνω- 
ρίζη μερικά πράγματα. Ό Άσώπιος 
ΰστερ’ άπό τριετεΐς σπουδάς είς τό ΙΙα- 
νεπιστήμιον τής Γοτίγγης, όπου άπό τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 1818 έσπούδαζεν ώς 
ύπότροφος τοΰ Γκύλφορδ, έπέρασεν τόν 
Μάΐον τοΰ 1821 είς τό Πανεπιστήμιον 
τοΰ Βερολίνου, όπου έδίδασκεν δ Βόλφ. 
Δέν πιστεύω πρώτος νά έδωκε μαθή
ματα νεοελληνικής είς τόν Βόλφ δ Ά- 
σώπιος είς τό άπό τοΰ Μαϊου μέχρι 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1821 διάστημα. Κατά 
τά φαινόμενά δ μέγας φιλόλογος θά 
είχε πολύ πρωτύτερα ένδιαφερθή καί 
θά είχε παλαιότερα γνωρίσει τό νεβ- 
ελληνικόν ιδίωμα, τό όποιον τόσον εύ- 
χερώς μεταχειρίζεται. Ό Άσώπιος θά 
είχε κάμει λόγον είς τόν Βόλφ περί 
νεοελληνικών τινων βιβλίων, τά δποϊα 
έφερε μαζί του, άλλά τά δποϊα είχεν 
κατά λόγον άδικαιολόγητον «άκόμη 
καϊ τώρα» είς τό κιβώτιον έναποτε- 
θειμένα. “Εν άπό αύτά τά βιβλία τοΰ 
ζητεϊ δ Βόλφ τό ταχύτερον δνομαστι- 
κώς καί είναι τούτο, ώς εικάζω, ή 
«'Αθανασίου Χριστοδούλου Γραμ
ματική τής Αίολο δωρικής, ήτοι τής 

δμιλουμένης τωρινής των ’Ελλήνων 
Γλώσσας», ή έκδοθεΐσα έν Βιέννη τώ 
1805.

Ποία είναι ή «άμβουργική έφημε- 
ρίς» καί ποϊοι οί «δύο γεωγραφικοί πίνα
κες», τούς δποίους στέλλει είς τόν μα
θητήν δ διδάσκαλος, δέν γνωρίζομεν. 
Πιθανόν θά ήτο φύλλον τής Hambur- 
ger-Zeitung είς τήν δποίαν έδημοσιεύον- 
το συχνά ειδήσεις περί τής έλληνικής 
έπαναστάσεως, οί δέ πίνακες θά ήσαν 
χάρται γεωγραφικοί σχετικοί έπίσης μέ 
τήν γεωγραφίαν τής Ελλάδος. Ή εύχή 
«Καλαϊς σχόλαις !» άφορα είς τάς μεταξύ 
τοΰ θερινοΰ καί τοΰ χειμερινού έξαμή- 
νου διακοπάς, αί δποΐαι αρχίζουν καί 
τώρα άκόμη είς τά Γερμανικά Πανεπι
στήμια περί τόν Σεπτέμβριον.

Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι καί ή 
έλληνική γραφή τοΰ Βόλφ. Ένώ είναι 
ή συνήθης είς τούς ξένους έλληνομα- 
θεϊς φιλολογική λεγομένη γραφή, πα
ρουσιάζει έν τούτοις μερικάς περιέργους 
νεοελληνικάς χρήσεις, ώς είναι π. χ. 
δ διπλούς σχηματισμός τού ταϋ, ή 
βραχυγραφία τής διφθόγγου ου, τοΰ 
συνδέσμου καϊ κ.λ.π. Οί τοιοΰτοι σχη
ματισμοί είναι, ύποθέτω, έπηρεασμένοι 
άπό [τήν άνάγνωσιν καί τήν μεταχεί- 
ρισιν έλληνικών κειμένων τυπωμένων μέ 
τά συνηθισμένα είς τούς τότε χρόνους 
παρόμοια τυπογραφικά στοιχεία.

Ε. Β. ΚΟΥΓΕΑΕ

δ έπονομασθείς ύπό τοϋ Niebuhr αρ
χηγέτης, ήρως καί έπώνυμος τής Γερ
μανικής φιλολογίας, είναι γνωστός είς 
όλους όσοι έμαθήτευσαν είς τό Γυμνά- 
σιον, διότι τό όνομα τοΰ μεγάλου δμη- 
ριστοΰ Wolf είναι άναποσπάστως συν- 
δεδεμένον μέ τά δμηρικά' έπη. Τά 

σώπιος σπουδάζων τότε είς Βερολΐνον 
εύρίσκετο είς στενάς σχέσεις πρός τόν 
μέγαν διδάσκαλον.

“Οτι ήτο μαθητής τοΰ Βόλφ δ Ά- 
σώπιος βλέπομεν καί είς ένα άλλο 
γράμμα τού εύγενοΰς Πολωνοΰ πρίγκη- 
πος Ράδζιβιλλ πρός τόν πρίγκηπα τοΰ
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ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

«Ή γνώση τοΰ παρόντος δυνάμωσε μονάχα άπ’ τή 
γνώση τοΰ παρελθόντος, μά τό παρελθόν δέν θά 
γνωριζόταν διόλου, άν δέν είχε προηγηθή ή γνώση 
τοΰ παρόντος».

Ed. Spranger

Ιό τελευταίο σχολικό πρόγραμμα εισά
γει πλατια τη διδασκαλία τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας στά γυμνάσια. 'Ορίζει 
πέντε ώρες διδασκαλίας τών νεοελληνικών 
στήν Α καί Β τάξη, τέσσαρες στήν Γ' 
καί Δ' καί τρεις στήν Ε' καί ς-'. Γι’ αυτό 
βέβαια μόνο χαρά μπορεί νά αίσθανθή 
κάθε άνθρωπος πού αγαπά τό λαό του 
κι έπιθυμει τήν πρόοδο καί τήν άνάπτυ- 
ξή του. Μά δμως άν κανείς καλοξετάση 
τό πράγμα, πολλές άνησυχίες θά τού γεν
νηθούν. Τό κάθε καλό στόν τόπο μας άρ- 
γεΐ να γινη κι δταν πάλι άποφασισθή νά 
γίνη, άρχίζει άπό κεί, πού θά ’πρεπε νά 
τελείωση. Καί γιά νά μιλήσουμε άπλού- 
στερα : ποιοι είναι κείνοι πού θά διδάξουν 
τή νεοελληνική) λογοτεχνία στά γυμνάσια ; 
Βέβαια ούτ’ οί μαθηματικοί ούτ’ οί φυσι
κοί, μά οί φιλόλογοι, θά πρέπη δμως νά 
’χουν διδαχτή αύτοί, νά ’χουν μορφωθή 
στή νεοελληνική λογοτεχνία, νά τήν έχουν 
άγαπησει. Αυτά δλα είναι φανερό πώς 
πρεπει να γίνουν στό Πανεπιστήμιο, στή 
Φιλοσοφική σχολή. ’Απ’ έδώ άκριβώς άρ- 
χίζει ή άνησυχία. Ή κατάρτιση πού δίδει 
στό σημείο,αύτό ή σχολή μας είναι έλά- 
χιστη. ϊπαρχει ή έδρα Μεσαιωνικής καί 
Νεοελληνικής Φιλολογίας πού τήν τιμά ή 
παρουσία τού κ. Βέη, είναι δμως φανερό 
πώς μόνος, του ό κ. Βέης παρ’ δλους τούς 
κοπους και την άγάπη του στό Μεσαιωνι
κό καί Νεώτερο Ελληνισμό, δέν είναι δυ
νατό νά φταση νά διδάσκη Βυζαντινή φι
λολογία, Νεοελληνική φιλολογία, Παλαιο
γραφία, Παπυρολογία καί δέν ξέρω τί 
άλλο.

Υπάρχουν άκόμη φοιτηταί στή Φιλοσο
φική σχολή που πιστεύουν κζί διακηρύτ
τουν τήν άνυπαρξια νεοελληνικής λογοτε
χνίας καί τέχνης καί γενικά νεολληνικού 
πολιτισμού(!). Πιστεύουν καί διακηρύττουν 
τή χυδαιότητα τής γλώσσας τού έθνους,

τής γλώσσας αύτής. πού, δπως έπιγραμ- 
ματικά λέγει ό μεγάλος γλωσσολόγος Α. 
Thumb μιλώντας γιά τήν καταγωγή τών 
νεοελλήνων, άποτελεί «τό πολυτιμότερο 
πιστοποιητικό τής καταγωγής των». Οί 
φοιτηταί αύτοί είναι τά θύματα ένός πα- 
ληοΰ ιδανικού πού είχε ή Ελληνική παι
δεία, ιδανικού πού τόσο έβλαψε τήν πνευ
ματική ζωη τοΰ τόπου γιατί περιφρονών- 
τας κάθε τι νεωτερο, πού είχε δημιουργή
σει τό έθνος, νομικέ πώς θά μπορούσε νά 
άναστήση αύτούσιο τόν κλασσικό πολιτισμό. 
Καί τό ιδανικό αύτό είχε τόσο βαθιά μπή 
μέσα στα μυαλα τών «γραμματισμένων» 
ώστε άκόμη καί σήμερα παρ’ δλη τή με
γάλη δημιουργία πού έφερε ό δημοτικισμός, 
διατηρεί υπολείμματα. Υπάρχει καί μιά άλ
λη μερίδα φοιτητών πού άντικατοπτρίζει 
τις ιδέες μερικών «σοφών νεοελλήνων κρι
τικών» περιορίζοντας τή νεοελληνική Λο
γοτεχνία μέσα στά δρια τοΰ έργου τοΰ Σο- 
λωμοΰ καί τού Παπαδιαμάντη. Οί δεύτεροι 
δέν διαφέρουν καί πολύ άπ’ τούς πρώτους. 
Κι’ οί δυό άρνητές καί στείροι, θύματα πού 
βρίσκονται μακρια άπ τήν πραγματικότη
τα. ϊπαρχουν ευτυχώς δμως καί φοιτηταί 

κι είναι ίσως τώρα οί πεοσότεροι — 
πού ένδιαφέρονται γιά τή Νεοελληνική 
φιλολογία, τήν αγαπούν καί τή μελετούν.

Αύτή μοΰ φαίνεται είναι ή κατάσταση 
σήμερα στή Φιλοσοφική σχολή.

Ο κ. Μ. Κουντουράς γνωμοδοτικός σύμ
βουλος τοΰ Γπουργείου τής Παιδείας, τε
λευταία σ ένα άρθρο του στό περιοδικό 
«Κύκλος» έξυμνεί τήν εισαγωγή τής διδα
σκαλίας των Νεοελληνικών στά γυμνάσια, 
άναγνωριζει δέ πώς γι’ αύτό χρειάζεται εί- 
δική μόρφωση μεγάλη καί βοηθήματα 
πολλά. Ποΰ είναι λοιπόν αύτά; Άπ’ αύτά 
θά ’πρεπε ν’ άρχίση τό Υπουργείο, άν ή
θελε νά έχη αποτελέσματα ή έργασία του.

Τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής Νεοελ-

τό πρώτο δηλ. πώς πιτυχαίνει, καί ποιά ή 
άξια τής γνώσης τών δυό μεγάλων κλασ
σικών πολιτισμών.

“Ολοι οί πολιτισμένοι λαοί έχουν δώσει 
τιμητική θέση στή διδασκαλία τών κλασ
σικών πολιτισμών. Γιατί; Γιατι μέσα σε 
κείνους τους πολιτισμούς βρίσκουν ά- 
ξίες πάντα πού &ά τούς βοη&ήσουν~ 
ατή διαμόρφωση τοϋ δικοϋ των τοϋ 
πολιτισμού. ‘Η κλασσική Φιλολογία καί 
Τέχνη είναι ή «άκένωτος πηγή» άπ’ τήν 
όποια κάθε ζωντανός λαός άντλεί γιά νά 
δημιουργήση ένα νέο, δικό του πολιτισμό. 
Τρέχει στις' άξιες τις περασμένες, ηθικές, 
καλλιτεχνικές, διανοητικές, κοινωνικές δ'χι 
γιά νά τις φέρη αύτούσιες σιδ παρόν, 
μά γιά νά πάρη άπ’ αυτές δσες τοΰ χρειά
ζονται, τις πιό καλές, νά τις μεταπλάσση, 
νά τις προσαρμόση στις άνάγκες του κι’ έ
τσι νά πλουτίση καί νά έξυψωση ,τή δική 
του πνευματική ζωή. Μά μια τέτοια ίρ- 
γασία είναι φανερό πώς δέν μπορεί νά πι- 
τύχη άν δέν είναι γνωστός στόν έρευνητή 
τών κλασσικών πολιτισμών, ό δικός του, ή 
δική του έποχή. δπως κι’ άν είναι, μέ τά 
καλά της καί τά κακά της, τά προτερήμα
τα καί τά έλαττώματα. Αύτή βέβαια σύν
τομα είναι ή σημασία γιά τούς ξένους τών 
κλασσικών σπουδών. Γιά μάς ποια είναι, 
’Εμείς είμαστε οί κληρονόμοι, οί άπόγο- 
νοι. “Οποιος έχει μεγάλη καταγωγή, έχει 
καί περισσότερα βάρη, περισσότερα καθή
κοντα. Οί άπόγονοι πρέπει νά,έρευνήσουν 
τήν πνευματική κληρονομιά, νά τήν γνω
ρίσουν σ’ δλη της τήν έκταση καί τό βά
θος κσ.Ι νά συνεχίσουν τή δημιουργία. 
Αύτό είναι τό καθήκον τους. Σέ ποιούζ 
μπαίνει τό καθήκον νά έρευνησουν καί ,νά 
γνωρίσουν τούς κλασσικούς πολιτισμούς, 
Στούς φιλόλογους. Μά σ’ αύτούς πάλι πέ
φτει βαρύ κι’ ένα άλλο ίερωτερο καθήκον . 
δχι μόνο νά γνωρίσουν καί νά έρευνήσουν 
τήν πνευματική αύτή κληρονομιά, άλλά 
νά γίνουν κι’ οί άρχηγοί, πού ϋ'ά τήν 
διοχετεύσουν σ’ δλόκληρο τδ έ&νος, 
κι’ αύτό πάλι μέ τή σειρά του θά παρη 
άπ’ αύτήν δ,τι τοΰ χρειάζεται, δ,τι βρίσκει 
τό πιό καλό, θά τό προσαρμόση στις ά,ναγ- 
κες του, θά τό χρησιμοποιήση γιά στήριγ
μα καί θά δημιουργήση πολιτισμό δικό του,

ληνικής φιλολογίας στή Φιλοσοφική σχολή 
θά έπρεπε νά τό προσέξη πολύ ό νέος ip· 
γανισμός τοΰ Πανεπιστημίου καί νά τού 
δώση τή θέση πού τοΰ πρέπει άφού μάλι
στα προβλέπει τό χωρισμό τής σχολής σέ 
φιλολογικο-φιλοσοφικό τμήμα καί ίστορικο- 
αρχαιολογικό. θά έπρεπε, πριν φροντί
σουμε νά μάθουν οί ξένοι τή νεοελληνική 
Λογοτεχνία, μέ μεταφράσεις πού γι’ αύτές 
καθιέρωσε καί βραβεία τό Υπουργείο, νά 
τήν μάθουμε καί νά τήν άγαπησουμε μεΐς.

Καί άν δμως παραβλέψουμε πρός στιγ
μήν τήν άνάγκη τής πλατιάς μόρφωσης 
στή νεοελληνική Φιλολ.ογία στή Φιλοσο
φική σχολή, άνάγκη πού τήν έπιβάλλει ή 
έργασία που θά κάμη δ καθηγητής στό γυ
μνάσιο, άν παραβλέψουμε αύτή τήν άναγ- 
κη, πάλι δέν θά έπρεπε νά έχη μεγάλη 
θέση ή νεοελλ. Λογοτεχνία στή Φιλοσοφι
κή σχολή ; Αύτό θά τό βρούμε, άν εξετά
σουμε τό σκοπό πού έχει ή Σχολή μας. _ 

Διπλό είναι τό έργο τής Φιλοσοφικής 
σχολής: πρώτο καί κύριο νά δώση ατούς 
τροφίμους της τή γνώση κυρίως τών, δυό 
μεγάλων κλασσικών πολιτισμών, τού Ελ
ληνικού καί τού Λατινικού’ καί δεύτερο, νά 
προετοιμάση παιδαγωγούς (έπαγγελματιες) 
πού θά διδάξουν καί θά μορφώσουν τούς 
μαθητές στά γυμνάσια.

Δέν νομίζω πώς δπάρχει λόγος νά το- 
νισθη δτι τό πρώτο είναι καί τό σπουδαιό
τερο, νά βγάλη δηλ. έπιστήμονας. Αύτά 
είναι βέβαια τά κύρια σημεία τού σκοπού 
τής φιλολογίας, έχει δμως κι’ άλλες έδρες 
καί μαθήματα πού μπορεί να τής δώσουν 
τό χαρακτηρισμό τής έπιστημης τού πολι
τισμού. Μέ τις φιλοσοφικές έδρες δίνει 
τήν ιστορία τοΰ άνθρωπινου πνεύματος άπ 
τούς άρχαιότατους χρόνους ώς τά σήμερα,, 
γνωρίζει ατούς τροφίμους της τή στάση πού 
πήραν τά μεγάλα πνεύματα κάθε έποχής 
μπροστά στά μεγάλα προβλήματα„ πού ά- 
πασχολοΰν τό άνθρώπινο πνεύμα. "Ετσι τό 
έργο της άποκτά'μιάν τεράστια σημασία, 
γιατί αύτή κυρίως θά δώση τό ρυθμό στήν 
πνευματική ζωή πού ’Έθνους.

Στό σημείωμά μας τούτο δέν θά έξετάσου- 
με πώς πιτυχαίνει ή Φιλοσοφική σχολή τόν 
σκοπόν της τόν έπαγγελματικό, αυτό ξε
φεύγει άπό τό θέμα μας, θά έξετάσουμε
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αξίες δικές του καινούργιες και ζωντα
νές. Αύτά είναι τά πραγματικά ίερά καθή
κοντα πού μπαίνουν μπροστά στούς φιλό
λογους καϊ στή σχολή τή Φιλοσοφική, γι’ 
αύτό.είπαμε πώς αύτή είναι κείνη, πού δί
νει τό ρυθμόστήν πνευματική ζωή τοΰ τό
που. Έτσι δμως πού τέθηκαν τά ζητήμα
τα είναι φανερό, πώς τότε μόνο θά έχ- 
τελέσουν τά καθήκοντα τους οί φιλόλο
γοι καί θά ’πιτύχουν τό σκοπό τους, δ- 
ταν γνωρίσουν καλά καϊ πρό παντός α
γαπήσουν τή σύγχρονη ζωή, τό σύγχρο
νο Έθνος καϊ τόν πολιτισμό του. Καϊ 
ποιά είναι τά στοιχεία αύτοΰ τοΰ πολι
τισμού ; Τέχνη, δημοτικά τραγούδια, ή
θη καϊ έθιμα, παραδόσεις, γλώσσα καϊ 
κυρίως ή Φιλολογία. 'Η γνώση δ- 
λων αύτών θά βοηθήση τό φιλόλογο δχι 
μόνο νά τούς δώση ζωή, νά τ’ άναπτύ- 
ξη (πώς μπορεί ν’ άναπτύξη κανείς κάτι 
δταν δέν τό γνωρίζει;) μά ιΜ τόν βοη- 
■θ'ήα'η πολύ νά γνωρίση καλλίτερα 
τους κλασσικούς πολιτισμούς.

Γιατί μέσα σ’ αύτά τό Έθνος έσυνέ- 
χισε τήν άρχαία παράδοση καί δημιουρ
γία. Ποιά σημασία έχει ή γνώση καί ή 
έρευνα τής νέας μας γλώσσας γιά τήν 
διαφώτιση τής αρχαίας, πρώτος τό τόνι
σε δ μεγαλοφυής Κοραής, τ’ άπόδειξε 
περίτρανα στήν πράξη δ κ. Χατζηδάκις 
καϊ κάθε μέρα τό φωνάζει ό κ. Άναγνω- 
στόπουλος. Τή σημασία τών δημοτικών 
τραγουδιών, ήθών καί έθίμων τήν έδειξε 
τόσο φωτισμένα δ πατέρας τής Νεοελ
ληνικής Λαογραφίας αείμνηστος Πολίτης, 
κι’ δμως άπ’ τό θάνατό του ή έδρα τής 
Λαογραφίας καί Μυθολογίας μένει κενή! 
Πόσα αρχαία στοιχεία, προλήψεις, δεισι
δαιμονίες δέν βρίσκονται σ’ αύτά. Ό 
λαός μας μέσα σ’ αύτά διατήρησε πολ- 
Λα απ τόν αρχαίο βίο, παρ’ δλον τόν 
αμείλικτο πόλεμο πού κήρυξε έναντίον 
κάθε «έθνικοΰ» δ Χριστιανισμός. Είναι 
δμως~ γνωστό π“ι= ΤΡήϊ°Ρα Αποχώρησε 
και οέχτηκε μεγάλη έπίδραση άπ’ τόν 
αρχαίο πολιτισμό. Πόσο παραστατικά δέν 
τό λέγει δ Παλαμάς στό «Τραγούδι τοΰ 
Σταυροΰ:

«... Κι’ώΐλόγο; πρωταγροίκητος,τού Γολγοθά 
[τό σύννεφο 

πήρε τήν άσπρηΌμηρική τοΰ Όλυμπου λαμ- 
[περάδα!»

, 'Η μελέτη τής νεοελληνικής φιλολογίας 
θά κάμη γνωστούς τούς πόθους, τις άνάγ- 
κες καϊ τά ιδανικά τοΰ Έθνους, πού 
’χει μιάν ιστορία μακρόχρονη, πολυτάρα
χη καί δοξασμένη. Ποΰ άλλοΰ μπορεί 
νά ίδή κανείς Ανάγλυφη τήν ιστορία τοΰ 
έθνους, τήν αγωνία του, τις λαχτάρες 
του παρά στό «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» 
στό βαθυνόητο καί μεγαλόστομο αύτό 
ποίημα τής Ελληνικής Ψυχής, δπως 
τό νόμασανΤό λέγει δ ίδιος δ ποιητής 
στόν πρόλογο: «Πρόφαση κΓ άφορμή 
τόν ηύρα τό γύφτο γιά νά ξεχύσω μέ 
κείνο μέσα σ’ ένα τύπο ταιριαστό μέ τήν 
ψυχή μου, τις λαχτάρες μου τις διανοη
τικές, γιά νά πώ κΓ έγώ, κι’ ας είναι 
άδύνατη ή φωνή μου, τή συγκίνηση τοΰ 
ανθρώπου μπροστά σέ κάποια προβλή
ματα τής ζωής, τή συγκίνηση τοϋ 
πολίτη καί τοϋ μελετητή μπροστά σί 
κάποια έπεισόδια της Ιστορίας τοϋ 
’Έ&νους του».

Μέ τή γνώση τοΰ νεοελληνικού πνευ
ματικού βίου θ’ άποχτήσουμε άτομικό- 
τητα, πού είναι τό πρωταρχικό στοι
χείο, ή άναγκαία προϋπόθεση γιά νά 
δημιουργήση κανείς πολιτισμό δικό του 
καϊ έπίσης γιά νά γνωρίση ένα πολι
τισμό πού περασε καί πού είναι, ξένος, 
δχι βέβαια έπιφανειακά μά στήν ούσία 
του. Έτσι τό παρελθόν θά φωτισθή 
περσότερο καί τό παρόν θά βοηθηθή, 
δταν τό γνωρίσουμε καϊ θά μάς δώση 
αύτοεπίγνωση, αύτοπεποίθηση καί δρμή 
γιά νέα δημιουργία. Γιατί μόνο ένα 
ζωντανό, συγχρονισμένο πνεύμα μπορεί 
νά ένώση τό παρελθόν καί τό παρόν 
δημιουργώντας μιά νέα ζωή. Στήν πε
ρίπτωση αύτή καταλαβαίνει κανείς, πόσο 
βαθύ είναι τό νόημα τών λόγων τοΰ Spran- 
ger, πού βρίσκουνται στήν άρχή τοΰ ση
μειώματος τούτου.

ΧΡΙΕΤΟΕ Ε. ΘΕΟΛΩΡΑΤΟΕ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ^
1

«Α.Ι νομικαί έννοιαι έπιμελώς δουλεύουσι εις τούζ 
νικήτας έν τφ άγώνι τών τάξεων».

G. Radbruch

Ή νομική έπιστήμη άνήκει είς τήν 
κλάσιν τών κοινωνικών έπιστημών, αί 
δποίαι άπαρτίζουσι τήν έτέραν τών δύο 
δμάδων είς τάς όποιας κατά γενικω- 
τάτην διαίρεσιν (summa divisio) δια- 
κρίνεται ή δλη άνθρωπίνη έπιστήμη. 
'Η κατάταξις τής νομικής είς τόν κλά- 
δον τών κοινωνικών έπιστημών στηρίζε
ται είς τόν χαρακτήρα τοΰ άντικειμένου 
αύτής — τοΰ δικαίου, τό δποίον φέρει 
έκδήλους τάς ιδιότητας τοΰ κοινωνικού 
φαινομένου· διότι καί λογικώς προϋπο
θέτει δμαδικήν ζωήν καϊ κατά Αδιαμ
φισβήτητον έμπειρικήν ιστορικήν πιστο- 
ποίησιν τό δίκαιον είναι γέννημα τοϋ 
κοινωνικού βίου, παράγωγον τούτου προ- 
όριζόμενον νά διακανονίση τήν άδιατά- 
ρακτον πορείαν τής ανθρώπινης κοινω
νικής συζυγίας έπί ώρισμένης τροχιάς. 
'Η διαχάραξις τών δρίων έντός τών δ- 
ποίων τό δίκαιον αγωνίζεται νά συγ- 
κρατήση τήν κοινωνικήν συμβίωσιν τή 
συνδρομή τής Κρατικής έξουσίας, ή ό
ποια είναι έξωπλισμένη μέ τήν δύναμιν 
τοΰ έξωτερικοΰ καταναγκασμού, δέν εί
ναι έργον τής αύθαιρέτου δράσεως τοΰ 
νομοθέτου, αλλά προϊόν τών κατά τό
πον καϊ χρόνον ύπαρχουσών κοινωνικών 
καταστάσεων, αί δποίαι περικλείουν τά 
σπέρματα τών μελλοντικών των μετα
σχηματισμών.

Τό δίκαιον δέν είναι δ δημιουργός 
τών κοινωνικών σχέσεων άλλ’ ή κατά 
τό μάλλον καϊ ήττον πιστή των έκ- 
φρασις είς νομικούς δρισμούς καϊ νομι- (*) 

(*) Ή μελέτη nob δημοσιεύουμε παραπάνω 
είναι μέρος άπό μιά έκτενέστερη πραγματεία 
γιά τή νομοθ-εσία τών Ίσαύρων. ’Αν καί ό 
συγγραφέα; της τήν έχει συντάξει στήν ^κα- 
θ·αρεύουσα, προτιμήσαμε νά παραβλέψουμε 
αύτή τή φορά τή γλωσσική μορφή της καί 
νά τή φιλοξενήσουμε στις σελίδες μας λόγφ 
τού Ινδιαφέροντος τού 3-έματος καί τής πρω
τοτυπίας τών άπόψεων.

κάς κατασκευάς, αί δποίαι δμως καί- 
τοι προέρχονται έξ έκείνων, άναμφιβό- 
λως ασκούν έπίδρασιν σημαντικήν έπί τοΰ 
ρυθμοΰ τής κοινωνικής έξελίξεως, άλλοτε 
μέν έπιβραδυντικήν, άλλοτε δε έπιταχυντι- 
κήν. Τό δίκαιον ώς σύστημα έννοιών 
είναι ή άντανάκλασις είς τήν νόησιν 
τοΰ ύποκειμένου (άνθρωπίνη συνείδησις) 
ώρισμένης περιοχής τής έξω ταύτης 
κειμένης κοινωνικής πραγματικότητες, 
δπως αύτή έκάστοτε διαμορφοΰται συμ- 
φώνως πρός τούς ύλικούς δρους ύπό τούς 
όποιους διαβιοΰν αί κοινωνικαϊ τάξεις. 
Τό ίσχύον δίκαιον καϊ αί σταθεραί καί 
έπίμονοι προσπάθειαι είτε πρός βαθ- 
μιαίαν είτε πρός άπότομον — έπανα- 
στατικήν — μεταρρύθμισιν αύτοΰ παρι- 
στοΰν τάς δύο δψεις τής συνθεσεως 
τβΰ «κοινωνικού έξωτερικοΰ κόσμου»: 
τήν στατικήν καί δυναμικήν. Τό μέν 
κρατοΰν δίκαιον έκπροσωπεΐ τό status 
quo, αί δέ μεταρρυθμιστικαϊ προσπά
θειας αί δποίαι αποβλέπουν είς τήν 
προσαρμογήν τούτου πρός τό περί δι
καίου αίσθημα τό όποιον κεϊται έκτός 
τοΰ θετοΰ δικαίου καϊ δΓ αύτών προσ
παθεί νά είσέλθη είς τήν σφαίραν τής 
πρακτικής νομικής ισχύος, καθιστούν 
φανερόν δτι ύπό τήν σκιάν τής ίσχυ- 
ούσης έννόμου τάξεως αί κοινωνικαϊ 
σχέσεϊς μεταβάλλονται άθορύβως καϊ 
δτι ή άνθρωπίνη συνείδησις Ακολουθεί 
κατά πόδας τήν μεταβολήν ταύτην.

'Ο νομικός κανών τοΰ Ρωμαϊκού δι
καίου : servus nullum caput habet, 
δ όποιος δηλοί δτι δ δοΰλος στερείται 
προσωπικότητες καταπίπτων είς τήν 
μοίραν τών res δηλ. δέν είναι ύ- 
ποκείμενον άλλ’ άντικείμενον δικαιω
μάτων, δέν είναι γενεσιουργός τοΰ θε
σμού τής δουλείας ή όποια έπεκράτει 
είς δλόκληρον τόν άρχαίον κόσμον καί 
διά τοϋτο έθεωρεϊτο άπό τούς Ρωμαίους 
νομικούς ώς θεσμός τοϋ jus gentium 
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— άλλ’ αποτελεί μετάφρασιν είς τήν 
γλώσσαν τοΰ δικαίου ένός κοινωνικού 
φαινομένου, τδ όποιον άπέρρευσε έξ άλ
λων βαθύτερων αίτιων, ή έρευνα τών 
όποιων έκφεύγε^ τά δρια τής παρούσης.

'Ωσαύτως ή «Διακήρυξις τών δι
καιωμάτων τοΰ ανθρώπου καί τοΰ πο
λίτου» τής Γαλλικής έπαναστάσεως τοΰ 
1789 καί τό Σύνταγμα τής Ρωσσικής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας — άπότοκον τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1917 — αποτε
λούν τήν εΰγλωττον έκφρασιν τών 
κοινωνικών αναγκών καί δυναμικών 
τάσεων δύο διαφόρων έποχών καί κοι
νωνικών τάξεων, έκείνη μέν έκπροσω- 
ποΰσα τόν 18°ν αιώνα και τήν νοο
τροπίαν (mentalite) τής άγωνιζομένης 
κατά τοΰ φεουδαρχισμοΰ αστικής τά- 
ξεως (bourgeoisie), τοΰτο δέ τόν 20®ν 
χαρακτηριζόμενον άπό τήν όργανωμέ- 
νην κίνησιν τής έργατικής τάξεως πρός 
πραγματοποίησιν τών σοσιαλιστικών I- 
δανικών της.

Καϊ τό Σύνταγμα τής 3 ’Ιουνίου 
1927 τής Ελληνικής Δημοκρατίας πα- 
ρισταται ώς καρπός τής μεταπολεμι
κής κοινωνικής συνθέσεως τής χώρας 
ή όποια έσημείωσε σημαντικά βήματα 
καταπληκτικής έξελίξεως άπό τοΰ 1909, 
όπότε ή αστική τάξις έδωσε τήν πρώ- 
την της άποφασιστικήν μάχην κατά τής 
ολιγαρχίας (ιδε περί τούτου καί γενι
κώς περί τών δρων ύπό τούς όποιους 
σχηματίζονται τά πολιτειακά μορφώ
ματα καί αί νομικαί θεωρίαι τάς βα
ρυτίμους σκέψεις τοΰ καθηγητοΰ Α. 
Σβώλου είς τό σύγγραμμά του: Τό νέον 
Σύνταγμα καί αί βάσεις τοΰ πολιτεύ
ματος. Άθήναι 1928).

* ♦ ¥
Τό δίκαιον άνακύπτει όχι δ’που ύ- 

πάρχει γενικώς κοινωνική συμβίωσις 
άλλ’ δπου ύπάρχει κοινωνική συμβίωσις ώ- 
ρισμένου τύπου στηριζομένη έπΐ ώρισμέ- 
νων Οργανωτικών οικονομικών βάσεων. 
'Η διαστολή αύτή είναι άναγκαία διότι 
δυνατόν νά ύπάρχη κοινωνική ζωή 
χωρίς έν τούτοις νά έμφανίζη σημεία 
ζωής, έστω και Υποτυπώδους, ή έν

νοια τοΰ δικαίου· διότι ή έννοια αύτή 
δέν είναι άναγκαστικώς καί όργανι- 
κώς συνυφασμένη μετά τής κοινωνι
κής συμβιωσεως — δέν άποτελεΐ άναγ- 
καίαν καί άναποδράστως χωροΰσαν συν
έπειαν τής άνθρωπίνης κοινωνικότητος 
— ώστε δπου ύπάρχει αύτή νά έμφα- 
νίζεται καί έκείνη ώς conditio sine 
qua non παντός άνθρωπίνου κοινωνι
κού συγκροτήματος, άλλ’ άποτελεΐ γνώ
ρισμα ώρισμένων κοινωνικών καταστά
σεων. Δέν είναι χαρακτηριστικόν τό 
όποιον άπαντάται είς πάντα τά «κοι
νωνικά είδη» δσα μέχρι σήμερον έ- 
μόρφωσε ή άσταμάτητος έξέλιξις τής 
προσαρμογής τής κοινωνίας είς τήν έ- 
ξωτερικήν φύσιν διά τής τεχνικής προό
δου, αλλά φαινόμενον ιστορικόν, τό ό
ποιον έγεννήθη ώς άπόρροια κοινωνι
κών γενικώς συνθηκών, ή έπικράτησις 
τών όποιων έσήμανε τήν ύπό τήν πίε- 
σιν ακατάβλητων δυνάμεων διάσπασιν 
τής δμοιομορφίας τών κοινωνικών σχέ
σεων, ή όποια άποτελεΐ τό διακριτι
κόν γνώρισμα τοΰ «άρχεγόνου κολλε- 
κτιβισμοΰ». 'Η ζωή τοΰ δικαίου θ’ ά- 
κολουθήση κατ’ άκαμπτον άναγκαιό- 
τητα τήν ίστορικώς σχετικήν — παρά 
τό μακροχρόνιον τής διάρκειας — στα
διοδρομίαν τών κοινωνικών σχέσεων, 
αί όποΐαι τό τροφοδοτούν καί τό συν
τηρούν ώς χρήσιμον κοινωνικόν θεσμόν.

Ο παλαιός καί κατά κόρον ά- 
ναφερόμενος εις τά νομικά συγγράμμα
τα κανών «ubi societas ibi jus» έ- 
λεγχεται ύπό τής ιστορικής παράτηρή- 
σεως στερούμενος τοΰ κύρους τής άπο- 
λύτου έφαρμογής, ή όποια τοΰ άποδί- 
δεται, διότι παρετηρήθησαν μορφαί κοι
νωνικής ζωής — ιδία είς τά κατώτερα 
στάδια τής έξελίξεως τής άνθρωπότη- 
τος — είς τάς όποιας ή ιδέα τοΰ Δι
καίου είναι παντελώς άγνωστος. Πρό
κειται ώς γνωστόν περί τοΰ άρχεγόνου 
λεγομένου κολλεκτιβισμοΰ έκ τοΰ ό
ποιου έλλείπουν πλεΐστοι θεσμοί είς 
τους όποιους σήμερον άποδίδεται ύπό 
τήν έπήρειαν τής ιδεολογίας καί τής 
θεωρητικής δικαιολογίας τών άστικών 
έπαναστάσεων (’Αγγλική 17οο, Άμερι- 

κανική 18ο» καί Γαλλική 18°« αίώνος) 
«φυσική» καταγωγή καί άναρχος αίω- 
νιότης, καί θεωρούνται δτι ένεφανίσθη- 
σαν ab origine άδιασπάστως συνδεδε- 
μένοι ώς ούσιωοη συστατικά μετά τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας.

Σημειωτέον δτι δέν πρόκειται περί 
σποραδικών περιπτώσεων — αί όποΐαι 
άλλως τε καί μόναι θά^ ήρκουν νά 
κλονίσουν νικηφόρως τήν λογικήν 
καθολικότητα τοΰ άναφερθέντος είδωλο- 
λατρικοΰ κανόνος — άλλ’ όπως έμφαι- 
νεται έκ τής κριτικής έπεξεργασίας 
τών πολυαρίθμων σχετικών παρατηρή
σεων ή μορφή τήξ κοινωνικής συμβιώ- 
σεως ή όποια άγνοεΐ τελείως τό δί
καιον είναι μία γενική έξελικτική βαθ- 
μίς, έκ τής όποιας διήλθον δλοι, οί 
λαοί, δσοι έζησαν έπί τοΰ πλανήτου 
μας. Κατ’ άκολουθίαν τών άπόψεων αύ- 
τών ή άρχή «ubi societas ibi jus» είναι 
αληθής καί έχει πραγματικήν ιστορικήν 
αντιστοιχίαν έν σχέσει πρός ώρισμενα 
μόνον είδη όργανώσεως τής κοινωνι
κής ζωής, θραυομένη πέραν τούτων 
ύπό τό βάρος άντιθέτων ίστορικώς έξη- 
κριβωμένων καταστάσεων.

♦

Δύσλυτον πρόβλημα τής γενικής 
νομικής θεωρίας — ίσης σπουδαιότητος 
πρός τό άναφερόμενον είς τήν έξακρι- 
βωσιν τών δρων. έκ τών όποιων έξαρ- 
τάται ή καταγωγή καί προέλευσις 
τοΰ δικαίου — άποτελεΐ δ καθορισμός 
τής έννοιας τοΰ δικαίου. 'Η νομική έ- 
πιστήμη δέν είναι έπιστήμη τών νό
μων μόνον — διότι παράπλευρον τοΰ νό
μου ύπάρχει τό έθιμογενές δίκαιον, ι
σότιμον καί ισοδύναμον πρός τόν νόμον 
ύπό έποψιν ύποχρεωτικότητος καί νομι
κών συνεπειών — άλλ’ άποβλέπει είς 
τήν έπεξεργασίαν τοΰ δικαίου, τό ό
ποιον έκδηλοΰται έκ τής καθ’ ώρισμε- 
νην χρονικήν στιγμήν κρατούσης καί δυ- 
ναμικώς καθοριζομένης νομικής συνει- 
δήσεως είτε άμέσως, όπότε δ λόγος 
περί έθιμικής δικαιοπαραγωγής, είτε έμ- 
μέσως διά τής νομοθετικής λειτουργίας, 
όπότε πρόκειται περί «νομογενοΰς» δι

καίου. ’Αν δέ γίνη δεκτόν δτι τό έθιμον 
άποτελεΐ κατηγορηματικήν καί έπιτα- 
κτικήν άπόφανσιν τής «έθνικής συνειδή- 
σεως»—δ δρος αύτός έχει άνάγκην σα
φούς καθορισμοΰ διότι γέννα δπως καί 
δ δρος «κοινή γνώμη» πλάνας — περί τής 
κατά ώρισμένον τρόπον καί καθ’ ώρισμέ- 
νον πνεύμα ρυθμίσεως κοινωνικών σχέ
σεων, ή μνεία είς τό θετικόν δίκαιεν 
περί μή άναγνωρίσεως τοΰ έθίμου στε
ρείται νομικής άξίας, διότι δέν είναι 
σπάνιον τό φαινόμενον τής contra le
gem παραγωγής δικαίου δι’ ύπερπηδή 
σεως τών φραγμών τούς όποιους έγείρουν 
θετικαί νομικαί διατάξεις (λ. χ. έπανά- 
στασις). Ένωρίτατα έγεννήθη ή εύλογος 
έπιθυμία νά έπιτευχθή όρισμός τοΰ δι
καίου τοιαύτης κατασκευής ώστε νά κα
θίσταται εύκρινής ή ούσία τοΰ κοινω
νικού τούτου φαινομένου καί εύχερής ή 
διάκρισίς του έξ άλλων κοινωνικών δυ
νάμεων, αί όποΐαι δμοίως άναφέρονται 
είς τόν διακανονισμόν τής κοινωνικής 
συμπεριφοράς (ήθική-έθιμοτυπία). Διά 
τής συρροής τοΰ νόμου και τοΰ έθίμου 
σχηματίζεται τό έδαφος τοΰ δικαίου, τοΰ 
όποιου πρέπει νά γνωρίσουμε τά ούσιώ- 
δη διακριτικά γνωρίσματα έκ τών ό
ποιων θά συνθέσωμεν τόν δρισμόν αύτοΰ.

Τί είναι δίκαιον;
'Η άπάντησις είς τό έρώτημα τούτο 

— ή όποια έπεδιώχθη νά ικανοποίηση 
τάς άξιώσεις τής φιλοσοφικής άκριβείας 
— έγέννησεν ανέκαθεν σοβαράς δυσχέ
ρειας.

Άπό τής έποχής τοΰ Ρωμαίου νομι- 
κοΰ Celsus, δ όποιος ώρισε τό δίκαιον 
ώς aes boni et aequi, μέχρι τοΰ νεωτέ- 
ρου R. Stammler, δ όποιος, άφοΰ άνέ- 
λυσε τήν έννοιαν τοΰ δικαίου φιλοσοφι- 
κώς κατά τήν κριτικήν φιλοσοφίαν τοΰ 
Kant, ύπεστήριξεν δτι δίκαιον είναι 
τό σύνολον τών κανόνων οί όποιοι ρυθ
μίζουν άναγκαστικώς τήν κοινωνικήν 
συμβίωσιν (άκριβώς δέ κατά τήν ιδιότη
τα τής άναγκαστικής έφαρμογής διαφέ
ρει τό δίκαιον τής ήθικής καί έθιμοτυ- 
πίας)—είδε τό φώς πληθύς δρισμών, 
χωρίς δμως κανείς έξ αύτών νά θεωρη
θώ παγκοίνως ώς άποκόπτων τελεσιδί-
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κως καί άμετακλήτως τάς αμφισβητήσεις 
καί διχογνωμίας: quod personae tot 
disputationes et definitiones.

Έπί τών δρισμών τούτων ώς καί έπί 
τών θεωριών αί δποΐαι παρήχθησαν διά 
την άνεύρεσιν τών συνθηκών τής έμφα- 
νίσεως και τών μεταμορφώσεων τοϋ οι- 
καίου ισχύει κοινή παρατήρησις: άλλοι 
φερσυσι έκφανή τήν σφραγίδα τής έπ’ 
αυτών επιδρασεως σημαντικών προγενε
στέρων ιστορικών γεγονότων — άλλοι δ- 
φείλουσι τήν ιδιοτυπίαν των εις τήν 
προσωπικότητα του πατρός των — άλλοι 
παρίστανται ως προϊόντα κυριαρχούντων 
πνευματικών ρευμάτων (τοΰτο δέ συμ
βαίνει μέ τήν ιστορικήν σχολήν τοϋ 
Savigny, ή δποία μεταφέρει είς τήν 
σφαίραν τής νομικής σκέψεως τήν ρω- 
μαντικήν άντίληψιν) — και άλλοι είναι 
συνέπεια τής κοσμοθεωρικής ιδεολογίας 
τής όποιας φορευς είναι ώρισμένη κοι
νωνική τάξις. Τό τελευταΐον τοΰτο ά- 
ποκτφ έκτακτον βαρύτητα άν ληφθή 
ύπ’ δψιν δτι τά μόνιμα καί διαρκή ι
δεολογικά ρεύματα αντιπάλων κοινωνι
κών τάξεων συγκρουόμενα κατ’ άντί- 
θετον φοράν δημιουργούν τά κοινωνικά 
έδάφη έκ τών όποιων φύονται οί κοι
νωνικοί θεσμοί.

Ή προσπάθεια τής περιχαρακώσεως 
τοΰ δικαίου έντός άκινήτων δρίων γεω
μετρικής λογικής ακρίβειας είναι 'μά
ταια διότι άντίκειται πρός τήν διαλε
κτικήν σχετικότητα καί τήν ρευστό
τητα τών κοινωνικών φαινομένων, τά 
όποια συμπλεκόμενα και συνεχόμενα 
άδιαχωρίστως δι αμοιβαίων έπιδράσεων 
καί άντιδράσεων σχηματίζουν τό ρεΰμα 
τής κοινωνικής ζωής. Δύναται δμως 
ν’ άποβλέψη τις είς έρευναν τών γενι
κών παραγόντων, οί όποιοι προσδιορίζουν 
τό έκάστοτε ούσιαστικδν περιεχόμενον 
τοΰ δικαίου—ώς καί πάντων τών κοι
νωνικών θεσμών — καί είς ορισμόν άπο- 
διδοντα κατα τό μάλλον καί ήττον τόν 
θεμελιώδη χαρακτήρα τοΰ σημαντικού 
τουτου θεμελίου ώρισμένων ίστορικώς 
παροδικών κοινωνικών συγκροτημάτων. 
Δέν θά πρέπη δμως νά νομισθή δτι ή 
στρεφόμενη περί τόν δρισμόν τοΰ δικαίου 

ερις, ή όποια χωρίζει τούς έργάτας τής 
νομικής έπιστήμης, είναι μία «βυζαντι
νή» διαφωνία, ή όποια στερείται’ έπι- 
στημονικής χρησιμότητος. Όχι. Αί κα- 
ταβληθεΐσαι προσπάθειαι είναι σημαντι- 
κώς αξιόλογοι διά τήν αύριανήν έπιτυ- 
Χ.ή κατα μείζονα βαθμόν τής σήμε
ρον — άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος. 
τ°ύ ^π0ί'0υ άΡκετά σημεία διεφωτίσθη- 
σαν ήδη έπαρκώς.

Τά προβλήματα τά όποια τίθενται 
εμπρός είς τήν έπιστημονικήν σκέψιν 
δέν λύονται διά τής αιφνίδιας έμφανί- 
σεως θαυματοποιών αλλά διά βραδείας, 
βαθμιαίας καί κοπιωοους διεισδύσεως 
τής σκέψεως είς τά διαρκώς ύποχω- 
ροΰντα σκότη τών αδύτων τοΰ φυσικοΰ 
κόσμου καί τοΰ κοινωνικού όργανισμοΰ. 
Αί έπιτυχεΐς λύσεις εΐναι καρποί έπιμό- 
νου καί μακροχρονίου προσπάθειας, ή ό
ποια προετοιμάζει τά άναγκαίως προα- 
ηαιτουμενα στοιχεία διά τήν ασφαλή 
οικοδομήν αληθών προτάσεων. Έκάστη 
φάσις τών επιστημονικών καί φιλοσο
φικών γνώσεων αποτελεί τήν Οργανι
κήν συνέχειαν τής προηγούμενης’ καί 
τήν αφετηρίαν μελλοντικών κατακτή- 
σεων^ μετρουμένων κατά μαθηματικήν 
πρόοδον : Scientia non facit saltus!

Οσον αφορά είς τάς θεωρίας, αί δ- 
ποΐαι καταρτίζονται διά τήν έρμηνείαν 
των κοινωνικών φαινομένων παρατηρη- 
τέον δτι, ή σχετικότης των είναι έκτός 
αμφιβολίας και ή ζωη των πρόσκαιρος: 
ακολουθούν τάς κοινωνικάς καταστάσεις 
και προσαρμόζονται πρός τά συνεχώς 
μεταβαλλόμενα ρεύματα τών φιλοσοφι
κών θεωριών, τών πολιτικών διαμαχών, 
τών κοινωνικών αγώνων, τά όποια’ ύ- 
πόκεινται είς τήν έπενέργειαν τών ύλι- 
κών αλλοιώσεων τών παραγωγικών δυ
νάμεων τής κοινωνίάς.

Προς τήν σημερινήν κατάστασιν 
τών έπιστημονικών γνώσεων καί πρός 
τήν ώρισμένην θέσιν τήν όποιαν λαμ- 
βάνομεν είς τήν περιοχήν τής ύπό ίδεο- 
λογικήν-έπιστημονικήν μορφήν έκδηλώ- 
σεως τών κοινωνικών συγκρούσεων έκ 
τών Οποιων θα προελθη δ τύπος τής 
κοινωνικής συμβιώσεως τής αϋριον —

συμβιώσεως ή έπικράτησις τής όποιας 
θά σημάνη τήν άνθησιν νέων αξιών — 
δυνάμεθα νά στηρίξωμεν τόν σχετικής 
πάντοτε άξίας δρισμόν τοΰ δικαίου, ως 
τού μέρους έκείνου τών κοινωνικών κα
νόνων, οί όποιοι έμφανισθέντες ώς 
προϊόν άναγκαΐον τοΰ διαφορισμού τής 
κοινωνίας είς κοινωνικάς τάξεις μέ ^αν
τίθετα οικονομικά γνωρίσματα, είναι 
προικισμένοι μέ τήν δύναμιν , τής έπι- 
βολής τής αναγκαστικής τηρήσεως τών 
επιταγών τους λόγω τής σπουδαιότητός 
των πρός φρούρησιν καί ,θεμελίωσιν ώ
ρισμένων κοινωνικών σχεσεων και κα
ταστάσεων. Ποιον μέρος τών κοινωνι
κών κανόνων θά περιληφθή έκάστοτε 
intra niuros τοΰ δικαίου έξαρτάται έκ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ MEYERSON!*)

Κατόπιν άπό τις γενικότητες πού εί
πα στό προηγούμενο φύλλο, νομίζω δτι 
μπορώ σήμερα νά έπιχειρήσω μια λε
πτομερέστερη δπωσδήποτε έκθεση τής 
έπιστημολογίας τοΰ Meyerson.

Μελετώντας τήν έξέλιξη τής σκέψης 
στήν έπιστήμη καί στή φιλοσοφία δ Me
yerson άναζήτησε τό δρόμο πού μας έ
φερε άπό . τά πρώτα δεδομένα τής έμ- 
πειρίας στις γενικές τών φιλοσόφων θεω
ρίες γιά τή ζωή καί γιά τόν κόσμο.

Ό κάθε έπιστήμονας κι’ δ κάθε φι
λόσοφος, σάν άνθρωπος πού, είναι, , μπο
ρεί βέβαια νά έχη μιάν ιδέα, δική του, 
μιάν ιδιαίτερη συναισθηματική προτίμη
ση. Μέσα δμως άπό τις υποκειμενικές 
αύτές άντιλήψεις τών άτόμων βγαίνει ή 
έπιστημονική σκέψη σάν μιά συνισταμε- 
νη άλληλοσυγκρουομένων δυνάμεων. Τό 
συστατικό της στοιχείο είναι ή δημιουρ
γική πράξις, δηλαδή τό καινούργιο γεγο
νός ή ή καινούργια σκέψη την ,δποία 
προσθέτει δ άνθρωπος στις προηγούμενες 
γνώσεις του, δταν στέκεται μπροστά στό

(*)  Συνέχεια άπό τό προηγούμενο σελ. 4.

τών κατά τόπον καί χρόνον κρατουσών 
συνθηκών.

Ό δρισμός ούτος παρακολουθούμενος 
καί ύπό τής κοινωνιολογικής δοςασιας 
δτι τό περιεχόμενον τών κανόνων τοΰ 
δικαίου διαμορφοΰται έκάστοτε, συμφώ- 
νως πρός τήν σχέσιν ή δποία ύφίσταται 
μεταξύ τών δυνάμεων τών άντιμαχομέ- 
νων κοινωνικών δμάδων καί τής έντεύ- 
θεν άποκρυσταλλουμένης νομικής συνει- 
δήσεως παρέχει ένιαίαν νομικήν φιλο
σοφικήν άντίληψιν, άποτελοΰσαν όργανι- 
κόν μέρος τής γενικής κοινωνιολογικής 
θεωρίας τοΰ detenninisnius oecono- 
micus.

Ε. ΚΩΝΕΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΕ

άγνωστο και προσπαθεί νά τό ξεσκεπαση.
Ό Meyerson μάς βεβαιώνει πώς υ

πάρχει πράγματι μιά τέτοια συνισταμέ- 
νη, δηλαδή μιά τέτοια γραμμή κατευ
θυντήρια, ώρισμένη, άνεξάρτητη άπό τις 
τάσεις τοΰ καθενός καί πάντα ή ίδια. 
Ποιά; 'Η προσπάθεια νά μεταβάλουμε 
τό άγνωστο σέ γνωστό βρίσκοντας τήν 
ουσία τών φαινομένων. ’Από αύτήν α
πορρέουν οί δυό θεμελιώδεις χαρακτήρες 
τής έπιστήμης’· 1) 'Η έπιστήμη είναι 
όντολογική· 2) ‘Η έπιστήμη ζητεί την 
έξηχηση φαινομένων. ,

Εντελώς τά άντίθετα υποστήριζε ο 
Αύγουστος Comte δ ιδρυτής τοΰ θετικι
σμού. Επηρεασμένος άπό τή, διάκριση 
τοΰ Κάντιου μεταξύ φαινομένων και 
νοουμένων ύποστήριζεν δτι, άφοΰ τό νο
ούμενο ή τό δντως δν είναι άνεφιχτο, 
ή έπιστήμη έχει χρέος νά περιοριστή 
μόνο στό φαινόμενο. Οί νόμοι της ε.ναι 
νόμοι τών φαινομένων δέν είναι νόμοι τών 
νοουμένων. Περιγράφει, δέν , έξηγεΐ. Γιά 
νά έξηγήση θά έπρεπε να εισχώρηση 
στήν ούσία, άλλά ή ούσια είναι ανεφι- 
χτη. Έφιχτά είναι μόνο τά δεδομένα
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των αισθήσεων. Αύτά καί μόνο έξετά- 
ζοντας ή έπιστήμη, μας λέγει τό πώς 
των πραγμάτων, δέ μάς λέγει τό γιατί. 
, , αίτια τους
αλλά,τή διαδοχή τους. 'Επομένως ή έ
πιστήμη άναζητεΐ καί είναι αάλιστα ύ- 
ποχρεωμένη νά άναζητή μόνο σχέσεις 
η κανόνες, η νόμους συγχρονισμού καί 
διαδοχής. Καί δταν άκόμη διατυπώνει 
θεωρίες η υποθέσεις, πάλι πρέπει νά ά- 
ποβλέπη σέ νόμους τών φαινομένων πλα
τύτερους, ποτέ στόν τρόπο τής παραγω
γής των. ’Άν απόβλεπε σ’ αύτόν, άν 
δηλαδή άναζητοΰσε τό γιατί, τήν ούσία, 
θά μεταπηδοΰσε άπό τον κόσμο τών 
φαινομένων στόν κόσμο τών νοουμένων 
και θά μεταβαλλόταν σέ μιάν αύθαίρετη 
καί άναπόδειχτη μεταφυσική.

Ετσι λοιπόν, κατα τον Αύγουστο 
Comte στό γνωσιολογικό έρώτημα άν ή 
γνώση _ τοΰ δντος είναι ή δχι δυνα
τή; πρέπει νά πάρουμε μιά θέση αρνη
τική : Τό δν είναι άνέφιχτο· ή έπιστή- 
μη δέν είναι όντολογική. Καί κατά φυ
σικόν έπακολούθημα συμπεραίνουμε ότι : 
ή έπιστήμη δέν είναι έξηγητική· είναι 
μόνο νομοθετική.

έξετασουμε τό πρώτο ζήτημα:
'Η έπιστήμη είναι ή δχι όντολογική;
Τόσο στενά- μάς λεγει δ Meyerson— 

καί Αναπόσπαστα είναι δεμένη ή έπι
στήμη μέ^ τήν όντολογία ώστε πολλοί 
από αυτους που την άπορρίπτουν κα
τάντησαν νά δημιουργήσουν μιάν όντο
λογία sui generis, τήν όνιολογία τών 
νόμων. Θεωρούν τούς νόμους σάν όν- 
τότητες πραγματικές, αυθύπαρκτες, ανε
ξάρτητες άπό τή νόηση καί πού μπο
ρούμε νά γνωρίσουμε αγνοώντας τά 
πράγματα αύτά καθ’ έαυτά. Είναι δπως 
λέγουν οί νόμοι της φύσης. Καί δμως 
οι νόμοι αυτοί περιέχουν ύποκειμενικά 
στοιχεία πού δέ μπορούμε νά άποκλεί- 
σουμε. Στούς νόμους π. γ._ μέ μορφή μα
θηματική ή αντίθεση τής απλότητας 
τών φαινομένων μέ τήν πολυπλοκότητα 
πολλών άπό αύτούς, δείχνει ακριβώς τήν 
έπέμβαση τού μυαλού μας. Τό ίδιο καί 
μέ τούς νόμους τούς ποιοτικούς, αύτούς

που ,καθορίζουν εις ιδιότητες τών άντι- 
κειμένων. Οί νόμοι αύτοί είναι πάντα 
αφαιρέσεις· ποτέ δέν έφαρμόζονται από
λυτα στά επί μέρους γεγονότα τά όποια 
έχουν πάντα τό quid proprium.

Γενικώτερα μπορούμε νά πούμε πώς 
ό νόμος είναι πάντοτε μιά πρόταση κα
τά προσέγγιση. ’Εκφράζει αύτό πού 
συμβαίνει μόνον δταν ώρισμένοι όροι έκ- 
πληρωθούν καί τό έκφράζει δπως ή λέ
ξη τό πράγμα, δηλαδή μέσον τού μυα
λού μας. Πριν διατυπωθή δέν υπήρχε 
και αφού διατυπωθή, υπάρχει ώς τή 
στιγμή πού ένας νόμος καινούργιος θά 
έπιτύχη προσέγγιση μεγαλύτερη.

Επομένως οί νόμοι δέν είναι νόμοι 
τής φύσης έτσι άπλά, άλλά νόμοι τής 
φύσης ώς πρός τό μυαλό τού ανθρώπου.

Είναι αλήθεια τώρα ότι δ Αύγουστος 
Comte δεν έκαμε αύτό τό παραστρά
τημα πρός την όντολογία τών νόμων. 
Πιστός στήν πολεμική του κατά τής 
μεταφυσικής δέν τούς έδωσε ποτέ αύ- 
τουσια ύπαρξη, άλλά τούς έθεώρησε σάν 
ένα σύνολο κανόνων πού διέπουν τίς σχέ
σεις μας μέ τόν έξωτερικό κόσμο. Στήν 
άποψη αύτή τού Comte κανείς δέ θά 
αντέλεγε, αν δέν ισχυριζόταν άκόμη 
δτι αυτό καί μόνο τό σύνολο τών έμπει- 
ρικών κανόνων άποτελεΐ τήν έπιστήμη. 
Γιατί άμέσως θά ρωτήσουμε, πού θά 
μάς όδηγήση αύτό τό σύνολο τών κα
νόνων δταν έξοστρακίσουμε κάθε όντολο
γία ; Ό Comte δέ μάς τό είπε άλλά 
δ Stuart Mill, συνεπέστερος πρός τις 
αρχές τσύ θετικισμού, δέν έδίστασε νά 
προχωρηση σ δλες του τίς φυσικές 
συνέπειες:

Πράγματι άπό τη μιά βρίζουμε τήν 
έπιστήμη σαν ένα σύνολο κανόνων θε
μελιωμένων πάνω στά φαινόμενα καί 
άπό τήν άλλην άποφεύγουμε νά έρευ- 
νησουμε „τί υπάρχει πίσω άπό τά φαι
νόμενα. Ετσι δ δρος «φαινόμενο» γίνε
ται συνώνυμος μέ τόν δρο «αίσθηση 
τοΰ φαινόμενου» ή καλύτερα μέ τόν δ
ρο ' «αίσθηση» άπλώς καί μόνο καί οί 
σχεσεις παραλληλισμού καί διαδοχής 
τών φαινομένων θά καταντούσαν σχέ
σεις παραλληλισμού καί διαδοχής τών

έδιστάσαμε νά δεχθούμε πώς οί αισθή
σεις είναι άπατηλές και να προχωρή
σουμε σέ μιά πραγματικότητα λιγώτε- 
ρο αισθητή άλλά πιό πραγματική. Και 
έτσι καταστρέφοντας τή μιάν όντολογία 
καί δημιουργώντας άλλη πού τήν πι
στεύαμε άσφαλέστερη έφτάσαμε στις 
σημερινές Αντιλήψεις τής φυσικής ,για 
τή σύσταση τής ένέργειας; Πόση από
σταση μάς χωρίζει άπό τούς έμπειρι- 
κούς κανόνες τού Comte, άπό τήν α- 
παγόρεψή του νά χρησιμοποιούμε τό 
μικροσκόπιο ή νά αναζητούμε τη, φυ
σική σύσταση τών άστέρων! Σήμερα 
ή φυσική έπεξεργάζεται άνετα τίς- έν
νοιες τού άτόμου καί τού ηλεκτριόν- 
τος μέ τόση πεποίθηση στήν πραγματι
κότητά τους ώστε ένας Από_ έκείνους 
πού στήν Αρχή περισσότερο έδυσπίστη- 
σαν σ’ αύτές, δ Έρ. Poincare, νά όμο- 
λογήση δτι «τά άτομα δέν είναι πιά ένα 
βολικό κατασκεύασμα».

Καί δ Jean Perrin, ένας άπό, τούς 
ερευνητές πού πιό πολύ συνετελεσαν 
στήν έδραίωση τής κινητικής θεωρίας 
τής ύλης, έκθέτοντας τους 13 διάφορους 
τρόπους μέ τούς όποιους καθορίζεται τό 
μέγεθος τών άτόμων συμπεραίνει δτι αύ
τοί δίνουν «στήν Ατομική πραγματικό
τητα ένα χαραχτήρα αλήθειας πολύ γει
τονικό μέ τή βεβαιότητα».1

Πώς συμβαίνει λοιπός νά πιστεύουν 
οί δπαδοΐ τού θετικισμού δτι ή έπιστήμη 
μπορεί νά κινείται έξω άπό κάθε όντο
λογία Χωρίς άμφιβολία γιατί τόσοι και 
τόσοι έπιστήμονες πού νόμισαν δτι κρα
τούν τήν τελειωτικήν Αλήθεια δέν 
άργησαν νά διαψευσθοΰν. Καί δ φιλό
σοφος πού έξετάζει τίς άλλεπάλληλες 
αύτές διαψεύσεις εύκολα βγάζει τό, συμ
πέρασμα πώς άλήθεια Αντικειμενική δέν 
ύπάρχει. Ό συλλογισμός είναι λανθα
σμένος.· Άν δέν τή βρήκαμε ή αν δε 
θά τήν βρούμε ποτέ, αύτό δέν αποκλείει 
τήν ύπαρξή της. Οί ύποθέσεις περνούν 
Ή ύπόθεση δμως ή μιά καί αιώνια 
πώς ή Αντικειμενική άλήθεια μάς ει-

«αισθήσεων». «Οί πρωταρχικοί νόμοι 
— λέγει δ Stuart Mill — στούς όποιους 
θά φτάση μιά μέρα ή έπιστήμη θά ά- 
ναφέρωνται στά ποιοτικά αισθήματα που 
νοιώθουμε».

Σύμφωνα μέ τόν τρόπον αυτόν, τού 
σκέπτεσθαι δέ θά μπορούσαμε πιά νά 
μιλήσουμε γιά τά πράγματα ποΰχβλε- 
πουμε τό πρωί δταν άνοιγουμε τά μά
τια μας γιατί ή λέξη πράγματα συνε
πάγεται μιά μεταφυσική βεβαίωση με 
όντολογικό χαραχτήρα. θά έπρεπε να 
μιλούμε μόνο γιά τίς παραστάσεις μας 
άπό τίς όποιες ξεκινώντας θά έφτάνα- 
με στά πρώτα συστατικά τους στοιχεία, 
δηλαδή στά άμεσα δεδομένα τής συνεί
δησης. Έτσι ή έπιστήμη θά ρ'ότ“ν 
ένα είδος ψυχοφυσικής, δχι βέβαια σάν 
αύτή πού γνωρίζουμε και πού προϋ
ποθέτει μιά φυσική μέ ρεαλιστικό χαρα
χτήρα, άλλά μιας ψυχοφυσικής περίερ
γης δπου δέ θά γινόταν λόγος παρα 
γιά τό συγχρονισμό και τή διάδοχη 
παραστάσεων καί αισθημάτων.

Είναι μιά τέτοια έπιστήμη δυνατή; 
Όχι. Τό αποδείχνει πρώτα - πρώ
τα ή ίδια ή στάση τοΰ έρευνητή μπρο
στά στή φύση γιατί ποτέ , Απ’, τό μυα
λό του δέν περνά ή ιδέα δτι ζητά 
σχέσεις αισθήσεων άλλά ίσα ίσα έχει 
τήν πεποίθηση δτι ^ητά, σχέσεις πρα 
μάτων, δτι εισχωρεί μέσα ,σέ άντικει- 
μενα Ανεξάρτητα άπό τήν αίσθησή του. 
Βέβαια μπορούμε νά πούμε δτι κάμνει 
λάθος, δτι είναι θύμα μιας παραίσθη
σης άπατηλής. ’Αλλά θά μάς διάψευ
ση όλόκληρη ή έξέλιξη τής φυσικής ε
πιστήμης άπό τότε πού παρουσιάστηκαν 
οί πρώτες συνθετικές προσπάθειες τής 
φυσικής φιλοσοφίας τών Ίώνων ίσα με 
σήμερα. Ή φυσική δέν πλησιάζει πρός 
τίς αισθήσεις γιά νά γίνη ψυχοφυσική, 
άλλά δλοένα άπομακρύνεται άπό αυτές 
καί άντί νά τίς κάμη κέντρο, τίς κα
ταστρέφει. ’Ή μάλλον δχι , τίς ίδιες 
άλλά τήν όντολογία τους. Καί αύτό εί
ναι άκριβώς μιά Απόδειξη δτι τη θέλου
με τήν όντολογία. Γιατί μόλις είδαμε 
δτι αύτή πού μάς δίνεται άπό τίς αι
σθήσεις μας, περιέχει Αντιφάσεις, δεν

1 Jean Perrin: Les Atomes Σ. 294 (Alcan 
1930).
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ναι έν μέρει τούλάχιστον προσιτή, ή 
υπόθεση αυτή μένει σαν αναγκαία προ
ϋπόθεση γιά νά τραβήξουμε μπρός.

Από τόν πρώτον αύτό χαραχτήρα τής 
έπιστήμης άπορρέει ό δεύτερος; ’Αφού 
ή έπιστημη ζητεί τό ον, τήν ούσία 
τών φαινομένων, ή απλή περιγραφή 
τους δε μπορεί νά μας φτάση. ‘Ο νό
μος ό όποιος μάς λέγει μόνο πώς γί
νεται τό φαινόμενο πρέπει νά συμπλη
ρωθώ μέ τήν έξήγηση πού θά μάς πή 
τό γιατί. . '

Στή θετική αντίληψη συνετέλεσε καί 
ένα σφάλμα ψυχολογικό. Ό Comte α
κολουθώντας τον Φραγκίσκο Βάκωνα 
θεωρεί τήν έπιθυμία γιά τή γνώση σά 
μιά από τις λιγωτερο έπιτακτικές. 'Η 
έπιστήμη έχει γιά μόνο σκοπό τή δρά
ση, ι Αυτό δέν είναι σωστό. Ό έρευ- 

αισθάνεται μιάν ακατανίκητη δί
ψα γιά τή γνώση ή όποια τόν σπρώχνει 
σέ έρευνες άπό τις όποιες δέν έχει καμ- 
μιαν έλπιδα να αποκόμιση κέρδος οικο
νομικό. "Αν ή έπιστήμη * είχε γιά μό
νο σκοπό τή δράση θά μεταβαλλόταν σέ 
ένα σύνολο άπό γιατροσόφια ή άπό μα
γικά παραγγέλματα, γιατί καί αύτά δ
πως καί ό νόμος ό σύμφωνος μέ τόν 
θετικισμό, μάς βεβαιώνουν γιά μιάν ώρι- 
σμένη διαδοχή δυό ή περισσότερων γε
γονότων. Αν ή έπιστήμη πρέπει νά 
θεωρηθή ανώτερη άπό τό γιατροσόφι ή 
άπό τό μαγικό παράγγελμα, είναι γιατί 
φιλοδοξεί πάντα νά αίτιολογήση τόν 
νόμο. Ό νόμος μονάχος του δέν άρ-

1 Είναι φανερό πώς ή αντίληψη αύτή 
τής έπιστήμης είναι καθαρά έμπορική. Ό 
Επιστήμονας θά άποβλέψη βέβαια στή δρά
ση τήν ώρα πού θά χρησιμοποιήση τήν έ
πιστήμη του ώς μέσο βιοποριστικό, θά ή
ταν όμως τραγικό καί γιά τήν έπιστήμη 
όπως καί γιά κάθε ανώτερη πνευματική 
έκδήλωση άν δέν υπήρχε γιαύτές άλλο κί
νητρο άπό τήν έμπορική έκμετάλλευση.

κεί.^ Ετσι π. χ. βλέπουμε στήν Άστρο- 
νομία τόν νόμο τής έλξης τόν τόσο 
απλ0 νά μήν Εκανοποιή τούς έπιστή- 
μονες. Ή συζήτηση τοΰ τί είναι ή έλ
ξη απασχόλησε τήν έπιστήμη άπό τήν 
έ^οχή τοΰ Νεύτωνα ίσα μέ σήμερα, 
οπότε μέ τή σχετικότητα καταλήξαμε 
στην άρνησή της.

2τή Βιολογία πάλι βλέπουμε νά διε
ξάγεται μιά ζωηρότατη διαμάχη μετα- 
ξυ βιταζιστίον καί άντιβιταλιστών ή ό
ποια δέ θά είχε καμμιάν έννοια άν έ- 
πρόκειτο· γιά νόμους γιά τούς όποιους 
είναι σύμφωνοι καί οί δυό.

Κάτι ανάλογο παρατηρούμε καί στις 
υσικες έπιστήμες. Στά Συνέδρια τής 

Φυσικής πού έγιναν τά τελευταία αύτά 
χρόνια είδαμε τούς κορυφαίους φυσικούς 
καί μαθηματικούς τής έποχής μας σύμ
φωνους ώς έπι τό πλείστον στό πώς 
των φαινομένων νά συζητούν πάνω στό 
γιατί και νά προσπαθούν νά εϋρουν μιάν 
εικόνα ίκανη νά τούς τό παραστήση.

~ Οί συζητήσεις αύτές τών συνεδρίων 
τής Φυσικής μάς δείχνουν έτσι πώς 
συμπλέκονται οί δυό θεμελιώδεις βάσεις 
τής έπιστήμης, αύτή πο£ θχτει 
σία τών φαινομένων, ένα κόσμο άπό 
όντολογικές πραγματικότητες καί αύτή 
πού αποίητα τήν έξήγηση τών φαινο
μένων. Συμπλέκονται τόσο καλά ώστε 
δε μπορούμε νά μιλήσουμε γιά τή μιά 
χωρίς νά κάμουμε λόγο γιά τήν άλλη. 
Η παραδοχή μιας πραγματικότητας 

αντικειμενικής καί έφιχτής μάς κά- 
μνει να απαιτούμε τήν έξήγηση, αλλά 
και η έξήγηση δέν πραγματοποιείται 
παρά μέ τήν οντολογία.

Στο σημερινό άρθρο προσπάθησα νά 
περιλάβω τις αντιλήψεις τού Μ. γιά τις 
δυό θεμελιώδεις απαιτήσεις τής επιστή
μης. Στό έρχόμενο θά δούμε πώς καί 
ισα μέ τι σημείο ή έπιστήμη κατορθώ
νει νά τις πραγματοποιήση.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Γ. ΚΟΡΛΑΤΟΥ : Τά nlsvrata win*

νέτοι καί Γενουάτες τού πήραν τά κέντρα 
καί τά μέσα τού διαμετακομιστικού έμπο- 
ρίου, οί μάζες αύτές έξαθ·λιώθ·ηκαν, συνέρ- 
ρευσαν σέ άστικά κέντρα καί ιδίως στην 
Πόλη άνεργοι καί πεινασμένοι, κι’ έτσι ό
ταν © Μωάμεθ- Β'. παρουσιάστηκε κάτω άπό 
τά τείχη της, μέσα ώργίαζε ή διχόνοια καί 
ό ταξικός αλληλοσπαραγμός μέ τό προσω
πείο τών ενωτικών καί άνθ-ενωτικών τα- 
σεων. Ή βοήθεια πού περίμεναν άπ’ τόν 
Πάπα οί ένωτικοί ούτε φαίνονταν ούτε καί 
ήταν επιθυμητή άπό τό μεγαλύτερο μέρος 
τών πολιορκουμένων καί ή σωτηρία τής Πόλης 
ήταν υπόθεση χαμένη. Μέσα σ^ αύτή λοι
πόν τήν άπόγνωση μιά μερίδα τών άνθενω- 
τικών πού άποτελούνταν άπό κοσμικούς και 
έκκλησιαστικούς φεουδάρχες, μέ έπί κεφα
λής τό Νοταρά καί τόν Γ. ^χολάριο, βλέ
ποντας πώς μέ τήν θεληματική παράδοση 
ήταν δυνατόν, δπως τουλάχιστο τούς υπό
σχονταν ό Μωάμεθ Β', νά περισώσουν τά 
αγαθά τους, καθώς καί τήν άγνότητα της 
θρησκείας τους πού θά σέβονταν ό σουλτά
νος, ένώ ή "Ενωση μέ τούς δυτικούς την 
κατάστρεφε, ήρταν σέ ιδιαίτερες διαπραγ
ματεύσεις μέ τό Μωάμεθ Β'. καί χωρίς να 
τό πάρη είδηση ό Παλαιολόγος, άνοιξαν 
μιά πόρτα κι’ έμπασαν μέσα στήν Πόλη 
τόν ιίουρκικό στρατό. Αύτοί είχαν σκορπί
σει στό λαό τις μοιρολατρικές προφητείες 
πώς είναι γραφτό νά πέση ή Πόλη, αυτοί 
έσπειραν τόν πανικό στούς πολιορκουμενους 
καί παρέλυσαν τήν άντίσταση καί τέλος αυ
τοί έβαλαν νά δολοφονηθή ό άρχηγός του αμυν
τικού στρατού Ίουστινιάνης. Καί άπόδειξη οτι 
μέσα στήν κοσμοχαλασιά πού επακολούθησε 
στήν άλωση, τά σπίτια τών άνθενωτικών έ
μειναν άβ-ικτα χάρη σέ ιδιαίτερο σημάδι 
πού έφεραν, καί οί άρχηγοί τους όπως ο 
Νοταράς καί ό Γ. Σχολάριος έγιναν αντι
κείμενο εξαιρετικών συμπαθειών καί τιμών 
έκ μέρους τού Μωάμεθ Β’.

’Εννοείται ·δτι αύτά δέν γράφονται για 
πρώτη φορά. Τήν άποψη τής παράδοσης με 
συνθηκολόγηση τήν υποστήριξε πιο πριν ο 
Δ. Καντεμίρ, στηριζόμενος σέ τουρκικές ιδ.ως 
πηγές καί προπαντός στόν τούρκο ιστοριο
γράφο τού 17ου αιώνα Έβλιγιά Τσελεπη. 
’Αργότερα τήν έπανάλαβε καί ό J. Η. Mord- 
tmann (Die Kapitulation von Constantmo- 
pel im Jahre 1453)· οί δικοί φωτεροί 
Ιστορικοί, γιά λόγους άντίθετους απ εκεί
νους πού παρακίνησαν τόν κ. Κ. νά την 
φέρη πάλι στό φώς, προτίμησαν νά τήν αν- 
τιπαρέλθουν ώς άνάξια νά συζητηθή και 
μόνο τελευταία, στις παρενθέσεις του Π.

Ό κ. Κορδάτος ξεκινώντας άπ’ τή «·ε· 
ιιελιώδη αρχή τοϋ μαρξισμοί) πώς ή ιστορία 
τών Ανθρώπων καί τών έθ-νών δ»ν είναι 
παρά ιστορία τής πάλης τών κοινωνικών 
τάξεων, στήν οποίαν ακράδαντα πιστεύει, 
έπιχείρησε χρόνια τώρα ν’ άποδείξη την 
άρχή αύτή σωστή καί στήν ελληνική ιστο
ρία ολόκληρη, έξετάζοντας τμηματικά τις 
διάφορες έποχές της, αρχίζοντας απ τις 
πιό πρόσφατες (Ή κοινωνική σημασία της 
‘Ελληνικής Έπαναστάσεως, Νεοελληνική Πο
λιτική 'Ιστορία, ή ’Επανάσταση τής θεσσα- 
λομαγνησίας) καί προχωρώντας στη Βυζαν
τινή εποχή (*Η  Κομμούνα τής Θεσσαλονί
κης), ετοιμάζει δέ δπως μαθαίνω ανάλογες 
εργασίες καί γιά τήν αρχαία έποχή.

Προκατόχους δέν έχει στήν προσπάθεια 
του αύτή, γι’ αύτό δλες οί εργασίες του 
κοντά στις αρετές τής πρωτοτυπίας έχουν 
καί δλες τις έλλείψεις πού_δέ μπορούν να 
λείψουν άπό εργασίες αύτού τού ειοους. 
Ό κ. Κ. άντίθ-ετα μέ τούς ιστορικούς π°υ 
δέν ξεκινούν άπό καμμιά a priori βεβαιό
τητα άλλα υίοθ-ετούν όποιοδήποτε ~ πόρισμα 
προκύψη άπ’ τήν εξέταση τών πηγών, ξεκι
νά άπό βρισμένη πεποίθ-ηση που οι βασικές 
άρχές τής κοινωνικής κοσμοθεωρίας του ε
πιβάλλουν ώς αναγκαία καί προσπαθ-ει να 
τήν έπικυρώση μέ τις μαρτυρίες των πη
γών. Ή καλή του πίστη δέ μπορεί βέβαια 
νά άμφισβητηΗ· ’Αλλά τά ιστορικά στοι
χεία όλων τών έπυχών υπήρξαν πάντοτε 
ποικίλα καί άντιφατικά, όπως ποικίλη 
καί γεμάτη αντιφάσεις είναι καί ή ιστορική 
ζωή καί σήμερα καί στό παρελθ-ον, ώστε 
νά ·ύνοή τήν πιθ-ανοφανή ανάπτυξη και 
τών πιό άντιθ-έτων άπόψεων έπάνω^ σε διά
φορά ζητήματα τής 'ιστορίας. ’Αρκεί να κα- 
τέχη κανείς τήν τέχνη τής άναζητησης και 
χρησιμοποίησης τών στοιχείων που ενι
σχύουν τήν άποψή του, νά γεφυρωνη με οι- 
κές του ερμηνείες τά κενά και να αφίνη 
στή σκιά δ,τι δέν είναι σύμφωνο με τη γνώ
μη του. t ν

’Αλλά άς έρτουμε στο προκείμενο. u κ. 
Κ. στό νέο του βιβλίο θ-έλει νά άποδείξη 
δτι ή Πόλη δέν έπεσε στά 1453 τόσο γεν
ναία δσο πιστεύεται, άλλά παραδόθ-ηκε <τε- 
ληματιχά στούς Τούρκους. Οί ^όγ°ι στους 
όποιους στηρίζεται είναι οι έξης.· ° 
ζάντιο ήταν κράτος φεουδαρχικο. Ενόσω 
ήκμαζε πολιτικά, οί μάζες τών δουλοπα- 
ροίκων χωρικών καί οί λίγοι τεχνίτες τω 
πόλεων άντεχαν στήν εκμετάλλευση^ των 
δυνατών. "Οταν δμως τό κράτος εχασε 
τις πλουσιώτερες έπαρχίες του καί οι
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Καρολίδη στή νέα έκδοση τής 'Ιστορίας τοδ 
Παπαρρηγοπούλου, τό ζήτημα αύτό έξετά- 
ζεται κάπως δ’.εςοδικώτερα. Ό κ. Κ. έσυγκέν- 
τρωσε μέ προσοχή όλα τά στοιχεία πού συνη
γορούν γι’- αύτή τήν άποψη καί πρέπει νά 
όμολογηθ-ή ότι τά συμπεράσματα του μολο
νότι δέν είναι τέτοια πού νά μήν άφίνουν καμ- 
μιά άμφιβολία διατυπώνονται μ’ ένα τρόπο 
αρκετά πειστικό.

Ωστόσο μένουν άκόμα πολλές δυσκολίες 
γιά νά παραδεχτούμε τήν άποψη αύτή, καί 
μάλιστα τέτοιες πού δέν είναι εύκολο νά 
παραμεριστούν. Είναι γεγονός ότι οί έλλη- 
νες ιστοριογράφοι οί σύγχρονοι τής "Αλω
σης, ό Δούκας, ό Γ. Φραντζής, ό Λ. Χαλ- 
κοκονδύλης, ό Κριτόβουλος, ένώ σέ άλλα 
σημεία είναι διεξοδικού, στό σημείο τού τρό
που μέ τόν όποιον μπήκαν οι Τούρκοι στήν 
Πόλη είναι σύντομοι καί δέ μάς δίνουν λε
πτομερειακές πληροφορίες, τών οποίων ή 
συγκριτική έξέταση νά μάς βοηθ-ήση στήν 
ερευνά μας. "Ολων δμως οί μαρτυρίες συμ
φωνούν άπόλυτα στό σημείο αύτό: δτι ή 
Πόλη έπεσε άγωνιζομένη. Κανένας τους δέν 
κάνει λόγο γιά ’θεληματική παράδοση, ούτε 
δλων ούτε ώρισμένης μερίδας. Καί πρέπει 
νά προσέξουμε ιδιαίτερα τό σημείο αύτό. 
Οί περισσότεροι άπό τούς παραπάνω ιστο
ριογράφους ήσαν ένωτικοί, καί ψέγουν μέ 
τις δριμύτερες φράσεις τή στάση τών άνθ·ε- 
νωτικών στις κρίσιμες έκείνες στιγμές. 
"Αν λοιπόν ή συνθηκολόγηση καί τό μπά
σιμο τών τούρκων μέσα στά τείχη ήταν 
πραγματικά έργο τών άνθ-ενωτικών, θ-ά έ- 
δίσταζαν ποτέ νά τούς καταλογίσουν, τήν 
εύθ-ύνη τής τραγικής εκείνης συμφοράς ; 
Δέν θ-ά άφιέρωναν σελίδες ολόκληρες ή έ
στω καί μιά γραμμή γιά νά στιγματίσουν 
τήν προδοσία τους ; Καί δμως" τίποτε τέτοιο 
δέ βλέπουμε. Έπειτα δέν πρέπει νά ξεχνού
με δτι μετά τήν "Αλωση πλήθ-η ολόκληρα 
καί έλλήνων καί ξένων κατέφυγαν στις γύ
ρω χώρες, δτι τό μεγάλο αύτό ιστορικό 
γεγονός μαθ-εύτηκε γρήγορα καί στή Δύση 
καί στήν ’Ανατολή καί δτι πολλοί ξένοι 
έγραψαν δ,τι ήξαιραν γιά τόν τρόπο πού έ
πεσε ή Πόλη. Κανένας λοιπόν άπ’ αύτούς 
δέν άκουσε τίποτα γιά τήν προδοσία τών 
άνθ-ενωτικών ;

’Εξάλλου ό Κριτόβουλος καί σύγχρονος 
τών γεγονότων ήταν καί γνώριμος τού Μω
άμεθ-, στόν όποιον καί αφιέρωσε τή χρο
νογραφία του. Πώς λοιπόν θ-ά μπορούσε, 
χωρίς καμμιά άνάγκη, νά έκθ-έση τήν ά- 
ξιοπρέπειά του άπέναντι στό σουλτάνο, πα
ραποιώντας ένα τόσο πρόσφατο ιστορικό 
γεγονός ;

Ό κ. Κ. βασίζει τήν άποψή του κυρίως 
στό δτι είναι σύμφωνη μέ τις τουρκικές 
πηγές, πράγμα πού είναι βέβαια λογικό, 
μιά πού οί Τούρκοι δέν είχαν κανένα συμ- 
φέρο νά λιγοστέψουν τή φήμη τού Μωά

μεθ- Β'. πού οί ίδιοι τόν έπωνόμαζαν Πορ
θητή, υποστηρίζοντας πώς μπάστηκε άπό 
τούς άνθ-ενωτικούς στήν Πόλη. "Ας δούμε 
δμως ποιές είναι οί περίφημες αύτές τουρ
κικές πηγές. Είναι γνωστό δτι στά 1519 
κατά τόν Άθ·. 'Γψηλάντη, δηλ. 66 χρόνια 
μετά τήν "Αλωση (κατά τόν Μαλαξό τό 
γεγονός αύτό έγινε 13 χρόνια άργότερα 
δηλ. στά 1532) δταν ό σουλτάνος Σελήμ Β'. 
θ-έλησε ν’ άναγκάση τούς χριστιανούς τής 
Πόλης νά τουρκέψουν, γκρεμίζοντας τις εκ
κλησίες μέ τήν πρόφαση δτι η Πόλη δέν 
προσκύνησε μά πάρθ-ηκε «άπό σπαθ-ίου», ό 
Πατριάρχης Θεόληπτος κατώρθ-ωσε νά τόν 
μεταπείση παρουσιάζοντάς του τρεις ύπέρ- 
γηρους γενιτσάρους πού πολέμησαν στόν 
καιρό τής "Αλωσης, οι όποιοι έβεβαίωααν 
τό σουλτάνο δτι ή Πόλη είχε πραγματικά 
παραδοθ-ή μέ συνθ-ήκη. Δηλαδή τόσο πρω
τόγονη ήταν ή νέα έξουσία πού έγκαθ-ιδρύ- 
θ-ηκε στά παλάτια δπου άλλοτε καί γυναίκες 
ιστοριογραφούσαν, ώστε δέ βρέθ-ηκε ούτε 
ένα επίσημο έγγραφο, ούτε μιά επίσημη 
μνεία μέ τήν όποία νά άποστομώση δ Σε
λήμ τούς ισχυρισμούς τού Πατριάρχη καί 
τις εξαγορασμένες ίσως μαρτυρίες τών γε
νιτσάρων. ’Εκτός άν ψεύδονται στό ση
μείο τούτο κι’ ό Μαλαξός κι’ ό 'Γψηλάντης.

"Αν πραγματικά τό γεγονός αύτό έλαβε 
χώρα καί ό σουλτάνος έπείσθ-ηκε δτι ή 
Πόλη παραδόθ-ηκε καί αναγνώρισε στούς 
χριστιανούς τήν ακεραιότητα τών θρησκευ
τικών τους καθ-ιδρυμάτων, δέν υπάρχει αμ
φιβολία δτι οί χριστιανοί είχαν κάθ-ε συμ- 
φέρο νά καλλιεργούν τήν έπίσημα αναγνω
ρισμένη πιά παράδοση καί νά τή διαδίδουν καί 
στούς δικούς των καί στούς τουρκικούς κύ
κλους. Λοιπόν τί τό άπίθ-ανο άν ό Τούρκος 
χρονογράφος Έβλιγιά Τσελεπή, πού έζησε 
δυό αιώνες άργότερα, έγραψε τήν ασυνάρτη
τη εκείνη χρονογραφία του, στή-ν όποία στη
ρίζονται ό Δ. Καντεμίρ καί ό Mordtmann, 
βασιζόμενος στις παραδόσεις αύτές πού εί
χαν πιά επικρατήσει, άφού δέν είχε αύθ-εν- 
τικώτερες πηγές νά βασιστή *,

Δέ μπορεί επίσης νά θ-εωρηθ-ή ακαταμά
χητο καί τό επιχείρημα δτι μέ τήν άποψη 
τής συνθ-ηκολόγησης συμφωνεί τό γεγονός 
δτι ό Μωάμεθ- Β'. σεβάστηκε τή θ-ρησκεία 
καί τις έκκλησιές τών χριστιανών, πράγμα 
πού κατά τις διατάξεις τού Κορανίου δέν γί
νονταν παρά μόνο σ’ εκείνους πού παραδί
νονταν θ-εληματικά. Ό Μωάμεθ- Β'. είναι 
γνωστό δτι δέν κανόνιζε τις πολεμικές καί 
πολιτικές του ενέργειες μέ τό κοράνι στό 
χέρι. Έκανε καί συμβιβασμούς δταν ήταν 
άνάγκη. Καί ήταν άνάγκη έπιταχτική άφό- 
του μετέφερε τις καταχτητικές του επιχει
ρήσεις σέ χώρες μέ συμπαγείς χριστιανικούς 
πληθ-υσμούς νά άρκεστή στήν πολιτική τους 
υποδούλωση. Τό πάρσιμο τής Πόλης δέν ή
ταν γι’ αύτόν τέρμα άλλά σταθ-μός γιά και-

τους κατευθύνσεων, νά προσκρούουν σέ με- 
οικές απορίες πού δέν διαλευκαίνονται και 
σέ ύπερβολές Αδικαιολόγητες. Λέν_ έξηγεΐλ. 
ν ό κ Κ. γιατί μέ τήν ένωση των έκκλη 
αιών ό' δρθ-οδοξος κλήρος &ά ίκτοπίζ°^“ϊ 
άπό τις έκκλησιαστικές και μοναστηρ.ακες 
περιουσίες καί ή Πόλη ουσιαστικά θ-α πα- 
ραχωρούνταν στους Λατίνους, ώστε τους 
συνέφερε νά προτιμήσουν πην , τουρκική 
κυριαρχία. Όχι μόνο το πνεύμα υπο το ο
ποίον υπογράφτηκε ή πραγματικα_ περ ερ- 
γη έκείνη ένωση τής Φλωρεντίας, όπως μα
θαίνουμε άπ’ τόν αύτόπτη 2V0UP01’°“>X° 
(Historia vera unionis non verae), αλ . 
καί ή τέλεια παραδοχή τών παπικών δογμά
των δέν έθ-ετε σέ κίνδυνο κανένα περιου- 
σιακό ζήτημα. όλες τις κα.οΜκ^ χώ
ρε- ό κλήρος είναι ιύ-αγενης. Ο 
πού διεξήχθ-ηκε στή Φερραρα «τη Φ 
ρεντία μπορεί νά διαπνέονταν άπο οσο θέ
λετε περιωρισμένες θ-εολογικές αντιλήψεις, 
άλλά ήταν άγώνας πίστης σέ ιδέες που ά- 
^τελοδσαν α\ήί>ειες γι’ αύτούς και που η 
καταπάτησή τους έσημαινε _ και γι αύτούς 
καί γιά τό θ-ρησκόληπτο οχλο που του« a 
πολουίέοΰσε προδοσία έ^νικής 
μέ τό νόημα πού είχε τότε η
νά μήν αναφέρω και το φοβο της Κ°Α“σης· 
Υπήρχαν βέβαια στις διαπραγματεύσεις έ 
κείνες και άσθ·ενεΐς χαρακτήρες όπως δ I > · 
Παλαιολόγος καί ό Πατριάρχη» καίΗυς και 
παιροσκόποι, όπως ό Βησσαρίων και ο Γ. 
Άμοιρούτζης. Υπήρχαν όμως /?7«λε. 
ώυνέ'. όπως ό Μάρκος ο Ευγενικός. Η οι 
πονομολογική σχηματοποίηση τής άν ρ - 
π·νης ιστορίας είναι κατανοητή ισα μ ένα 
σημείο, πέρα άπό τό όποιον άρχίζει η πα- 

Ρ“Σχετ°κά μέ τις κατηγορίες τοΰ_ Utncini 
γιά τή θεληματική προσχώρηση των τελευ^ 
ταίων βυζαντινών επαρχιών μετά Λ 
σγ1 πού έγώ κάποτε εχαρακτηρισα αοικε. 
2’ ό κ. Κ. τις επικροτεί, άν και δεν συμ
φωνούν μέ τό πνεύμα τήί δικής το» άσο
φης, προτιμώ νά μήν έκτα&ω περισσοτερ · 

’Εννοείται ότι στό σημείωμα -oj
πρόκειται νά λυ9·ή τό ζήτημα. _ Προσπα, η 
σα απλώς νά δείξω οτι εχει απ0
προσεχτικώτερη έρευνα καί l^aX“'8pJ “*0 
τικειμενικότητα.Καί δέν απόκλειε.a 
ή μελλοντική έρευνα νά έξουδετερωση τ ς 
κολίεςπού άνάφερα καί νά έπικυρωση την a 
ποψη τού κ. Κορδάτου. Γιά την ωρα_ όμως 
τά πορίσματά του δέν είναι παρα μια πιθανή 
είκασία.

Ν. Π. ΑΝΔΡΙΟΤΗΧ

τ°ζ(α- τών νέων του υπηκόων έξασφαλιζε 
τήν ήσυχία τους, νά δημιουργήση κίνδυνους 

* κΤτδζήτηΡ» τή? ένοχης τοΰ Λουκά No- 
νομίζω δτι πρέπει νά έξεταστη μ μ 

ναλύτερη προσοχή. Είναι άλή&εια οτι δ I- 
ουστινιάνης τοΰ ^τήν^πύλή

Μωάμ^νε“χε°\κούσει γιά τόχ «σταρ» 
-όν έζώτησε δταν κατέλαβε την no ι,

κ^Κ? silentio premit, δτξδταν

Χωρίς νά έχω καμμια δτ·.
ή κατά τής άποψης του κ. Κ· £ 8ua. 
έπρεπε νά . ύπενθ-υμίσωι τις άνεπι-
κολίες που παρουσιάζονται ϊ’·» ’)
φύλακτη παραδοχή των r™(a πού"Οσο γιά τήν άπο πατριωτική άποψη ζηΐ 
φέρνε·. δήθ-εν στήν έΰ-νικη μας ιστορ.α _ 
ραδοχή τοΰ άδοξου έκείνου τέλους δεν αξ-„ 
^“τίλ^ω^ω ότι πρέπει ^σημειώ
σω καί μιάν άλλη ατέλεια του β βΛίου. υ 
κ. Κ. δέν γράφει βιβλία υφο « .
βλιοΰ-ηκικής σοφίας αλλα βιβλία ρ ϊ 
δας. πού άποσκοποΰν το διασυρμο όλων I 
κείνων τών Ιστορικών στοιχείω _ 
φοδοτοϋν τά ιδανικά τοπού 
σμοδ. Σ’ αυτό δφείλεται και η Ρ
τόν χαρακτηρίζει και τα , πολε(1ικός
ρουσιάζουν οι το «τέλειες
γενικά χαραχτηρας τους, ισω. τέτοιοο
αύτές νά είναι αναπόφευκτε, σε .ε 
είδους εργασίες. Συμβαίνει. όμως *
ρές καί αύτοι στους οποίους τα Ρ 
άπβυθ·ύνονται, μολονότι δενεχου 
νάγκη νά ζητούν στην ισ ,ορία τω 
σμένων έποχών την δικαίωση τω 

ΚΟΝΤΟΥ: «Τά τρανούόεα τοϋ χωβίάτη» 1931.κ. _
■Η πρώτη συλλογή τοδ νουμαδικοδ Λεσβίου. 

Περιέχει όλη του την π.ραγωγή ««ο 
1912 πού πρωτοφανηκε. Ο τ.τλος η

τήν πρώτη σειρά, πού προτάσσεται αναδρο
μικά στή συλλογή μέ εισαγωγή τον * 
στό Σάτυρο» σέ ελεύθερο μέτρο. Η τεχνο
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τροπία, ή διάθεση καί τό πνεύμα τού ύμνου 
αυτού περνά όλη τή συλλογή κι*  αναπτύσ
σεται καί τήν χαρακτηρίζει.

Στά «τραγούδια τού χωριάτη» υποκειμενικά 
παρουσιάζονται οί διάφοροι τύποι τού χωριού 
άπό τό ζευγά ίσαμε τόν άνεργο καί τόν τραγου
διστή. θρήσκος καί μοιρολάτρης ό χωριάτης 
του βρίσκει πολλά θέλγητρα στή ζωή του, πού 
τά κακά της βρίσκουν τήν άνακούφιση καί τή 
συνέπειά τους στήν πίστη καί τήν χριστια
νική έλπίδα. 'Απλοϊκός τόσο, πού τού λέει 
ό νούς τό βράδι «πώς κι’ ό Χριστός κινάει 
μέ τούς αχούς—νά μ’ άνταμώσει», βρίσκει 
πόσο δ θεός τού είναι μακρυά «κι’ έτσι άπο- 
μένουμε κι’ οι δυό—πάντα άντικρύ καί πάν
τα χώρια». ’Αγαπά τή ζωή του καί περι- 
φρονεΐ τή ζωή τών πόλεων σέ μιάν εποχή 
βιομηχανικής άστικής συγκέντρωσης, μ’ έπί- 
γνωση τής αξίας τής παραγωγικής δουλειάς 
του. Τά όχτάστιχα σέ δεκαπεντασύλλαβο 
τής σειράς στόν «ίσκιο τού πεύκου» πού άκο- 
λουθει, είναι φυσιολατρικά. Στό θαυμασμό 
καί τήν' άγάπη πρός τή φύση πού θέλει «ο
λάκερη στά στήθια μου νά κλείσω — νά 
ποτιστώ άπ’ τ’άδολο τό γέλιο της καί κλά
μα» δίνει βάθος μιά φιλοσοφημένη άντίληψη. 
Ξεκουράζεται δμως κανείς μπρος στή φαιδρό- 
τητα καί τό γέλιο τής Λεσβιακής φύσης πού 
εξυμνεί μέ διάθεση πού δέν είναι καθόλου 
άρρωστη.

Ό άκρατος λυρισμός κι’ ή λεπτή 
έμπνευση τών «άνθινων τραγουδιών» πη
γάζει άπ’ τούς αισθηματισμούς καί τις sub- 
tilites τών ψυχικών καταστάσεων, τρικυμί
ζεται άπ’ τόν κα’ύμό καί τό θερμό πάθος τής 
μεγάλης πατριώτισσάς του. Διάφορα θέματα 
τραγουδούνται στις «Ψηφίδες» πού δέν προσ
θέτουν τίποτα τό καινούργιο στή ψυχική ι
στορία του. ’Αδύνατες πνοές πεσσιμισμού καί 
σκεπτικισμού πού δώ κι*  έκει γίνουνται άν- 
τιληπτές, δέν μπορούν νά έπιδράσουν στήν 
ήδονιστική του διάθεση, πού είναι ή γενική 
γραμμή τής ψυχογραφίας τού ποιητή.

’Αντίθετα, δπως καί στά «Μοιραία», ή εγ
καρτέρηση άπ’ τά χτυπήματα τής μοίρας 
καί τή διάψευση τών ονείρων άδελφώνεται 
μέ τόν ήδονισμό καί τού γίνεται πηγή· «μά 
ώ μοίρα κι’ άν δέν φτάξουμε, στό πείσμα 
σου μάς μένει — ή γλύκα τής άπαντοχής 
κι’ ή ευτυχία τού ονείρου».

Ή «Νιόβη» καί μερικά άλλα τραγούδια 
τών άλλων σειρών είναι εμπνευσμένα μέσα 
στόν πόλεμο μά δχι άπ’ τόν πόλεμο. Ό χω
ρισμός, ό γυρισμός, ή νοσταλγία τής ειρηνι
κής ζωής, δ πόνος γιά τή στέρησή της, δί
νουν αφορμές συλλήψεων ποιητικών. Δέν 
συγκινείται1 ή Μούσα του, άπ’ τή ζωή τού 
πολέμου, έκτος άπό λίγες εξαιρέσεις (σ. 65, 
68, 70). Υποβλητικό κι’ εκφραστικό ή «’’Ε
ρημο» καί δείχνει τί μπορούσε νά συλληφθεί 
μέ μιάν άνθρωπιστικώτερη προοπτική. Τ’άν- 
τισηκώνω :

Φώς πλημμυράει καί χύνεται σά νάσπασαν 
[τά ούράνια, 

Καί φώς φλοισβίζει κι’ άναβράει κι’ άπό τήν 
[άμμο μέσα. 

Τά στήθια μου έγιναν διάφανα μέ τήν φλο- 
[γάτη άνέσα, 

Καί πού ενός φύλλου άντίσκομμα ή ενός 
[φτερού ζωντάνια. 

Στή ξέρα τήν άπέραντη πού δλο πλαταίνει 
[έμπρός μου, 

Κούφιο τό βήμα άντιχτυπάει, βαθειά μεσ’ τό 
[μηλίγγι, 

Σάμπως τής Κτίσεως τό σφυρί· καί νιώθω νά 
[μέ σφίγγει 

Ή άνετριχίλα τού Σαβαώθ τήν πρώτη αύ- 
[γή τού κόσμου.

Ή «Νεράιδα» είναι σέ μοτίβο δημοτικό. 
Αύτά περίπου είναι τά «Τραγούδια τού χω
ριάτη» στήν ουσία τους, πού στέκεται πάν
τα δεύτερη στή σημασία γιά τήν κριτική.

Ή γλώσσα είναι τυπικά δμαλή καί 
φθογγολογικά δμοιόμορφη, δσο βέβαια ή ποι
ητική άδεια τό έπιτρέπει· γράφει π. χ. «ή- 
μερότη» άλλά καί «άγνότητα» γιά τή ρίμα*  
μεταχειρίζεται δμως πολλές φορές λέξεις ά- 
συνήθιστες ή άπ’ άρχαιότερα δημοτικά κεί
μενα (θρακιασμένος, λαγιασμένος, ραμνός κά.) 
πού σταματούν στήν άνάγνωση καί φθείρουν 
τήν έντύπωση. Άλλά κι’ άρχαϊζουσες (ίδρο- 
στατεϊ, έντρομος, ίριδόφως κ. ά.) πού πολ
λές, άν έλειπαν, δέν θά ζήμιωναν τό νόημα 
ούτε τό στίχο*  μά μερικές φαίνονται σάν πιό 
ύποβλητικές. Ό ποιητής κατέχει τή γλώσσα 
του, πού ύποτάσσεται πάντα στήν εκφρα
στική του ανάγκη. Είναι πλούσια καί δυνα
τή μά πολλές φορές δέν είναι καί πολύ..ευ
λύγιστη καί μαλακή. Ή λέξη είναι πάντα 
κατάλληλη καί τό έπίθετο στή θέση του 
εικονικό. Γι’ αύτό ή μετάφραση θά τό ζη
μίωνε. Πολλά είναι δικής του σύνθεσης, (ά- 
σημαστράγαλη, λυγεροπάτης, λιόκαλη, μα- 
λαμομέταξο) ώφελούν πολύ τή ζωηρότητα 
τής έκφρασης καί ή έπικαιρότητά τους λι
γοστεύει, ή μάλλον έξαφανίζει τό ρωμαντι- 
κό χαρακτήρα τής εντύπωσης, πού άλλιώ- 
τικα θά έκαναν.

Κυριαρχεί δ δεκαπεντασύλλαβος μέ ιαμβι
κό ή τροχαϊκό βάδισμα καί χάνει τή μονο
τονία μέ τήν έναλλαγή, γιατί πολλές φορές 
τόν μειώνει. Οί πολλές συνιζήσεις μ’ δλες 
τις ποικιλίες στό ζευγάρωμα τών φθόγγων 
— λίγες είναι μετρικά λαθεμένες (βράχοι 
στητοί μέ τούς μανδύες— νά,οί μπόλιες — 
τών αιώνων πού κοιμήθηκαν — κά.) — τόν 
κάνουν μουσικό καί κυματιστό καί μέ τήν 
έχταση πού δίνουν βοηθάν στό ξετύλιγμα 
τής ιδέας (π. χ. διάφανο γέλιο, έχύθηκε σά 
φώς πρωινό κι’ άπλώθη — στήν κλίνη πλάϊ 
σου τή βαθιά στ’ ώραϊο περβάζι άκκουμπι- 
στός.—).’Εμποδίζει τήν εύκολη κατανόηση ή 
έκθλιψη ή τό ζευγάρωμα τού πού ή τον μέ 

φωνήεντα δχι ταιριαστά. Στά σονέττα καί 
στούς βσυλλάβους ιαμβικούς καί άλλα μέ
τρα τής πρώτης σειράς, δ στίχος του είναι 
σκληρός καί δυσκολοδιάβαστος μετρικά. 
Πρέπει νά είναι κανείς πολύ γυμνασμένος 
γιά νά τάπαγγείλει άψεγάδιαστα. Οί ρίμες 
είναι πλούσιες καί έπιτυχημένες. Μεταχει
ρίζεται καί έλεύθερα μέτρα.

Τόν Κόντο οί κριτικοί τόν κατέταξαν στή 
σχολή τών Παλαμιστών ή τών Νεοπαλαμιστών 
τού βρήκαν καί έπίδραση Moreas καί Πορφύρα. 
Εύκολα πάντα συνδέονται δυό πράμματα, φτά
νει νά υπάρχει κι’ ή παραμικρή δμοιότητα. 
Είναι δμως αναμφισβήτητο ότι δ ποιητής 
δέν ζήτησε νέους τρόπους, δέν έκαμε νέες 
άπόπειρες καί δέ ζήτησε νέα μοτίβα. Συνε
χίζει μιά παράδοση, πού φαίνεται δτι άρχί- 
ζει νά τήν έγκαταλείπει στή σειρά τής τελευ
ταίας του παραγωγής. Οί αλληλεπιδράσεις 
εξ άλλου στήν τέχνη είναι συνηθισμένες 
κι’ άπαραίτητες. Καί στά τραγούδια αύτά 
άν φαίνεται πουθενά ή έπίδραση είναι καλά 
αφομοιωμένη καί ξαναχυμένη σέ προσωπικά 
καλούπια. Στό μοτίβο καί στή διάθεση καί 
στήν εκλογή τών θεμάτων συνεχίζει παλαιο- 
τέρους. Στά μέσα δμως καί στόν τρόπο πού 
δλοκληρώνει τις συλλήψεις του είναι πρω
τότυπος, καταπληχτικά πρωτότυπος. Κι’ ή 
τέχνη είναι καί μένει πάντα καί πρώτιστα 
τρόπος. Στά τραγούδια αύτά ή ειλικρίνεια 
κι’ δ δημιουργικός όργασμός χαρακτηρίζουν 
μιά τεχνική δυναμικότητα πού μετουσιώνει 
τή συγκίνηση μιάς πλούσιας έσωτερικότη- 
τας. "Εκφραση, μορφή, παρομοιώσεις, εικό

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Συνεχίζοντας τήν έρευνα πού αρχίσαμε 
στό πρώτο μας φύλλο δημοσιεύουμε τις 
γνώμες πού μάς έδωσαν οί κ. κ. Θεοδω- 
ρακόπουλος, υφηγητής τής Φιλοσοφίας 
στή Θεσσαλονίκη καί Κανελλόπουλος, υ
φηγητής τής Κοινωνιολογίας στήν ’Α
θήνα.

Ό κ. I. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΓΑΟΣ μάς 
άπήντησεν ώς έξής:

Σκοπός τής ζωής είναι, νάρθη σέ 
συνείδησι τοϋ έαυτοϋ της. Αύτό Επι
διώκει παντοϋ ή Ιστορική ζωή. 
Κάθε μορφή πνεύματος είναι καϊ έ'- 
νας βαθμός συνειδήσεως τής ίδιας 
τής ζωήζ· Τό λίθινο Εργαλείο τον 

νες καί μεταφορές μέσα στήν εύγένεια ενός 
αισθήματος καί τή ζωηρότητα μιάς άποκα- 
λυπτικής έμπνευσης, δυνατής πολύ δυνατής 
δσο καί άληθινής ισορροπούν μ’ ένα περιε
χόμενο πού ξεχυλίζει άπό τό εσωτερικό αν
θρώπου προικισμένου μέ τά θεϊα δώρα τής 
Μούσας. Καί κατατάσσει τόν ποιητή «par mi 
les meilleurs pontes Grecs» καθώς λέγει δ 
κ. Roussel. Ή ευσυνειδησία κι’ ή αύτεπί- 
γνωση, χάρισμα μόνον εκείνων πού έχουν 
πεποίθηση στήν τέχνη τους, ή άθόρυβη έρ- 
γασία μακρυά άπό τή ρουτίνα καί τούς κύ
κλους, έκαμε νάγνοεΐται κι’ δ τονισμός τού 
δνόματός του άπ’ τούς κριτικούς ! Μά ή Πο
λύμνια μόνο «inserit vatibus» τούς εύνοου- 
μένους της. 1

Γ. Μ. ΒΑΛΕΤΤΑΣ

1 Τό βιβλίο έκρίθηκε άπό τούς:
I. ΓΡΓΠΑΡΗ καί A. MIRAMBEL. δημοσ. 

στό «Ταχυδρόμο» Αύγουστος 1931 (έφημερ. 
Μυτιλήνης) μέ γράμματα.

L. ROUSSEL, «Libre» No no—in, (Dec. 
1931—Janv. 1932) σ. 879.

ΑΡΙΣΤ. KAMIIANH, «’Εργασία» B . 8 (11 
Ιουλίου 1931) σ. 715.

Γ. Κ. «Νέα Εστία» 10ος, 111, (1 Αύγού- 
στου 1931) σ. 835—6.

ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ, «Λόγος» Β', 9 ( Ιου
λίου— Αύγούστου 1931) σ. 295—6.

Ρ. Ν. ΜΠΟΓΜΗ, «Κυκλάδες» Β', 15 (Δεκέμ
βρης 1931) σ. 184.

πρωτογόνου άνθρώπου καί ή «Κρι
τική τοϋ Καθαρού Λόγον» τοϋ Κάντ 
άπό τήν άποψιν αυτήν Εξεταζόμενα 
άνήκουν στήν ’ίδια κατεύθυνσι. Είναι 
βαθμοϊ συνειδήσεως τής ζωής. Γενι
κά κάθε στιγμή πού ό άνθρωπος 
σκέπτεται, πράττει, συναισθάνεται 
πραγματώνεται ό σκοπός αυτός. Ή 
ζωή μέ άλλα λόγια φθάνει στό σκο
πό της δταν γίνεται πνεϋμα' γιατί 
αύτό είναι πνεϋμα τό νά συλλογιέ
σαι, νά πράττης καί νά συναισθάνε
σαι. Ή σκέφις, ή πράξις, ή ποίησις 
καϊ ή συναισθηματική δνωσις τοϋ 
κόσμου στήν ψυχή, (ή θρησκεία)
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είναι τρόποι, μέθοδοι τ ή ς ζωής 
γιά νά φθάση στδν σκοπό της. Κα
νένας άπδ τούς τρόπους αύτούς δέν 
άξίζει περισσότερο άπδ τον άλλο. "Ο
λοι είναι ισάξιοι γιά τον σκοπό της 
ζωής. "Οπως ή ό'ρασις, ή άκοή καί 
τά άλλα είδη τον «αίσθάνεσθαι» εί
ναι τρόποι τής ζωής γιά νά σώζε
ται άπδ τήν καταστροφή καϊ νά δια
τηρείται, έτσι ή σκέψις, ή πράξις, ή 
ποίησις κ.τ.λ. είναι τρόποι τής ζωής 
γιά νάρθη σέ συνείδησι τοΰ έαυτοϋ 
της. Καϊ δπως άμα λείπει ή μιά ή 
καί περισσότερες αισθήσεις κινδυ
νεύει ό άνθρωπος περισσότερο καϊ 
τδ «αίσθάνεσθαι» χάνει τήν άκε- 
ραιότητά του, έτσι καϊ άμα παρα- 
μελεϊται άπδ τδν άνθρωπο ό ένας 
ή ο άλλος τρόπος τοΰ πνεύματος ό 
σκοπός τής ζωής δέν πραγματώνε
ται άκέραια γιατί τδ «συνειδέναι» 
δέν φθάνει στήν όλοκλήρωσι. Ακέ
ραιος είναι ό άνθρωπος πού δου
λεύει γιά τήν αύτογνωσία του καϊ 
μέ τήν σκέψι,καϊ μέ τήν πράξι, καϊ 
μέ τήν ποίησι καϊ μέ τδ θρησκευ
τικό συναίσθημα.

’Εκείνο δμως πού σκέπτομαι, πού 
πράττω, καϊ συναισθάνομαι δίνει 
ά ξ ία στήν ζωή μου. Είς αύτό συγ
κεντρώνεται τδ νόημα τής ζωής μου. 
Τά άγαθά τής ζωής εϊναι μέσα 
στήν σκέψι, στήν πράξι, στήν ποίη- 
σι καϊ στό θρησκευτικό συναίσθη
μα. Γι’ αύτά παλεύει ή ζωή, αύτά 
εϊναι τά ιδανικά τής Ζωής.

Έρωτάται τώρα ποιά πρέπει ν&- 
ναι τά Ιδανικά τοΰ νέου, δηλαδή 
τοΰ άνθρώπου πού έχει τδν άκό- 
ρεστο ’έρωτα νάρθη σέ συνείδησι τοΰ 
έαυτοΰ του, — γιατί νέος χωρίς έρω
τα άκόρεστο δέν μπορεί νά ρωτάη 
ποιά πρέπει ν&ναι τά ιδανικά τής 
ζωής του. Έρωταται ποιά σκέ- 
■ψις, ποιά πραξις, ποιά ποίησις καϊ 
ποιό θρησκευτικό συναίσθημα πρέ
πει ν’ άποτελέσουν τά Ιδανικά 
τοΰ νέου τής σημερινής έλλη- 
νικής γενεάς; Ποιές πρέπει ν&ναι 
οί πηγές τής πνευματικής του 

ζωής; Αύτό τδ έρώτημα εϊναι ένα 
καλό σημάδι γιά τήν πνευματική 
κατάστασι τής σημερινής γενεάς, 
γιατί αύτό σημαίνει πώς ή νέα γε
νεά άρχίζει ν’ αύτοπροσδιορί- 
ζετα ι ή τουλάχιστον νά θέλη νά 
αύτοπροσδιορισθή.

Οί πηγές γιά κάθε πνευματική 
ζωή, άρα καϊ γιά τήν ζωή τοΰ νέου, 
είναι άμεσες καϊ έμμεσες. "Αμεσες 
εϊναι δσες βρίσκει ή ζωή γύρω της, 
χωρίς νά μεσολαβήσουν μέσα. Πρώ
τη καϊ κύρια άμεση πηγή εϊναι ή 
γλωσσά πού μιλάει ό νέος, πού μι
λάει τδ δικό του τδ γένος. Βαθειά 
μελέτη τής γλώσσας πρώτο καϊ κύ
ριο Ιδανικό τοΰ νέου τής Φιλοσο
φικής σχολής. Αύτδ εϊναι τδ ζων- 
τανότερο Ιδανικό. Μέσα σ’ αύτδ ύ- 
πάρχουν τάγαθά πού εϊναι τά στοι
χεία τής ζωής τοΰ πνεύματος, ή 
σκέψις, ή πράξις κ.τ.λ. "Ωστε αί
τημα εϊναι τώρα ν’ άφομοιώση ό 
νέος τίς άξιες πού κρύβει ή γλωσ
σά, στήν σκέψι, στήν πράξι, στήν 
ποίησι και στδ θρησκευτικό συναί
σθημα. Άν ό νέος έχει άκόρεστον 
έρωτα γιά νάρθη σέ συνείδησι τοΰ 
έαυτοΰ του πρέπει ν’ άφομοιώση 
τδ πνεύμα τοΰ λαοΰ, τοΰ γένους 
στό όποιον άνήκει. ’Απ’ έδώ άρχί- 
ζει τδ πάν καί είς αύτδ τελειώνει. 

Οσο προχωρεί ή άφομοίωσις αύτή 
τόσο καί θ’ άπομακρύνεται χ ρ ο ν ι- 
κ ά άπδ τδ «παρόν», τό «άμεσον», 
καί θά βυθίζεται στδ παρελθόν. 
Λέγω έπίτηδες χρονικά, γιατί άν ή 
άφομοίωσις γίνεται πράγματι τό
τε δέν θά ύπάρχει ούσιαστικδς 
χωρισμός τοΰ παρόντος άπδ τδ 
παρελθόν. Τδ περασμένο άμα τδ 
αφομοιώνει θά γίνεται κατά ένα 
ώρισμένο τρόπο ζωντανό, «παρόν». 
Αμα δμως φθάσει κανείς ώς έδώ 

έχει νά κάμη πιά μέ έμμεσες 
πηγές τής πνευματικής ζωής, μέ 
τΙς περασμένες μορφές τοϋ πνεύμα
τος, πού μέ τήν άφομοίωσι γίνον
ται στοιχεία ζωής, ιδανικά' δχι 
όμως μέ τδν σκοπό νάρθη ή ζωή 

τοϋ νέου εις αύτά καί νά πάρη τήν 
μορφή πού έχουν αύτά, άλλά μέ τδν 
σκοπό νάρθουν αύτά στήν ζωή τοϋ 
νέου καϊ νά πάρουν τήν μορφή τής 
ζωής τοΰ νέου. Μέ άλλα λόγια μέ 
τόν σκοπό άπδ έμμεσα πού εϊναι 
νά γίνουν άμεσα. Τά έμμεσα αύτά 
άγαθά εϊναι ή σκέψις, ή πράξις, ή 
ποίησις καϊ τδ θρησκευτικό συναί
σθημα τοΰ ίδιου τοΰ λαού σέ περα
σμένες έποχές. Τά σύνορα πού χω
ρίζουν τά άμεσα άπδ τά έμμεσα 
πνευματικά άγαθά δέν εϊναι βέβαια 
αύστηρά καθωρισμένα, καϊ εϊναι γιά 
τδν καθέναν διαφορετικά. "Οσο εύ- 
ρύτερη συνείδησιν άποχτά κανείς 
γιά τήν ζωή του καί μ’ αύτδ γιά 
τήν ζωή τοΰ λαού του, τόσο περισ
σότερα γίνονται τά άμεσα καϊ τοσο 
λιγοστεύουν τά έμμεσα. Τά άμεσα ά
γαθά γιά έναν πού δέν έχει άφο- 
μοιώσει παρά τδν πνευματικό κόσμο 
τής μάννας του καϊ τοΰ πατέρα του 
φθάνουν ώς έκεΐ πού άρχίζει ή συ
νειδητή ζωή τών γονέων του, ή τδ 
πολύ-πολύ ώς τδ παραμύθι τής για
γιάς. Αύτά εϊναι τά πνευματικά ά
γαθά τοΰ άπλοϊκοϋ άνθρώπου.

Έμμεσα δμως άγαθά εϊναι καϊ τά 
πνευματικά άγαθά ένδς άλλου λαού 
πού έζησε άλλοτε ή ζεΐ ταυτόχρο
να, γειτονικού ή μή- Τά άμεσα πνευ- 
τικά άγαθά ένδς άλλου λαού εϊναι 
γιά μάς πάντα έμμεσα. Τά σύνορα δέ 
πού χωρίζουν έδώ τά άμεσα (τά δι
κά μας) άπδ τά έμμεσα (τά ξένα) εϊ
ναι αύστηρότερα καθωρισμένα, καϊ 
γι’ αύτδ είναι δυσκολώτερο κάτι πού 
εϊναι έμμεσο νά γίνη άμεσο. Γι αυ
τό τδ πνευματικό άγαθδ τοΰ ξένου 
εϊναι γιά μάς τϊς περισσότερες φορές 
άφηρημένο, καϊ σπανιώτατα γί
νεται συγκεκριμένο, ή άφομοί- 
ωσίς του εϊναι δυσκολώτερη — γιατϊ 
εϊναι άπδ τήν ρίζα του, τήν καταγω
γή του άλλοιώτικα διαμορφωμένο. 
Χρειάζεται σκληρότερη δουλειά ν’ ά- 
φομοιώσης ένα ξένο άμεσο παρά ένα 
δικό σου έμμεσο άγαθό. Γι’ αύτδ 
δ,τι κι' &ν πάρης άπδ τδν ξένο θ&ναι 

άπή χη σ ις καϊ δχι σφυγ μό ς. Εί
τε τδν Ιστορικό ύλισμο, είτε τήν 
ίδεοκρατική φιλοσοφία, είτε τήν σκέ- 
ψι είτε τήν πράξι του ξένου πάρης 
ώς Ιδανικό ό κίνδυνος νά φθάσης 
στδ νόθο άποκύημα είναι πολύ με
γαλύτερος άπδ τδν κίνδυνο πού έγ- 
κλείει άφομοίωσις τών έμμέσων άγα- 
θών τοϋ λαοΰ σου, άν δέν γίνης 
πρώτα σκοπός τοϋ έαυτοΰ σου, άν 
δέν άφομοιώσης τά άμεσα Ιδανικα 
τής ζωής σου.

ΓΓ αύτό πρώτα καϊ κύρια πρέπει 
ν’ άφομοιώση ό νέος τήν πνευματική 
ζωή τοϋ γένους του, τά Ιδανικά πού 
κρύβονται καί φαίνονται στήν ζωή 
τοϋ λαοϋ του, πού κρύβονται άμα 
τό γένος του γονατίζει καϊ πού φαί
νονται δταν άνασυντάσσεται. Κάθε 
γένος άνθρώπων πού μιλάει μιά δι
κή του γλώσσα έχει κι’ ένα δικό του 
πνεύμα, γιατϊ ή μοίρα τοΰ άν
θρώπου είναι νά συνδέεται μ έ
να τόπο, μέ μιά ώρισμένη φυ- 
σ ι, καϊ ή μοίρα τοϋ πνεύματος εϊ
ναι νά βυθίζεται σέ μιά φύσι ώρι
σμένη γιά νά ύπάρξη. Αύτό εϊναι ή 
μεταφυσική τής ζωής. ‘Έτσι συνδέε
ται άρρηκτα τό άρχαϊο κλασσικό 
πνεύμα μέ τήν έλληνικήν φυσι, καί 
έτσι εϊναι συνυφασμένο άναπόσπαστα 
άπδ τήν φύσι του τό γερμανικό. 
πνεύμα.

’Ιδανικό λοιπόν τού νέου, πάντα 
σέ δποια έποχή κάϊ άν εϊναι κανείς 
νέος, εϊναι ν' άφομοιώση τό πνεύμα 
τού γένους του — γιατϊ έκεΐ θά βρή 
τόν έαυτό τόυ — κάϊ δσό έπιδέχετάι 
ή δυναμικότητά του ν'άφομοιώση πα
ράλληλα καί τό πνεύμα τών άλλων 
λαών. "Ετσι φθάνει ό νέος σιγά-σι- 
γά σέ συνείδησι τοϋ έαυτοΰ τόυ, στδν 
σκοπό τής ζωής τόυ.

•Ο κ. Π. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΓΛΟΣ μΛς ά- 
πήντησιν ώς έξης: ς

«’Ένα πράγμα εϊναι κυρίως έκεΐ- 
νο, πού έχει κανείς υποχρέωση νά 
συμβουλεύση τούς νέους — Μήν 
παύσουν νά έχουν μέσα τους άνη-'
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ον χίες καϊ νά βλέπουν έ μηρός τους 
αινίγματα. Καμμιά θεωρία δέν είναι 
άρκετή γιά νά τούς άπαλλάξη άπό 
τόν κόπο νά έρευνήσουν καϊ ν' Α
νησυχήσουν. Καμμιά θεωρία δέν λύει 
όλα τά προβλήματα. Στό τελευταίο 
καϊ άνώτερο στάδιό της είναι ή σχέ- 
σις του άληθινοϋ άνθρώπου πρός τή 
ζωή καϊ πρός τόν κόσμο πάντοτε ά μ ε- 
σ η. Κάθε ζωντανός καϊ Αληθινός άν
θρωπος Ατενίζει στό τέλος του δρόμου, 
είς τόν όποιον θά τόν οδηγήσουν διά
φορες θεωρίες κ ’ έπιστήμες, τόν Θεό 
μονάχος του, μέ τά ίδια του τά μά
τια. Σ έ κ ά θ ε άνθρωπο ε χ ε ι 
Επιφυλάξει ή μοίρα καϊ 
«τό δικό του θ α ϋ μ α».

"Αλλη συμβουλή δέν μπορώ νά 
δώσω στους νέους. Πώς είναι δυ
νατόν άλλωστε νά τούς είπώ κάτι 
πιό συγκεκριμένο; Είμαι κ9 έγώ ά- 
κόμη πολύ κοντά τους, άνάμεσά 
τους, καϊ δέν μπορώ νά τούς ξεχω
ρίσω άπέναντί μου ώς αντικείμενο, 
δέν μπορώ νά στραφώ πρός τό άν- 
τικείμενο αυτό καϊ νά άσκήσω κπαι
δαγωγική πολιτική». Θά τούς είπώ 
Ακριβώς μόνον ό,τι λέω κάθε ήμέρα 
καϊ στόν έαυτό μου τόν ίδιον:

λαιό ή γέρικο δρόμο, μά τόν ανώμαλο. Αλλά 
καί γιά νά γίνη άνώμαλος θ-ά πέρασαν άρκε- 
τά χρόνια άφ’ δτου τόν έφτιαξαν. Καί πάλι 
δηλ. ή παλιότη του είν’ ή αιτία νά γίνη άνώ
μαλος. Ακόμα λέμε παλιοκουβέντα=α,1οχρη 
κουβέντα κι όχι παλιωμένη, καί παλιόπαι- 
δο=κακό, άνήσυχο, πονηρό, τεμπέλικο . . . 
παιδί κλπ.

Έτσι πιό εύκολα μά καί πιό σίγουρα ένό- 
μισα πώς θ-ά μπορούσαμε νά φθ-άσωμε στό 
αποτέλεσμα πού δ κ. Φιλήντας άλλιώς θ-έ- 
λησε νά φθ-άση.

ΤΑΣΟΣ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

"Οσο κι9 άν σάς πιέζει τό στεγνό 
καϊ σκληρό περιβάλλον τής έποχής 
μας, κρατήσατε τόν έαυτό σας άκέ- 
ραιο! Καϊ ((Ακέραιος» θά κρατηθή 
ό έαυτός σας μόνον, έάν τόν δουλεύε
τε άδιάκοπα μέ τά ίδια σας τά χέ
ρια καϊ άχι μέ δανεικά Εργαλεία. 
Λ\Ας παρεξηγήσουν τή στάση σας! 
Άς είποϋν, ότι δέν ξέρετε τί θέλε
τε, οτι δέν άνήκετε σέ καμμιά κα
τεύθυνση. "Εχουν συνηθίσει νά κα
τατάσσουν τούς άνθρώπους σέ κα
τηγορίες. Μόνον ότσι τούς βλέπουν. 
Κάτου άπό έτικέττες καϊ κάτω άπό 
τό φώς τεχνητών προβολέων. Μή 
σάς νοιάζει δμως, άν δέν υπάρχει 
προθήκη γιά νά σάς διαφήμισή. Τήν 
πραγματική κύρωση του έαυτοϋ σας 
ζητήσατέ την μέσα σας, μόνον μέσα 
σας!

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Το παλιός α' συνδετικό

Στό τεύχος τού περασμένου Μάη τού πε- 
ριοδικού«Λόγος» ό κ.Φιλήντας θέλοντας νά 
έξηγήση τό παλιός ώς πρώτο συνδετικό, πώς 
δηλ. ξέπεσ’ ή σημασία του άπό «παλαιός» 
«Αρχαίος» σέ «πρόστυχος» «τετριμμένος» υ
ποστηρίζει πώς τήν κακή σημασία τό πα
λιός ώς πρώτο συνθ-ετικό τήν πήρ’ άτ^’ τό 
δεύτερο συνθ-ετικό έκεΐνο πού με δαύτο πρω- 
τοειπώθ-ηκε. Πρωτοειπώθ-ηκε δηλ. λέξη με 
πρώτο συνθ-ετικό τό παλιός καί δεύτερο κα
κής σημασίας· έ, ή σημασία τής δευτέρας λέ- 
ξεως έπέδρασε καί στή σημασία τής πρώτης 
σέ τροπο πού νά τήν άλλοιώση τόσο. Τό πρά
γμα δέν είνε καί τελείως άποκρουστικό μά 
δε μπορεί τελειωτικά θ-αρρώ νά μάς πείση.

Γιατί ό κ. Φιλήντας νομίζει πώς πρωτοει
πώθ-ηκε άπ’ τό λαό μιά λέξη πού ούτε ει
πώθηκε ούτε κι’ άν ειπώθηκε μπορούσε νά 
έπιδράση καί νά παρασύρη τή σημασία τού 
πρώτου συνθ-ετικού. Κι’ είνε δύσκολο μού 
φαίνεται νά πιστέψουμε πώς λέξη πού είναι 
άσχετη μέ τήν καθημερινή ομιλία καί πού δέν 
είναι συνδεμένη μέ τόν ιδιωτικό βίο τού λαού 
έχει τέτοια δύναμη. Μόνο λέξεις πούνε κάθ-ε 
τόσο στό στόμα τού λαού θ-ά μπορούσαν νά 
συντεθ-ούν μ’ άλλες καί νά έπιδράσουν απά
νω στή σημασία τους.

Συγκεριμένως όκ. Μ. Φιλήντας υποστηρίζει 
πώς άπ’ τις λέξεις «παλιοπουτάνα» καί μετ’ 
αυτό «παλιοπουστης·» ήρθ-ε ή σημασία Αλ
λοιωμένη πιά στό παλιογυναΐκα, παλιάν
θρωπος.

Πιό σωστό μού φαίνεται πώς θ-άταν άν άπ’ 
τό ίδιο τό παλιός^παλαιός έπιχειρούσαμε 
νά βρούμε τήν έξήγηση. ’Ανάλογα δηλ. μέ 
τή σημασία τού β' συνθ-ετικού μεταβαλλόταν 
καί τού παλιός μά πάντα ή έπίδραση τού β' 
(πού θ-ά τύχαινε κάθ-ε φορά) θ-ά έβάρυνε λι- 
γώτερο άπ’ τήν έπίδραση του ίδιου τού πα
λιός μέ πιό έλεύθ-ερη κάπως ερμηνεία.

Είπαμε λ. χ. παλιοπάπουτσο, παλιόσπιτο 
=«πεπαλαιωμένο» παπούτσι, σπίτι. Παπού
τσι δηλ. ή σπίτι πού Απ’ τήν παλιότη του 
κατάντησ’ άχρηστο. ”Η άν πούμε γιά ένα 
κομμάτι ύφασμα παλιό κι’ άχρηστο :

— Δώσ’ μου ’να κομμάτι παλιόσκουτο νά 
καθ-αρίσω τά παπούτσια μου. Τί άλλο ζητφς 
παρά ένα τελείως άχρηστο τεμάχιο πανί πού 
νά κάνη νά καθ-αρίσης τά παπούτσια σου 
καί μόνο, γιατί νά καθ-αρίση κανένας τά πα
πούτσια του καί μετά νά τό πετάξη, δέ βάζη 
κανένα καινούργιο κομμάτι ύφασμα.

Κ’ έφ’ όσον ή σημασία τού β' συνθ-ετικού 
θ-ά ποικίλη, άναλόγως κ’ ή σημασία τού πα
λιός όλο καί θ-ά λαβαίνη διάφορες — σχετι
κές πάντα — έπεκτάσεις της σημασίας. Κ’έ- 
τσι παλιόδρομος σάν πής δέ θ-ά έννοής πα-

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, που απάντησε τό 
περιοδικό μας, μέσα στό Πανεπιστήμιο 
άπό ώρισμένα πρόσωπα, μάς προξενεί ε
ξαιρετική ανακούφιση καί μάς δίνει δάρ- 
ρος ή υποστήριξη, πού τόσο πρόδυμα κι 
ευγενικά μάς εδωσε ό καδηγητής κ. Σ. 
Κουγέας μέ τό άρδρο του, πού δημοσιεύε
ται σέ τούτο τό φύλλο. Τό περιοδικό μας, 
καί γενικά ό Άκαδημ. ‘Όμιλος, αίσδάνε- 
ται τήν υποχρέωση νά εύχαριστήση δερμά 
τό σεβαστό μας καδηγητή.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμμιά αμφιβολία πώς 
καί μέσα στό Πανεπιστήμιο μας καί στή 
σχολή μας ιδιαίτερα άρχισε νά πνέη ένας 
πνευματικός άνεμος καί νά δημιουργήται 
μιά πνευματική ατμόσφαιρα, πού μάς δίνει 
βάσιμες ελπίδες γιά ενα καλύτερο επιστη
μονικό αύριο. 'Η κίνηση πού προκάλεσε 
τό περιοδικό μας κι9 ή υποδοχή του κι3 
άπό μέρους τών φοιτητών τής σχολής μας 
κι9 άπό μέρους τών φοιτητών τών άλλων 
σχολών μάς ήταν άνέλπιστη. Αυτό μάς δί
νει τό ήδικό δάρρος γιά τήν έξακολούδη- 
ση τού φύλλου καί μάς κάνει νά παραβλέ
πουμε δλες τις συκοφαντίες μέ τις όποιες 
φορτώδηκε ό ‘Όμιλος καί τό περιοδικό, ελ
πίζοντας, όπως κι9 άλλού γράφουμε, ότι ή 
Σεβαστή Σύγκλητος στήν οποία υποβάλαμε 
αίτηση γιά άνακρίσεις καί διαφωτιστικό υ
πόμνημα, γρήγορα δά δώση ενα τέρμα στήν 
άνιαρή αύτή είς βάρος μας κατάσταση.

ΟΥΤΕ τό χώρο εχουμε ούτε καί σωστό 
δάταν νά κάτσουμε, άπ9 τις στήλες αυτές, 
ν9 άπαντήσουμε σ9 όλες τις συκοφαντίες*  
καί γελοίες διαδόσεις γιά τό περιοδικό και 
τή δουλειά τού ‘Ομίλου μας. 'Εκφράξουμε 
μόνο τή λύπη μας γιά τούς καλοδελητες, 
πού τόσο εύκολα νομίζουν πώς μπορούν 
νά κολλούν ρετσινιές καί νά διαστρεβλώ-
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ΣΧΟΛΙΑ
νουν κάδε επιστημονική δουλειά και μορ
φωτική κίνηση.

Ή Σεβαστή Σύγκλητος,στήν οποία υποβά
λαμε αίτηση γιά διενέργεια άνακρίσεων καί 
διαφωτιστικό υπόμνημα γιά τη δουλειά 
καί τό σκοπό τού ‘Ομίλου μας, νομίζουμε*  
ότι δά ξεκαδαρίση τά πράγματα και δα 
δή πώς ή προσπάδειά μας δέν είναι παρα 
μιά τάση, έ'να ξεκίνημα γιά μια καλύτερη 
επιστημονική μόρφωση καί κατάρτιση τών 
φοιτητών τής σχολής μας.

ΜΕ ΤΟΝ καινούργιο οργανισμό τούΠα
νεπιστημίου, πού άκούγαμε πως δα ναι 
εκείνος μιάς περίοδου άναγέννησης για την 
άνώτατη εκπαίδευση, περιμέναμε καποια 
ριζική μεταβολή τής κατάστασης, πού κυ
ριαρχεί ώς τώρα καί πού μέ τήν άπουσια 
μιάς συνολικής προσπάδειας για μιαν α
νάταση πνευματική πνίγει σέ στενόχωρα 
πλαίσια κάδε ανεξάρτητα κινούμενη δια
νόηση. Συγκεκριμένα δυο πράγματα δά 
μπορούσε κανένας νά περιμένη: μιά δια
φορετική διαρρύδμιση τών οικονομικών 
τού Πανεπιστημίου, ώστε νά μήν παρατη- 
ρήται πιά, όπως εγραφε κ9 ένας άπ τους 
η. κ. καδηγητές τής Σχολής μας,— ό κ.*  Α
δαμάντιου στήν «Πρωίαν — ή τάση για τή*  
χορήγηση τής ανώτατης εκπαίδευσης σε μια 
περιορισμένη ολιγαρχία κι9 άπ ταλλο μέ
ρος νά δοδούν οί προύποδεσεις εκείνες, 
πού δά ήταν ικανές νά βοηδήσουν με κά
δε τρόπο γιά τή δημιουργία μιάς πνευμα
τικής κίνησης, πού άνάλογα δά ήταν δυνα
τό νά παρουσιάζεται σά δημιουργικά δρώ- 
σα τελείωση τής στενής επιστημονικής μόρ
φωσης, γύρω άπ9 τις μεγάλες άξιες μιάς 
δεωρίας τής ζωής. f a

'Άλλοτε δ9 άσχοληδούμε πλατύτερα γι 
αύτά. Σήμερα όμως δέ μπορούμε νά μή ση
μειώσουμε τήν άντιδραστική προσπαδεια 
γιά τήν άφαίρεση άπ9 τό φοιτητη κάδε ε- 
λευδερίας καί τήν κατάπνιξη κάδε προσ- 
πάδειας, πού κάτω άπ9 τό πνιχτικο περι
βάλλον του καί συναντώντας παντού τήν α
διαφορία δά επιχειρούσε μονάχος του να*  
κάμη. Είναι γνωστά τάρδρα εκείνα, που με 
τήν άπαγόρευση ιών συγκεντρώσεων και 
τών διαλέξεων άκόμα χωρίς αδεια καδιε- 
ρώνουν έ'να καδεστώς διανοητικής στασιμό
τητας καί μεταβάλλουν άπ9 τήν άποφη αύ
τή τό Πανεπιστήμιο σέ στρατώνα. Κ9η απο
ξένωση αύτή άπ 9 τις δυνάμεις τής ζωής 
καί τής πραγματικότητας δέ μπορεί να ό- 
δηγήση παρά σέ μιά στειρότητα πνευματική, 
κ9 έ'να πρέπει νά 9χη καδένας ύπ3 όφει 
του : ‘Η πρός τά εμπρός δύναμη τής ζωής 
είναι τόσο άκαταμάχητη κ9 οι άντινομίες
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της δημιουργούν γιά ενα διανοούμενο ανη
συχίες, πού απαιτούν τόσο έπιταχτικά μιάν 
απάντηση σε κάποια σφαίρα ανώτερη άπ*  
τό πρόσκαιρο συμφέρον, πού εχει ό'χι σά 
διανοούμενος, ώστε κάποτε ούτε και τό 
παρόμοιο συμφέρον νά μη μπορή νά υπερά
σπιση. Κ*  οί λαοί εκείνοι πού ετυχε νά έ
χουν τέτοια πνευματική τάξη ήγέτιδά τους 
θά μείνουν πάντα στό περιθώριο τής ζωής 
και τού πολιτισμού.

“ΚΑΤΙ ΣΑΠΙΟ·..,,

Τά πολύ ευγενικά και γιομάτα ένθουσια- 
σμό γράμματα καί λόγια πού ακόυσα και 
πήρα ξαιτίας τοΰ άρθρου μου στό περασμένο 
φύλλο «Οί νεοελληνικές έπιγραφές» μέ συγ- 
κινοΰν βαθιά καί μέ κάνουν νά παραβλέπω 
μέ περιφρόνηση τις συκοφαντικές διαδόσεις 
πού οί καλοθελητές βάλανε σέ κυκλοφορία 
κατηγορώντας άσύστολα τόν Άκαδ. "Ομ’ιλο, 
τό περιοδικό μας καί μένα. Κ’ ευχαριστώ 
θερμά όσους περιβάλλοντάς με μέ τήν άγάπη 
κ’ εμπιστοσύνη τους μοΰ δώσανε άγνωστές 
μου έπιγραφές ή μοΰ εκθέσανε τις απόψεις 
τους γιά τό ζήτημα αυτό — πού μερικές τους 
είναι πολύ άξιοπρόσεχτες.

’Απορώ όμως μά τήν αλήθεια πώς βρέθη
καν άνθρωποι σοβαροί πού νόμισαν ότι μέ τό 
άρθρο μου έκείνο θέλησα νά παίξω σέ βάρος 
τής έπιστήμης καί γιά σκοπό μου αντικειμε
νικό είχα νά κοροϊδέψω τή λεγόμενη «καθα
ρεύουσα». Πρώτα δέν είναι εύκολο ούτε ά- 
κίντυνο νά άσεβεΐ κανένας στήν επιστήμη· 
κ’ ύστερα τής «καθαρεύουσας» δέν τής αξί
ζει ούτε κορόϊδεμα μιά καί ή ίδια κατάντησε 
τόσο θλιβερή.

Και δέν είπα, άν δέν άπατώμαι, πώς γιά 
νά φτιάχνουν οί νεοέλληνες τέτοιες έπιγρα
φές. σάν εκείνες πού δημοσίεψα, μόνο ή «κα
θαρεύουσα» φταίει. Έχω τήν άντίληψη πώς 
επιδρούνε καί άλλοι παράγοντες σοβαροί, πού 
θά δειχτούν πλατιά καί πειστικά σέ δεύτερο 
ίσως άρθρο. Ή υποψία δμως τών «καθα- 
ρευόντων» πώς έμεΐς είχαμε δήθεν τήν πρό
θεση νά κοροϊδέψουμε τήν «καθαρεύουσα» ΰ- 
ποδηλώντας — έστω — πώς γιά τό κατάντημα 
αυτό φταίει αυτή, μάς είναι πολύτιμη ομολο
γία καί τρανή διαπίστωση ότι καί οί ίδιοι 
χάσανε τήν εμπιστοσύνη τους σ’ αυτή, έτσι 
πού νά μπορούν νά ποΰν αλλάζοντας μιά λέ
ξη στή γνωστή φράση τοΰ "Αμλετ «κάτι σά
πιο είναι στήν καθαρεύουσα».

Κ. ΠΡΟΥΣΗΣ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
1) Σπίς 4 τοΰ Φλεβάρη στήν παλιά Πανε

πιστημιακή Λέσχη έγινε έναρξη τοΰ ^Φιλο
λογικού Κύκλου  μέ εισαγωγή στήν «Αλ-  * *

κηστιν» τοΰ Εύριπίδη άπ’ τόν καθηγητή κ· 
Λορεντζάτο.

2) Στις 16 τοΰ Φλεβάρη στή Λέσχη πάλι 
μίλησε ό φοιτητής Β. Μοσχόβης μέ θέμα 
«Σοφιανός, Μηνιάτης, Κοραής».

3) Στις 24 τοΰ Φλεβάρη στήν ίδια αίθου
σα γίνηκε τό πρώτο μάθημα στό φιλολο
γικό κύκλο μέ είσηγήτριες τις δεσποινίδες 
Πουλή καί Καμπάνη.

4) Στήν 1η τοΰ Μάρτη στό αμφιθέατρο 
τοΰ Πανεπιστημίου μίλησε ή καθηγήτρια κ. 
Ρ. Ίμβριώτου μέ θέμα : Ή Αξιολόγηση στήν 
ιστορία.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

— 'Όσα βιβλία λάβαμε τόν περασμένο 
μήνα θά τάναγγείλουμε στό ερχόμενο.

ΊΙέτρι. — Γιά τό βιβλίο πού μάς στείλατε 
θά γράψουμε στό ερχόμενο.

Λΐνο ΙΙολίτη. — Τά κολακευτικά καί εν
θαρρυντικά λόγια Σας μάς στάθηκαν πολύ
τιμη συνδρομή — ήθική· δίπλα σ’ αυτή μάς 
δώσατε καί τήν υλική. Σάς ευχαριστούμε 
καί γιά τις δυό. Σάς γράψαμε συνδρομητή 
γιά ένα χρόνο.

Γ. Ριβίνη. — Είδαμε τό κομμάτι πού μάς 
στείλατε άπό τό «Σχολαστικισμός καί Φιλο
λογία». Γιά νά σχηματίσει όμως ή έπιτρο- 
πή τή γνώμη της είνε άνάγκη νά ξέρει τό 
περιεχόμενο ολόκληρης τής εργασίας Σας, 
άφοΰ μάλιστα, καθώς ό ίδιος σημειώνετε, 
στή συνέχεια θά άσχοληθήτε μέ πολύ σπου
δαιότερα ζητήματα. Περιμένουμε.

Γ. Άναγνωστόπουλο. — Ή επιτροπή Σάς 
παρακαλεί νά άπλουστερέψετε τή φραστική 
διατύπωση τής μελέτης Σας γιά νά βοηθη- 
θή έτσι δ άναγνώστης — άν τελικά δημο
σιευτεί — στήν κατανόησή της, γιατί άλλιώς 
δέν είναι σίγουρο πώς θά ’πιτύχει τό δυσ- 
κολοπαρακολούθητο — ξαιτίας τοΰ στρυφνού 
ύφους — νόημα, πού σέ μερικά μέρη ξεφεύ
γει όλότελα. Τό χειρόγραφο, άν τό χρειάζε
στε, μπορείτε νά τό ζητήσετε άπ’· τήν έπι- 
τροπή.

Β. Τατάκη. Θεσσαλονίκη. — Εύχαριστούμε 
γιά τά καλά Σας λόγια. Τά βιβλία καί. τό 
περιοδικό πού μάς στείλατε θά τ’ άναγγεί- 
λουμε στό ερχόμενο. Ευχαρίστως θ’ άνταλ- 
λάζαμε.

Διορθώματα: Στή μελέτη τού κ. Θεοδω- 
ράτου «Γιά τή Νεοελληνική Φιλολογία» σ. 5, 
στήλη β’, στ. 44 άντί «άρχηγοί» νά διαβαστεί 
«αγωγοί».
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