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[Δημοσιεύουμε ενα μέρος άπό τή διάλεξη τής κ. Ρόζας Ιμβριωτη 
γιά τήν «αξιολόγηση στήν ‘Ιστορία*.  Στή διάλεξη αύτή η ομιλητρια εξε- 
τασε άπό μεθοδολογική άποψη, αν είναι δυνατόν ό ιστορικός, με όλη την 
άπόφασή του νά κρατήσει αυστηρή αντικειμενικότητα, να αποφυγει μια 
κάποια έχτίμηση τών ιστορικών γεγονότων, άφοΰ είναι αναγκασμένος να 
διαλέξει τό σπουδαίο και νά τονίσει τό ουσιαστικό άφίνοντας κατα μέρος 
τό ασήμαντο. Τό θέμα της διαίρεσε σε 7 ενότητες. Δίνουμε την πρώτη, 
δπου εξετάζει κατά πόσο οί δυο εννοιες «εξέλιξη*  καί «πρόοδο*  μπορούν 
νά χρησιμοποιηθούν άπό τόν ιστορικό, άπαλλαγμένες δμως απο κάνε 
άξιολογική κρίση.]

Οί έννοιες «Εξέλιξη» καί «πρόοδο» 
στήν ’Ιστορία.

Είναι σχεδόν άδύνατο νά έξετάσουμε 
τήν 'Ιστορία τής άνθρωπότητας χωρίς νά 
μεταχειριστούμε τίς δυό έννοιες «έξέλιξη» 
καί «πρόοδο». Οί έννοιες δμως αύτές 
κλείνουν μέσα τους μιάν «άξιολογική κρί
ση». Γιατί δ δρος «έξέλιξη» μάς φέρνει 
στό νοΰ μας μιά «τελειοποίηση», μιά «κα- 
λυτέρεψη», καί δ δρος «πρόοδο» στήν ιστο
ρική πορεία φανερώνει μιά κίνηση πρός 
τά έμπρός, πρός τά ανώτερα. Σήμερα εί
ναι οί έννοιες αύτές οί πιό πρόχειρες. Καί 
μαζί αύτή ή καλυτέρεψη, ή τελείωση νο- 
μίζεται πιά σάν κάτι αύτονόητο.

Νομίζω δμως, πώς δ ιστορικός έχει 
ύποχρέωση νά σταθή μέ κριτικό μάτι 
Απέναντι σ’ αύτές τίς έννοιες καί νά τίς 
ξεκαθαρίσει δσο μπορεί περισσότερο άπό 
τήν άξιολόγηση πού φέρνουν μαζί τους. 
Επειδή είτε τίς πάρει σύμφωνα μέ τήν 
άπλοϊκή άντίληψη είτε μέ τή φιλοσο
φική άποψη πάντα γίνονται άφορμή 
νά περιπλεχτή*  σέ προβλήματα άλυτα. 
Γιατί θά ρωτοΰσε κανείς άπό τήν πρώ
τη κιόλας ματιά, αύτή ή πρόοδο πού 
μάς φαίνεται τόσο χειροπιαστή καί πού 
γι’ αύτή δλοι περηφανευόμαστε σέ ποιό 
σημείο παρουσιάζεται; Κατά τί γένηκε 

πιό εύτυχισμένη ή πιά τελεία ή Ανθρωπό
τητα; Άς κοιτάξουμε άπό πιό κοντά τίς 
έννοιες αύτές.

’Αρχικά ή λέξη «έξέλιξη», «evolu- 
tio», σήμαινε δτι κάτι άναπτύχθηκε, ξε
διπλώθηκε, φανερώθηκε πού ήταν κρυμέ- 
νο ώς τά τώρά, μά πού δπωσδηποτε προ- 
ΰπήρχε. Τό άρχικό της νόημα Αντιστοιχεί 
δλότελα μέ τή διδασκαλία γιά τή «συγ- 
γένεση», δπως και μέ τη θεωρία τής 
«προμόρφωσης». Σύμφωνα μέ τις θεω
ρίες αύτές έδίδασκαν οί φυσιολόγοι τοΰ 
17ου καί 18ου αιώνα, δτι άναπτυξη σε 
κάθε δργανισμό σημαίνει τοΰτο μόνο : δτι 
ξεδιπλώνονται, Αναπτύσσονται μέρη και 
δργανα, πού στόν πυρήνα κιόλας ήταν 
έτοιμα,; είχαν προμορφωθή. Υπάρχει 
πριν άπό τήν γέννηση κάθε Ανθρώπου ή 
μικρογραφία του, μάλιστα άπό τήν Αρχή 
τοΰ κόσμου, καί χρειάζεται μόνο να με
γαλώσει γιά νά γίνει δρατή καί νά κατα
λάβει καί νά πληρώσει τή θέση που τής 
άνήκει στήν Ανθρώπινη ζωή. Είναι άντί- 
θετο τοΰτο τό νόημα μέ τήν διδασκαλία 
γιά τήν «έπιγένεση», πού δεχόταν δτι 
δσο μεγαλώνει τό δργανικό δν δλοένα 
μορφώνει πραγματικά νέα δργανα καί γί’ 
αύτό έναντιώνεται στήν έννοια τής έξέ- 
λιξης. 'Ολοένα δμως ή έννοια «έξέλιξη» 
στήν έφαρμογή άνάμεσα στούς αιώνες
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άλλάζει καί πότε γίνεται πλατύτερη καί 
πότε στενότερη. Ομως καί στά μέσα 
άκόμη τοΰ 19ου αιώνα διατηρεί ή έννοια 
κάτι άπδ τήν αρχική της σημασία. 
Όταν δηλαδή μιλούσαν γιά «έξέλιξη» 
είχαν τή συνείδηση, δτι γίνεται μιά πο
ρεία καί δτι δ δρόμος της καθορίζεται ού- 
σιαστικα απο την ιδιαίτερη φύση πού 
Ιχει τδ δν πού έξελίσσεται, άπδ τίς έσώ- 
τερες δυνάμεις καί δεξιότητες της. Κον
τά σ αυτές τίς σκέψεις έδώ κι’ έκεΐ ύπάρ- 
χει καί μιά νατουραλιστική έξελιχτική 
θεωρία, που βλεπει τδ κοσμικό γίγνεσθαι 
σαν τυφλή μηχανική πορεία σύμφωνα μέ 
τίς θεωρίες τοΰ Δημόκριτου καί τών ’Ε
πικούρειων γιά τήν σύγκρουση καί τήν 
απώθηση τών ατόμων. Τέτιες σκέψεις 
συναντούμε στους ύλιστές καί στούς πα- 
ληότερους καί στούς νεώτερους. Αύτές 
δμως μένουν έξαιρέσεις, κυριαρχεί πάντα 
ή θεωρία δπου έχει μέσα της τδν αρχικό 
πυρήνα τής έννοιας.

Σίούς νεώτατους χρόνους μπορεί νά 
πή κανείς, δτι ή έννοια σχεδόν χάνει τά 
ίχνη τής παληάς σημασίας. 'Ολοένα στις 
έπιστήμες φαίνεται σωστή ή άποψη, δτι 
οί διάφορες μορφές πού παρουσιάζουν τά 
δντα κατά τήν κοσμική πορεία μορφώ
νονται καί αρχικά καί τελικά μέσα σ’ 
αυτή. Ελειψε σέ δλο τδ πλάτος τδ κο
σμικό ή παληα κλασική θεωρία τής «δια
τήρησης», δτι δηλαδή τό άληθινδ δν εί
ναι άπόλυτα καθωρισμένο καί αναλλοίω
το. Άφοΰ τδ σύμπαν τδ θεωρούν σάν τε
ράστιο γίγνεσθαι, έλειψε τελειωτικά ή 
ιδέα πώς ύπάρχουν «άπδ τά πριν» έμφυ
τες ικανότητες πού καθορίζουν τήν έξέ
λιξη κάθε όργανισμοΰ. Η νατουραλιστική 
σκέψη τελειοποιεί αύτές τίς βάσεις. Τδ 
σχήμα ^της πού θέλει παντού νά έφαρ- 
μόσει είναι τοΰτο : τά σύνθετα φαινόμενα 
πρέπει νά έξηγηθοΰν σάν προϊόντα πού 
δίνει ή μηχανική ένωση καί άλληλοεπί- 
δραση από απλές δυνάμεις καί στοιχεία. 
Κάθε άλλαγή στά πράγματα πρέπει νά 
θεωρείται σάν άπλή άλλαγή στή θέση καί 
τάξη πού έχουν τά μονωμένα βα
σικά συστατικά στοιχεία, ή φαινομενικά 
ποιοτική άλλαγή πρεπει νά θεωρείται 
σάν άπλή ποσοτική καί έξωτερική.

Οταν σήμερα μιλούν γιά τή θεωρία 
τής έξέλιξης οί περισσότεροι έχουν στό 
νοΰ τους τετιες δαρβινιστικές θεωρίες, 
δπου ή πορεία τοΰ κόσμου νομίζεται 
σάν^ αποτέλεσμα τής μηχανικής αλληλο
επίδρασης άπδ άτομικά στοιχεία καί δυ
νάμεις. ’Ανάλογα ζητούν νά έξηγήσουν 
και τις ανώτερες μορφές τής πνευματικής 
και κοινωνικής ζωής. Τίς θεωρούν σάν 
αποτέλεσμα τής πολυποίκιλης ένωσης 
άπδ βασικές δυνάμεις, πού ένεργοΰν σύμ
φωνα μέ νόμους αύστηρά καθωρισμένους. 
Κάθε έξέλιξη στ® πνευματικό δπως καί 
στό δργανικδ πεδίο γίνεται μέ τήν προσ
αρμογή καί τήν έπιλογή κατά τόν άγώ- 
να γιά τή ζωή.

, Ότι δμως ύπάρχει ένα σχέδιο «άπδ 
τά πριν» γιά τήν έξέλιξη τοΰ κόσμου, 
δτι στδ συμπαν κυριαρχεί μιά σκοπιμό
τητα, πού καθορίζει τήν πορεία καί γε
νικά καί στις έσχατες λεπτομέρειες, είτε 
απορρίπτεται γενικά σήμερα είτε μένει 
δλότελα άκαθόριστο.

Οποιες δμως απόψεις καί νά έχουμε 
τά.αίτια τής έξελιχτικής πορείας, 

είναι άδύνατο κατά τή γνώμη μου νά 
μείνει ή σημερινή αύστηρή έπιστημονική 
γλώσσα στδ παληό νόημα πού είχε ή έν
νοια «έξέλιξη». 'Η νέα αντίληψη γιά τήν 
έννοια αύτή έχει πάρα πολύ ποτιστή μέ 
τήν ^έπιστημονική αύστηρή σκέψη. Τό 
πρόβλημα γιά τίς αιτίες, γιά τίς ένεργοΰ- 
σες δυνάμεις σέ μιά δλόκληρη σειρά άπό 
γεγονότα είναι ένα βαθύ ζήτημα, άλλά 
ένα κατοπινό. Πρώτα ή έρευνα ή έπι
στημονική θά καθορίσει τά γεγονότα τά 
πραγματικά κι’ ύστερα θά ζητήσει νά 
άπαντήσει στις περίπλοκες έρωτήσεις, άν 
ή πρόοδο κυριαρχείται άπό έσώτερες έμ
φυτες ικανότητες, πού σύμφωνα μ’ αύτές 
ξεδιπλώνεται ή ιδιαίτερη φύση στδ κάθε 
δν ή άν στήν πρόοδο αύτή πραγματώνε
ται μιά δποια «’Ιδέα».

Στή συζήτηση αύτή βέβαια δέ θά ξε
καθαρίσουμε τήν έννοια τής έξέλιξης άπδ 
αύτά τά σκοτεινά προβλήματα. Νομίζω 
δμως, πώς δ ιστορικός κάνοντας χρήση 
τής έννοιας θά άφήση κατά μέρος" δλες 
αυτές τίς άμφισδητούμενες σημασίες καί 
θά κρατήσει τά χαραχτηριστικά, πού δέ- 

δέν άποδείχτηκε, δτι άν ώρισμένες έπο
χές δείχνουν αληθινή πρόοδο, δμως άλλες 
ρίχνουν τήν άνθρωπότητα αιώνες πίσω. 
K? δμως ή ιδέα αύτή πήρε κι δλοένα 
παίρνει διαστάσεις καί άπδ άποψη πνευ
ματική—είναι περήφανος δ αιώνας μας 
γιά τά άποχτήματά του, καί άπδ άποψη 
φυσιολογική—οί δαρβινικές θεωρίες μέ τήν 
έξέλιξη τής δργανικής ζωής δλοένα δί
νουν τδ ένδόσιμο γιά μιά καλυτέρεψη.

’Ακόμα καί σέ κύκλους πού δεν πι
στεύουν σέ ένα κοσμικό σχέδιο, από την 
πρόνοια καθωρισμένο, ύπάρχει ή κλίση 
μέ κάθε τρόπο νά δώσουν έναν ένιαΐο 
άπλδ «νόμο τής έξέλιξης», «νόμο τής 
προόδου», πού συχνά παρουσιάζεται έτσι 
ώστε πάλι νά πιέζει τά ιστορικά γεγο
νότα σάν μιά «ά νάγκη», σάν «μοίρα». 
Αύτές οί άντιλήψεις νομίζει κανείς πώς 
κατέχονται άπδ μιά παράλογη ιδέα, πώς 
δ «νόμος τής προόδου»—πού χαρακτηρι
στικό του είναι πάντα ή σκέψη τής προ
οδευτικής καλυτέρεψης—είναι αρχή, πού 
διαφωτίζει αίτιολογικά τδ κοσμικό γίγνε
σθαι. Πρέπει νά προσέξουμε, γιατί είναι 
δλοφάνερο πώς ή «πρόοδο» καθαυτή δέν 
είναι καμιά πραγματική αιτία στήν έξέ
λιξη, παρά δλο τδ γίγνεσθαι πού έμεΐς 
μπορεί νά τδ χαραχτηρίζουμε σάν πρό
οδο είναι άποτέλεσμα τής συνεργασίας 
καί σύμπραξης άπδ ποικίλα διάφορα αί
τια. Συχνά πάλι συμβαίνει σέ πολλούς, 
ένώ στήν αρχή μιλοΰν γιά τήν τυπική 
έξελιχτική πορεία, γιά ένα έμπειρικά νό
μο, ύστερα πάλι ξεχνιούνται καί τδν υψώ
νουν σέ κυρίαρχη Ιδέα τής θεωρίας των.

Βέβαια αύτή ή πίστη σέ μιά μυστική 
δύναμη τής έξελιχτικής ιδέας έχει λί
γους, πολύ λίγους δπαδούς. "Ομως νομί
ζω, πώς ιδιαίτερα τέτιες άσαφεΐς έννοιες 
πρέπει νά τίς άποφεύγουν στήν έργασία 
τους οί ιστορικοί, γιατί σχηματίζουν μ’ 
αύτές σφαλερή άντίληψη γιά τή συνά
φεια τών γεγονότων καί δίνουν «ύπό- 
σταση» σέ άφηρημένες έννοιες. Γι αύτδ 
πολλοί καί μεγάλοι ιστορικοί άποφεύγουν 
συστηματικά τήν έννοια «πρόοδος».

Τό λάθος ίσως πρέπει νά τδ αποδώ
σουμε στή φιλοσοφία τής ιστορίας, που 
δογμάτιζε συχνά άπδ τδν καιρό τοΰ Αύ-

χονται δλοΓ. δτι δηλαδή «έξέλιξη» είναι 
•ή όλοένα άδιάχοπη άλλαγή προς μιά 
ώριαμένη κατεύ&ννοη. Κι δταν μιλει 
νι αύτή θά πρέπει νά έννοεΐ μεταβολές 
στήν πορεία, πού άσφαλώς προκαλοΰνται 
καί καθορίζονται άπδ «έξωτερικές» επι
δράσεις.

Συχνά ή έννοια «έξέλιξη» ταυτίζεται 
μέ τήν έννοια «πρόοδο», θά ξεχωρίσω 
δμως αύτές τίς έννοιες, γιατί ή< δεύτερη 
μέ τήν άμεση «άπδ τά πριν» ώρισμένη 
άξιολογική έχτίμηση πού περικλείνει γεν
νά ένα σωρό δύσκολα προβλήματα. Καί 
ακόμα δέν είναι δυνατό, δπως θά δοΰμε, 
νά τήν άποχωρίσουμε άπ αύτή τήν αξιο
λόγηση. Πολλοί προσπάθησαν να άπαλ- 
λάξουν τήν έννοια «πρόοδο» άπδ κάθε 
άξιολογική κρίση. "Ομως δπως και νά 
γίνει τό γλωσσικό μας αίσθημα τήν έπι- 
βάλλει, γιατί ή λέξη «πρόοδο» σύμφωνα 
μέ τήν έτυμολογία της σημαίνει ένα γε
γονός τής κοινής πείρας, τδ γεγονός τής 
πορείας πρός τά έμπρός, τής αύξησης, τής 
μετάβασης άπδ μιά κατάσταση κατώτερη 
σέ μιάν άνώτερη κι’ αύτδ μέ τρόπο αργό 
καί άδιάκοπο.

'Η έννοια λοιπόν «πρόοδο» έχει μέσα 
τής τδ νόημα τής καλυτέρεψης. "Ολοι οί 
συγγραφείς τοΰ 19συ αιώνα έγραφαν μέ 
τήν πεποίθηση, δτι τουλάχιστο στις γε
νικές γραμμές γίνεται κάποια πρόοδο. σέ 
έλα τά πεδία. Μάλιστα ή «πρόοδο» δλης 
τής φύσης καί τής ανθρωπότητας σέ δλο- 
ένα άνώτερες μορφές ζωής θεωρήθηκε δ 
βασικότερος νόμος γιά δλο τδ «είναι». 
'Γπάρχει μιά κρυφή δύναμη γι αύτούς, 
πού σπρώχνει λαούς καί άτομα μέ τή θέ
λησή τους ή καί χωρίς αύτη πρός ένα 
ώρισμένο σκοπό. ’Ετσι ή πρόοδο έπαιρνε 
τδ χαραχτήρα μοίρας, μπορεί εύλογημέ- 
νης γιά τίς μέλλουσες γενιές, άλλά τρο
μαχτικής στήν τυφλή της αναγκαιότητα. 
Δέν μπορεί λοιπόν δ ιστορικός νά κρατή
σει τήν έννοια αύτή σάν μιά «άπδ τά 
πριν» διαπιστωμένη προϋπόθεση. Τετιες 
απόψεις δδηγοΰν σέ μονόπλευρες, αυθαί
ρετες έρμηνεΐες. 'Η ιστορική έπιστήμη 
πρέπει νά έξετάσει έμπειρικά τά διάφορα 
γεγονότα καί νά δει άν καί ποΰ σημειώ
νεται πραγματική πρόοδο. Πόσες φορές
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γουστίνου, πώς γίνεται μιά άπόλυτη πρό
οδο. Οί περισσότεροι φιλόσοφοι της 'Ιστο
ρίας κάνουν διπλή ένωση άπό δυό 
άρχές τέλεια άνάμεσά τους αντιφα
τικές. Τό άτομο, ύποστηρίζουν, είναι τε
λείως έλεύθερο στήν ένέργειά του, καί 
μαζί βεβαιώνουν, 'δτι ύπάρχει δλόκληρο 
σχέδιο κοσμικό άπό τά πριν πού πραγμα
τώνεται. Μέ τέτιες προϋποθέσεις δμως τό 
νιώθουμε πώς δέ μπορεί ή ίστορία νά στη- 
ριχτή ώς έπιστήμη. Καταλαβαίνω πώς μάς 
είναι άναγκαία ή «πίστη» αύτή πού πη
γάζει άπό ψυχολογικά έλατήρια καί πού 
μπορεί νά είναι καταστάλαγμα ύστερα 
άπό βαθύτατους φιλοσοφικούς στοχασμούς, 
πάντα δμως μένει «πίστη», πού δέ μπο
ρεί νά γίνει ή «άπό τά πριν» προϋπό
θεση τής έπιστημονικής έρευνας. "Ολοι 
ξέρουμε πόσο ή προσπάθεια αύτή, άπομει- 
νάρι Έγελειανό, παραμόρφωσε τήν 'Ιστο
ρία. Ή προσπάθεια νά άποδειχτή, δτι ή 
έξέλιξη έτσι έπρεπε νά γίνει, δπως έγινε 
καϊ δτι έκεΐνος πού κάθε φορά ένίκησε αύ- 
τός είχε καί τό «ύψιστον ιστορικόν δί
καιον» ώδήγησε σέ άτοπους συλλογι
σμούς και συμπεράσματα. Γιατί άν ώ- 
ρισμένα θλιβερά γεγονότα τής ιστορίας 
συντέλεσαν νά καλυτερέψει δ πολιτισμός, 
δμως θά ήταν παράλογο νά ύποστηρίξου- 
με, δτι ή έπικράτηση τών Μογγόλων καί 
τών Τούρκων πάνω σέ πολύ περισσότερο 
προοδεμένους λαούς ήταν κέρδος γιά τήν 
ιστορική έξέλιξη τής άνθρωπότητας. Γε
νικά δλες αύτές οί προσπάθειες δέ μπο
ρούν νά στηριχτούν έπιστημονικά.

"Ομως καί ή νατουραλιστική σκέψη 
δέ μπορεί νά ύποστηρίξει μέ έπιτυχία 
καϊ συνέπεια, δτι γίνεται γενική πρόοδο 
σύμφωνα μέ «άπό τά πριν» ώρισμένες αι
τίες. Συχνά καϊ σ’ αύτή φανερώνεται ή 
πίστη στήν πρόοδο καί στηρίζεται στις 
εύεργετικές ένέργειες τής πάλης γιά τήν 
ύπαρξη. Αύτές οί ένέργειες, λένε, άναγ- 
κάζουν σέ άνώτερες καϊ τελειότερες μορ
φές ζωής. ’Αλλά κι δταν δεχτούμε, πώς 
κάθε όργανισμός προσαρμόζεται δλοένα 
τελειότερα στό «περιβάλλον» καϊ στις 
συνθήκες τής ζωής, πάλι πρέπει νά έξε- 
τάσουμε άν καϊ κατά πόσο αύτή ή δλο- 
να μεγαλύτερη προσαρμογή μπορεί νά 

θεωρηθή και πρόοδο. Γιατί δέ βγαίνει 
γιά συνέπεια, δτι σέ δλες τϊς περιπτώ
σεις γίνεται τελειοποίηση. Έπειτα κι έδώ 
πάλι χωρίς νά τό θέλουμε παρασυρόμα
στε σέ άλλα προβλήματα. "Οπως λ. χ. 
αύτή ή πρόοδο αύξαίνει τήν εύτυχία; Μή 
πως μαζί μέ τήν εύτυχία δέ μπορούμε 
νά πιστοποιήσουμε δτι μεγάλωσε κι ή 
εύαισθησία στούς πόνους; Καϊ χίλια άλλα 
προβλήματα περίπλοκα. Μέ δυό λόγια 
θά έπρεπε πρώτα νά κανονιστή τό κριτήριο 
δπου θά μετρηθή ή πρόοδο κι ύστερα νά γί- 
νη ή έχτίμηση τής πραγματικής ιστορικής 
έξέλιξης σύμφωνα μ’ αύτή.

Δέν άρνοΰμαι μάλιστα δτι τέτιες σκέ
ψεις φέρνουν στό έρώτημα, μήπως δλη 
αύτή ή θαυμάσια έλπίδα καϊ ιδέα γιά 
τήν προοδευτική έξέλιξη τοϋ κόσμου στη
ρίζεται σ’ ένα είδος παράξενης, χαρα- 
χτηριστικής αύταπάτης. ’Αλλιώς δέν έξη- 
γεΐται, πώς αύτή ή άντίληψη γιά τήν 
πρόοδο τοΰ κόσμου καί ή περιγραφή αύ- 
τοΰ τοΰ τέλους μέ τά ωραιότερα χρώματα 
μδος ικανοποιεί δλους τόσο πολύ. Κι δμως 
γενεές έπί γενεών πέρασαν χωρίς τήν 
έλάχιστη ικανοποίηση, χωρίς τόν παρα
μικρό μισθό γιά τόν τόσο άγώνα καί τήν τό
ση μεγάλη ύπηρεσία τους. Δέν θά άναφέρω 
τις πολλές προσπάθειες πού γένηκαν νά 
στηρίξουν τό νόμο τής προόδου μέ άντι- 
κειμενικό καϊ έμπειρικό δρόμο.

Ύπό δποιαδήποτε μορφή δ δρος «πρό
οδο» κλείνει μέσα του τήν έννοια τής 
καλυτέρεψης, τής τελειοποίησης. Μέ μόνο 
τό νόημα τής διαφοροποίησης δέ θά μπο- 
ροΰσε νά βοηθήσει τόν 'Ιστορικό σέ τί
ποτα άφοΰ δέ θά μποροΰσε νά διακρίνει 
μ’ αύτή τό σημαντικό άπό τό άσήμαντο. 
Γενικά ή έννοια αύτή στήν ιστορική έπι
στήμη μόνο προβλήματα άλυτα μπορεί 
νά γεννά. Γιατί άπό τήν πρώτη στιγμή 
κιόλας αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά δια
φωτιστούμε άν ή πορεία τής άνθρωπότη
τας καί τών λαών είναι μιά σταθερή 
πρόοδε ή σέ πολλά σημεία είναι καθαρή 
όπισθοδρόμηση.

ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΟΤΗ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ I. ΡΩΜΑΝΟ

Ό κ. Π. Τζωρτζής είχε τήν καλωσύ- 
νη νά μοΰ δώσει τόν περασμένο χειμώνα 
στήν Κέρκυρα τήν άλληλογραφία τοΰ 
θείου του I. Ρωμανού, πού άποτελεΐται 
άπό έκατοντάδες γράμματα- τά γράμμα
τα αύτά έχουν άνάγκη άπό ειδική έπι- 
στημονική μελέτη, γιατί προέρχονται άπό 
τούς πιό σημαντικούς ιστορικούς καϊ σο
φούς τοΰ 19ου αιώνα. ’Αναφέρω τόν Γερ
μανό μεσαιωνοδίφη Hopf, τόν Γάλλο νεο
ελληνιστή Legrand, τόν Γερμανό γεω
γράφο Partsch, τόν ’Ιταλό ιστορικό Sal

Φίλε Κ*  ’Ρομανέ
'Ρομέϊκα πραμματα ! προχ&ές οι 

έγδότες τοϋ Καποδιστρια*  μοϋ έστείλανε τό &ρύ·ρο μου 
κουτσονώρικο, ώστε έγώ ήύέλησα νάν τό δώσω έδώ, 
καϊ τοϋς τό έπίστρεψα δπίσω, — καϊ σήμερα μοϋ 
στέλνουνε τήν ώρά τοΰ άρ&ρου μου, χωρίς τό Άρ&ρο, καί.... 
καϊ τϊ νάν τήν κάμω ; ’Αλλά μήτε συ δέ μοϋ 
έγραφες μιά λέξη είς άπάντηση τοϋ γράμματός μου. 
Μήπως είσαι κακοφανισμένος μ' έμένανε ; "Αν 
είναι τοϋτο, δέ ϋ·έλω άφήσω κανένα μέσο έως δτου 
νά σέ έξιλεόσω, έπειδή μοϋ κάνει τιμή νά σέ έχω 
φίλο, καϊ ϋ'έλω άκολού&ως νά σ' έχω φίλο.— Μά 
ξανάρχομαι στόν «Καποδιστρια»— Πρέπει νά έλαβες 
τά έξη πρώτα φύλλα, ποϋ σοϋ έπίστρεφα έπειδή 
κουτσονώρικα,— τώρα δμως ποϋ έχω καϊ τήν ώρά, 
σέ παρακαλώ νά μοϋ στείλης κ’ έκεΐνα τά πρώτα 
ποϋ έχουνε τό σώμα, καί ϋ·έλει πασχίσω νάν τά 
κάμω ένα, δίνοντάς τα εις τούς φίλους τά δύο άντάμα. 
Δέν ήξέρω νά σοϋ είπώ τίποτες νεότερο, 
έπειδή δέν έλαβα γράμμα σου, ώστε νά άποκριϋ'ώ 
εις αύτό. — Σοϋ δίνω δ&εν τήν καλή νύχτα, έπειδή 
νύχτα τώρα πλέον, καϊ σοϋ λέγομαι

ό φίλος

Άνδ. Αασκαράτος

Όσο γιά τόν Αασκαρατο είναι άρκετά 
γνωστός· θά γράψω λίγα λόγια γιά τόν 
ιστορικό I. Ρωμανό, πού στούς περισσο
τέρους δέν είναι καί πολύ γνωστός, 'Ο 
I. Ρωμανός γεννήθηκε στά 1836 στήν 

Περιοδικό που έβγαινε τήν εποχή έκείνη στήν Κέρκυρα.

vatore καϊ τούς δικούς μας Χιώτη, Σ 
Αάμπρο καί Λασκαράτο.

’Από τήν άλληλογραφία αύτή φαίνεται 
ή μεγάλη έπιστημονική άξια τοΰ Ρωμα- 
νοΰ, γιατί δλοι οί άνωτέρω του ζητοΰν 
πληροφερίες γιά νά γράψουν τά διάφορα 
έργα τους. Ξεχωρίζω δέ ένα άπό δλα τά 
γράμματα, πού είναι άζιόλογο, γιατί 
σ’ αύτό φαίνεται ή έκτίμηση πού είχε δ 
Λασκαράτος πρός τόν Ρωμανό· έχει δε ώς 
έξης:

Κεφαληνία 29 νοεμβου 73

Κέρκυρα πού ήταν τότε πρωτεύουσα τής 
Ίονίου ’Ακαδημίας πού ίδρυσε δ φιλελ
ληνισμός τοΰ Γκύλφορδ- άνθοΰσε σ’ δλη 
της της τή χάρη τήν έποχή έκείνη ή 
Κερκυραϊκή σοφία καί ήταν στή μεγάλη 
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τους δράση οί Σολωμός, Μουστοξύδης, 
Βράϊλας, Άσώπιος, Φαρμακίδης, Πολυ- 
λάς, Μαρκοράς, πού τούς ακολούθησαν 
ύστερα μαθητές καϊ θαυμαστές των οί 
Κονεμένος, Χρυσόμαλλης, Καλοσγοΰρος, 
Μαβίλης, Κεφαληνός και Θεοτόκης. "Ο
λες οί μεγάλες φιλοσοφικές, πολιτικές καί 
πνευματικές ιδέες τοΰ 18ου αιώνα είχαν 
εδρει βαθειά απήχηση στά πνεύματα τών 
έφτανησίων σοφών· είχαν σ’ αύτό συντε- 
λέσει οί στενές σχέσεις μέ τήν ’Ιταλία και 
των λοιπή Εύρώπη, οί σπουδές των στά 
πανεπιστήμια τής Δύσης καϊ ή διαμονή 
μεταξύ των πολλών ξένων σοφών δπως δ 
Γκύλφορδ, δ Πάολο Κόστα, δ Ριγγάλδι, 
δ θωμαζέο καϊ άλλοι πού οί· περισσότεροι 
τήν έλάτρευσαν τήν 'Ελλάδα καϊ έργά- 
σθηκαν γιά τήν ήθική καί πνευματική της 
άνάπλαση.

Ό Ρωμανός ήταν στήν ήλικία δ νεό
τερος άπό τήν πρώτη σειρά τών σοφών 
πού έργάσθηκαν τόν 19ον αϊώνα στή Κέρ
κυρα- ήταν προικισμένος μέ δξύ κριτικό 
μυαλό καϊ έδειξε άπό μικρός μεγάλη έπί- 
δοση στά γράμματα Ό Ρωμανός άπό μι
κρός κατέγινε στήν ιστορική έρευνα’ καί 
πρό παντός προσπάθησε νά έρευνήση τόν 
Μεσαιωνικό Ελληνισμό, πού είναι τό ά- 
φανέστερο μέρος τοΰ ’Εθνικού μας βίου, 
έχοντας πάντοτε πολύτιμο δδηγό τόν μέ- 
γα ιστοριοδίφη Άνδρέα Μουστοξύδη.

Τά έργα τοΰ Ρωμανοΰ είναι αρκετά γιά 
τό χρόνο πού έζησε καϊ πού τοΰ άφηνε 
διαθέσιμο τό βαρύ δασκαλικό του έργο- έ- 
πίσης είναι ίκανά νάμάς αποδείξουν τό έπι
στημονικό πνεϋμα πού έκυριάρχει στις έ- 
ρευνές τον είναι γιά μάς σήμερα άξιοθαύ- 
μαστο, πώς ένώ δ Ρωμανός αφιέρωνε τόσο 
χρόνο γιά τό κουραστικό έπάγγελμα τοΰ 
δασκάλου, έπρόφθανε νά γράφη καί νά 
δημοσιεύη άρκετά έργα.

Τό έργο πού έκανε γνωστό τόν Ρωμα
νό σ’ δλο τόν τότε έπιστημονικό κόσμο 
είναι ή «Ιστορική μελέτη περί τής έν 
Έλλάδι Φραγκοκρατίας καί τών Παλα- 
τίνων Κομητών Ούρσίνων» οίκου πού έπί 
200 χρόνια κυριαρχούσε τών Ελληνικών 
νήσων καϊ πού οί τελευταίοι απόγονοι 
αύτοΰ ήταν κά’ι δεσπόται τής ’Ηπείρου. 
'Η μελέτη αύτήείναι μπροστά άπότή με

λέτη πού μετέφρασε άπό τήν Γερμανική 
δ Ρωμανός τοΰ Γερμανού μεσαιωνοδίφη 
Hopf «Γρατιανός Ζώρσης». Περιέχει 
σπουδαίες ειδήσεις γιά τήν Λευκάδα πού 
έμειναν σκεπασμένες ύπό τόν μέγα όγκο 
τής μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας τοΰ Ersch 
καϊ Cruber καϊ σ’ αύτές δ μεταφραστής 
έπρόσθεσε πολλές σημειώσεις και διορθώ
σεις· ή ιστορική αύτή μελέτη χωρίζεται 
σέ δύο μέρη- τό μέν πρώτο πραγ
ματεύεται γιά τήν καθόλου Φραγκοκρα
τία καί θίγει δλα τά κεφαλαιώδη ζητή
ματα τής περιόδου έκείνης, τό δέ δεύτερο 
περί τών Παλατίνων Κομήτων Ούρσίνων 
αύθεντών Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου καί 
άποτελεΐ μιά άπό τις σπουδαιότερες ειδι
κές πραγματείες πού γραφήκανε γιά 
τήν Φραγκοκρατία.

Στά 1889 έδημοσίευσε τήν σπουδαία 
ιστορική πραγματεία γιά τήν πόλη τοΰ 
Βουθρωτοΰ, δπου γράφει τήν ιστορία τής 
πόλεως αύτής άπό τή προσφυγή της στήν 
Ρωμαϊκή συμμαχία(229 π.Χ.)μέχρις δτου 
τήν κατέλαβε δ Άλη Πασσάς (1798 μ. X.)

Άλλα έργα τοΰ Ρωμανοΰ είναι ή ιστο
ρική πραγματεία έπιγραφομένη «Άγιος 
Ίάσων και Σωσίπατρος καί οί έν Κερκύ
ρα άρχαιότατοι Χριστιανικοί ναοί».

Επίσης ή διατριβή πούέπιγράφεται«Δη
μοσία Κερκυραϊκή πράξις Λατινιστί συν
τεταγμένη περί άποδόσεως έθελοδούλων 
έκ Βαγενετίας τής Ηπείρου, δυναστεύον- 
τες έν Κερκύρα τοΰ Ταραντίνου ήγεμόνος 
Φιλίππου τοΰ Β'.»

"Εγραψε έπίσης τήν πραγματεία πού 
είναι αξιόλογη γιά τήν πρωτοτυπία της 
«Ή Έραϊκή κοινότης έν Κερκύρα» καϊ 
τήν βιογραφία τοΰ ιεροδιδασκάλου Άν- 
δρέα Ίδρωμένου.

Τό τελευταίο έργο τοΰ Ρωμανοΰ είναι 
«τό Δεσποτάτον τής ’Ηπείρου» πού έφε
ρε σέ πέρας δλίγο πριν πεθάνη Στό έρ
γο αύτό δ Ρωμανός πραγματεύεται τις 
περιπετειώδεις ιστορικές τύχες τής ’Η
πείρου έπί 250 χρόνια, άπό τήν ίδρυση 
σ’ αύτή τοΰ Δεσποτάτου ύπό Μιχαήλ 
Αγγέλου τοΰ Νοθογενή υίοΰ Ίωάννου 
Αγγέλου και Θεοδώρας τής Κομνηνής 
(1274), μέχρις τής ύποταγής αύτοΰ στούς 
Τούρκους (1449).

’Εκτός άπό τά άνωτέρω έργα δ Ρωμα
νός δημοσίευσε πολλές ιστορικές πραγ
ματείες στά έκδιδόμενα τότε περιοδικά 
Πανδώρα, Πλάτων, Αττικό Ημερολόγιο, 
καί στις έφημερίδες "Ωρα, Ήώ, Ρήγας 
Φεραΐος, Έλλην.

Ό Ρωμανός ένώ ήταν έτοιμος νά τε
λειώσει τήν Ιστορία τής Έφτανήσου καϊ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY ALFRED ADLER

Άπό τόν περασμένο Γενάρη έκαμε τήν 
έμφάνισή του στόν τόπο μας ένα καινούργιο 
περιοδικό «'Η ’Ατομική Ψυχολογία», πού τό 
έκδίδει ό κ. Μωραΐτης, μαθητής τοΰ Adler, 
μέ σκοπό τή διάδοση καί έφαρμογή τών ιδεών 
τοΰ δασκάλου του.

Κατ’ αρχή θά δεχτούμε μέ ευχαρίστηση 
κάθε καινούργια θεωρία, φτάνει ή υποστήριξή 
της νά συνοδεύεται καί μέ τόν απαραίτητο 
κριτικόν έλεγχο, γιατί μιά θεωρία, δσο κι’ 
άν μας ικανοποιεί, δέ μπορεί νά είναι παρά 
μιά φάση τής έπιστημονικής εξέλιξης, μιά 
βαθμίδα άπό τήν οποία τό ανθρώπινο πνεύ
μα θά περάσει γιά νά τραβήξει πιό έμπρός. 
Τήν κριτικήν αΰτήν έργασία, ή οποία, καθο
ρίζοντας τις έλλείψεις τής θεωρίας, ανοίγει 
τό μονοπάτι πού οδηγεί στήν πρόοδο, ούτε 
στά τωρινά έργα τοΰ κ. Μωραΐτη τή βλέπου
με, οΰτε στά περασμένα τήν παρατηρήσαμε : 
Τό 1928 ό κ. Μωραΐτης έδημοσίεψε ένα βι
βλίο γιά τόν Freud. ’Οπαδός, τότε, τής ψυ
χανάλυσης, μάς παραθέτει καί μερικές πα
ρατηρήσεις δικές του, γιά νά μάς αποδείξει 
πώς οί θεωρίες τοΰ Freud εΐναί σωστές. 
Μετά δυό χρόνια δημησιεύει ένα βιβλίο γιά 
τόν Adler. ’Οπαδός, τώρα, τής ’Ατομικής Ψυ
χολογίας προσπαθεί, μέ παρατηρήσεις και
νούργιες, νά μάς αποδείξει δτι αΰτήν τή φο
ρά οί θεωρίες τοΰ Adler είναι οί σωστές. 
Καί έτσι ένώ οΰτε στό πρώτο βιβλίο άμφι- 
βάλλει γιά τόν Freud, οΰτε στό δεύτερο δι
καιολογεί τή μετάπτωσή του πρός τόν Adler, 
δ κ. Μωραΐτης κατορθώνει ώστε οι θερα
πείες του νά άποδείχνουν, πριν τό 1928, πώς 
έχει δίκιο δ Freud καί μετά τό 1928, πώς έ
χει δίκιο ό Adler. Καί ένώ στό ένα έχει πε
ποίθηση δτι «τήν βαθυτέραν οΰσίαν τών ψυ
χικών φαινομένων» την άποκάλυψε δ Freud, 1 
στό άλλο τήν οΰσίαν αΰτήν τήν αποκαλύπτει 
δ Adler.

1 Έξ άλλου αυτά δέν άνήκουν στόν Adler. 
Ή υπόκριση τών υστερικών ήταν γεγονός 
παραδεγμένο πολύ πριν άπό τόν Meynert δ 
όποιος ήταν καθηγητής τοΰ Freud. "OSo γιά 
τό συναίσθημα τής μειονεχτικότητας, ό πρώ
τος πού τό έμελέτησε καί μάλιστα χωρίς νά 
πέσει στις υπερβολές τοΰ Adler είναι δ Pierre 
Janet. Είναι άνακριβές λοιπόν δτι ή άνακά- 
λυψή τους άνήκει στόν Adler. Ό Adler μόνο 
τά έγενίκεψε. Καί θά δούμε πώς κάθε του 
γενίκεψη είναι καί ένα παραπάτημα’

Καί δμως Adler καί Freud είναι, ώς πρός 
τά συμπεράσματά τους, δύο αντίποδες. Άν

1 Ή Ψυχανάλυσις : Σελ. 114. 

ιδιαίτερα τής Κέρκυρας άπέθανε στις 
24 Μαρτίου- τοΰ 1892 άπό αιφνίδιο θάνα
το μέσα στό δωμάτιό του, ένώ διάβαζε 
τόν Β'. τόμο τής Έφτανησιακής 'Ιστο
ρίας τοΰ Χιώτη, γιά μεγάλη βλάβη τής 
'Ελληνικής Επιστήμης, πού μέ τόν θά
νατο τοΰ Ρωμανοΰ έχασε μιά σπουδαία 
προσωπικότητα.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ! ΠΡΟΒΑΤΑ!

σέ μερικά σημεία πραχτιχα συμφωνούν, άν 
ή μέθοδό τους κάπως συγγενεύει, οί θεωρίες 
τους συγκρούονται άναπόφευχτα καί αθερά
πευτα : 'Ο Freud, ντετερμινιστής, έφαρμόζει 
τήν αιτιότητα τόσον αΰστηρά, πού συχνά 
δυσκολευόμαστε νά τόν παρακολουθήσουμε. 
Ό Adler δέχεται τήν έλευθερία καί χρησι
μοποιεί παντού τή σκοπιμότητα. Στόν Freud 
ή ψυχική ένέργεια έξετάζεται καί ποσοτικά, 
σά μιά μορφή τής φυσικής ένέργειας καί γιαυ- 
τό ή θέση του συμβιβάζεται μέ τις μονιστικές 
απόψεις τοΰ Σύμπαντος. 'Ο Adler, δυϊστής, 
τασκευάζει ένα δικό του είδος ψυχοφυσικής 
αλληλεπίδρασης, δπου τό ψυχικό όργανο δ- 
δηγεΐ κατά βούληση τό σώμα. Τέλος δ Freud 
εδραιώνει τήν ψυχολογία του-πάνω στήν 
άρχή τής ήδονής, ένώ ό Adler χρησιμοποιεί 
τήν τάση πρός δράση.

Τήν κολοσσιαίαν αΰτήν άντίθεση στό θεω
ρητικό πεδίο δέ μπορεί δ μελετητής τοΰ Adler 
και τοΰ Freud νά τήν παραβλέψει. Πρέπει 
νά νοιώσει βαθιά πώς Φρο’ύδισμός δέν είναι 
μόνο τό δ,τι π. χ. οί άποτυχημένες ένέργειες 
έχουν έννοια κρυφή,ή δτι τά όνειρα είναι φαι
νόμενα νευρωτικά μέ σεξουαλικό συνήθως χα- 
ραχτήρα.Καί πώς’Αδλερισμός δέν είναι μόνο τό 
γεγονός .ότι δ υστερικός υποκρίνεται ή δτι 
τό παιδί προσπαθεί νά αντισταθμίσει τή 
μειονεχτικότητά του μέ μέσα θεμιτά καί αθέ
μιτα. 1 "Οπως καί οί δύο αΰτοί ψυχολόγοι 
δέν περιορίστηκαν στήν έφαρμογή τής α ή 
τής β θεραπευτικής μεθόδου οΰτε έσταμάτη-
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σαν στά έπί μέρους πορίσματα της ίδιας τους 
έπιστήμης, άλλα τουναντίον απλώθηκαν και 
σιγά-σιγά άπό γενίκεψη σέ γενίκεψη έσχη- 
μάτισαν καί άπό μιά δική τους γενική θεω
ρία γιά τόν άνθρωπο, γιά τόν πολιτίσμό, γιά 
τη ζωή, έτσι καί ό κριτικός τους ή ό οπα
δός τους, άν θέλει νά κάμει έργο έπιστημο- 
νικό, είναι υποχρεωμένος νά τούς παρακο
λουθήσει καί, άν μπορεί, νά τούς εξελέγξει.

Τέτοια προσπάθεια δέ θά τή βρούμε στά 
βιβλία τού κ. Μωραΐτη καί γιαυτό τόν βλέ
πουμε νά μεταπηδφ άπό τή μιά θεωρία στήν 
άλλη καί νά νομίζει δτι τά πειράματά του 
επικυρώνουν πότε τόν Freud καί πότε τόν 
Adler. Γιαυτό καί σήμερα μέ μιά καλή πίστη 
πού, ύπό άλλους όρους, θά θαυμάζαμε, αναλα
βαίνει νά γίνει στόν τόπο μας ’ό απόστολος 
ιδεών καθυστερημένων, πού άλλες τελειωτι
κά καταδικάστηκαν, 1 άλλες μέρα μέ τή μέ
ρα σβύνουν καί άλλες—αυτό είναι τό χει
ρότερο — έμποδίζουν τήν έπιστημονική πρόο
δο. 2 Λέγοντας αύτά έννοώ τόν Adler τόν με
ταφυσικό καί όχι βέβαια τόν Adler τόν ιδρυ
τή τών σταθμών γιά τήν ηθική τόνωση τών 
αδύνατων παιδιών. Τήν κοινωνικήν αυτή δρά
ση τού Adler τήν έχτιμούμε μέ όλη μας τήν 
καρδιά, αλλά φροντίζουμε νά ξεχωρίσουμε 
τόν φιλάνθρωπο, τόν πραχτικό θεραπευτή, 
άπό τόν θεωρητικό τής έπιστήμης.

1 "Οπως π. χ. ή ερμηνεία τής ουσίας τής 
Ψ*>χής μέ στοιχεία κινητικά πού ανήκουν 
στό χώρο.

2 "Οπως π. χ. ή έννοια τής σκοπιμότητας. 
Ή ούσία της έγκειται στό νά λέμε δτι ένα 
φαινόμενο συμβαίνει γιατί έχει τάση νά συμ- 
βή. Είναι λοιπόν μιά ταυτολογία πού δίνει 
τήν παραίσθηση τής έξήγησης καί επομένως 
παρεμποδίζει τήν έξήγηση τού φαινομένου μέ 
τούς νόμους πού διέπουν τή φύση.

3 ’Ατομική Ψυχολογία. Τέλος τού προλόγου.

Μολον τούτοό κ.Μωραΐτης ισχυχίζεται ότι οι 
θεωρίες τού Adler έπέρασαν άπό τό «καθαρτή
ριο τής ζωντανής του πείρας».3 Καί έπειδή κα
θαρτήριο θεωρεί τις παρατηρήσεις του καί τις 
θεραπείες του, θά ρωτήσουμε : Τί Αποδείχνουν 
οί «θεραπείες» πού κάμνει ή ό κ. Μωραΐτης 
ή δ Adler ή ό Freud ; "Οτι ή υποβολή είναι 
μέσο θεράπείας πού συχνά έπιτυχαίνει. Τί
ποτε περισσότερο. Γιά νά γίνει αυτό καλύτε
ρα άντιληπτό άς μού έπιτραπή ή ακόλουθη 
σύγκριση : "Οπότε ό Charcot, ό περίφημος 
Γάλλος νευρολόγος καί ψυχίατρος τού τέλους 
τού περασμένου αιώνα έβλεπε νά τού παρου
σιάζεται καμμιά θρησκόληπτη υστερική, τήν 
έστελλε στή θαυματουργή Notre Dame de 
Lourdes. *H  υστερική έπήγαινε καί τις πε
ρισσότερες φορές γιατρευόταν. "Οσο λοιπόν ή 
θεραπεία αύτή άποδείχνει πώς έγινε θαύμα, 
άλλο τόσο καί οί θεραπείες τού Adler άπο
δείχνουν πώς οί βασικές ψυχολογικές του 
θεωρίες είναι σωστές.Τό δτι δηλαδή ό κ. Μωρα- 

ΐτης κατάφερε μέ τόν καλό του'τρόπο νά μετα- 
βάλει έναν ηλίθιο σέ ηλίθιο κατά τό ήμισυ,1 
δέ σημαίνει καθόλου δτι π. χ. τό συναίσθη
μα τής μειονεχτικότητας είναι φαινόμεν· 
πρωτογενές καί δχι δευτερογενές. Γό δτι δ 
Adler έπίσης καταφέρνει μέ τήν υποβολή καί 
μέ τήν πειθώ νά γιατρεύει πολλούς νευρωτι
κούς, αύτό δέ σημαίνει ούτε πώς ή ορμή του 
έγώ βρίσκεται στή βάση τών ψυχολογικών 
καί βιολογικών φαινομένων, ούτε δτι ή ού
σία τής ψυχής έγκειται στήν κίνηση.

Επομένως, στις περιπτώσεις τουλάχιστον 
τών τέτοιου είδους θεραπειών, τό κριτήριο 
τής ζωντανής πείρας τού κ. Μωραίτη δέν ά- 
ποδείχνει τό βάσιμο τών θεωριών τού Adler.

Πού λοιπόν έβασίστηκε ό Adler γιά νά τις 
διατυπώσει ; ϋου&ενά. Τις δέχεται a priori 
καί δχι μόνο δέν τις δικαιολογεί, άλλά φαί
νεται σάν νά μήν υποπτεύεται καν δτι έχει 
τήν υποχρέωση νά τις δικαιολογήσει. Παρα
θέτουμε τις κυριώτερες :

1) Τό συναίσθημα τής μειονεχτικότητας εί
ναι τό πρώτο συναίσθημα πού νοιώθει τό μω
ρό δταν έρχεται στόν κόσμο.

2) Τό συναίσθημα τούτο Αποτελεί άντίδρα- 
ση σέ μιάν ορμή τού έγώ έμφυτη, πρωταρχι
κή, σκόπιμη, πού δρφ δχι μόνο ώς φαινόμε
νο ψυχολογικό, άλλά καί ώς φαινόμενο βιο
λογικό.

3) Φορέας τής ορμής αύτής πού σπρώχνει 
τό άτομο πρός δράση καί ολοκλήρωση εΐναι 
τό ψυχικό όργανο, τού οποίου ή ούσία έγκει
ται στήν κίνηση. Τά δντα πού δέν έχουν κί
νηση δέν έχουν καί ψυχή.

1) ”Ας άρχίσουμε άπό τήν πρώτη θεωρία 
τής πρωταρχικότητας τού συναισθήματος τής 
μειονεχτικότητας. Είναι άραγε άλήθεια δτι 
τό συναίσθημα αύτό είναι «τό πρώτον γεγο
νός πού δοκιμάζει τό παιδί» ;2 Όχι*  γιατί δ 
χαραχτήρας τού πρωταρχικού δεδομένου τής 
συνείδησης είναι δτι δέν προϋποθέτει καμμιά 
γνώση. "Ετσι π. χ. ή πείνα, ο κόρος, τό ψύ
χος, ό πόνος κ.τ.λ. συνυπάρχουν μέ τή συ
νειδητή ζωή, ή δποία μέ αυτές ακριβώς τις 
ψυχικές διαθέσεις άνοίγει τά μάτια της στόν 
έξω κόσμο. Τό συναίσθημα δμως τής μειονε- 
χτικότητας, προϋποθέτοντας μιάν Απαρχή 
γνώσεων, δέν άνήκει σ’ αύτά. ’Απορρέει κυ
ρίως άπό μιά κρίση. Πρέπει δηλαδή ή όργά- 
νωση τών παραστάσεων στό βρέφος νά έχει 
προχωρήσει Αρκετά ώστε νά μπορεί νά κά
μει μεταξύ τού εαυτού του καί τού έξω κό
σμου μιά σύγκριση, τήν δποίαν νά επακολου
θήσει ένα δυσάρεστο συναίσθημα : «Κρίμα 
πού είμαι μικρός καί δέ μπορώ νά κάμνω δ,τι 
θέλω». Βλέπουμε λοιπόν δτι τό συναίσθημα 
τής μειονεχτικότητας παρουσιάζεται σάν ένα

1 Βλέπε Δελτίο Λειτουργών Μ. Έκπαιδ. 
Φεβρ. 1932. Σ. 245.

2 Δ. Μωραΐτβυ: ’Ατομική Ψυχολογία. Σ. 17. 

έπεισόδιο αναγκαίο μέν, άλλά δευτερογενές 
τού συναισθηματικού μας βίου.

Ό ισχυρισμός τού Adler, εκτός τού δτι εί
ναι αυθαίρετος άπό άποψη ψυχολογική, κρύ
βει καί μιά λανθάνουσα φυσιολογική προϋ
πόθεση, ή δποία συνίσταται στό νά θεωρούμε 
τόν εγκέφαλο σάν ένα είδος εικονογραφημέ
νου λεξικού, καμωμένου μέ φωτογραφικές 
πλάκες, δπου άποτυπώνονται οί εικόνες τών 
πραγμάτων έτσι ακριβώς όπως τις βλέπουμε. 
eO Adler ασφαλώς δέν έπρόσεξε δτι μόνον 
ύπό τόν όρον αύτόν είναι δυνατό οί φωτεινοί έ- 
ρεθισμοί,πρωτομπαίνοντας στό μάτι τού μωρού, 
νά γεννήσουν παραστάσεις σάν τις δικές μας, 
ή τουλάχιστον τέτοιες πο.ύ νά επιτρέπουν 
τή σύγκριση δύο μεγεθών καί νά καταλή
ξουν στό υποκειμενικό συναίσθημα τής μειο- 
νεχτικότητας. Χωρίς βέβαια νά διατυπώνει 
τή φυσιολογικήν αύτήν προϋπόθεση,~ χωρίς 
ίσως νά τήν παραδέχεται, μολοντούτο, μέ 
τή ψυχολογική του θεωρία γιά τό συναί
σθημα τής μειονεχτικότητας, τή θέτει σιω
πηρά. Σήμερα δμως ή φυσιολογία καθορίζει 
μέ διαφορετικό τρόπο τή λειτουργία τού εγ
κεφάλου καί μάλιστα κατόπιν άπό τή μελέτη 
τών άφασιών πού εκαμε ό Bergson στό βι
βλίο του «"Υλη καί Μνήμη» καί άπό τις ανα
τομικές έργασίες τού Pierre Marie καί τής 
σχολής του. Γιά νά δώσουμε μιά κατά προσ- 
έγγισιν εικόνα τής λειτουργίας αύτής άς μάς 
έπιτραπή νά συγκρίνουμε 1 τόν έγκέφαλο μέ 
ένα κέντρο τηλεφωνικό πού δίνει τή συγκοι
νωνία μεταξύ νεύρων αισθητηρίων καί κινη
τηρίων. Στή μέση αυτών τών δύο, οργανώνε
ται ή παράσταση, δχι αύτούσια, άλλά σιγά- 
σιγά, έτσι δπως θά μάθαινε κανείς νά ανα
γνωρίζει σέ μιά σελίδα κινέζικης γραφής 
ένα-ένα γράμμα· ώς πού στό τέλος θά κατά- 
φερνε νά τή διαβάσει δλόκληρη. Γιαυτό άν 
βάλετε μπρος στό νιογέννητο μωρό ένα γυα
λιστερό άντικείμενο, τό μάτι του θά μείνει 
απλανές. Μήπως δέν πηγαίνουν οί έρεθισμοί 
μέσα στό μάτι \ Πηγαίνουν βέβαια, άλλά 
μοιάζουν μέ τούς ήχους μιας γλώσσας πού 
ακούομε γιά πρώτη φορά. Λίγο-λίγο δμως 
αύτές οί καινούργιες έντυπώσεις, πού μάς 
παρουσιάζει ή έξοδο άπό τόν μητρικό κόλπο, 
αρχίζουν νά οργανώνονται γύρω άπό τά πρω
ταρχικά αισθήματα πού ήδη είχαμε βγαίνον
τας άπ’ αύτόν : Γύρω άπό τήν πείνα, τή δί
ψα, γύρω άπό όλες τις φυσικές λειτουργίες. 
Τά αισθήματα αύτά είναι σάν τό άρχικό 
κρύσταλλο πού, μέσα σέ μιά κορεσμένη διά
λυση. συγκεντρώνει ολόγυρά του καί άλλα 
κρύσταλλα σάν κι’ αύτό. Έτσι λοιπόν μέσα 
στό μυαλό τού παιδιού ξεδιαλύνονται σάν άπό 
χάος, μερικές μορφές Αβέβαιες, χωρίς καθω- 
ρισμένα πλαίσια, σάν αύτές πού βλέπουμε 
στά όνειρά μας. Χρειάζονται μήνες γιά νά 
διακριθούν ή μιά άπό τήν άλλη καί, ίσως,

1 Όπως κάμνει δ Bergson. 

χρόνια γιά νά πάρουν τή συγκεκριμένη μορ
φή πού ξέρουμε. Αύτός είναι ένας άπό τούς 
λόγους πού δέ θυμόμαστε τίποτε άπό τά πρώ
τα χρόνια τής ζωής μας. Τί νά θυμηθούμε 
άπό τόν άξεδιάλυτον έκεϊνον κυκεώνα τών 
φωτεινών άχτίνων, τών ήχων καί τών άλλων 
έρεθισμών ;

’Ακόμη λιγώτερο μπορεί νά γίνει λόγος 
στήν πρώτη αύτή περίοδο τής ζωής γιά τό συν
αίσθημα τής μειονεχτικότητας, πού Απαιτεί 
όργάνωση τών παραστάσεων καί μιά στοι
χειώδη κριτικήν ικανότητα. *Η  άποψη τού 
Adler δτι τό συναίσθημα αύτό έίναι τό πρώ
το γεγονός τής ψυχικής ζωής, δέ μπορεί νά 
σταθή.

2) "Ας έλθουμε τώρα στή δεύτερη θεωρία 
τής ορμής τού έγώ.

’Απ’ δσα είπαμε παραπάνω, έξάγεται δτι 
ή θεωρία τού Adler γιά τήν πρωταρχικότη- 
τα τού συναισθήματος τής μειονεχτικότητας, 
είναι μιά δογματική καί άναπόδειχτη βεβαί
ωση. Έν τούτοις προσπαθεί νά ξεφύγει άπό 
τήν ύποχρέωση τής Απόδειξης μέ μιά δεύτε
ρη βεβαίωση έπίσης άναπόδειχτη. Είναι λά
θος— μάς λέγει — νά νομίζουμε δτι τά άμε
σα δεδομένα τής συνείδησης, δπως ή πείνα, 
ή δίψα κ.τ.λ., είναι πρωταρχικά, διότι εί
ναι έκδηλώσεις τής Ασυνείδητης δρμής^τού 
έγώ. "Οπότε ή ορμή τού έγώ ικανοποιείται, 
ό οργανισμός αισθάνεται εύχαρίστηση καί δ- 
ποτε δέν ικανοποιείται ό οργανισμός αισθά
νεται δυσαρέσκεια. Έτσι π. χ. ή πείνα εί
ναι μιά Ασυνείδητη αίσθηση μειονεχτικότη- 
τας, ένώ τούναντίον ή εύχαρίστηση πού συνο
δεύει τήν πρόσληψη τροφής, είναι μιά άσυ
νείδητη αίσθηση υπεροχής. Μέ τόν τρόπον 
αύτό σώζεται ή πρωταρχικότητα τού συναι
σθήματος τής μειονεχτικότητας, άλλα ή όλη 
κατάσταση καταβαραθρώνεται. Γιατί δταν 
τό συναίσθημα αύτό μάς τό παρουσιάζει ό 
Adler σάν άντίδραση πρός μιά τάση πρός 
όραση έμφυτη, πρωταρχική, σκόπιμη, πού 
προκαλεί τή «βιολογικήν άναπλήρωση», 
πού διέπει άσυνείδητα τά κινούμενα δντα 
καί ρυθμίζει τήν έξέλιξή τους, τότε βγαί
νουμε άπό τήν Ψυχολογία, μπαίνουμε στή 
Βιολογία καί άπό τή στιγμήν αύτήν άπο- 
χτούμε τό δικαίωμα νά ρωτήσουμε I Πώς 
συμβιβάζεται ή ορμή τού έγώ μέ τούς άλ
λους νόμους καί μάλιστα μέ τό δεύτερο α
ξίωμα τής Θερμοδυναμικής 1 στή Βιολογία ; 
Όταν π. χ. ή μέν έπιστήμη μάς βεβαιώνει 
δτι πολλές άπό τις λειτουργίες πού προκα- 
λούν τή «βιολογική άναπλήρωση» τής Οργα
νικής μειονεχτικότητας ύπακούουν στήν άρ- 
χή τού Carnot, ό δέ Adler ισχυρίζεται δτι 
τό σύνολο τών λειτουργιών κύτών υπακούει 
στή σκοπιμότητα τής ορμής τού έγώ, ή δ
ποία πάλιν είναι έκδήλωση τού ψυχικού δρ- 
γά^ου, προκύπτει άμέσως ή Ανάγκη τοϋ συμ-

Τό γνωστό ώς άρχή τού Carnot-Clausius. 
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βιβασμού τής αρχής τού Carnot άπό τή μιά και 
τής όρμής τού ψυχικού όργάνου άπό τήν 
άλλη. Άλλά ό Adler φαίνεται σάν νά μήν 
υποπτεύεται καν τήν ύπαρξη ένός τέτοιου 
προβλήματος γιατί άλλοιώς θά έπρεπε νά 
παρατηρήσει δτι μεταξύ τών δύο υπάρχει ά- 
πόλυτη άντίφαση.

Επομένως ή βεβαίωσή του γιά τήν ορμή 
τού έγώ δχι μόνο δέν είναι άλήθεια επιστη
μονική, άλλά, έφόσον τουλάχιστον οί νόμοι 
στή φύση ακολουθούν τή σημερινή τους έ
ξέλιξη, δέν υπάρχει καν έλπίδα νά γίνει. Ή 
βιολογική τάση πρός τήν κυριαρχία, ό άκρο- 
γωνιαίος αύτός λίθος τού Άδλερικού οικο
δομήματος, είναι μιά ρωμαντική φαντασίωση.

Βέβαια τήν τάση πρός δράση τή συναντού
με συχνότατα ώς φαινόμενο ψυχολογικό (δχι 
βιολογικό, τό έπαναλαβαίνω καί τό τονίζω 
γιατί συγκρούεται μέ τήν άρχή τού Carnot). 
Άλλά καί τήν άντίθετη τάση συναντούμε, 
τήν τάση πρός τόν ήσυχο καί άμέριμνο βίο. 
Καί θά είναι έπίσης αυθαίρετο άν πούμε, δ
πως δ Adler, δτι ή δεύτερη είναι μορφή τής 
πρώτης, ή — δτι ή πρώτη είναι μορφή 
τής δεύτερης. Πού λοιπόν θά άποδώσουμε 
τίς δυό αντίθετες αύτές έκδηλώσεις τού άν- 
θρώπινου χαραχτήρα ; Κανείς ίσως δέν έδω
σε μιάν άπάντηση ικανοποιητική. Άς άφή- 
σουμε λοιπόν τό ζήτημα έκκρεμές καί άς ά- 
ποφύγουμε τίς άπαντήσεις τίς πρόχειρες, 
τίς όπισθοδρομικές, πού γεννούν μιά ψευδαί
σθηση έξήγησης, καί άναστέλλουν τήν έρευ
να άντί νά τήν ένθαρρύνουν.

3) Καί φθάνουμε στήν τρίτη θεωρία τού 
«ψυχικού όργάνου».

Γιά τήν ενότητα τού συστήματος έχρεια- 
ζόταν βέβαια νά βρεθή κάποιος φορέας τών 
διαφόρων ορμών πού προαναφέραμε. Καί έ- 
πειδή οί ορμές αύτές έκδηλώνονται μέ κινή
σεις (κινήσεις άμυνας καί έπίθεσης, κινή
σεις πού προκαλούνται άπό τά ένστιχτα, 
τούς τροπισμούς κ.τ.λ.) έπεται άρα δτι ή ού- 
σία τού ψυχικού όργάνου είναι ή κίνηση. Είναι 
φανερό δτι ή θεωρία τού ψυχ. όργάνου έπινοή- 
θηκε για νά στηρίξει τίς προηγούμενες. Πού δ
μως θά στηριχτή ή ίδια;Ό Adler θεωρεί περιτ
τό νά φτάσει ώς έκεί,ή μάλλον φτάνει γιά νά 
μάς πει πράγματα άξιοθρήνητα: Καταφεύγει—

—στό ψυχικό όργανο γιατί οι φυσικές έπι
στήμες έστάθηκαν άνίκανες νά έξηγήσουν 
τά ψυχολογικά φαινόμενα. Καί δμως άπό 
πολύ πιά καιρό καί προπάντων μετά τόν 
Leibnitz καί τό γνωστό παράδειγμά του τών 
μύλων, ζήτημα έξήγησης τών ψυχολογικών 
φαινομένων μέ τά έχτατικά στοιχεία πού 
χρησιμοποιούν οί φυσικές έπιστήμες δέν τί
θεται πιά. *0  Adler στηρίζεται σέ ένα έπι- 
χείρημα πού δέν υπάρχει, δπως Βέν υπάρχει 
καί τό πρόβλημα τού τετραγωνισμού τού κύ
κλου. Τό νόστιμο δμως είναι δτι χρησιμο
ποιεί κατόπιν ό ίδιος στοιχεία έχτατικά 
βρίζοντας τή ψυχή ώς «κίνηση». Άλλά κί- 
νη·η είναι τό παν, άπό τό άπειρα μεγάλο 

έως τό άπειρα μικρό. Έχτός άπ’ αύτό, κί
νηση δέν ύπάρχει δίχως κινητό. Είναι άραγε 
τώρα άνάγκη νά έπαναλαβαίνουμε πώς σήμε
ρα, ή έπιστήμη ενοποίησε κίνηση καί κινητό, 
ένέργια καί ύλη, χρόνο καί έχταση. "Ετσι 
λοιπόν ή ψυχή τού Adler μεταβάλλεται σέ 
ένα κινητό άντικείμενο. Αναχρονισμός φοβε
ρός βέβαια άλλά καί κωμικός γιά ένα σύστη
μα πού έχει τήν άξίωση νά αύτοαποαποκα- 
λειται ψυχολογία τού μέλλοντος!

Πού όφείλεται λοιπόν ή έπιτυχία του; 
Στό δτι άκριβώς είναι «σύστημα» και μάλι
στα άπλό καί ενιαίο, άδιάφορο άν δέν έχει 
βάση. Άπλό γιατί παραμερίζει τίς δυσκο
λίες, ενιαίο γιατί ξέρει καί σύμπληρώνει τά 
κενά τών γνώσεών μας μέ τή φαντασία. Τέ
λος, εύκατάληπτο, γιατί μένοντας στήν έπι- 
φάνεια τών πραγμάτων δέν άπαιτεί τή δια
νοητική προσπάθεια πού χρειάζεται γιά νά 
εισχωρήσει κανείς στό βάθος τους. Καί δέν 
εισχωρεί, γιατί κατ’ ούσίαν δέ λέγει τίποτε 
άλλο παρά μόνον δτι κάθε πράγμα συμβαίνει 
έπειδή έχει τάση νά συμβή. Άπό τίς πράξεις 
π. χ. τού άνθρώπου ό Adler βρίσκει τό σκοπό 
του καί ύστερα έπικαλεΐται τό σκοπό του 
γιά νά έξηγήσει τίς ποάξεις του. Ό άνθρω
πος κάμνει τούτο ή έκείνο έπειδή τείνει νά 
τό κάμει. Θά μού πει ίσως κανείς δτι ό Adler 
έξηγεί τό γιατί. "Ας μή παίζουμε μέ τίς λέ
ξεις. Ας μή πιστεύουμε στήν πραγματικό
τητα τών σκιών πού δημιουργούμε. Μάλιστα 
έξηγεί τό γιατί, άλλά μέ τήν ίδια μέθοδο 
τής ταυτολογίας: Ή μιά τάση έξηγεΐται μέ 
άλλη προηγούμενη, αύτή πάλι μέ άλλη τρί
τη ώς πού φτάνουμε στήν άρχική τάση πού 
ένεδράζει στό ψυχικό όργανο. Χάρη σ’ αύτή 
τήν αλυσίδα τών τάσεων, δηλαδή τών ταυτο
λογιών, ό Adler ξεκινά άπό τό άπλούστερο 
έπί μέρους γεγοΛός καί κατορθώνει νά δημι- 
ουργήση τήν έντύπωση δτι έξηγεί κάθε τί 
πού συμβαίνει στό άτομο, στήν κοινωνία, 
στήν ιστορία τών κοινωνιών, σ' δλα τά δντα 
έν γένει καί στήν έξέλιξή τους. Άπό δώ καί 
μπρος λοιπόν δέν έχουμε άνάγκη νά κουρα
ζόμαστε γιά νά ψάχνουμε. Ξέρουμε δτι στό 
ζωικό τουλάχιστο βασίλειο κάθε ον παίρνει 
τούτην ή έκείνη τήν κατεύθυνση γιατί ή 
τάση του πρός δράση, αύτή μόνο τήν κατεύ
θυνση μπόρεσε νά πάρη. Ό Α π. χ. έπαθε 
μανία: Αύτό σημαίνει δτι ή ορμή του πρός 
κυριαρχία μόνον αύτό τό μέσο τής έπιβολής 
μπόρεσε νά βρή. *0  Β έπαθε μελαγχολία: Ί
δια έξήγηση. Ό Γ πάρχει άπό άνικανότητα, 
ένώ στόν Δ συμβαίνει άκριβώς τό αντίθετο. 
"Ετοιμη ή γνωστή έτικέτα. Βλέπουμε ένα 
νευρικό καί ένα ψύχραιμο, μιά γυναίκα μη
τρομανή καί μιάν άλλη πού έχει άναφρεδι- 
σία, έναν άνθρωπο μοχθηρό καί έναν άλλο 
καλοκάγαθο, ένα παιδί άταχτο καί ένα παι
δί «μοντέλο». Παντού ή ορμή τού έγώ, ή ό- 
ποία έκδηλώνεται κάτω άπό τή μορφή τ·ύ- 
του ή έκείνου τοδ προγράμματος τής ζωής.

Αίσθάνεστε μιάν εύχαρίστηση; Είναι μιά α
συνείδητη ικανοποίηση τής τάσης πρός^ κυ
ριαρχία. Λυπάστε ή στενοχωριέστε*,  Ίδιο 
μοτίβο. Καί γιά νά τελειώσουμε: Ξέρετε άρα
γε γιατί ή σεξουαλική πράξη συνοδεύεται μέ 
τόσην ήδονή; Γιατί τήν ώρα έκείνη πραγμα
τοποιείται τό άκρον άωτο τής κυριαρχίας· 
*Άν ή ορμή τού έγώ ήταν δεδομένο έπιστημο- 
νικό θά έξηγούσε τά πάντα. "Οπως είναι δέν 
έξηγεί τίποτε, γιατί, δπως είδαμε τήν έν
νοιαν αύτήν δ Adler ούτε τήν άποδείχνει, 
ούτε θά μπορούσε νά τήν άποδείξη.

‘Εν τούτοις, καθώς φαίνεται, ένόμισε δτι 
τού ήταν δυνατό εύκολα-εύκολα νά ξεκινή
σει άπό τό αίσθημα τής μειονεχτικότητας 
καί νά άπλωθή στή Βιολογία, τήν Κοινωνιο- 
λογία, τήν Ιστορία, τή Θρησκειολογία καί σέ 
δλες τίς έπιστήμες πού τή ζωή, μέ τόν άν
θρωπο καί τό σκοπό του πάνω στή γή. Τό 
πράγμα θεωρητικά είναι δυνατό, άλλά τόσο 
δύσκολο, άπαιτεί τόση καθολικότητα γνώ
σεων, τέτοια συνθετικότητα τής διάνοιας 
ώστε τίς περισσότερες, τίς άπείρως περισσό
τερες φορές αύτού τού είδους οί προσπάθειες 
καταντούν προχειρολογίες, δπως είναι π. χ. 
τά άρθρα πού έγραψε ό κ. Μωραΐτης γιά τό 
νόημα τής ζωής καί γιά τά δαιμονικά καί 
δέ ξέρω τί άλλα στοιχειά της.

Τέτοιες κρίσεις θά μπορούσαν ίσως νά 
ειπωθούν σέ γυμνασιόπαιδες άπό τό δάσκαλό 
τους, μά δέν έπιτρέπεται νά παρουσιάζονται 
σάν λύσεις .πού τάχα άποτελούν «τήν μικρο- 
τέραν πλάνην σχετικώς πρός τάς άλλ^ας». 
Τό νόημα τής ζωής θά μάς δινόταν^ ίσως 
(άν υποθέσουμε δτι μπορεί νά μάς δοθή) άπό 
έναν έμπεριστατωμένον έντοπισμό τών γνώ
σεών μας γιά τή ζωή μετά τό σύνολο τών 
γνώσεών μας γιά τό Σύμπαν. Ο λόγος είναι 
δτι τό νόημα τής ζωής—άν δέν κάμνω λά
θος—είναι τόσο στενά συνυφασμένο μέ τήν 
έννοια τού Σύμπαντος, ώστε σέ κανένα άλλο 
ίσως πρόβλημα δέν παρουσιάζεται τόσο ζων- 
νανή ή άνάγκη τής συσχέτισης νοούντος καί 
νοουμένου, όσον δταν πρόκειται νά προσανα
τολίσουμε τίς σκέψεις μας πρός τήν παρα
κινδυνευμένη προσπάθεια νά διατυπώσουμε 
γιά τή ζωή μιά κρίση άξιολογική. eH έξαι- 
ρετική εύρύτητα τού προβλήματος κάμνει 
ώστε νά είναι μέν δπωσδήποτε δυνατό σέ 
διάνοιες αιωνόβιες, δπως τού Πλάτωνα, τού 
Σπινόζα ή τού Έγέλου, νά ένοραματίζονται 
μιάν έστω καί προσωρινήν άπάντηση στό 
μεγάλο τής ύπαρξης πρόβλημα, γιά μάς δμως 
τούς κοινούς θνητούς οί τέτοιες άπόπειρες 
θυμίζουν τά μικρά παιδιά πού απλώνουν 
τό χεράκι τους νά πιάσουν τό φεγγάρι. Οί 
κοσμοθεωρίες, τά συστήματα δταν διατυπώ
νονται άπό φιλοσοφικές κορυφές φανερώνουν 
τό ξεφάντωμα μιας άνώτερης πνευματικότη
τας. "Οταν δμως χάρη σέ μιάν άμερικανο- 
ποίηση τής σκέψης μεταβάλλονται σέ νόμι
σμα πλατειάς κυκλοφορίας, δείχνουν μιάν 

έποχή πνευματικά μαραμένη. Βέβαια δλοι 
φτιάνουν κρίσεις γιά τή ζωή. Άν λοιπόν 
θέλουμε μέσα στίς αυτοσχεδιασμένες αύτές 
κρίσεις νά φυτέψουμε καί μείς τή δική μας 
ιδέα, θά πρέπει ταυτόχρονα μιά αύστηρή 
αύτοκριτική νά μή μάς άφήνει νά θεωρούμε 
γιά έπιστημονικά συμπεράσματα τίς σοναι- 
σθηματικές αύτές καί υποκειμενικές μας 
συμπάθειες. Ό κ. Μωραιτης — δηλαδή δ 
Adler—παρασύρεται άπό αύτές και συγχέον- 
τας τή γνώση μέ τό συναίσθημα, τό όρθό 
μέ τό εύχάριστο, τήν άναγκαία έξέλιξη τών 
πραγμάτων μέ τήν πραγματοποίηση βρισμέ
νων έλπίδων, προσπαθεί νά μάς εύρει μιά 
λύση τού προβλήματος τής ζωής εύνοική καί 
παρήγορη. Καί τή βρίσκει μέ τήν εύκολη^ μέ
θοδο πού συνίσταται στό νά λέμε δτι άφού 
ή άλληλεγγύη καί ή άδελφοσύνη προάγουν 
τήν άνθρωπότητα, άρα ή άνθρωπότητα θά 
προαχθή άν προσανατολισθή πρός τήν άλ
ληλεγγύη καί τήν άδελφοσύνη. Ολα αύτά 
καρυκευμένα μέ διάφορους μαθηματικοφανεΐς 
συλλογισμούς, οί όποιοι δμως άφήνουν άνέ- 
παφη τήν ούσιαστική φτώχεια. Καί έτσι αύ- 
τοσχεδιαστικά, έπαναλαμβάνοντας χιλιοει
πωμένες ιδέες, ή Άτ. Ψυχ. παίρνει κι αύτή 
τή θέση της μέσα στά τόσα καί τόσα παρο
δικά κοινωνιολογικά συστήματα πού ξεφυ
τρώνουν άθρόα στίς ταραγμένες έποχές, χω
ρίς καθόλου νά σκοτισθή γιά τά δεδομένα 
πού προσφέρει ή Βιολογία στή μελέτη τού 
κοινωνικού ένστίχτου, χωρίς κάν νά έξαν- 
τλήσει τά δεδομένα τής Ψυχολογίας, άλλά 
μέ μόνο όπλο στό χέρι της, τήν άνθρωπο- 
μορφική έννοια τής κατωτερότητας. Μέ έλά- 
χιστα επομένως έφόδια, άλλά μέ μεγάλες 
υποσχέσεις, χωρίς τάσεις έπιστημονικές, άλ
λά εις τό όνομα τής ’Επιστήμης, ή Άτ. Ψυ
χολογία περικλείει μέσα της τήν ούτοπία 
τών διαβατικών συνταγών εύδαιμονίας πού 
επινοούνται άπό τή φοβισμένην άνθρωπότητα 
στίς κρίσιμες στιγμές τού ιστορικού της 
βίου. Ούτοπία, πού συνίσταται στήν έπι,δίω- 
ξη μιάς κατάστασης μόνιμης μέσα στήν άδιά- 
κοπη ροή τού γίγνεσθαι. Ουτοπία άκόμη, 
έπειδή προϋποθέτει, γιά νά πραγματοποιηθή, 
—δτι ή άνθρωπότητα θά άποφασίβη νά τήν 
πραγματοποιήσει.

Μολοντούτο, ή Άτ. Ψυχολογία προεξο
φλώντας τό μέλλον μέ μιά τάση πού πρέπει 
νά γεννηθή είναι σύμφωνη μέ τόν εαυτό της 
έφόσον έξηγεί τό παρελθόν μέ τάσεις πού 
ήδη υπάρχουν. Άλλά ή ταυτολογική αύτή 
μέθοδο τής έξήγησης τής άφαιρεί κάθε γνω- 
σεολογική άξία καί επομένως ή σημασία της 
ώς έπιστήμη είναι πολύ περιωρισμένη. Καί 
δμως άποχτά σημασία μεγάλη, άπό τή στιγ
μή πού θά έξετασθή σάν έκδήλωση τού κου
ρασμένου καί τρομαγμένου πνεύματος τής 
έποχής μας, τό όποιον έχασε στό άγνάντεμα 
τού άγνωστου τήν άπολλώνιαν ήρεμία του 
καί άποζητά ένα σύστημα, δηλαδή μιάν βύ- 
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κολομεταχβίριστην έτικέτα, πού νά τού δί
νει τήν παραίσθηση τής έξήγησης καί τήν 
πίστι πρός ένα αύριο αρκετά καλοκάγαθο, 
ώστε νά πραγματοποιήσει τούς πόθ·οος τον.

Παιδί λοιπόν τής έπογής πού έγέννησε τή 
βιομηχανική καί τήν έπιστημονική είδίκεψη 
ή ’Ατομική Ψυχολογία χρησιμοποιώντας ένα 
καί μόνο ψυχολογικό φαινόμενο γιά νά κατα
σκευάσω κοσμοθεωρίες, δείχνει ότι δεν έχει 
τό συναίσθ-ημα τής άλληλοεςάρτησης τών 
έπιστημών. Ό κ. Μωραΐτη;—δηλαδή ό Adler 
—δέν έπρόσεξε τό θ-εμελιώδες σημείο ότι 
δταν άπό μιάν έπιστήμη απλωνόμαστε σ’ άλ
λες, πρέπει νά έχομε έντονη τή διαίσθηση 
τών συνεπειών πού έχει στις δεύτερες, ή γε- 
ν.ίκεψη πού κάνουμε στήν πρώτη.

Μέ τις λίγες και συστηματικές αύτές πα
ρατηρήσεις έζήτησα νά δείξω:

Ιο) "Οτι ή συστηματική περιγραφή τοΰ συ
ναισθήματος τής μειονεχτικότητας δέν ανή
κει στον Adler, άλλά στον Pierre Janet. 
Αύτό τό αναγνωρίζει καί ό ίδιος ό Adler 
στό βιβλίο του «Le Temperament Nouvenx 
σελ. 11 καί 12.

2ο) "Οτι στον Adler ανήκει μόνο ή γενί- 
κεψή του.-Καί αύτό έπίσης τό άναγνωρίζει.

3) Ότι ή γενίκεψη συνίσταται στό νά με-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

Είναι κοινό μυστικό, πώς δχι μόνο γιά 
τόν πολύ κόσμο μά καϊ γιά πολλούς άπό 
τούς σχετικά μορφωμένους ανθρώπους, ή 
Φιλολογία κι’ δ σχολαστικισμός είναι δυό 
πράματα άχώριστα1. Έτσι κι’ δ φιλόλο
γος γενικά, κι’ ειδικότερα δ δάσκαλος- 
φιλόλογος, δέ μπορεί παρά νά είναι ένας 
σχολαστικός. Εννοείται πώς έδώ τό 
«σχολαστικός» παίρνει μιά πολύ πλατιά 
έννοια. Σχολαστικός: Δηλ. ένας άνθρωπος 
παράξενος, μέ ψυχρή ξεραμένη, άδεια 
άπό κάθε αίστημα, προσηλωμένος σέ τύ
πους καί σ’ άρχαία κείμενα, άνθρωπος 
ξένος, άδιάφορος κι’ άπατατόπιστος στή 
σύγχρονη ζωή, συντηρητικός δ'σο δέν 
παίρνει, καί.... καθαρευοτσιάνος. "Ενας 
τέτιος άνθρωπος, φυσικά, δέν μπορεί ούτε 
καλλιτεχνική ’ ψυχή, ούτε καλλιτεχνική 
μόρφωση νάχει. Ούτε καί μπορεί νά 
προσφέρει κάτι πραχτικό στή σημερινή 
κοινωνία, άφοϋ είναι άφιερωμένος σ’ ένα 

1 Πρέπει νά σημειωθ-εϊ δτι έξετάζοομε τό 
ξήτημα όπως παρουσιάζεται αιήν ’Ελλάδα, 
κι’ όχι γενικά.

ταβάλει τό συναίσθ-ημα τής μειονεχτικότητας: 
α) σέ 9-εμελιώδες γεγονός τής ψυχολογίας, 
β) σέ ένα άπό τά 3-εμελιώδη γεγονότα τής 
βιολογίας.

4) "Οτι γιά νά στηριχθ-ούν οί άπόψεις του 
αύτές έπινόησε τό ψυχικό όργανο.

5) Ότι κάθ-ε μιά άπό τις έπινοήσεις αύ
τές είναι καί ένα παραστράτημα καί τόσο πιό 
μεγάλο όσο ή άποψη είναι γενικώτερη.

6ο) Ότι γενικοί χαραχτήρες τής ’Ατομι
κής Ψυχολογίας είναι ό δογματισμός, ή έλ
λειψη αύστηρού έπιστημονικοΰ κριτηρίου καί 
ή ασαφής έννοια τής άλληλοεξάρτησης τών 
έπιστημών.

Θά ρωτήσει ίσως κανείς ποιά είναι ή αξία 
της. 12 ς έκλαΐκεψη μερικών φαινομένων, ώς 
μέθ-οδο υποβολής βολική καί εύμεταχείριστη 
έχει άρκετή πραχτική άξία. ’Από άποψη 
δμως γνωσεολογική δέν έχει καμμιά. Είναι 
μάλιστα πολύ αμφίβολο άν μπορεί νά δνομα- 
σθ-ή έπιστήμη.

Αύτή είναι ή ’Ατομική Ψυχολογία, τήν 
οποίαν άνέλαβε νά διάδοση στον τόπο μας δ 
κ. Μωραΐτης, μέ τόση καλή θ-έληση, μέ τό
σην υπερβολική καλή πίστη, άλλά χωρίς 
τον άπαιτούμενο έλεγχο κριτικό.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

πολύ παλιό παρελθόν. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ λοιπόν, ή άρχαία Φιλολογία κι’ 
δ'σοι καταπιάνονται μ’ αύτή δέν άξίζουνε 
καί πολλά πράματα. Ούτε είναι προορι
σμένο νά παίξουνε κανένα σπουδαίο ρόλο 
στή ζωή μας.

"Επειτ’ άπ’ αύτά, μπορούμε νά ρωτή
σουμε: Είναι άληθινές αύτές οί κατηγο
ρίες ένάντια ατούς φιλόλογους; Άν ναί, 
είναι συνέπειες τής επιστήμης τους; Άν 
δχι, τότε πώς δημιουργήθηκε αύτή ή 
ιδέα γιά τούς φιλόλογους; Άς κυτάξουμε 
νά δώσουμε μιάν απάντηση στό πρώτο 
έρώτημα: Είν’ άλήθεια πώς είναι σχολα
στικοί οί φιλόλογοι; Εμείς προσωπικά 
—μ’ δλο πούμαστε φιλόλογοι—δίνουμε 
αύτή τήν άπάντηση: Ναί, είναι άλήθεια. 
Πραγματικά δ τύπος τοΰ φιλόλογου, δ
πως τόν παραστήσαμε πιό πάνω, μέχρι 
πριν λίγο καιρό άνταποκρινόταν σέ κάθε 
φιλόλογο. Σήμερα άνταποκρίνεται λιγό
τερο. Μ’ άλλα λόγια, σήμερα ύπάρχουν 
φιλόλογοι, πού δέν ανήκουνε στό συνηθι
σμένο αύτό καλοΰπι. 'Υπάρχουν δηλαδή 

φιλόλογοι πού δέν είναι σχολαστικοί, πού 
δέν είναι καρφωμένοι σέ τύπους, πού 
έχουν καλλιτεχνική μόρφωση—καμμιά 
φορά είναι καί τέλειοι καλλιτέχνες. Κι’ οί 
φιλόλογοι αύτοί, δχι μόνο συγκινιοΰνται 
μπρός στήν Άρχαία Φιλολογία καί τήν 
άρχαία ζωή, (πράμα πού δείχνει πώς 
τήνε νιώθουνε), μά καί μπορούνε θαυμά
σια τή συγκίνησή τους αύτή νά τή μετα
δώσουνε. Καί μπορούν άκόμα νά δώσουν 
πολλές ώφέλειεςστή σύγχρονη ζωή. Τώρα 
τό ποιές είναι αύτές οί ώφέλειες θά τό 
ξετάσουμε μέ τή σειρά του.

ΚΓ έρχόμαστε στό δεύτερο ρώτημα: 
Είναι συνέπεια τής Φιλοσοφικής ’Επι
στήμης δ σχολαστικισμός; Είναι τό περι
εχόμενο τής φιλολογίας τέτιο, πού νά κά
νει δποιονε καταπιάνεται μ’ αύτήνε σχο
λαστικό; Κάθε άλλο. ’Απόδειξη καί τό 
δτι δ σχολαστικός φιλόλογος άρχισε πιά 
νά λείπει, δπως είπαμε. Μά δπωσδήποτε 
γιατί ύπήρξε, καί γιατί καί σήμτρ’ άκό
μα—έστω καί λιγότερο—έξακολουθει νά 
ύπάρχει; Κατά τή γνώμη μας δυό είναι 
οί λόγοι’. Πρώτος καί σπουδαιότερος τό 
δτι παρανοήθηκε δ σκοπός τής Φιλολο
γίας καί δ προορισμός τοΰ φιλόλογου. 
Δεύτερος κι’ άλλο τόσο σπουδαίος τό δτι 
μέ τή φιλολογία καταπιάστηκαν άνθρω
ποι, πού μόνο φιλόλογοι δέν μποροΰσαν 
—καί δέν έμρεπε—νά γίνουν.

Πώς παράνοήθηκε ύ σκοπός τής φιλο
λογίας; Άπλούστατα: Νομίστηκε πώς άν 
δχι δ μόνος, πάντως δ κύριος σκοπός της 
είναι: Νά μελετήσουμε τήν Άρχαία 
Φιλολογία γιά νά μάθουμε....τό συν
ταχτικό καί τή γραματική τής άρ- 
χαίας γλώσσας! Έτσι λοιπόν και μέσα 
στό Πανεπιστήμιο οί καθηγητές άγωνί- 
ζονταν νά μάθουν τούς φιλόλογους γραμ
ματική καί συνταχτικό, κι’ έκεινοι πάλι 
δίδασκαν τούς μαθητές τους συνταχτικό 
καί γραμματική. Τώρα, τί είχαν νά κερ
δίσουν οί νέοι άπό τά δυό αύτά πράματα 
είναι κάτι πού έμεΐς σήμερα δέν μπο
ρούμε νά τό καταλάβουμε. Τουλάχιστο, 
αύτοί πού τά δίδασκαν τότε, τδνιωθαν; 
Ίσως δχι. Ίσως πάλι—κι’ αύτοί είναι 
πιθανώτερο—νά πίστευαν δτι άπό τή 
διδασκαλία τους, έκείνη θάβγαινε τό έξής 

καλό: Οί "Ελληνες, μή προσέχοντας στήν 
Άρχαία φιλολογία παρά μόνο τή γλώσ
σα, τό συνταχτικό της καί τή γραμμα
τική της, θάπαιρναν σιγά-σιγά καί τή 
γραμματική καί τό συνταχτικό της, καί 
στά τελευταία κι’ αύτή τήτ άρχαία 
γλώσσα θά τήνε ζωντάνευαν καί θά τήν 
έκαναν γλώσσα τής καθημερινής τους 
κουβέντας. Κι’ έτσι στά 1932 δλοι μας 
θά μιλούσαμε τή γλώσσα τοΰ Ξενοφώντα. 
Κι’ άφοΰ λοιπόν σκοπός τής Φιλολογίας 
καί προορισμός τοΰ φιλόλογου ήταν νά 
διδάξει τό συνταχτικό καί τή χρήση τής 
άρχαίας γλώσσας διόλου παράξενα τά 
έπακόλουθα. Κανένα άνώτερο προτέρημα 
δέ χρειαζόταν έκεΐνος πού θάθελε νά 
γίνει φιλόλογος. Τό πολύ-πολύ νάχει 
γερή μνήμη, γιά νά θυμάται τούς τύ
πους ρημάτων, σχήματα, κανόνες κ. τ. λ. 
Γιά καλλιτεχνική μόρφωση καμμιά άνάγ- 
κη, άφοΰ τ’ άρχαία έργα δέν έξετάζον- 
ταν άπό τήν καλαισθητική τους άποψη. 
"Οσο γιά τό σχολαστικισμό, ήταν μοιραίο 
έπακολούθημα τής κατάστασης αύτής, 
μιάς κατάστασης τύπων, άδειας άπό 
κάθε βαθύτερο περιεχόμενο, άδειας άπό 
κάθε τι πούθελε σπουδαία διανοητική 
δουλιά καί σπουδαία διανοητικά προ
σόντα, καί πού τό κύριο χαρακτηριστικό 
της ήταν ή προσπάθεια ν’ άρχαιοποιη- 
■&·εΐ ή γλώσσα κΓ ή ζωή. Καί φυσικό 
ήταν νά μήν προσφέρει καμμιάν ώφέλεια 
στήν κοινωνία δ φιλόλογος έκεΐνος, πού 
άπό τήν ’Αρχαία Φιλολογία δέν μπο
ρούσε νά βγάλει τίποτα άλλο παρά συν- 
ταχτικούς καί γραμματικούς κανόνες. 
ΚΓ ήταν έπίσης φυσικό, δταν φτάσαμε 
σέ μιάν έποχή ύλιστική κα’ άπαλλαγ- 
μένη άπό άνούσια όνειρα καί ρομαντι
σμούς νά νιώσουμε δλοι πόσο περιττά κΓ 
άνόητα ήταν δλ’ αύτά. Καί φτάσαμε έτσι 
στό νά ζητάει δ κόσμος—καί τό τί λέει 
δ πολύς κόσμος δέν μπορεί νά μάς είναι 
άδιάφορο—νά ζητάει λοιπόν δ πολύς κό
σμος—πού γνώρισε τήν Άρχαία Φιλο
λογία άπό τό σχολειό—τήν κατάργηση 
τής κλασσικής παιδείας γιατί είναι πε
ριττή. Καί βέβαια. Τί έχτίμηση μπορεί 
νάχει στόν "Ομηρο—άς ποΰμε—δ άπό- 
φοιτος τοΰ Γυμνασίου; τή στιγμή πού τό 
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σχολειό τοΰ παρουσίασεν έναν 'Όμηρο, 
ίχι σά λαϊκό ποιητή, αλλά σάν ένα 
σοφολογιώτατο πού λέει τά έξής ώραΐα: 
«Τοιουτοτρόπως μέν λοιπόν έμάχοντο βε
βαίως, έπϊ τοΰ ώραίαν πρύμνην καί πρώ- 
ραν'έχοντος πλοίου»!... Κι’ άλλα χειρό- 
τέρα.... Τό συμπέρασμά του θά είναι πώς 
δχι βαθύτερες ωφέλειες, μά ούτε μιάν 
άπλή καλαισθητική απόλαυση δέν μπορεί 
νά τοΰ δώσει ή Αρχαία Φιλολογία. Καϊ 
δέ θά μπορεί νά πει κανείς δτι έχειάδικο.

"Οπως είπαμε πιό πάνω ή κατάσταση 
αύτή δφείλεται στό δτι παρανοήθηκε δ 
σκοπός της Φιλολογίας, καϊ στ’ δτι κα
ταπιάστηκαν μ’ αυτή άνθρωποι πού δέν 
ήταν κατάλληλοι.

’Ερχόμαστε τώρα νά δρίσουμε τόν 
αληθινό προορισμό τοΰ φιλόγογου καϊ εί- 
δικώτερα τοΰ δάσκαλου-φιλόλογου’. Πι
στεύουμε δτι τό έργο τοΰ φιλόλογου 
μπορεί νά χαραχτεί μέ τις έξης γένικώ- 
τερες γραμμές: «<5 φιλόλογος είναι ύ- 
ποχρεωμένος νά μάς παρουσιάσει τά 
κλασσικά έ'ργα και νά μας κάνει νά 
νιώσουμε δσο τό δυνατό έντονώτερά 
τήν κάθε χάρη καί τήν κάθε ομορ
φιά τοϋ καθένας έργου πού θά θελή
σει νά παρουσιάσει. Πρέπει νά ζων
τανέψει καί νά μάς δείξει μ' όλο τό 
δυνατό ρεαλισμό τήν άρχαία ζωή. Καί 
προχωρώντας άκόμα, θά πρέπει, μέ 
βάση τήν άνάλυση τών κειμένων τής 
άρχαίας άλλά καί τής ΝΈΑΣ λογοτε
χνίας, νά μάς άναπτύξει τό καλαι
σθητικό συναίστημα, (πού τόσο μεγά
λο ρόλο παίζει στή ζωή, καί πού τόσο 
λίγο καλλιεογεΐται στόν τόπο μας), κα
θώς καί τήν Ικανότητα τής Κριτικής. 
Πρέπει άκόμα νά μάς μάθει νά καταλα
βαίνουμε τ’ αρχαία έργα καϊ νά βγά
ζουμε μέσ’ άπ’ αύτά στοιχεία χρήσιμα 
στή ζωή μας (στοιχεία ιστορίας, φιλοσο
φίας, κριτικής, διαλεχτικής, καί τόσα 
άλλα πού ΰπάρχουν τόσο άφθονα μέσ’ 
στούς ’Αρχαίους συγγραφείς). Καϊ πάνω 
άπ’ δλα, θά πρέπει νά προσπαθεί νά 
κατορθώσει ώστε τήν ’Αρχαία φιλολογία 
νά τήν καταλαβαίνουμε, νά τή νιώ
θουμε άρα και νά τήν άγαποϋμε».

"Αμα θελήσουμ ε νά έμβαθύνουμε λίγο 
στις παραπάνω γραμμές, βλέπουμε κα
θαρά δτι γιά νά γίνει κανείς φιλόλογος 
άξιος ν’ άνταποκριθεΐ στό έργο του, δφεί- 
λει νά έχει ώρισμένα προσόντα. Πρώτα 
πρώτα, βέβαια, μιά κάποια αισθητική 
μόρφωση, γιά νά μπορεί νά νιώθει κι’ δ 
ίδιος τά έργα πού διαβάζει. (’Άν είναι 
προικισμένος καί μέ φυσική αισθητικό
τητα τόσο τό καλλίτερο βέβαια). Ακόμη 
θά χρειάζεται καί μιά σχετική λογοτε
χνική ικανότητα, γιά νά μπορεί νά άπο- 
δίδει ζωντανά τό κείμενο, τό ρυθμό, τήν 
ποικιλία τής γλώσσας, σά λογοτεχνικά 
χαρίσματα γενικά. Καί θά πρέπει άκόμα 
νάχει καί μιάν πλατιά εγκυκλοπαιδική 
μόρφωση γιά νά μπορεί ν’ άναλύσει τέ
λεια ένα κείμενο. "Οπως έπίσης πρέπει 
νάχει μιά καλή μέθοδο γιά νά μάς μάθει 
νά καταλαβαίνουμε τήν άρχαία γλώσσα. 
Κι δλα αύτά τώρα, μάς δίνουν νά κατα
λάβουμε γιατί ένας λόγος τοΰ σχολαστι
κισμού είναι καϊ τό δτι φιλόλογοι συνήθως 
γίνονται οί πιό άκατάλληλοι γιά τή Φιλο- 
λογία,δηλαδή άνθρωποι πού δέν έχουν διό
λου τά παραπάνω προσόντα. Καί δέν τά- 
χουν, πρώτα γιατί δέν τούς ίάδωσε ή 
φύση (ένώ μπορεί νά τούς έδωσε δλα τά 
προσόντα γιά μιάν άλλη έπιστήμη). Κι’ 
έπειτα γιατί οί περισσότεροι φιλόλογοι 
προέρχονται άπό τά πιό άπόκεντρα μέρη 
τής Ελλάδας καϊ λίγοι μόνο άπό τά 
κέντρα τής πνευματικής κίνησης (’Αθή
να, Θεσσαλονίκη, Εφτάνησα). Μ’ αύτό 
δέ ζητοΰμε βέβαια ν’ άποκλειστοΰν οί 
έσαρχιώτες άπ’ τή τή φιλολογία, ούτε 
νά μαθαίνουν έλεύτερα οί πρωτευουσιάνοι, 
άλλά λέμε δτι γενικά πρέπει νά μπαίνουν 
έκεΐνοι μονάχα πού έχουν τά πνευματικά 
έφόδια τοΰ φιλόλογου καϊ τήν άγάπη γιά 
τή Φιλολογία. Πόσοι δμως είναι αύτοί; 
’Ελάχιστοι: Οί άλλοι έρχονται στή φιλο
λογία δλότελα τυχαία. Μιά κι δ πατέρας 
τουους άποφάσισε νά τούς κάνει έπιστή- 
μονες έρχονται στή Φιλολογία, είτε γιατί 
βρίσκουν εύκολώτερες τις έξε τάσεις1, είτε 

1 Π·λλοϊ καταλήγουν στή φιλολογία 
άφοΰ πρώτα πρώτα δώσουν καϊ άποτύχουν 
στό Πολυτεχνείο, Νομική, ’Ιατρική κ.τ.λ.

γιατί πιστεύουν στήν έξασφάλιση ένός 
μισθού.

Σήμερ’ άκόμα, κάνοντας κανείς μιάν 
έρευνα σχετικά μέ τό ποιό τών σημερι
νών φοιτητών τής Φιλολοκίας θά κατέ
ληγε σέ συμπεράσματα δχι τόσο εύχάρι- 
στα. Έχτός άπό μερικές έξαιρέσεις — 
πού δσο πάνε γίνοντ’ εύτυχώς περισσό
τερες — τό σύνολο άποτελεΐται άπό 
νέους πού δέν πρόκειται νά ξεφύγουν πο
λύ άπ’ τό συνηθισμένο .σχολαστικό τύ
πο. [Έχτός έάν — έστω καί έκ τών ύ- 
στέρων — άγαπήσουν τήν Έπιστήμη 
τους, καί μέ μιά έντατική μελέτη, καί 
αύτομόρφωση, κατορθώσουν νά γίνουν 
καλλίτεροι]. 'Άν τούς δώσεις ένα νεοελ
ληνικό κείμενο, δέ θάχουν νά σοΰ πουν 
σχεδόν τίποτα. Κι’ άφοΰ οί νέοι αύτοϊ δέ 
μποροΰν νά νιώσουν σύγχρονη φιλολο
γία, θά μπορέσουν νά νιώσουν Άρχαία, 
— καϊ πολύ περισσότερο — θά μπορέσουν 
νά τή ζωντανέψουν στούς μαθητές τους; 
Βέβαια δχι. Καί τότε, μοιραία, θά περιο
ριστούν «είς τάς γραμματικάς καί συν- 
οακτικάς παρατηρήσεις» καί στό άψυ
χο, τό άνούσιο καί φλύαρο αύτό κατα
σκεύασμα πού λέγεται «Έ ρ μ η ν ε ί α» ! 
Ένώ πραγματικά είναι «ρεζίλεμα» τοΰ 
κλασσικού συγγραφέα καί τής κλασσι
κής γλώσσας.

★ * ¥
Τελειώνοντας: Μέ τή σημερινή κα- 

τάσήαση δ νέος τοΰ Γυμνασίου κυτ- 
τάει πότε νάρθει ή ώρα νά γλυτώσει 
άπ’ τ’ Άρχαία, πού τάχει γιά τό πιό 
άνιαρό καί άσκοπο μάθημα. Δηλαδή, 
τήν ίδια έποχή πού κάνει τή γνωρι
μία του μέ τήν Άρχ. φιμολογία, τή 
συχαίνεται κΓ δλας. Φεύγοντας άπ’ τό 
Γυμνάσιο δέν ξαναπιάνει στά χέρια του 
αρχαίο έργο. Άπ’ τήν άλλη μεριά ά-

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

'Υπάρχουν διαβαλκανικοί Σύνδεσμοι, 
γίνονται βαλκανικά Συνέδρια, γράφονται 
πολλά γιά τή βαλκανική συνεννόηση 

κούει τόσους καί τόσους, (δχι μόνο 
προγονόπληκτους, μά καί προοδεμένους 
κΓ έπαναστάτες άκόμα) νά μιλάνε γιά 
«Ελληνικό πνεΰμα», «Διαλεκτική», 
«Αουκιάνεια Ειρωνεία» κ. τ. λ. Έπί
σης δταν- διαβάζει μιά καλή μετά
φραση τοΰ Αουκιανοΰ ή δποιου άλ
λου, εύχαριστιέται. Μόνος του δμως 
δέν τά καταφέρνει νά διαβάσει αρ
χαίο συγγραφέα καί μάλιστα νά εύ- 
χαριστηθεΐ. Γιά τό κακό αύτό φταίει 
τό ποιό τών σημερινών φιλολόγων. "Ο
ταν θ’ άποχτήσουμε φιλόλογους άξιους 
ν’ άνταποκριθοΰν στό έργο τους τότε 
τ’ Άρχαία δέ θά είναι μόνο σχολι
κά βιβλία, θά μποΰν στις βιβλιοθήκες 
μας, θά μπορούμε νά τά διαβάζουμε 
εύχάριστα, καί δέ θάκοΰμε μ’ απορία 
τούς ξένους νά μάς μιλούν γιά Έλλ. 
πνεΰμα, φραστική κομψότητα κ. τ. λ. 
γιατί αύτά θά τά νιώθουμε καί μεΐς 
οί ίδιοι, θά τά μαθαίνουμε, θά τά έ- 
φαρμόζουμε στή ζωή μας. ΚΓ άν πρό
κειται νά γίνει ποτέ στόν τόπο μας 
κάποια ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ τής Παιδείας, 
θά πρέπει σ’ αύτό άκριβώς τό σημείο νά 
στραφή : Στή δημιουργία άληθινών φιλο
λόγων, φιλολόγων δημιουργών, πού θά 
σταθούν ίκανοί νά μάς συγκινήσουν καί 
νά μάς δείξουν πώς άπ’ τή φιλολογία 
θά μπορέσουμε ν’ αντλήσουμε' αληθινές 
ώφέλειες, πραγματική μόρφωση.

Αύτή θά είναι ά λ η θ ι ν ή Ανα
γέννηση. ΚΓ δχι ή αναγέννηση τής 
«διετοΰς δοκιμασίας» καί τών - «Κρατι
κών πτυχίων». Εννοείται δτι μιά τέτια 
αναγέννηση θά προέλθει άπό πραγματι
κή αγάπη γιά τά γράμματα καί τήν 
πνευματική έξύψωση, καί δτι δέ μπορεί 
νά σκαρωθεί τόσο εύκολα κΓ έπιπόλαια 
δσο έκείνη τής . . . «διετούς δοκιμασίας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΒΙΝΗΣ

καί μόνο άνάμεσό μας δέ γνωριστήκαμε 
άκόμη οί βαλκανικοί λαοί, γιατί οί έπί- 
σημοι πού διευθύνουν τις τέτοιες ένίρ-
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γειες ή ^δέν καταδέχονται νά θυμηθούν 
τό λαό ή κι’ άν τόν θυμηθούν είναι γιά 
νά τόν άγγαρέψουν χρησιμοποιώντας 
τον γιά έπίδειξη. Ή ψυχική εκείνη 
συμπάθεια, πού συνενώνει ένα λαό μέ τόν 
γείτονα του πού ’χουν κοινά συμφέροντα 
και βλέψεις, δέν ζητήθηκε νά καλλιεργη
θεί μέ τό σήκωμα τών έμποδίων πού 
είναι φυσικό νά ύπάρχουν άνάμεσα σέ 
λαούς έχθρικούς ώς πριν λίγο. Οί οικονο
μικοί φραγμοί καί διαφορές δέν λυθήκανε, 
πού είναι ή μόνη ασφαλής προϋπόθεση 
γιά μιάν πραγματική βαλκανική συνεν
νόηση. Ιστεραδλαός δέν 'προπαρασκευα- 
στηκε , μέ τήν κατάλληλη διαφώτιση 
πώς κι’δ διπλανός του πρέπει νά τοΰ εί
ναι φίλος και πρεπει νά τόν άγαπήσει 
γνωρίζοντάς τον. (Πώς δμως θέλουμε νά 
γνωρίσουμε τούς ξένους άφοΰ ούτε τούς 
ίδιους μας έαυτούς, ούτε τή χώρα μας 
ούτε τίποτε ούσιαστικό γιά μας ξέρουμε 
έμεΐς—®-ο£ "Ελληνες τουλάχιστο—έξω ά
πό παπαρδέλες καί φουσκαλίδες κούφιες;)

Άφοΰ αιώνες τώρα τό σκολειό τοΰ κο
πανούσε τοΰ Ρωμιοΰ πώς οί Τοΰρκοι κ’ 
οί Βούλγαροι είναι βάρβαροι καί τοΰ εί
ναι έχθροί προαιώνιοι πού πρέπει μέ κάθε 
μέσο νά τούς άφανίσει άπό τό πρόσωπο 
τής Υή?> ύστερα άπό τό μίσος αύτό πού 
τοΰ γιόμιζε τή ψυχή καί τοΰ θόλωνε τή 
σκέψη—κι ανάλογα γίνονταν καί στις 
άλλες χώρες—θέλανε οί λογήςλογής βαλ
κανικοί θαυματοποιοί νά κάμουν στό ά- 
ψε-σβήσε τό θαΰμα καί μιά μέρα νά ξυ
πνήσουνε άγκαλιασμένοι δ Ρωμιός μέ τόν 
Τοΰρκο ,τόν Βούλγαρο κ.τ.λ και νά χο
ρεύουν τόν συρτό γύρω σέ φιλικό τραπέ
ζι! Καλή κι άγια κάθε προσπάθεια γιά 
συνεννόηση κι άπ’ δπου κι άν προέρχεται 
μέ χαρά τή δεχόμαστε, μά δέν ταιριά
ζει ώστόσο καί νά αύτοκοροϊδευόμαστε.

Πρέπει ή συνεννόηση νά βγει άπό κά
τω, άπό τά λαϊκά βαλκανικά στρώματα, 
κι δχι άπό πάνω, άπό τάς ιθύνοντας, πού 
είναι πάντα φίλοι μεταξύ τους, γιατί 
καλά τά έχουν καϊ καλά τά τρώνε.

Τέτοια άριστοκρατική, νά ποΰμε, προσ
πάθεια γιά διάδοση τής βαλκανικής ιδέ
ας είναι καί τό περιοδικό «Les Balkans» 
πού βγαίνει στήν ’Αθήνα. Ή έκδοση

τούτη αύτή καθαυτή είναι σοβαρή, πο*  
λύ άξιοπρόσεχτη καί καλή. Είναι μοι*  
ραίο δμως ν’ αγνοείται άπό τόν βαλκανι
κό κόσμο, γιατί γράφεται σέ ξένη γλώσ
σα. Καί είναι κρίμα νά νομίζεις δτι α
πευθύνεσαι πρός τό λαό κι αύτός νί σ’ά- 
γνοεΐ. Μοΰ φαίνεται πώς τέτοιες έκδό*  
σεις πρεπει νά βγαίνουν λαϊκώτερες καί 
στήν κάθε βαλκανική γλώσσα, άν θέλου
με νά γίνει κάποια θετική δουλειά κι δχι 
έπίσημος μόνο θόρυβος γύρω άπό μερικά 
όνόματα.

* 'Η σύνταξη τοΰ περιοδικού δηλώνει πώς 
δέ συμφωνεί μέ πολλά σημεία τού προλόγου 
τοϋ άρθρου τοϋ αγαπητού κ. Κοτζιούλα.

Ο Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Βουκουρεστίου καί Πρόεδρος τής Ρουμα
νικής Κυβερνήσεως κ. Ν. Γιόργκα έκαμε 
κάτι καλύτερο; Τίς έντυπώσεις του άπό 
τό ταξίδι του στήν 'Ελλάδα τίς έγραψε 
καί τίς έβγαλε σέ βιβλίο, άφοΰ πρώτα 
ένα μεγάλο του μέρος τό έδωκε διαλέξεις 
στό ’Εθνικό θέατρο τής Ρουμανίας. Ή 
έλληνική μετάφραση (Ν. Γιόργκα: «Ει
κόνες άπό τήν σημερινή Ελλάδα καί 
πέντε διαλέξεις γιά τήν σύγχρονη 'Ελλη
νική ζωή». Μετάφρ. Μ. Μανέσκου. Ά 
θήνα 1931) φαίνεται πώς άδικεΐ λίγο τό 
πρωτότυπο είς βάρος μάλιστα τής διαύ
γειας καί τής δημοτικής γλώσσας. Ό σο
φός καθηγητής είδε τή σύγχρονη Ελλά
δα μέ τά ματογυάλια τής ιστορικής του 
έπιστήμης καί τής μεγάλης του αγάπης 
γιά τήν 'Ελλάδα μά καί μέ τό αύτοκίνη- 
το τοΰ ύπουργείου τών Εξωτερικών, 
πού κι’ άν δέν τοΰ ζήτησαν, δ
πως δ ίδιος λέει, τή βεβαίωση πώς οί 
έντυπώσεις πού θά είχε θά ήταν ικανο
ποιητικές γιά τόν έπίσημο κόσμο, δμως 
αύτός είδε ή μάλλον περιέγραψε έτσι τή 
σύγχρονη Ελλάδα πού ν’ άρέσει στούς έ- 
πισήμους. Γιατί μάς παρουσιάζει τή σημε 
ρινή Ελλάδα σάν ένα όνειρευτό τόπο 
προόδου καί εύτυχίας, έτσι πού κ’ έμεΐς 
οί ίδιοι νά ψάχνουμε τούς άγνωστους ώς 
τώρα έαυτούς μας μ’ αλαζονεία γιά τήν 
καλή μας τύχη. Μά ή άλήθεια είναι πώς 
ή καλοσύνη τοΰ κ. Γιόργκα ζήμιωσε τό 
βιβλίο του σέ ειλικρίνεια καί ακριβή πα
ρατήρηση, γιατί δέν είναι βέβαια ή Ελ
λάδα δπως τήν φαντάστηκε.

Άλλο βιβλίο σχετικό μέ τά Βαλκάνια 
είναι τοΰ Πέτρι «Ή Νέα Βουλγαραρι- 

κή Λογοτεχνία» Αθήνα 1931. Μέ πολύ 
ένδιαφέρο έπιασα νά διαβάσω τό βιβλίο 
αύτό γιά νά φωτιστώ πάνω στή βουλγα
ρική λογοτεχνία άπό ένα ειδικό δπως ή
ξερα. 'Η άπογοήτεψή μου δμως ήταν με
γάλη. Γιατί δχι μόνο τίποτε δέν μπό
ρεσα νά μάθω άπό τόν Πέτρι, μά καί 
γιά τά λίγα σίγουρα, πού άπ’ άλλοΰ ή
ξερα πάνω στό ζήτημα αύτό,_ άρχισα 
ν’ άμφιβάλλω ένεκα οί τόσο άντίθετες 
πληροφορίες πού δίνει δ Πετρι. Δέ μπορεί 
νά ζωγραφίσει ζωηρή τήν προσωπικότητα 
κάθε λογοτέχνη, ούτε νά δώσει τόν πρε
πούμενο χαραχτηρισμό στόν τόνο τής 
τέχνης σέ κάθε έποχή, μά φτωχά καί 
τσαπατσούλικα άραδιάζει λόγια μεγάλα 
%al βαριά χωρίς συνοχή καί άντιληψη 
τοΰ δλου. "Ετσι καταφέρνει μόνο να κα
ταστρέψει τήν εύνοϊκήν εντύπωση άπό 
τή λογοτεχνία μιας χώρας, πού έχει βέ

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

* ['Ο καλόβολος, καθώς έλεγε Γάλλος 
πεζογράφος άπό τούς ποιητικότερους, δ 
καλόβολος λοιπόν άναγνώστης θά μοΰ 
έπιτρέψει, προτοΰ προχωρήσω στό κύριο 
θέμα τοΰ άρθρου μου, νά τοΰ διηγηθώ 
μιάν ιστορία πολύ άπλή μά καί πολύ δι- 
δαχτική. Γιά τό έργο τής κυρίας Χατζη- 
μιχάλη,τήν«'Ελληνική λαϊκήτέχνη»,γινη- 
κε άρκετός λόγος άπό τίς πρώτες μέρες 
πού κυκλοφόρεσε, σέ τρόπο πού νά σχη
ματίσουν τήν Ιδέα, δσοι παρακολουθούν 
τά βιβλία κι ένδιαφέρονται κάπως Ιδιαί
τερα γι’ άφτά, πώς πρόκειται για ένα 
βιβλίο τό λιγότερο άξιοδιάβαστο. Μαζί 
τους έτυχε νά βρίσκομαι κι εγώ καϊ θέ
λησα νά ικανοποιήσω τήν περιέργειά 
μου, συνδυάζοντάς την μέ την έκπληρω- 
ση σχετικής παραγγελίας πού είχα λά
βει άπό τό προοδεφτικό μας τοΰτο περιο
δικό. "Οταν δμως άποφάσισα νά προμη-

βαια τόσα άξιοπρόσεχτα καί ώραϊα νά 
βρεϊ δ κάθε μελετητής της καί ιδιαίτερα 
δ κάτοικος τής Βαλκανικής. Κι δλα 
αύτά τά πράματα γραμμένα σέ μιά τρα
βηγμένη γλώσσα καί σέ φτιαχτό στυλ, 
έτσι πού ν’ άγαναχτεΐς σε κάθε σελίδα, 
σέ κάθε αράδα σχεδόν καί νά χρειάζεσαι 
πολύ κουράγιο άληθινά γιά νά διαβάσεις 
τό βιβλίο ώς τό τέλος μέ κόπο.

Είναι πραγματικά λυπηρό πού κι 
αύτή ή προσπάθεια βαλκανικής^γνωρι
μίας άπότυχε τόσο χτυπητά. Ξέρουμε 
δμως άπό λίγες προηγούμενές του δου
λειές τόν Πέτρι γιά καλό μεταφραστή 
τής βουλγαρικής, ώστε να δικαιολογιε- 
ται ή έλπίδα πώς ή Ανθολογία άπ’ 
τούς Βουλγάρους λογοτέχνες πού έτοιμα- 
ζει, καθώς λέει στόν πρόλογό του, θά μάς 
δώσει μιά σαφή καί αύθεντική _ γνωριμία 
μέ τή γειτονική λογοτεχνία. Τήν καρτε- 
ροΰμε άνυπόμονα.

Κ. Π.

θεφτώτήν «Έλληνική λαϊκή τέχνη», γιά 
νά τή διαβάσω δπως σάς είπα καί να 
τήν κρίνω, σταμάτησα μπροστά σέ άνυ- 
πολόγιστα έμπόδια. 'Η έθνικη μας βι
βλιοθήκη, άπ’ δπου τήν έπρωτοζήτησα, 
δέν τήν είχε λάβει από τόν έκδότη ή δέν 
τήν είχε βιβλιοδετήσει άκόμα, πάντως δέν 
τήν είχε βάλει στή διάθεση τών άναγνω- 
στών της. Οί συνάδερφοί μου οί φοιτη
τές, καί μάλιστα τοΰ κλάδου τοΰ δικοΰ 
μας, είναι τόσο πλούσιοι δσο κι έγώ, καί 
κανένας τους δέν είχε άξιωθεΐ ως τήν 
ώρα ν’ άγοράσει άφτό τό βιβλίο τών δια- 
κόσων σελίδων μέ τίς διακόσες δραχμές, 
σελίδα καί δραχμή. Δέ μοΰ έμενε πιά 
παρά νά καταφύγω στήν ίδια τή συγρα- 
φέα, πού τήν έπληροφόρεσα μ έπιστολή 
γιά τήν άνάγκη καί την παρακάλεσα να 
μάς έφκολύνει, άν μπορούσε, δίνοντας 
μας, έστω καί μ’ έπιστροφή, έν’ άπό τά 
χαλασμένα της άντίτυπα. Ή εύγενία της 
θά έλαβε βέβαια τό καλοσυνταγμένο μου 
γράμμα, πού δέ θά τό στελνα ποτές άν
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ειτανε μόνο γιά μένα, έκαμε δμως καλά 
και δέν απάντησε, σάν τήν ήρωίδα τοΰ 
γνωστού μυθιστορήματος. Οί Αναζητή
σεις μου είχαν σταθεί σ’ Αφτό τό σημείο 
—- μια και δεν έπεφτε λόγος, πρέπει νά 
τό τονίσω, στό ταμείο του περιοδικού μας 
— δταν κάποιος φίλος ύποχρεωτικός έ
μαθε τή χρεία μου καί φάνηκε πρόθυμος 
νά μοΰ έξοικονομήσει άπό τρίτον δανεικό 
ένα κομμάτι τοΰ νεόβγαλτου βιβλίου. Άπ’ 
δλα τοΰτα έχουμε τό συμπέρασμα πώς 
δημοσιεβεται ένα βιβλίο γιά τή λαϊκή τέ
χνη τής χώρας μας καί, στις ήμέρες τις 
θαβμασιες πού ζοΰμε, δχι μονάχα δέ βρί
σκει τή διάδοση πού θά τό κάνε γνωστό 
καί προσιτό στό λαό γιά νά μάθει κι άφ- 
τός ό άνήξαιρος τά μεγάλα καί τά σπου
δαία πού βγαίνουν άπ’ τό χέρι του καϊ 
τό κεφάλι του, άλλά πρέπει κι έμεΐς, τά 
παιδιά τά μορφωμένα τοΰ λαοΰ, νά κατα- 
ϋποχρεωθοΰμε και ίσως ίσως νά ξεπέσου- 
με στά μάτια τής ύψηλής μας αριστοκρα
τίας, έπειδή έχουμε τήν Αφέλεια νά χά
νουμε τόν καιρό μας μέ διαβάσματα βι
βλίων καϊ τά παρόμοια. Καϊ τώρ’ άς προ
χωρήσουμε αμερόληπτα, καθώς τό καλεΐ 
ή δουλιά μας, στήν Ανάλυση τοΰ έργου 
καϊ στήν τοποθέτησή του].

Ή «Ελληνική λαϊκή τέχνη» δέν εί
ναι ούτε τό πρώτο ούτε τό μοναδικό έρ
γο τής κυρίας Χατζημιχάλη, μισες γυναί
κας πού μέ πραγματικό ζήλο άφοσιώθη- 
κε στή μελέτη τής τέχνης τοΰ λαοΰ μας 
καϊ βάλθηκε νά φέρει στή δημοσιότητα 
τά μυστικά της μέ άρθρα καϊ μέ διαλέ
ξεις ταχτικές, σοβαρές καϊ αποδοτικές 
για τη νεολαία, καί τό κοινό μας γενικό
τερα, πού τϊς παρακολούθησε. 'Η μα
κρόχρονη κι έπίμονη άπασχόλησή της 
στόν κύκλο τόν Αναφερμένο, βοηθημένη 
άπό τή μόρφωση καϊ τά μέσα πού διαθέ
τει, τήν είδίκεψε, μπορούμε νά ποΰμε, 
στό θέμα της καϊ τής έδωσε τό κΰρος 
πού χρειάζεται σέ κάθε έρεβνητή καϊ 
μελετητή γιά νά τραβάει μέ πίστη καί 
μέ περηφάνεια στό σκοπό του, έχοντας 
μόνο τϊς Αμφιβολίες καϊ τις Αντιρήσεις 
τοΰ έαφτοΰ του, χωρίς άλλους, έξωτερι- 
κούς, περισπασμούς. Κι δποιος δέν έχει

δεϊ προηγούμενες έργασίες της, Αρκεί νά 
ξεφυλλίσει προσεχτικά τό νέο της βιβλίο 
γιά νά ίδεΐ καί νά παραδεχτεί τήν Αξιό
λογη καί θεμελιακή συμβολή της στήν 
έρεβνα ένός τρόπου ζωής αμελέτητου ά
κόμα και σχεδόν άνύπαρχτου γιά τούς 
περσότερους, δπως είναι ή τέχνη ή λαϊ
κή, μέ τις Αφετηρίες Απ’ δπου ξεκινά 
και μέ τ Αποτελέσματα δπου καταλή
γει περνώντας Από πολυποίκιλους σταθ
μούς στό μεταξύ. 'Η ωραία της κι ώφέ- 
λιμη Απόφαση νά μπει σ’ ένα στάδιο 
μελετών, δπου κανένας άλλος ώς τώρα 
δέν είχε έπιχειρήσει νά σταθεί καί νά 
κινηθεί, είχε Αφορμή, καθώς καί ή ίδια 
άφινει κάπου νά φανεί, τή συστηματική 
καϊ δημιουργική στροφή τοΰ καθηγητή 
Νικολάου Πολίτη πρός άλλες, πάντα συγ
γενικές δμως, έκδηλώσεις καί έλοκληρώ- 
σειί τής λαϊκής ψυχής, δπως είναι τά 
τραγούδια, οί παροιμίες και οί παραδό
σεις του. Τό φωτεινό παράδειγμα πού έ
δωσε, δ δάσκαλος άφτός ό πανεπιστημια
κός μέ τήν ψυχή τήν όλοζώντανη, είταν 
ικανό να έπιβληθεΐ στή συνείδησή της και 
νά γεννήσει μέσα της τή φιλοτιμία καί 
τήν άμιλλα, απαραίτητη καί γιά τις πιό 
ανιδιοτελείς έπιχειρήσεις. Καϊ θά τήν έ- 
βόηθησε πάρα πολύ ή μέθοδο τοΰ πρωτο
πόρου λαογράφου, μέ τή σαφήνεια και 
την άκριβολογία, μέ τήν τάξη καί τή 
σύνδεση πού τή χαραχτηρίζει, ειδικότα
τη στις έπιδιώξεις, άλλά καθολική κι ύ- 
ποδειγματική στή γενικότερων έξέτασή 
της.

Τό βιβλίο τής κυρίας Χατζημιχάλη 
Αρχίζει μ’ έναν πρόλογο Αρκετά μεγάλο 
καί πολύ μελετημένο, είδος εισαγωγής 
στό πρωτότυπο έργο της, δπου μιλάει 
γιά τόν δρισμό καί τά γνωρίσματα τής 
λαϊκής τέχνης, γιά τήν ανάπτυξη και 
τήν προέλευσή της, γιά τήν έξάρτησή 
της απέναντι τοΰ φυσικού, ιστορικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος, γιά τή σημα
σία και τή χρησιμότητά της καϊ τέλος 
γιά τήν κίνηση πού παρατηρεΐται τώρα 
τελεφταΐα γύρω της, σ’ άλλες βέβαια χώ
ρες, πιό έξελιγμένες άπό τή δική μας. 
Ό πρόλογός της ξεχωρίζει γιά τις στο
χαστικές παρατηρήσεις του, τις έξακρι-

ματός μου, ή κυρία Χατζημιχάλη τό„έχει 
διαιρέσει σέ τρία τμήματα, δπου έξετά- 
ζονται τά προϊόντα τής τέχνης σέ τρεις 
χωριστές έλληνικές περιφερειες: στό 
Ρουμλοΰκι, σύνολο πενήντα περίπου χω
ριών πού βρίσκονται στόν κάμπο τής 
Θεσσαλονίκης, άπό τή μιά μεριά κι άπό 
τήν άλλη τοΰ ποταμοΰ ’Αλιάκμονα, στό 
Τρίκερι, τό γνωστό χωριό τής Θεσσαλίας, 
άντικρυνό τοΰ Παγασητικοΰ, καί στήν ’Σ
καριά, τό γνωστό καί φημισμένο γιά τήν 
δμορφιά του, δπως δλα τα έλληνικά νη
σιά, νησί τοΰ Αιγαίου. Σέ καθεν άπό τα 
τρία κομμάτια τοΰ βιβλίου, άφοΰ άναφέ- 
ρει γιά τή σύσταση τής γής, γιά τις α
σχολίες τών κατοίκων, για την κατασκε- 
βή τοΰ σπιτιού, παλιότερα καί σήμερα, 
έπιμένει κ,υριότατα στή λεπτομερή περι
γραφή τής γυναίκιας φορεσιάς, τών έργων 
τής ύφαντικής καί τών κεντημάτων, 
προσθέτοντας μερικά χαραχτηριστικά γιά 
τήν τελετή τοΰ γάμου στό κάθε μέρος. 
Οί περιγραφές τών σημείων πού έπιχει- 
ρεΐ, χωρίς ίσως κανένα πρότυπο γραφτό, 
είναι καμωμένες μ’ έπιμέλεια και φανε
ρώνουν Αξιοπιστία, γιατί δείχνουν άνθρω
πο πού Αγωνίστηκε μόνος του νά^ μαζέ
ψει ένα ένα τά στοιχεία καί νά τά ταξι
νομήσει συστηματικά, Ακολουθώντας βρι
σμένο διάγραμμα καί περιλαβαίνοντας 
καθετί τό χρειαζούμενο. Επιπλέον έφρόν- 
τισε νά πλουτίσει κάθε κεφάλαιο, μέ 
πλήθος εικόνων καί σχεδίων, βγαλμένων 
Απ’ τό χέρι της, πού κάνουν παραστατι
κότερο τό κείμενο καί σχεδόν τό συμ
πληρώνουν κατά τρόπο σκόπιμο κι δρι- 
στικό. Ή εικονογράφηση άφτή, πλούσια 
καί χορταστική γιά τό μάτι τοΰ Ανα
γνώστη, Αποτελεί μιά άπό τϊς λαμπρό
τερες καινοτομίες Ανάλογων εύρωπαϊκών 
έκδόσεων κι είναι άπό τϊς λίγες έπινοη- 
σεις τών ξένων πού πρέπει νά τις μιμη- 
θοΰμε Αδίσταχτα κι έμεΐς: θά μάθουμε 
έτσι νά έλέγχουμε έπιτόπου τή μεταδο
τικότητα τών διαβασμάτων καί θά έξα- 
σφαλίζουμε τις γνώσεις μας μέ τήν κα
λύτερη μέθοδο, θά μπορούσαν δμως άπό τό 
βιβλίο τής κυρίας Χατζημιχάλη νάλειψουν 
μερικές φωτογραφίες, πού είναι πολύ φω
τογραφίες καί μάλιστα κακότεχνες.

βωμένες καί καλοζυγισμένες, καί αποτε
λεί άπό άποψη ύφους ένα πολύ πειστικό 
δείγμα γιά τήν ικανότητα καί τήν άνεση 
τής'δημοτικής νά ένεργεΐ καί, σ’ έπι- 
στημονικά άκόμα έπίπεδα. Εξαλλου δί
νει στόν Αναγνώστη μιάν δλοκληρωτική 
Αντίληψη γιά τή θέση δπου βρίσκεται 
σήμερα τό ζήτημα, κι άλλοΰ καί έδώ, ά- 
φίνοντάς τον συνάμα νά λογαριάσει τί 
πνέβμα Αφτοθυσίας καί τί κατάρτιση α
τόμου Απαιτείται γιά νά ξανοιχτεί κανείς 
μέσα σέ μιά τέτοιαν πλατιάν Απόπειρα, 
δπου θά ναβαγήσει χωρίς άλλο άν τοΰ 
λείπουν τά έξαιρετικά έφόδια ένός θαρ
ραλέου έρεβνητή, γιατί θά χει άπ’ δλες 
τϊς μεριές ν’ άντικρύσει τό άγνωστο καί 
νά δεχτεί τό άσυγκέντρωτο. Μόνο δσοι 
έχουν καταπιαστεί, έστω κι έλάχιστα,, 
μέ παρόμοιες Αναζητήσεις μπορούν, μέ 
τή μεταφορά τής φαντασίας, ν’ Αναγνω
ρίσουν καί νά ύπολογίσουν τις μεγάλες 
δυσκολίες πού βρήκε μπροστά της ή κυρία 
Χατζημιχάλη προκειμένου να μεταφέρει 
τις φιλοδοξίες της άπ’ τήν πρόθεση στήν 
πραγματοποίηση. Γιά νά κατορθωθεί αφ
τό καί γιά νά παρουσιαστεί τό έπιβλητι- 
κό έργο πού μάς παρουσιάζει, χρειάστη
κε νά δουλέψει, νά δουλέψει με δλη τή 
σημασία τοΰ δρου, νά κάμει ταξίδια, να 
ϊδεΐ άπέ κοντά τό χωριό καί τους κατοί
κους του, νά μελετήσει τή ζωή καί τϊς 
συνήθειες τους, νά προσέξει τήν ψυχολο
γία καϊ τήν βνοματολογία, να ρθει μέ δυο 
λόγια σέ άμεση έπαφή μέ τήν πηγαία 
λαϊκή ψυχή καί μέ τό πολλαπλό ρεφστό 
ύλικό, άπ’ δπου διαμορφώνονται οί κάθε 
λογής καλλιτεχνικές έκδηλώσεις τών Α
νωνύμων καί άπροσώπων τεχνιτών τοΰ 
λαοΰ. Καί γιά νά φέρει σ’ αίσιο τέλος τή 
δύσκολη μά καί δαπανηρή Αποστολή 
της, πρέπει δχι μονάχα νά παρακινήθη
κε άπό τήν έπιστημονική της ιδιοφυία, 
πού παραβλέπει τά έμπόδια δσο καί πε- 
ριφρονει τις έφκολίες, άλλά καί νά έβνοή- 
θηκε άπό τήν πλεβρά τήν οικονομική, 
πλεονέχτημα πού τό στεροΰνται πολλοί 
άλλοι δχι λιγότερο φιλομαθείς καί φιλό
πονοι άπό τήν καλή κυρία τής « Ελλη
νικής λαϊκής τέχνης».

Γιά νά ξαναγυρίσω στό βιβλίο τοΰ θέ
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Τέτοιο είναι μέ σύντομη άνάλυση τό 
βιβλίο τής κυρίας Χατζημιχάλη στό πε
ριεχόμενό του. Πραγματέβεται ένα θέμα 
πού έμενε τόσον καιρό παραμελημένο 
καϊ πού εϊταν έποχή έπιτέλους νά κινήσει 
τήν προσοχή καϊ τήν αφοσίωση κάποιου. 
Τό έφτύχημα είναι πώς ή κυρία Χατζη
μιχάλη, πού τής έτυχε ένας τόσο πρω
τότυπος ρόλος, τόν έδέχτηκε δχι άπό α
πλήν έρασιτεχνική κλίση, άλλ’ άπό βα- 
θύτερην άνάγκη διαφωτισμού, τής ψυχής 
τής δικής της καϊ τής ψυχής τών άλλο- 
νών. Κι άφοΰ ή αρχική πρόθεσή της α
παλλάχτηκε άπό τά στενά έγωιστικά έ- 
λατήρια, πού μποδίζουν νά κινηθεί λέ- 
φτερα τόν καλλιτέχνη κι ό'ποιον συγρα- 
φέα, κατόρθωσε ν’ άνυψωθεΐ στήν ατμό
σφαιρα τοΰ ιδανικού και νά κατανοήσει 
τήν άποστολή της σάν υπηρεσία πρός τό 
έθνος, πρός τήν δλότητα πού συνυπάρχου
με καί τό συναπαρτίζουμε. Άνεβασμένη 
πιά σέ μιά τέτοια περιωπή, δέ μπορούσε 
παρά νά φτάσει ως τήν ούσία τοΰ χρέους 
και νά δειχτεί άντάξια τοΰ σκοπού. Μάς 
έδωσε τήν πρώτη άξιόλογη μελέτη γιά 
τή λαϊκή τέχνη τοΰ τόπου μας κι έβαλε 
τά θεμέλια σέ μιά καινούργια οικοδομή 
πού περιμένει τούς έργάτες της καϊ τούς 
συνεχιστές. Πρέπει μάλιστα νά τονιστεί 
μ’ άφτή τήν έφκαιρία καϊ τό περίεργο 
πώς βγήκε πρώτη νά μιλήσει γιά τήν 
καλλιτεχνική παραγωγή καϊ σημασία 
τοΰ λαοΰ μας μιά πρωτεβουσιάνα, ένώ 
ξαίρουμε μέ τί προπάντων καταγίνονται 
τά διακοσμητικά (γράφε: παρασιτικά) 
άφτά στοιχεία τών συγχρόνων μεγαλου- 
πόλεων. Άπό δώ καί πέρα δμως θά πε
ριμένει κανείς, μέ δίκαιη άνυπομονησία, 
ή μελέτη τοΰ λαοΰ μας καί τών προβλη
μάτων του, καλλιτεχνικών ή δποιων άλ
λων, νά συνεχιστεί άπό ανθρώπους 
πού βρίσκονται περσότερο κοντά του κι 
έπικοινωνοΰν καλύτερα μαζί του, μέ τούς 
πόθους καί τά ίνειρά του, μέ τϊς ανησυ
χίες καί τις φιλοδοξίες του, συγγενικότε
ροι τοΰ λαοΰ καί άπό καταγωγή καί άπό 
νοοτροπία.

’Αλλά ή κριτική μαςίδέ θά σταματήσει 
έδώ- ύπάρχει κι άλλη άποψη τοΰ ζητή
ματος, πού πρέπει νά κοιταχτεί κι άφτή

μέ τή σειρά της. Τό βιβλίο τής κυρίας 
Χατζημιχάλη, απαιτητικό άκόμα κι άπ’ 
τόν άναγνώστη του, δσους δέ μπορεί γιά 
τόν έναηγιά τόν άλλολόγο νάτούςπαρασύ- 
ρει στη, φιλοτίμηση καί στή μίμηση τής 
προσπάθειάς του, τούς φέρνει σ’ άλ
λες σκεψες μακρινότερες, δχι λιγότερο 
ασυγχρόνιστες γι’ άφτό. ’Απ’ δσους έδιά- 
βασαν κι έχτιμησαν τό καλοτυπωμένο 
καί καλογραμένο της έργο θά βρεθοΰν 
σίγουρ άρκετοί πού θά τούς περάσουν 
καί δεφτερότερες ιδέες άπ’ τό νοΰ. θά 
τους φανεί πρώτα πρώτα παράξενο, οξύ
μωρο καλύτερα, νά βγαίνει βιβλίο αφιε
ρωμένο στή λαϊκή τέχνη καί' νά έχει γιά 
προορισμό του νά διαβαστεί άπό τούς πο
λίτες και τους πλουσίους χωρίς νά φτά
σει ποτέ στά χέρια τών χωρικών καί τών 
φτωχών, που τούς ένδιαφέρει άμεσότατα 
γιατί προέρχεται άπ’ άφτούς κι έπρεπε 
ν άπεφθυνεται σ άφτούς, άφοΰ τέτοια 
σημασία κλείνει τό έπίθετο. ’Εξόν άπ’ 
άφτή την παρατήρηση, πού άναφέρθηκε 
και στήν άρχή καί πού τήν ύπαγορέβει 
ή πολυτέλεια κι άκρίβεια τοΰ έργου κά
νοντας το άπλησίαστο γιά τούς άνθρώ- 
πους τοΰ λαοΰ, προβάλλει καί κάποια 
άλλη γενικότερη. Ό λαός έτοΰτος πού 
μάς τριγυρίζει καί μάς συγκρατεϊ σά 
χωριστή φυλή στήν τεμαχισμένη έπιφά- 
νεια τής σφαίρας λένε καί πρέπει νά τό 
πιστέψουμε πώς άνήκει στις καλύτερες 
ράτσες τοΰ κόσμου. Τήν άνωτερότητά 
του τήν άπόδειξε πολλές φορές, άπό τά 
παλιότερα χρόνια ως τά στερνά, προχω
ρώντας δλοένα μέ θάρρος άκατάβλητο 
καί δημιουργική πρωτοβουλία σ’ έργα 
πολιτισμού σημαντικά, άκόμα καί σ’ έρ
γα βάρβαρα κι όλέθρια, δπως οί πόλεμοι, 
δπου τόν ετραβοΰσαν καί θέλουνε νά τόν 
τραβήξουν οί έχτροί του, παίρνοντας καί 
στρέφοντας καταπάνω του τόν άδολο έν- 
θουσιασμό καί τήν αναμφισβήτητη παλ- 
ληκαριά του. Κι δμως ποιό είναι τό απο
τέλεσμα δπου έφτασε ϋστερ’ άπό τόσες 
νίκες, καί δημιουργίες: ”Ας τό δοΰμε 
προσέχοντας βαθύτερα τό ζήτημα.

Η πρωτοτυπία κι ή ύπεροχή τοΰ 
λαοΰ τοΰ έλληνικοΰ, άπό τά χρόνια τής 
τούρκικης σκλαβιάς καί δώθε, έκδηλώ- 

θηκε προπάντων στή φιλολογία καί στήν 
τέχνη, πού ή πρώτη έχει άπό πολλούς 
καί άξιους μελετηθεί κι ή ,δέφτερη μόλις 
στις ήμέρες μας, δπως βλέπουμε, προσέ
χεται. Τά δημοτικά τραγούδια μας, οί 
παραδόσεις κι οί παροιμίες μας, τά έθι
μα καί τά κάθε λογής άλλα δημιουργή
ματα τοΰ έθνους μας έχουν προσελκύσει 
τό ένδιαφέρο κι έχουν προκαλέσει θαβ- 
μασμούς άπό τούς τιμητικότερους: τά 
προϊόντα τής λαϊκής μούσας μεταφρά
στηκαν έπανειλημένα άπό τούς ξένους, οί 
συνήθιες μας άποτέλεσαν θέματα μελέ
της γιά τούς έρασιτέχνες, ή γλώσσα μας 
ή νέα καί τά ίδιώματά μας κατεβάζουν 
κάθε τόσο άπ’ τήν Έβρώπη κι άπ’ τά 
σπουδαστήρια τούς ειδικούς. Ανεμος λα
τρείας φυσάει άπό παντοΰ πρός τα δοξα
σμένα άκρογιάλια, δπου μιά φορά κι έ
ναν καιρό έγιναν, άκοΰμε, τόσα και τό
σα. 'Ο έλληνικός λαός, λένε καί φωνά
ζουν, ξένοι καί δικοί μας, είναι λαός πε
ριούσιος, ιστορικός, θεοσπαρμενος. Κι δ
μως πόσοι άπ’ άφτούς τούς σοφούς καί 
τούς έλληνολάτρες έσκυψαν νά ίδοΰνε

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΗΛΙΑ ΒΝΕΖΗ. «Τό νούμεβο 31328 (Σκλάβοι ατά έ5γατικά τάγματα τής 

Ανατολής). Μυτιλήνη 1931.

Κά9·ε κοινωνικό φαινόμενο έχει καί μιά 
ξεχωριστή έπίδραση πάνω στήν καλλιτεχνι
κή παραγωγή. Κι δ πόλεμος, φαινόμενο τε
ράστια μεγάλο, δέν μπορεί παρά νά_ εμπνέει 
τήν τέχνη σ’ όλα της τά πεδία. Κι αν άρκε- 
«τοΰμε μόνο στή λογοτεχνία καί πάλι μόνο 
στήν Ελληνική, βλέπουμε πώς τό πρώτο 
κιόλας 'Ελληνικό έργο ή «Ίλιάς» τοϋ Ομή
ρου έχει θ-έμα τόν πόλεμο. Καί ξ«κολου3·άει 
νά έμπνέει ό πόλεμος τήν τέχνη ώς σήμερα, 
ώς τό τελευταίο μακελιό. "Ολη σχεδόν ή με
ταπολεμική παγκόσμια λογοτεχνική παρα
γωγή ή τοϋλάχιστο τό καλύτερό της μέρος 
άσχολεϊται μέ τόν πόλεμον αυτόν τόν ίδιον 
ή μέ τ’ άνεπανόρθ·ωτα άποτελέσματά του 
περιγράφοντας μέ τά ζοφερότερα χρώματα 
τις φρικαλεότητες τής φουρτουνιασμένης αυ
τής μπόρας καί ζωντανεύοντας στά μάτια 

ποιά είν’ ή σημερινή κατάντια τοΰ λαοΰ 
μας, τοΰ ίδιου τοΰ λαοΰ πού τοΰ ψάλ
λουν κάθε λίγο καί λιγάκι ύμνους και 
τόν άνεβάζουν ως τά μεσούρανα; Δέν 
ξαίρουν οί πολλοί τους, ή δέ θέλουνε νά 
ξαίρουν, πώς ή φυλή πού δημιούργησε 
τά ύπεροχότερα τραγούδια καϊ πού έπι- 
μένουν άκόμα νά τής ζητάν ν’ άρθει στό 
δψος τών μεγάλων πεπρωμένων της, ή 
φυλή άφτή πεινά καϊ δυστυχά, γιά δσους 
δέ βλέπουν μοναχά τή συλλογή του Πο
λίτη καί τήν «Ελληνική λαϊκή τέχνη,» 
τής κυρίας Χατζημιχάλη, άλλα καί γύ
ρω τους, στούς δρόμους δπου κυκλοφο
ρούν καί στούς άνθρώπους πού περνοδια
βαίνουν. Άν άγνοοΰν τή σύγχρονη έξα- 
θλίωση τών δμοεθνών μας οί έπισκέφτες 
κι οί ήγέτες του, δέν έπιτρέπεται δμως 
νά κάθουνται απληροφόρητοι κι οί νέοι 
μας, οί νέοι πού σποεδάζουνε προπάν
των, οί χρυσές μας έλπίδες πού θά κά
μουν νά ξαναστράψει λαμπρό τό φώς γιά 
τούς κοινωνικούς σκλάβους κάτω άπό 
τόν ξάστερο έλληνικό ούρανό.

Γ. ΚΟΤΖ1ΟΥΛΑΕ

δλονών τό κακούργημα αύτό τοΰ...πολιτισμέ
νου εικοστού αιώνα, πού θ-ά βαρύνει τόσο 
στήν καταδίκη του. Γιατί οι νέοι πού γυρί
σανε σακατεμένοι άπό τόν πόλεμο πού ζή- 
σανε τή φρίκη του μέ τήν άγρια άναμονή τοΰ 
9-άνατου στό κάθ-ε μινοΰτο, πού είδανε τή 
σκληρή καταστροφή πού σκόρπισαν οί «πο
λιτισμένοι» στήν άθ·ώα Γής, αύτοί, ναυαγι- 
σμένοι, γιομάτοι άπό τόν πόνο καί τή δυστυ
χία άφησαν τήν καρδιά καί τό νοΰ , τους λέ- 
φτερο νά μιλήσει καί νά ξεράσει τό φαρμάκι 
πού τούς πότισαν στά πιό καλά τους χρόνια, 
είτε σάν φωτιά, είτε σάν άσφυξιογόνα,, είτε 
σά βρωμισμένη μουχλιασμένη τροφή πού ούτε 
τά σκυλιά δέν τήνε τρώγουν. Γεννηθήκανε 
άπό τόν πόλεμο αριστουργήματα, άλλά «γιά 
νά τόν χτυπήσουν τρελλά, νά τόν καταρα- 
οτοΰν, νά τόν κρημνίσουν».
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Καί ή σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δέν 
υστέρησε, μά ’χει νά παρουσιάσει έργα άξια 
νά σταθούν ίσα μέ τά άλλα τά ευρωπαϊκά 
τά Ιμπνευσμένα άπό τόν πόλεμο, άξια καί 
ώς τέχνη καί ώς δύναμη καί ώς διάθεση. 
Κι άν ή φτωχή μας γλώσσα διαβάζονταν καί 
λίγο έξω άπ’ τά δικά μας σύνορα, σίγουρα 
πώς τά έργα αύτά θάταν πολυδιάβαστα καί 
ξακουστά όσο λίγα. Όχι μόνο τό άναμφισβή- 
τητο άριστούργημα τοΰ Μυριβήλη «Ή ζωή έν 
τάφφ», μά καί μερικά διηγήματα τοΰ Ν. Κα- 
τηφόρη, τοΰ Η. Βενέζη, ή «'Ιστορία ενός 
αιχμαλώτου» τοΰ Σ. Δούκα κι άλλα ακόμη 
είναι σέ πολλά σημεία πολύ άνώτερα άπό τά 
ξένα όμοια. Τέτοιο είναι καί τό τελευταίο 
ρομάντσο τοΰ Ήλία Βενέζη «Τό νούμερο 
31328».

θέμα του ή πολυβασανισμένη ζωή τών 
αιχμαλώτων υστέρα άπό τή Μικρασιατική 
καταστροφή έκείνων πού άποτελέσανε τά λε- 
γόμενα «έργατικά τάγματα». Μέ μαεστρία καί 
δύναμη άπόδοσης πολύ μεγάλη σάν παλιός 
τεχνίτης μάς ζωγραφίζει μέ σίγουρο χέρι τήν 
τραγωδία τής μαρτυρικής ζωής τών αιχμα
λώτων. 'Η πλατιά άφήγηση λιτή, χωρίς πε
ριττά στολίδια, σκληρή σάν τήν ψυχή τοΰ 
κολασμένου, μέ γρήγορη καί πεταχτή φράση 
χωρίς μαλακά χρώματα, άλύγιστη μπορεί νά 
τήν πεις, καίγει σάν κάρβοανο πυρούμενο καί 
σέ κλονίζει σύγκορμο σά νάναι κάνονιοΰ βουή. 
’Επιγραμματικός, σύντομος άστράφτει σάν 
κοφτερό λεπίδι ό λόγος του ώς τό τέλος, κι’ 
έτσι γοργά αλλάζονται στά μάτια μας εικόνες 
μαρτυρικές που δέν προφταίνουμε καλά-καλά 
νά νιώσουμε τή φρίκη τους, τήν τραγική τους 
άνατριχίλα. Μιά γενναία ανθρωπιστική πνοή 
καί λεπτή είρωνία άναδίνεται άπό τή διήγηση 
μαζί μέ τόν ατέλειωτο πόνο πού ’ναι άπέραν- 
τος καί καταθλιπτικός. Κάποτε-κάποτε ή 
κόλαση που τόσο ρεαλιστικά περιγράφεται, 
δροσίζεται άπό μιά ποιητική πνοή λεπτού 
άγεριοΰ, μά τόσο παροδικά καί φευγαλέα που 
κάνει φριχτότερη τήν κατοπινή θλιφτή ζωή. 
Τό στυλ τό ατομικό, εξαιρετικά διάφανο, λα
ξεμένο μέ μιά κάποια αμέλεια, όλότελα άνε-

Γ· ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ: «’Εφήμερα» ποιήματα, 1932.
Τά τραγούδια τούτα τοΰ κ. Κοτζιούλα ά- 

ποτελοΰν μιά άπ’ τις άξιοπρόσεχτες ποιητι
κές· συλλογές τής τελευταίας περιόδου. Τυ
πωμένα σ’ένα ώραϊο κι άπλό βιβλίο μ’ένα συμ
παθητικό μά λίγο ύπερβολικό στή μετριοφρο
σύνη τίτλο, συγκεντρώνουν ένα πηγαίο καί 
θερμό αίστημα καί παρέχουν έναν άγνό λυ
ρισμό, πού βρίσκει τήν έκφρασή του σ’ ά- 
πλούς κι’ αρμονικούς στίχους. Μά έχτός άπ’ 
αύτό, τ’ άβίαστο κύλημα τοΰ στίχου τούς δί

ξάρτητο άπό ξένη έπίδραση αύτό ίσα-ίσα 
είναι ή δημιουργική του προσπάθεια πού πέ
τυχε.

Οί ανήκουστες σωματικές καί ψυχικές τα
λαιπωρίες πού πέρασε στά «έργατικά τάγ
ματα» μαζί μέ τούς άλλους αιχμαλώτους ό 
ήρωας τοΰ έργου, πού ’ναι ό ίδιος ό συγγρα
φέας, δημιούργησαν στούς ζωντανούς αυτούς 
νεκρούς μιά δική τους ήθική, άσχετη μέ τις 
λογής-λογής καθιερωμένες ήθικές, μιάν ήθι- 
κή σαδιστική, ήθική κατάπτωσης, άποχτή- 
νωσης, πόρωσης, μιά ξεχωριστή καί ιδιότυπη 
ήθική άγριου πρωτογονισμού, όπου μέ άπλα 
καί άνοιχτοσύνη μιλάει τό ένστιχτο λέφτερο 
—όσο τοΰ επιτρέπει ή σκλαβιά. Κι εΐναι θαυ
μαστά ψυχολογημένα όλα τά πρόσωπα τοΰ 
έργου, γιατί παρουσιάζονται φυσικές οί ψυχι
κές τους καταστάσεις μέ ζωτικότητα και δύ
ναμη πρωτοφανή, χωρίς περιστροφές και 
ψευτοσκεπάσματα.

"Ενα ίσως είναι πού ’χει νά ψέξει κα
νείς δίκαια τό συγγραφέα καί δέν είναι τό 
λιγώτερο: Πώς ύστερα άπό τή μαρτυ
ρική κακοπάθηση, τήν έξαθλίωση, ψυχική 
καί σωματική, μέσα στά δεινότερα βάσανα, 
κατάφερε νά μή τοΰ γεννηθεί ή άγανάχτηση 
ένάντια σέ κείνους πού στάθηκαν αιτία τής 
τόσης δυστυχίας ή άγανάχτηση πού έξαγνί- 
ζει μέ τή φλογερή όργή της; Περίμενε κανέ
νας πώς μέ τή ζωηρή παρατηρητικότητά του 
καί τό αύθόρμητο τοΰ λόγου του, θά ’χε καί 
τόν άναγκαίο σκεπτικισμό τής ανταρσίας καί 
βλέποντας τή μιζέρια πού πιέζει δλα γύρω 
νά τραβήξει μπροστά γιά τήν απολύτρωση, 
ποδοπατώντας τούς πραγματικούς φονιάδες. 
Δέν τό κάνει αύτό ό Βενέζης· κ’ έτσι χάνει 
τό έργο του. Μά φαίνεται πώς γιαυτό δέν 
φταίει τόσο ό ίδιος όσο ή τάξη πού τόν γνέ- 
νησε καί τόν μόρφωσε. "Οπως δήποτε δμως 
«Τό νούμερο 31328» θά μείνει ένας σταθμός 
λαμπερός στή νεοελληνική λογοτεχνία γιά 
τή μαεστρία καί τή δύναμή του, τό πρωτό
τυπό του στύλ καί τήν άνθρωπιστική του 
διάθεση καί γιά τήν γλώσσα του τήν όμορφη. 
Κι έχουμε νά περιμένουμε άπό τόν Βενέζη 
έργα πολύ πιο δυνατά καί μεστωμένα.

Κ. ΠΡΟΣΠΕΡΙΟΣ

νει μιά φυσικότητα, πού γίνεται πιο εύχάρι 
στη άπ’ τις εύκολες ρίμες τών τραγουδιών 
πούναι καθάρια άπό κάθε κακοφωνία καί 
χασμφδία. Ή καρδιά άφήνεται νά μιλήση ά- 
πλά κ’ ήσυχα χωρίς πίεση, μέ μιά ειλικρί
νεια καθαρή άπό κάθε υποκρισία καί ψευτιά, 
πού σήμερα δυστυχώς μάς περιζώνουν άπό 
παντού. Τά ποιήματα τοΰ κ. Κ. είναι γραμμέ
να σ’ένα τόνο μελαγχολικό. Ό «περαστικός 
πού τραγουδάει» περνάει σάν ύπαρξη πονεμέ- 

νη, βλέπει καί τραγουδάει μέ μιά άπογοή- 
τεψη :
Τό τέλος συλλογίζουμαι καί στήν άρχή είμ’ 

[άκόμα.
Στρέφω καί τρέχω σήμερα σ’ όποια φωνή μοΰ 

[κραίνει, 
μ’αύριο σάν πέτρα ακίνητος θά κοίτουμαι στό 

[χώμα.
Τάνθος μέ μιας μαραίνεται καί δυό φορές δέ 

βγαίνει.

Καί νοιώθει ό κ. Κ. τόν εαυτό του στή 
δύσκολη ζωή μας στενοχωρημένο, άν θέλετε, 
άδικημένο. Τό ψέμα κι’ ή άδικία τόν στενο
χωρούν, πράγμα πού τό εκφράζει τις περσό- 
τερες φορές ζωηρά μαζί μ’ ένα παράπονο : 
Όλος μου ό δρόμος ώς εδώ σημαδεμένος μ’αίμα 
πού στάζει κατακόκκινο μές άπ’ τά στήθη ά- 

|κόμα.
Κατάκαρδα μέ πλήγωσε τάνθρώπινο τό ψέμα 
καί τό τραγούδι όλο χολή μοΰ ανέβηκε στό 

[στόμα.

Κι’ έχει ό ποιητής τήν ικανότητα νά μάς 
μεταδίνει άβίαστα, άνετα καί μουσικά τά 
συναιστήματα, πού κάθε φορά δοκιμάζει. 
Πολλές φορές συνεπαίρνεται κι’ ανυψώνεται 
πάνω άπ’ τάνθρώπινα καί τότε ό στίχος του 
παίρνει έναν παλμό δυνατό καί μιά πετυχη
μένη σάτιρα καί σαρκαστικότητα :

Τούτ’ ή ζωή πού ζοΰμε είναι γελοία, 
μά δέν υπάρχει κι’ άλλη νά διαλέξεις. 
Γράφουμε, έρωτευόμαστε, όλο λέξεις, 
πεθαίνουμε καί μπαίνει μιά τελεία . . .

Γενικά δλα τά ποιήματα σχεδόν τής συλ
λογής αύτής σταματούν τόν άναγνώστη μέ ι
διαίτερη προσοχή. Τό «έλεγείο» στόν άλησμό- 
νητο Καρυωτάκη, τόν ποιητή τής «Πρέβεζας», 
πού δονιέται άπό πραγματικό πόνο καί συμ
πάθεια, ή «εισαγωγή», πού ξεχωρίζει γιά τ’αύ- 
θόρμητο κλάμα τών πραγμάτων, πού μάς φεύ
γουν γιά πάντα, τό «δειλινό», πού διατρανώ
νεται ό καϋμός κι’ ή αγάπη στήν αιώνια μη
τέρα, τό παιχνιδιάρικο «μποέμ» πού, ρεαλισμός 
καί φυσική αγνή άγάπη ενώνονται σέ μιά ει
ρωνεία, καί τόσα άλλα, αποτελούν κομμάτια 
άπό τά πιό γάργαρα νερά τής νεώτερης ποίη
σής μας.

Μά θά πή κανείς πώς ό τόνος τής κριτι

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΟΛ Υ σνσταίνονμ,ε στονς αναγνώστες 

μ,ας νά προσέξουν ξεχ&ιριστά τό μέρος άπό 
τή μελέτη τής η, Ρόξας *Ιμβριώτη  αή αξιο
λόγηση στήν ζΙστορία^>) τό όποιο δημο
σιεύουμε στό φύλλο αυτό, γιατί ίσως είναι 

κής μας είναι πολύ έγκωμιαστικός. Άλλά ό 
ποιητής ούτε άνάγκη έχει άπό επαίνους δικούς 
μας, ούτε ζηλεύει τούς θορύβους καί κρότους 
πού πολλές φορές γίνονται τελευταία γύρω 
άπό άσήμαντα καί μέτρια έργα. Έχτός αύ- 
τοΰ, δταν έχουμε μπροστά μας μιά ικανο
ποιητική έργασία, είναι περιττό νά τοΰ ύπο- 
δείξουμε έμείς λάθη, πού, άν ύπάρχουν, θά 
τά βρει μόνος του καί θά τά έξαλείψη άπό 
τά κατοπινά ποιήματά του. 'Ωστόσο έχουμε 
νά παρατηρήσουμε ότι τό κυριώτερο έλάτ- 
τωμά του είναι ή κάποια έπιμονή του στά 
ίδια θέματα κι’ ό οπωσδήποτε περιορισμένος 
κύκλος έμπνευσης, πράγμα πού τόν άδικεί 
καί τόν περιορίζει.

’Επίσης δέν άρνιόμαστε τήν έπίδραση, πδ- 
χει στόν κ. Κ. ό ποιητής τοΰ «πόνου τοΰ 
ανθρώπου καί τών πραγμάτων», πού εί
ναι μάλλον συγγένεια τής μούσας των 
κι’ όχι άρρωστη καί δουλική μίμηση, δπως 
θά είχε κανείς νά παρατηρήση σέ τόσους 
κλαψιάρηδες καί άνιαρούς στιχουργούς 
τής τελευταίας περιόδου. Καί τοΰτο γιατί ό 
έλεγειακός τόνος, πού κυριαρχεί στούς στί
χους του, ό πλούτος καί ή άνετη έχτύλιξη 
τών εικόνων, ή άποφυγή εξεζητημένων καί 
μεγαλόστομων λόγων συγκινοΰν πάντοτε καί 
κάμνουν τόν κ. Κ. όχι μόνο άληθινό «στο
χαστικό άδέρφι» εκείνου, μά καί δημιουργό 
μιάς καινούργιας ποιητικής νότας. Έχτός 
αύτοΰ μπορεί νά διακρίνη κανείς κι’ έναν 
αισθηματισμό μέ μιά μουσική διάθεση Πορ
φύρα καί μιά λιτή άδρή έκφραση τοΰ πέν
θους, συνειθισμένη στόν Αλεξανδρινό Κα- 
βάφη. Παρ’ δλα αύτά μένει πάντα προσωπι
κός κι’ έχουμε τή βεβαιότητα δτι ό συμπα
θής συνάδελφος καί φίλος δέ θ’ άργήση νά 
πλατύνη τόν κύκλοτής έμπνευσής του καί δτι 
πολύ γλήγορα βαδίζοντας καλό καί στερεό δρό
μο θά τραγουδήση καί θά τονίση γενικώτερους 
σκοπούς καίκαθολικώτερους πόνους καί καϋ- 
μούς.

Καί τώρα τελειώνοντας άς κλείσουμε τό 
πρόχειρο τοΰτο σημείωμα, μέ τήν υποβλη
τική «φυσιολατρεία» πού τήν πνέει μιάν άπα- 
λότητα καί μιά γαλήνη.

Σήμερα χαίρουμαι βαθιά 
τοΰ φθινοπώρου τήν ειρήνη, 
ρόδινη ή συλλογή μου έγίνη 
κι’ ή πλάση γύρω μου ξανθιά...

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή μόνη σχετική μέ τό ζήτημα αύτό μελέτη 
στά ελληνικά, — εμείς τουλάχιστο δέν ξέ
ρουμε άλλη — μά και γιατί εχει ολα τά χα- 
ραχτηριστικά μιάς άκριβολογημένης επιστη
μονικής εργασίας. Και βρίσκουμε κ*  εδώ 
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την ευκαιρία νά ευχαριστήσουμε θερμά τή 
διαλεχτή επιστήμονα που μ3 ευγενική προ
θυμία δέχτηκε τήν πρόσκληση τοϋ 3Ακαδ. 
'Ομίλου κ3 εδωσε σέ διάλεξη τή μελέτη της 
αυτή, και γιατί πρόθυμα πάλι μάς παρα
χώρησε τό μέρος τούτο ποϋ δημοσιεύουμε. 
Μέ μεγάλη μας χαρά θά δούμε όλη τή με
λέτη πλατύτερη και συμπληρωμένη σέ βι
βλίο ποϋ θά τυπωθεί σέ λίγο, όπως μάς 
είπε ή κ. Ίμβριώτη.

ΑΝΑΓΚΗ νά πούμε πώς ή «Μελέτη- 
Κριτική» δέ δημοσιεύει μόνο ό,τι «είναι 
σύμφωνο μέ τή γνώμη τής Σύνταξης», μά 
οί σελίδες της είναι ανοιχτές σέ κάθε ά- 
ξιοπρόσεχτη γνώμη, φτάνει απλά και κα
θαρά νά εκφράζεται και νά στέκεται σέ 
μιά προχωρημέά,η θέση, σύμφωνα μέ τόν 
προοδευτικό χο>ραχτήρα τ°ύ περιοδικού. 
Αύτό άλλωστε φαίνεται κι άπό αρκετά δη
μοσιεύματα ποϋ άντιμάχουνται αναμεταξύ 
τους κι όμως έγιναν δεχτά στό περιοδικό 
μας. Γιατί δέ φιλοδοξήσαμε νά βγάλουμε 
ενα περιοδικό γιά νά γράφουν μερικοί άν
θρωποι, μά μέ τήν έκδοση τής «Μελέτης- 
Κριτικής» θελήσαμε νά δημιουργήσουμε 
ενα ελεύθερο βήμα τής φοιτητικής διανόη
σης, μιά κίνηση γιά νά συζητηθούν οί α
νησυχίες κ3 οί απορίες μας, μιά δουλειά 
ποϋ νά συμβάλει όσο είναι μπορετό στήν 
πνευματική μας ανάπτυξη.

ΑΤΙ3 ΤΗ θέση αύτή πρέπει νά κάνουμε 
γνωστό στά μέλη τού 'Ομίλου ότι οί συγ
κεντρώσεις τών κύκλων, καθώς καί μιά 
σειρά διαλέξεων ματαιώθηκαν φέτος γιατί 
δέν υπήρχε αίθουσα νά γίνουν. Ή Αέσχη, 
στήν οποία αποταθήκαμε κατ’ επανάληψη 
μάς παραχώρησε μέ έγγραφο τής 3Εφορείας 
τήν αίθουσα τών διαλέξεών της, μά όταν 
έπήγαμε νά τήν πιάσωμε, πληροφορηθή- 
καμε πώς ή αίθουσα δέν εχει καθίσματα. 
Τό γεγονός αύτό χαραχτηρίζει, νομίζομε, 
καλά τήν κατάσταση, ποϋ εχει προκαλέσει 
τήν άγανάχτηση τών φοιτητών, χωρίς όμως 
νά κατορθώσουν άλλο τίποτα παρά νά 
παίρνουν τήν απάντηση «άν δέ σάς αρέσει 
πηγαίνετε νά φκιάσετε άλλη Αέσχη». Γιά 
νά περιοριστούμε στή δική μας περίπτωση, 
μήνες τώρα μάς δίνονταν οί υποσχέσεις 
πώς σέ λίγες μέρες ή αίθουσα τών διαλέ
ξεων θά ήταν έτοιμη, ώσπου προχτές μάς 
δηλώθηκε ότι ή Αέσχη δέ μπορεί ν3 απα
σχολείται παρά μέ έργα «κοινής ώφελείας». 
Δέν πιστεύουμε νά υπάρχει κανένας, ποϋ 
νά 3ναι τόσο καθυστερημένος ώστε νά νο
μίζει πώς οί διαλέξεις στήν «κοινή ώφέ- 
λεια» αποβλέπουν. Μέ τήν προσπάθεια τής 
Αέσχης νά ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κά
ποιων άλλων, ποϋ μέ τή θέση τους βαρύ

νουν περισσότερο άπ3 τήν ανάξια προσο
χής ολότητα σχεδόν τών φοιτητών, μάθα
με όλοι ότι έργα «κοινής ώφελείας» 
ποϋ αρμόζουν γιά ενα καθίδρυ- 
μα τής ’Επιστήμης είναι οί αίθουσες ξι
φασκίας κι3 επιτραπέζιου τέννις.

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ προσοχή σημειώνουμε 
καί δώ τις δυό βαθυστόχαστες διαλέξεις 
γιά τ3 ορθογραφικό ζήτημα, πόδωσε τις τε
λευταίες μέρες ό γλωσσολόγος καί μελετη
τής τής νεώτερης λαϊκής μας γλώσσας κ. 
Μανώλης Τριανταφυλλιδης. 'Ο κ. καθηγη
τής τονίζοντας τήν έπιταχτική άνάγκη τής 
λύσης τού σπουδαίου καί ζωτικού αύτού 
προβλήματος, μάς εδωσε μιάν απάντηση.

Μά κείνο ποϋ ξεχωρίζει καί μάς δίνει 
θάρρος κι3 εύχαρίστηση είναι ή πλέρια εκ
δήλωση τής αναγκαιότητας καί σπουδαιό- 
τητας τού ζητήματος, ποϋ ή λύση του θά 
έξαρτηθεΐ άπ3 τή συντονισμένη προσπά
θεια όλων εκείνων ποϋ αληθινά αγαπούν 
καί ένδιαφέρονται γιά τήν ανάπτυξη τού 
λαού καί τού πολιτισμού του.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

1) Στις 23 τοϋ Μάρτη στήν μικρή αίθουσα 
τής Φιλοσοφικής Σχολής ό υφηγητής κ. Συ- 
κουτρής έκαμε εισήγηση έπάνω στό θέμα : 
Δημιουργοί καί φορείς τού πολιτισμού. 
Στις 30 τού Μάρτη έγινε συζήτηση άπό φοι
τητές έπάνω στήν εισήγηση τοΰ κ. υφηγητή. 
Ή συζήτηση εξακολούθησε καί στις 6 τοϋ 
’Απρίλη καί στις 16 τοϋ ίδιου μήνα.

Στις 8 τοϋ ’Απρίλη μίλησε ό καθηγητής 
κ. Αούβαρις στήν αίθουσα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής μέ θέμα *. Οί φιλόσοφοι τής ζωής.

ΔΗΛΩΣΗ

Ή συνέχεια τής μελέτης τού φίλου συνερ
γάτη κ. Κ. Παυλίδη γιά τήν «’Επιστημολο
γία τοϋ Αίμ. Meyerson» θά μπει στό ε
πόμενο φύλλο.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. ΚΟΣΜΟΠΟΓΛΟΝ. — Ή μελέτη σας δεί- 
χνει μιάν άρκετά προχωρημένη γλωσσική 
άντίληψη, κι άς έχει καί μερικές άνακρί- 
βειες. Μά θά θέλαμε άπό σάς κάτι σχετικό 
άπό τήν έπιστήμη σας, στήν οποία βέβαια θά 
είσαστε πολύ πιό ειδικός παρά στά γλωσσο- 
λογικά.

Κ. ΠΡΟΣΠΕΡΙΟΝ. — Ευχαριστούμε γιά τά 
καλά σας λόγια καί τή συνεργασία σας. Ή 
κριτική γιά τό βιβλίο τοϋ Βενέζη δημοσιεύε
ται. Τό σημείωμά σας γιά τό «’Αρχαίοι ”Ελ

ληνες Λυρικοί» τού Βουτιερίδη είναι πολύ 
σύντομο καί βιαστικό, ένώ θά πρεπε νά μάς 
στείλετε γι’ αύτό κάτι πλατύτερο, λεπτομε
ρέστερο καί πιό ούσιαστικό. Τό καρτερούμε.

— Ή συνέχεια τής έρευνας «Ποιοι 
δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας» θά ξακολου- 
θήσει στό επόμενο.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τόν περασμένο μήνα λάβαμε τά παρακάτω 
βιβλία:

ΓΙΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ. Ή παθολογική μνή
μη, ψυχολογική μελέτη, ’Αθήνα 1931.

—Μορφολογική ψυχολογία, τεύχος Α',’Αθή
να 1931.

Β. Μ. ΒΕΛΛΑ, ύφηγητ. τού Πανεπιστη
μίου. Ή Kapporeth καί ή εορτή τών Κίρ- 
porim, έν Άθήναις 1930.

— Mai’ Ak-Jahre, έν Άλεξανδρείφ 1931.
— Τρία χωρία τής Π. Διαθήκης, έν Άθή

ναις 1931
— Ό πολιτισμός τών Σουμερίων, έν ’Ιε

ρουσαλήμ 1931.
— Αί σύγχρονοι κατευθύνσεις τής έπιστή

μης τήςΠαλαιάς Διαθήκης, έν Άθήναις 1932.
— 'Γπόμνημα εις τό βιβλίον τού Πρόφήτου 

Ναούμ, έν Άθήναις 1932.
Β. ΤΑΤΑΚΗ. Panetins de Rhodes (le fon- 

dateur du moyen stoicisme). Sa vie et 
son oeuvre. Paris, 1931, Vrin.

— Κρίτων Πλάτωνος. Μετάφραση μέ εισα
γωγή, Αθήνα, 1931. Έκδ. Δημητράκου δρ. 15.

ΠΕΤΡΙ. Ή νέα Βουλγάρικη Λογοτεχνία, 
Αθήνα 1931, δρ. 25.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ. Ό Ρόδιος ποιητής Κ. 
Ν. Κωνσταντινίδης, Αθήνα 1931, δρ. 10.

Τ. ΗΣΤΣΕΝΚΟ. Ή φιλοσοφία τού Χέγκελ. 
Μετάφραση Π. Γ. ΣΚΓΤΑΑΗ («Σύγχρονη 
Σκέψη» άρ. 33). "Εκδ. Γκοβόστη δρ. 6.

ΑΝΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ. Σολομώντος Άσμα 
Ασμάτων. Έμμετρη απόδοση στή δημοτική 
γλώσσα. Λευκοσία. Κύπρος. Τιμή 1 σελίνι.

Γ. ΚΟΤΖΙΟΓΑΑ. Εφήμερα (Ποιήματα), 
Αθήνα 1932.

ΠΕΤΡΟΓ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ. Ή διδασκα
λία τών Νέων Ελληνικών. Θεσσαλονίκη 1931.

ΔΗΜ. Μ. ΣΑΡΡΟΓ. Σοφοκλέους Αντιγόνη. 
Σέ δημοτικούς στίχους μέ πρόλογο καί ση

μειώματα ερμηνευτικά. "Εκδοση Β', Αθήνα 
1932. δρ. 40.

ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΓ. Ήλία Βουτιερίδη Αρ
χαίοι Έλληνες Λυρικοί. Κριτική άνατυπω- 
μένη άπό τό «Δελτίον ’Ομοσπονδίας Λειτουρ
γών Μ. Παιδείας» άρ. 69 Μάρτιος 1932.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Λογοτεχνικό 
περιοδικό, Διευθυντής Π. Σ. Σπανδωνίδης, 
Γαριβάλδη 2, Θεσσαλονίκη. Έτος Α*.  τεύχος 
1, Μάρτιος 1932, τεύχος 2, Απρίλιος.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Μη
νιαίο περιοδικό θεωρίας καί έρευνας. Χρό
νος Β', άρ. 1 (25) Απρίλης 1932.

Η ΣΓΖΗΤΗΣΗ. Δεκαπενθήμερη έφημερίδ α 
Έτος Β', άρ. 23.

ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

Έπειδή τό φύλλο αύτό τυπώθηκε μέ βία. 
έχει άρκετά παρατυπώματα πού γιά τεχνι
κούς λόγους μείναν άδιόρθωτα. Γι’ αύτό 
ζητούμε άπό τούς άναγνώστες μας νά μάς 
συγχωρήσουν. Διορθώνουμε έδώ όσα νομίζου
με σοβαρώτερα :

σελ. 6 στήλη β' στιχ. 18 άπό κάτω : «δυ
ναστεύοντας»

σελ. 7 στήλη β' στιχ. 21 άπό πάνω «κατα
σκευάζει»

σελ. 9 στήλη α' στιχ. 19 άπό κάτω «έν- 
τυπώσεις»

σελ. 10 στήλη β' στιχ. 9 άπό πάνω 
«αύτοαποκαλείται»

σελ. 11 στήλη α' στιχ. 18 άπό πάνω 
«τις έπιστήμες πού σχετίζονται μέ τή ζωή»

σελ. 11 στήλη α' στιχ. 26 άπό κάτω «τή 
ζωή μέσα στό σύνολο»

σελ. 12 στήλη α' στιχ. 14 άπό κάτω «μέ · 
ψυχή ξεραμένη»

σελ. 13 στήλη α' στιχ. 15 άπό πάνω «Φι
λολογικής Έπιστήμης»

σελ. 14 στήλη α' στιχ. 22 άπό πάνω «γε- 
νικώτατε$»

σελ. 15 στήλη α' στιχ. 12 άπό κάτω «κα
τάσταση»

σελ.15 στήλη α'στιχ.7 άπό κάτω «φιλολογία»
σελ. 16 στήλη β' στιχ. 1 άπό κάτω «Βουλ

γάρικη»


