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Μ ΓΝΩΧΜ

Είναι τδ συμπέρασμα άπδ 8να πλατύ κεφάλαιο γιά τή δυνατό
τητα τής γνώσης. Ό συγγραφέας άφοΰ μίλησε γιά τίς πα
λιές καί νέες δοξασίες πάνω στδ &έμα, γιά τδ δογματισμό, 
τδ σκεπτικισμό, τή σχετικότητα γιά τήν καντιανή κρι
τική, τίς νεώτερες άπόψεις πού μ’ Sva δ’νομα τίς λέγει 
άκτιβιστικές, γιά τήϊ προσαρμογή και τή νοητική οίκονο- 
μία: Spencer, Mach, Avenarius, γιά τδν πραγματισμό, τήν 
συμβατική άντίληψη τής έπιστήμης·. Poincare κ.λ.π., τδν 
έπισεημονικδ νομιναλισαό: Duhem, Le Roy, γιά τήν κοι
νωνικήν άντίληψη: Durkheim, έκ&έτει τήν άποψή του.

Τό πρόβλημα γιά τή δυνατότητα 
τής γνώσης έχει τήν αρχή του σ’ ένα 
αίτημα, στή σιωπηλή προϋπόθεση δη
λαδή πώς υπάρχει μιά αλήθεια ορισμέ
νη, σταθερή, άνάλλαγη σάν καρφωμένη, 
και που ό άνθρωπος βάλθηκε νά τήν 
ανακαλύψει. Άπό τά πιό παλιά χρόνια 
λοιπόν οί άνθρωποι πολέμησαν νά βρουν 
τήν αλήθεια αύτή κ’ επειδή σκόνταψαν 
σέ δυσκολίες αξεπέραστες, πήραν σκε
πτική στάση αντίκρυ στό πρόβλημα.

Ή σκέψη στό βάθος είναι μιά διάθε
ση, μιά ψυχική τοποθέτηση συναισθη
ματική και μυστική, ριζωμένη σέ πα
λιές παραστάσεις γιά τή ματαιότητα τοΰ 
κόσμου, γιά τή μικρή αξία τοϋ ανθρώ
που, γιά τήν αδυναμία τοϋ λογικοϋτου.

Σύμφωνα μέ μιά πολύ γνωστή τάση ή 
υψηλή αλήθεια δέν εϊναι κάτι κοινό σ’ 
δλους παρά προνόμοιο μερικών, πού τήν 
έχουν άπό κληρονομιά ή άποκάλυψη 
στήν οίκογένεια ή τήν τάξη τους, ένώ δ 

κοινός άνθρωπος μπορεί νά βρει τό πο
λύ μιά φαινομενική αλήθεια, κάποιες 
γνώσεις πραχτικές κι άσήμαντες. Στή φι
λοσοφία ή τάση αύτή παρουσιάζεται 
άλλοτε σάν δυσπιστία στήν εμπειρική 
γνώση και σάν υπερτίμηση τοϋ λογικοϋ, 
δπως θά ϊδοϋμε στό άκόλουθο κεφά
λαιο, είτε γενικότερα σάν άμφιβολία γιά 
τήν ικανότητα τοϋ άνθρώπου νά βρει 
τήν άλήθεια.

Ή σκέψη λοιπόν άρχικά δέν είναι ρι
ζοσπαστική, δπως μπορούσε νά υποθέ
σει κανείς, δέν έχει κύριο στόχο τό λο
γικό δογματισμό ούτε κάν παλιές, άνα- 
πόδειχτες, άπό μακρόχρονη συνήθεια κα 
θιερωμένες δοξασίες, παρά τά βάζει συ
χνότερα μέ τήν εμπειρική καί θετική 
άντίληψη και στά χρόνια μας δπως φαί
νεται καθαρά ζητεί νά κλονίσει τό κϋρος 
τής έπιστήμης καί τής έπιστημονικής 
κοσμοερμηνείας. Άν ή άρχαία σοφιστική 
στό σημαντικότερο της μέρος είναι ριζο-
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σπαστική, αντιορθολογικές κι αντιεπι
στημονικές τάσεις έχομε στή μεταγενέ
στερη ελληνική σκέψη και πιό φανερά 
στά νεώτερα χρόνια, σ’ ένα Hume και 
σ’ ένα Kant, πού ή κριτική τους ζητεί 
νά ρίξει δχι τόσο τήν οντολογία τοϋ 
Leibniz ή τοϋ Wolf, δσο τις νατουραλι- 
στικές κι υλιστικές κοσμοερμηνεΐες τής 
εποχής, ένός baron Holbach γιά παρά
δειγμα. Τό ίδιο κ’ ή σύγχρονη μας κρι
τική στόχον έχει τήν έπιστήμη, τίς φυσι
κές επιστήμες στήν πρώτη γραμμή καί 
τήν κοσμοερμηνεία πού είναι συνέπειά 
της. Τό πρωταρχικό λοιπόν σ’ δλες αύτές 
τίς αντιλήψεις είναι ή διάθεση, ή ψυχι
κή τοποθέτηση, ένώ τό λογικό δούλεμα, 
ή επιχειρηματολογία είναι κάτι στερνο
γέννητο καί φορμαρισμένο πάνω στό δια
νοητικό τρόπο καί τά διανοητικά μέσα 
τής εποχής. Κι άμα αλλάζει ό τρόπος 
αύτός, δταν προχωρήσει ή συνείδηση, 
φαίνεται σάν παλιά κι αστήριχτη δλη ή 
θεωρία. Χρειάζεται τότε νά ζητήσουν 
άλλα μέσα πιό σύμφωνα μέ τό πνεύμα 
τής έποχής. Γι αύτό τό λόγο ή επίμο
νη φιλονικία γιά τή δυνατότητα τής 
γνώσης, πού έγινε άπό τόν καιρό τοϋ 
ϋαρμενίδη καί τοϋ Ίίλάτωνα ίσαμε τόν 
Kant, μάς ξαφνίζει σήμερα. Δέν κατα
λαβαίνομε καλά καλά τό λόγο της κ’ έ
χομε τήν εντύπωση πώς κάτι άλλο περι
μέναμε καί γιά κάτι άλλο μας μίλησαν 
οί παλαιοί εκείνοι σοφοί.

“Ολες αύτές οί αντιλήψεις δσο διαφο
ρετικές, δσο αντίθετες κι άν φαίνονται, 
έχουν κάποια κοινά γνωρίσματα, πού τίς 
ενώνει καί τίς δείχνει σάν μέλη τής ί
διας οικογένειας. Δογματικοί, σκεπτικοί, 
σχετικοί, κριτικοί τοϋ τύπου τοϋ Hume 
ή τοϋ Κάντ ξεκινούν άπό τήν προϋπόθε
ση, θέτουν δπως είπα τό αίτημα, πώς 
υπάρχει μιά σταθερή καί καρφωμένη ά- 
λήθεια. Μά κι οί νεότατες κριτικές, οί 
έπιστημονολογικές ή επιστημονικές, δέν 
είναι γλιτωμένες άπό την προκατάληψη 

αύτή.
Είναι καλό σημείο πού· φτάσαμε νά 

δείξω μέ μιά σύντομη άνάλυση τίς φιλο
λογικές άφορμές πού γέννησαν αύτή τήν 
πίστη. Ή άνάλυση αύτή θά μάς χρησι
μέψει σάν εύρετική άρχή γιά πλήθος 
προβλήματα, πού θά προβάλλουν δσο 
προχωρούμε.

Ή πραγματικότητα είναι μιά αιώνια 
άλλαγή, ούσία της είναι ή άλλαγή. 'Όλα 
τρέχουν κι αλλάζουν μαζύ μέ τή διάνοιά 
μας, πού προσαρμόζεται δλο καί περισ
σότερο στήν πραγματικότητα δημιουρ
γώντας καινούργιες γνώσεις καί ξετυλί
γοντας καινούργιους νοητικούς τρόπους.

Οί γνώσεις δμως πού σχηματίζουμε 
άπό τά πράγματα, παραστάσεις, έννοιες, 
κρίσεις είναι άναγκαστικά ορισμένε; (ξε- 
^ιμμένες), ένα είδος στιγμιότυπα πού 
παίρνουμε άπό τά πράγματα καί φυλά
γομε στό νοϋ μας, άνάλλαγες καί σταθε
ρές (σ’ ένα βαθμό), ένώ τά πράγματα 
άλλάζουν. Ή παράσταση πού έχω άπό 
ένα φίλο μου είναι μιά χλωμή καί στ’ ά- 
παραίτητα περιμαζεμένη εικόνα του, πού 
μένει στό νοϋ μου, ένώ αύτός άλλάζει, 
μεγαλώνει, γεράζει, πεθαίνει. ’Ακόμη με
γαλύτερη σταθερότητα έχουν οί έννοιες, 
τά σύμβολα αύτά πού περιορίζονται στ’ 
άπαραίτητα γνωρίσματα, δσα είναι άρκε
τά γιά νάξαναγνωρίζομε τά άντικείμενα, 
καθώς οί νόμοι, οί κανόνες κ.λ.π. Οί ει
κόνες αύτές καί τά σύμβολα, οί γνώσεις 
γενικά, είναι ωστόσο πολύτιμα έφόδια 
γιά μένα, εϊναι ένα είδος όργανα δπως 
τό χέρι πού χρησιμεύει γιά νά πιάνω 
καί τό πόδι γιά νά κινιέμαι, γιατί μέ 
βοηθούν ν’άναγνωρίζω τά πράγματα, νά 
βρίσκω λογαριασμό άνάμεσα σ’ αύτά.Τό 
συναίστημα λοιπόν τής αύτοσυντηρησίας 
θέλει ή πνευματική μου περιουσία, οί 
παραστάσεις, οί έννοιες, γενικά οί γνώ
σεις, νά είναι σταθερές, μόνιμες, τελειω
τικές νά μήν έχομε άνάγκη νά βαλθοϋμε 
σέ νέο κόπο νά τίς ξανακοιτάξομε.

Σ’ αύτό έχει τήν άφορμή ό πόθος καί 
πιό πέρα ή πίστη πώς υπάρχουν μόνιμες, 
άνάλλαγες, σταθερές άλήθειες καί δίνον
τας υπόσταση στις πνευματικές εικόνες 
καί στις έννοιες ό άνθρωπος φαντάζεται 
τίς σταθερές καί μόνιμες αύτές άλήθειες 
έξω άπό τόν έαυτό του, πέρα καί πάνω 
άπ’ τή συνείδηση, σ’ ένα ιδιαίτερο βασί
λειο. ’Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί δ δογ
ματισμός κι ό σκεπτικισμός στην παλιό- 
τερη έννοια, σάν ισχυρισμοί δηλαδή πώς 
μπορούμε ή δέν μπορούμε νά βρούμε τή 
σταθερή, άνάλλαγη, τήν άπόλυτη, δπως 
είπαν, άλήθεια, είναι λογοτριβή, πού δέν 
έχει νόημα γιά μάς σήμερα.

’Αντίθετα οί νεώτερες, οί βιολογικές 
καί γενικότερα οί άκτιβιστικές, καθώς κι’ 
οί κοινωνικές θεωρίες παρουσιάζουν τό 
πρόβλημα κάτω άπό διαφορετικό φώς. 
Οί βιολογικές θεωρίες έχουν τό μεγάλο 
προτέρημα πού σπάνουν τήν παλιά στα
τική άντίληψη τού νοϋ καί τής άλή- 
θειας κ’ εισάγουν τή δυναμική. 'Η νό
ηση κ’ ή γνώση παύουν νά είναι κάτι 
έξω άπό τή ζωή κι άπό τή συνείδηση 
καί γίνονται κάτι οργανικά δεμένο μέ 
τή ζωή, όργανά της, ύπηρετιτά στις α
νάγκες της. Τίς ζωικές άνάγκες στις ά- 
πλούστερες μορφές τίς υπηρετούν καθώς 
ξέρομε τά ένστιχτα. Ή νόηση, τό λογικό, 
ή γνώση κ’ ή έπιστήμη εϊναι πιό πέρα 
έξέλιξη τού ένστιχτου, οί νοητικοί νόμοι 
έξέλιξη τών φυσιολογικών καί τών φυσι
κών νόμων. ’Από ένστιχτο έχομε μερικές 
γνώσεις σημαντικές καί χρησιμότατες γιά 
τή ζωή. ’Αποφεύγομε χαλασμένα φαγητά, 
φυλαγόμαστε άπό ορισμένους κινδύνους. 
Μέ τήν έπιστήμη μας δέν κάνομε τίποτε 
άλλο παρά νά πλουτίζομε τίς γνώσεις 
αύτές. Αύτό έννοώ δταν λέγω πώς ή επι
στήμη είναι μιά προέχταση τοϋ ένστιχτου 
τής ζωής.

Ή νόηση, ή γνώση κ’ ή έπιστήμη 
στήν έννοια αύτή εϊναι άπό τίς μεγάλες 
βιολογικές λειτουργίες. Αύτές δμως κα
θώς ξέρομε άκό τήν ψυχολογία γυμνά
ζονται καί προκόβουν καλύτερα περνών
τας στό έδαφος τοϋ παιγνιδιού. Χάνουν 

έκεΐ τόχαραχτήρα τής άμεσης σκοπιμότη
τας, τοϋ προορισμού, τριγυρίζονται άπό 
ένα έρωτισμό, υψώνονται δηλαδή στή 
σφαίρα τοΰ ιδανικού. Αύτό έξηγεΐ τό 
χαραχτήρα τής «άνιδιοτέλειας» πού έχει 
δ άγώνας μας γιά τήν αλήθεια καί τήν 
έπιστήμη.

Ή βιολογική ερμηνεία δμως θάταν 
μονόπλευρη αν δέν έρχόταν νά τήν συμ
πληρώσει ή κοινωνιολογική. Ό άνθρω
πος είναι δημιούργημα ορισμένων κοι
νωνικών δρων, Ή διανοητική του άνά- 
πτυξη γίνεται μέσα στήν κοινωνία κι 
άπό τήν έπίδραση τής κοινωνίας ή σω
στότερα μαζί μέ τήν κοινωνία, μέ τήν 
ομάδα καί τήν τάξη πού άνάκει,

Οί περισσότερες δμως άπό τίς θεωρίες 
πού έξετάσαμεν είτε σταματούν στό μι
σό δρόμο είτε παρερμηνεύουν τίς και
νούργιες άντιλήψεις γιά νά υπηρετήσουν 
ορισμένους σκοπούς. Γι αύτό χρειάζε
ται κριτική καί ξεκαθάρισμα. Οί λιγό
τερο μονόπλευρες εϊναι οί καθαρά βιο
λογικές (Spencer. Mach). Αύτές δμως 
είναι κάπως άκαθόριστες καί χρειάζεται 
νά συμπληρωθούν, ένώ τάσεις, δπως δ 
πραγματισμός, ό νομιναλισμός, σ’ ένα 
βαθμό κι ή συμβατική άντίληψη, εϊναι 
στό βάθος άντιδραστικές καί γεννήθηκαν 
άπό τήν πρόθεση νά μειώσουν τήν έπι
στήμη καί νά υψώσουν τήν πίστη. Ξέ
ρομε τή θεολογική προέλευση τοϋ πραγ
ματισμού. ’Επίσης υπολογισμοί θρη
σκευτικοί καί δογματικοί οδήγησαν τή 
σκέψη τού Duhem καί τού Le Roy.

Παίρνοντας κάπως άναλυτικότερα πα
ρατηρούμε:

1) Ό πραγματισμός παρερμηνεύει φώς 
φανερά τήν έννοια τής άλή&ειας. ’Αλή
θεια είναι, δπως μάς λέγει, έκεΐνο πού 
πετυχαίνει, πού βγάζει δουλιά, πού προ
κόβει. Αύτό μάς έρχεται σάν παραδοξο
λογία. 'Ως τόρα πιστεύαμε πώς άληθεύει 
τό άντίστροφο. Μιά γνώση πετυχαίνει, 
βγάζει δουλιά, προκόβει γιατί είναι άλη- 
θινή, έπιστημονική. Δέν τή βρίσκομε στήν 
τύχη παρά ύστερα άπό κόπο καί δουλιά 
μεθοδική. ’Αληθινό εϊναι κάτι πού προ
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βλέπω στήν έννοια τής θετικής φιλοσο
φίας (πρβ. σελ. 61) Γιά νά προβλέπω δ
μως πρέπει νά ξέρω, νάχω νιώσει τή 
σταθερή σχέση άνάμεσα στά φαινόμενα.

Άπό τήν πραγματιστική αντίληψη τής 
αλήθειας δέν έχει νά κερδίσει ούτε ή 
θρησκεία. Ή πίστη, ή «θρησκευτική εμ
πειρία», μάς λέγει ό James, είναι σωστή, 
είναι αληθινή, γιατί, ωφελεί, κάνει καλό 
στόν|άνθρωπο, γιατί τόν «δυναμώνει» καί 
τοϋ «δίνει παρηγοριά», πλουτίζει τήν 
ψυχική του ζωή. Τί θά γίνει δμως άν τό 
καλό αυτό τό κάνει μιά πλάνη, μιά ψευ
τιά, ένα πλάσμα στήν έννοια τοΰ \ aihin- 
ger; (σελ. 138). Τί αξία θά έχει τότε ή 
θρησκεία καί τί αξίωμα θά τής μείνει; 
Γι αυτό οί αυστηρότεροι δέν πολυνοστι- 
μεύονται τούς ναυαγοσώστες αύτούς τής 
θρησκείας κΓ ή καθολική εκκλησία ύστε
ρα άπό μερικούς ενδοιασμούς καταδίκασε 
τίς τάσεις αύτές, πού τίς χαρακτηρίζει μ’ 
ένα κοινό δνομα μοντερνισμό (modernis- 
mus. Ή Encyclica Pascendi τοΰ πάπα 
Πίου 1/ (1907) παρατηρεί πολύ σωστά 
πώς τέτιες εμπειρίες βρίσκονται καί σ’ 
άλλες θρησκείες. Γιατί νά παραδεχτώ πώς 
μονάχα τοΰ καθολικοΰ οί εμπειρίες είναι 
σωστές κι ό'χι τοΰ μωαμεθανοΰ ή τοΰ 
βουδιστή; (πρβ. J. Maritain, Antimo- 
derne καί σ. 68).

2) Στόν Poincare ή άντιεπιστημονική 
διάθεση παρουσιάζεται μέ μαλακότερη 
μορφή. Ή κριτική του καί γενικότερα ή 
έπιστημολογία του είναι γόνιμη άπό 
πολλές άπόψεις κ’ οί παρατηρήσεις του 
στις λεπτομέρειες είναι άνεχτίμητες πολ
λές φορές. Ή έννοια δμως τής commo- 
dite, τής βολικάδας, πού είναι ή1 βάση 
στήν κριτική του, είναι άρκετά θολή. Ή 
έπιστήμη, μάς λέγει, είναι μιά γλώσσα 
πού εκφράζει τήν πραγματικότητα μέ τό 
δικό της τρόπο, μά ό τρόπος αύτός είναι 
δ πιό απλός κι δ πιό βολικός άπό χί
λιες έκφράσεις πού μπορούμε νά σοφι
στούμε. Τί είναι δμως εκείνο πού κάνει 
πιό άπλή, πίό βολική αύτή τή γλώσσα 
εϊτε τόν εκφραστικό τρόπο; Τό λόγο 
πρέπει νά τόν ζητήσομε στά πράματα.

Γιατί ή γλώσσα αύτή είναι πιό προσαρ
μοσμένη ή λιγότερο ξέμακρη άπό τά 
πράματα. Μπορούσε νά έχει τήν Ιδιότητα 
χάνοντας κάθε έπαφή μέ τήν πραγματικό
τητα; Ό ίδιος μάς λέγει, πώς ένα δν πού 
θά έδινε στήν έχταση δύο ή τέσσαρες 
διαστάσεις θά βρισκόταν σέ μειονεχτική 
θέση στόν άγώνα τής ζωής, άν τό βά
ζαμε σ’ ένα κόσμο καμωμένο δπως δ δι
κός μας. Ή απλότητα, ή βολικάδα είναι 
στά πράματα, δέν τή φτιάχνομε εμείς, 
δέν μπορεί νά είναι φανταστική.

3) Άκόμα λιγότερο άντέχει στήν κρι
τική δ νομιναλισμός. Ή έπιστήμη μας 
άποτελεΐται άπό σύμβολα διαλεγμένα έ- 
λεύθερα, δηλαδή αύθαίρετα. "Ομως γιατί 
διαλέγομε αύτά κι δχι άλλα σύμβολα; 
Πώς θά έξηγήσομε ύστερα τήν έπιτυχία 
τους, τή συμφωνία μέ τά πράγματα, 
πού δέν τή διαψεύδουν ποτέ; Εϊναι κάτι 
στήν πραγματικότητα πού δίνει τήν α
φορμή γιά νά μεταχειριστούμε αύτό ή 
έκεϊνο τό σύμβολο. Τόσο δ Duhem δσο 
κΓ ό Le Roy φτάνουν στά πορίσματα 
τους γιά τήν έπιστήμη άπό βλέψεις θρη
σκευτικές. Ό Duhem ομολογεί δ ίδιος 
πέος οί έπιστημονικές του αντιλήψεις έ
χουν σχέση μέ τίς γενικότερες φιλοσοφι
κές καί ηθικές πεποιθήσεις, πού ριθμί- 
ζουν «τήν έσωτερική του ζωή». Αναστα
τώνει στή βάση τους τίς ιδέες πού κυριάρ
χησαν ύστερα άπό αίώνες διανοητική 
προσπάθεια γιά νά μειώσει τήν έπιστήμη 
καί γιά νά ταπεινώσει τό λογικό. «Παρα
τηρεί κανείς μέ κατάπληξη, γράφει ό 
Parodi στό άξιόλογο βιβλίο του γιά τή 
σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία, πώς δ κα
θολικός αύτός φυσιοδίφης μάς ξαναφέρνει 
ώς τή σχολαστική διδασκαλία γιά τίς ού- 
σιαστικές μορφές, ώς τη φυσική τοΰ Α
ριστοτέλη καί τοΰ Αγίου Θωμά» «πέρα 
άπό τούς τρεις αίώνες καρτεσιανή μηχα
νική καί πέρα άπό τήν Αναγέννηση» (La 
philosphie contemporaine en France, 
σ. 242). Γιά τό Le Roy παρατηρεί δ ί
διος καί στό ίδιο μέρος: «καθολικός φι
λελεύθερος, μά ζηλωτής (fervent)».

Ή γνώση σέ πλατύτερη καί γλιτωμένη 

άπό τίς παρερμηνείες αύτές λειτουργική 
έννοια θά εϊναι ή άτέλειωτη προκοπή κ’έ
ξέλιξη δλο καί μεγαλύτερη προσαρμογή 
τοΰ νοΰ στήν πραγματικότητα κι άντί- 
θετα προσαρμογή τής πραγματικότητας 
στό νοΰ. Εϊτε γιά νά μιλήσω πιό σύμφω
να μέ τίς άπόψεις πού θά άναπτύξω πιό 
πέρα, εϊναι μιά λειτουργία πού τήν κά
νουν σύγχρονα καί άχιόριστα νόηση καί 
πραγματικότητα καί ξετιλίγουν νέες νοη. 
τικές μορφές. Μέ τό δούλεμα αύτό δη- 
μιουρΫούνται δλο καί καινούργιες σχέ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΚΓΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
"Αλλοι καιροί, άλλες σχέσεις, άλλη φιλοσοφία.

DIDEROT
Α'.

Ή φύση καί δ κοινωνία είναι τό 
άντικείμενο τής γνωστικής δράσης τοΰ 
άνθρώπου, πού στά δυό αύτά στοιχεία 
μαθαίνει τόν ίδιο τόν εαυτό του (σάν 
μέρος τοΰ φυσικού κόσμου—καί σάν 
στοιχείο συστατικό τής κοινωνίας). Ή 
κάθε μιά έπιστήμη ξεχωριστά βλέπει 
ένα τμήμα τής φυσικής καί κοινωνικής 
πραγματικότητας· ή προσπάθεια τής 
συνθετικής θεώρησης τοΰ κόσμου στό 
σύνολό του (φυσικές και πνευματικές 
λειτουργίες) μάς δίνει τή φιλοσοφία.

Ή φιλοσοφία έχει ιστορική άρχή’ 
προηγήθηκε ή διαμόρφωση τών φυσιο
λογικών προϋποθέσεων τής νόησης (ώ- 
ρισμένη έγκεφαλική διασκευή), άκολού- 
θησαν άλλες μορφές λογισμού (θρη
σκεία), ώσπου φτάσαμε στήν έμφά 
νιση τής φιλοσοφικής σκέψης (άπ’ τούς 
"Ιωνες φιλόσοφους περίπου). Αργότερα 
τό factum τής σκέψης (έν άρχή ήν ή 
πράξις=οί άνθρωποι de facto διανο
ούνται) πού γίνεται—κατά ψυχολογική 
άναγκαιότητα—μέ τή μορφή τών τύπων 
τής λογικής, θέλησαν νά τή θεμελιώ

σεις, δλο καινούργιες κλωστές πού δένουν 
νόηση καί πραγματικότητα. ΤΙ σωστή 
γνώση δέν εϊναι κάτι πού υπάρχει άπό 
πριν καί πού τή βρίσκει ό νοΰς, 
παρά κάτι πού δημιουργιέται, πού φτιά- 
νεται σιγανά, έξελιχτικά, προοδευτικά. 
Γι αύτό κ’ή έπιστήμη δέν εϊναι κάτι 
κλειστό, κάτι τελειωμένο, παρά κάτι πού 
φτιάνεται δλοένα καί γίνεται τελειότερη, 
υπηρετεί δηλαδή καλύτερα τίς άνάγκες 
μας.

X. ΟΕΟΔΩΡΙΔΗΕ

σουν λογικά παίρνοντας γιά άφετηρία 
δχι τό ιστορικά βεβαιωμένο περιστατικό 
δτι ή νόηση προηγήθηκε κάθε συζήτη 
σης γιά τίς λογικές της προϋποθέσεις, 
άλλά τά αφαιρετικά δημιουργήματα τών 
ψυχολογικών φαινομένων. ’Έδωκαν τήν 
προτεραιότητα στό είδωλο κΓ δχι στό 
άντικείμενο πού τό δημιουργεί (σχημα
τίζεται ή έννοια άπ’ τό άντικείμενο κΓ 
ύστερα δέν παίρνεται γιά κριτήριο τής 
έννοιας τό άντικείμενο πάνω στό οποίο 
αύτή στηρίζεται άλλά άντίστροφα κρι
τήριο τοΰ άντικείμενου γίνεται ή έννοιά 
του) (Γνωσιολογία).

Ή φιλοσοφία έχει ιστορική εξέλιξη’ 
αύτό θεμελιώνεται έμπειρικά μέ τήν πα
ρατήρηση τής ιστορίας τοΰ πολιτισμού. 
Στ’ αλήθεια’ νωρίς συναντούμε τό διχα
σμό τής φιλοσοφικής διανόησης στά δυό 
μεγάλα ρεύματα (ιδεαλισμός—υλισμός) 
κΓ έπειτα παραστεκόμαστε στήν άδιά- 
κοπη μεταβολή τής μορφής τών βασι
κών αύτών φιλοσοφικών κατευθύνσεων. 
Άκόμα καί σ’ ένα ιστορικό σημείο βλέ
πομε νά συνυπάρχουνε πολλές παραλλα
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γές τής μιάς και τής άλλης κοσμοαντίλη
ψης. Οί σημερινές φιλοσοφικές διαμά
χες είναι ή σύγχρονη μορφή τού πα
λιού με γάλου αγώνα τών δυό φιλοσοφι
κών εχθρών πού μάχονται έδώ και χι
λιάδες χρόνια.

Ή παρακολούθηση τής εξέλιξη; τής 
φιλοσοφίας είναι υπόθεση τής ιστορίας 
τής φιλοσοφίας. Τό πρώτο βήμα γιά 
τήν πραγματοποίηση αυτού τοΰ σκοπού 
είναι ή ανεύρεση τού νοήματος κάθε φι
λοσοφήματος, ή πιστή σύλληψη και έκ
θεση τών σκέψεων τού φιλοσόφου. ’Έρ
γο δυσκολοκατόρθωτο δχι μονάχα δταν 
λείπουνε οί άπαιτούμενες πληροφορίες, 
μά κι’δταν υπάρχουνε, γιατί ό ιστορικός 
στέκει κάτω απ’τήν έπίδραση πνευματι
κών ρευμάτων πού τού χρωματίζουνε 
τά μάτια (παράδειγμα ή διαστρέβλωση 
—σκόπιμη ή ασυνείδητη- τού Γαλλι
κού υλισμού τού 18ου αιώνα άπό πολ
λούς ιστορικούς, άκόμα κΓ άπ’ τόν 
ιστορικό τού υλισμού Lange).

Τό πρώτο δμως βήμα δέν είναι καί 
τό τελευταίο γιατί αυθόρμητα γεννιέται 
ή απορία αν ή πιστοποιούμενη άπ’ τήν 
ιστορική έρευνα εξέλιξη τής φιλοσοφικής 
σκέψης έχει τήν αιτία της στήν αύθαίρετη 
διανοητική δράση τού φιλόσοφου - οπό 
τε δέν μπορεί νά γίνει λόγος γιά αιτιο
κρατικά εξηγημένη έκθεση τής ιστορίας 
τής φιλοσοφίας—ή στήν αύθύπαρχτη 
καί αυτόνομη εξέλιξη τού πνεύματος, ή 
στό τέλος σέ τίποτα άλλους έξωπνευματι- 
κούς παράγοντες. Ή ιστορία τής φιλοσο
φίας γιά νά είναι λοιπόν ολοκληρωμένη 
πρέπει σέ κάθε ειδική περίπτωση νά λύ- 
νη καί τό πρόβλημα αύτό*  (έτσι δίνει σιήν 
Κοινωνιολογία τις δυνατότητες γιά τήν 
διατύπωση γενικής θεωρίας).

*Η φιλοσοφία είναι είδος τής άν- 
ΰρώπινης σκέψης, σζάση τοϋ άν 
&ρώπου άπέναντι στόν κόσμο μέ τήν 
προβληματική μορφή πού τόν βλέ
παμε σέ κάθε έποχή. Μά ή ανθρώ
πινη σκέψη δέν είναι κάτι τό άφη 
ρημένο, είναι ή εγκεφαλική δράση 
συγκεκριμένων φυσικών δντων πού δια

τελούνε σέ ώρισμένες σχέσεις κοινωνι
κές. Αυτοί οί συγκεκριμένοι άνθρωποι 
είναι οί φορείς τής φιλοσοφικής δια
νόηση:. Ό φιλόσοφος μπαίνοντας σιό 
κοινωνικό σύνολο θά βρή έτοιμο τό άν- 
τικείμενο τής φιλοσοφικής του ενασχόλη
σης σέ προβλήματα, σέ ποσόιητα καί 
ποιότητα γνώσεων, σέ προεργασία γιά 
λύσεις καί σέ λύσεις άπ’ τήν μέχρι την 
ώρισμένη στιγμή πνευματική προσπά
θεια. Ό Feurbach παρατήρησε δτι 
ή άρχή κάθε φιλοσοφίας είνοι προκα- 
θωρισμένη απ’ τήν προηγούμενη κατά
σταση τής φιλοσοφικής σκέψης. Πραγ
ματικά’ ό Σωκράτης ξεκινάει άπό τήν φι
λοσοφία τών Σοφιστών, ό Kant είναι α
δύνατο νά κατανοηθή χωρίς τόν Γαλλικό 
υλισμό καί τόν Hume, ό Marx ξεπετά- 
γεται άπό τόν Hegel.

Αύτό πρόδηλα είναι ένας σοβαρός πε
ριορισμός στήν ελεύθερη κίνηση τού 
πνεύματος, άφού μοιραία δ φιλόσοφος 
θά δούλεψη πρός τήν κατεύθυνση πού 
χάραξαν οί προηγούμενοι του. Μά ενώ 
ή άηχή τής φιλοσοφίας μιάς εποχής 
προσδιορίζεται άπ’ τήν φιλοσοφία τής 
προηγούμενης, ώς τόσο φαίνεται πώς 
τά βήματα πού θά προχωρήση μπροστά 
πρέπει ν’ άποδώσωμε στήν προσωπικό
τητα τού φιλόσοφου, στήν έξω άπό κάθε 
εξωτερικό καθορισμό λειτουργία τής φι
λοσοφικής του κρίσης. Αύτή ή εκδοχή 
μάς φέρνει καί στό συμπέρασμα δτι ή 
πνευματική δράση τού ανθρώπου είναι 
ελεύθερη, ξεφεύγει άπ’ τό σιδερένιο νό
μο τής αιτιότητας πού κυβερνάει τόν 
κόσμο δλόκ λήρο. Ίότε πραγματικά δ 
άνθρωπος είναι «Κράτος εν Κρατεί».

Ή πείρα πού έδειξε τήν πλέρια σφα
λερό τη τα τής τελεολογικής σκέψης σιήν 
έρευνα τής φύσης, έστρεψε την προσοχή 
της στην εύρεση τών παραγόντων πού 
προσδιορίζουνε τό περιεχόμενο τής συν
είδησης τού Ιστορικόν άν&ρώπου (για
τί έξω άπ’ τόν τοπικά καί. χρονικά ώρι- 
σμένο άνθρωπο δέν υπάρχει άλλος άν
θρωπος). Διατυπώθηκε ή υπόθεση (πού 
ή έμπνευσή της οφείλεται στήν έμπει- 

ρική πιστοποίηση τών εξαρτήσεων συγ
κεκριμένων εκδηλώσεων τής άνθρώπινης 
συνείδησης —Δίκαιο, πολιτειακός τύπος, 
πολιτικός σκοπούς κ.τ.λ.—άπό τούς υλι
κούς ορούς τή; κοινωνικής ζωής, σιήν 
κατάσταση τής επιστήμης καί σέ κοινω
νικούς λόγους ώρισμένους) πώς ή φι
λοσοφική διανόηση τόσο στήν άρχή της 
— στό υλικό άπ’ τό όποιο ξεκινάει— 
δοο καί στο δημιουργικό της προχώ- 
ρημα διαμορφώνεται σύμφωνα μέ τις 
κοινωνικές συνθήκες μέσα στις όποιες 
λαβαίνουνε ύπαρξη οί φορείς της.

Οί κοινωνικές συνθήκες στηρίζονται 
στούς υλικούς δρους τής κοινωνικής συμ
βίωσης. Τόσο ή φιλοσοφική κατεύθυν
ση πού θά διαλέξή δ φιλόσοφος δσο 
καί ή προσωπική του εισφορά έχουνε 
προέλευση κοινωνική, άρα σχετική 
καί ίσζορική. (Αύτό έχει καί σημαντι
κές συνέπειες γιά τήν γντμσιοθεωρία), 

Πραγματικά*
Οί φιλοσοφικές ιδέες —οί φιλοσοφι

κές έννοιες— έχουνε τήν προέλευσή τους 
σέ ώρισμένους φυσικοψυχολογικούς ορ
γανισμούς πού ζούνε σ’ ένα περιβάλλον 
τοπικά καί χρονικά χαρακωμένο, τού 
δέχονται τις επιρροές του καί τις επεξ
εργάζονται σύμφωνα μέ μιά ψυχολο
γική διαδικασία, άφού ή λογική ενέρ
γεια είναι μιά χρήσιμη ψυχολογική λει
τουργία πού συναντάμε καί σέ κατώτε- 
ρουζ στήν ζωική κλίμακα οργανισμούς 
(ζφώδης λογική).

Ή κοινωνία σέ κάθε ιστορική στιγμή 
έχει νά λύση ώρισμένα προβλήματα, ά- 
ποβλέπει σέ τέτοιους ή τέτοιους σκοπούς, 
χωρίζεται σ’ αύτές ή εκείνες τις κοινω
νικές τάξεις —απόρροια τών Ιδιόμορφων 
κάθε φορά νόμων πού διέπουνε τήν 
λειτουργία τού βασικού της στοιχείου: 
τού παραγώγικού της μηχανισμού— καί 
κάθε τάξη ή κοινωνική δμάδα μάχεται 
γιά τά δικά της ιδανικά.

Τό σύνολο αύτών τών σχέσεων άπο- 
τελεί τήν κοινωνικήν άτμόσφαιρα πού 
αναπνέει δ φιλόσοφος, τού καθορίζουνε 

τήν στάση στά θεμελιακά προβλήματα 
τής εποχής’ τή μορφή θά τήν δώση 
άνάλογα μέ τήν πρόοδο τής επιστήμης. 
Ό φιλόσοφος είναι δέκτης τών ρευμά
των πού διατρέχουνε τό κοινωνικό σύ
νολο, εκφράζοντας στή φιλοσοφική 
γλώσσα —σέ φιλοσοφική έννοια— μέ 
τήν διαδικασία τής άφαίρεσης, τις κοι
νωνικές σχέσεις πού υπάρχουνε (μέσα σ’ 
αύτές υπάρχει κι’ αύτό;) δπως τις βλέ
πει καί τις κρίνει ώρισμένη κοινωνική 
δμάδα άνάλογα μέ τήν άναγκαστική το
ποθέτησή της στό κοινωνικό σύνολο.

Ή προσαρμογή τής φιλοσοφικής σκέ
ψης στήν κοινωνικήν πραγματικότητα εί
ναι αύτόματη, γίνεται χωρίς συνείδηση 
τών φορέων της. Δηλαδή δ φιλόσοφος 
δταν φιλοσοφή δέν κάνει τήν πνευμα
τική αύτή δουλειά μέ τό συνειδητό 
σκοπό νά έλθη βοηθός τής κοινωνικής 
δμάδας πού λέμε δτι ή φιλοσοφία του 
εκφράξει τή θέση της καί τήν δυναμική 
της κατεύθυνση στό κοινωνικό σύνολο, 
άλλά σκέφτεται κατά κανόνα μέ τήν εσω
τερική πεποίθηση πώς στέκεται μακρνά 
άπό τοπικές καί χρονικές επιρροές, πώς 
βρίσκει άλήθειες μέ έξωχρονικό άντικει- 
μενικό κύρος πού κάθε μεταγενέστερος 
δέν μπορεί παρά νά τις παραδεχτή ώς 
τέτοιες. ’Ενώ δμως αύτός πιστεύει πώς 
δουλεύει πνευματικά σάν, α: πούμε, ε
λεύθερο άτομο στό τέλος βρίσκεται πώς 
στάθηκε τό δργανο μέ τό όποιο εκφράστη
καν οί ιδέες πού αποτελούνε τά αναγκαία 
πνευματικά στηρίγματα τών σκοπών κά
θε δμάδας άνθρώπων μέ κοινά κοινω
νικά γνωρίσματα.

Τό σημείο αύτό είναι σημαντικό γιατί 
μόνο μ’ αύτήν τήν έννοια —έλάχιστις ε
ξαιρέσεις— μπορεί νά γίνεται λόγος γιά 
κοινωνική τοποθέτηση φιλοσόφων καί 
φιλοσοφικών σχολών.

Ή άπόδειξη τής ορθότητας τής αντί
ληψης τής φιλοσοφίας (δπως καί κάθε 
εξηγητικής θεωρίας) σάν πνευματικού 
άπο στάγματος ιού κοινωνικού είναι (σύ
στημα κοινωνικών σχέσεων καί δυναμική 
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τους διαφοροποίηση) —πού ή εφαρμο
γή της γεννάει ένδιαφέρονζα προβλή
ματα— βρίσκεται στά χέρια τής εμπει
ρικής επαλήθευσης. Πρός τήν κατεύ
θυνση αύτή δέν έχουνε γίνει (στό κεφά
λαιο τής φιλοσοφίας) παρά τά πρώτα 
βήματα πού σημείωσαν επιτυχία. Πάντα 
δμως πρέπει νά τονίζεται δτι τό έργο 
τής ανάλυσης μιάς φιλοσοφικής ιδέας καί 
τής ανακάλυψης τοΰ κοινωνικού στοι
χείου πού περικλείεται εΐναι δυσκολώ- 
τατο ιδιαίτερα μάλιστα στήν εποχή μας 
πού λόγφ τής πολυπλοκότητας τών κοι
νωνικών σχέσεων ή έπίδραση στήν φιλο
σοφική διανόηση τών καθοριστικών πα
ραγόντων τοΰ περιεχομένου τής κοινωνι
κής συνείδησης (πού βρίσκονται τό υλι
κό υπόστρωμα τής κοινωνίας) ακολουθεί

ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΡΦΥΡΑ

*Ύστερ’ άπ’ τό Θάνατο τού Λάμπρου 
Πορφύρα προσπαθήσανε πολλοί καί διά
φοροι μέ χίλια-δυό επιχειρήματα ν’ απο
δείξουνε πώς δ γλυκός ποιητής τών 
«Σκιών» δέν είτανε μόνο ένας ποιητής 
μέ συναιστηματική τρυφερότητα καί καλ
λιτεχνική εκδήλωση, άλλ’ άκόμα κι ένας 
ποιητής τής ζωής, ένας τραγουδιστής 
μέ ψυχολογική δικαίωση τής πραγματι
κότητας καί μέ ιδανικά πού συγκινοϋνε. 
Καί προχωρώντας κάποιοι άλλοι φορτώ
σανε τό έργο του μ*  άλλόκοτες παρατη
ρήσεις γιά νά τόν τοποθετήσουν στό 
τέλος τόσο άστοχα στις λογοτεχνικές α
παιτήσεις τής εποχής του*.

Νομίζουμε δτι ή κριτική αύτή, τόσο 
μονόπλευρα άλλωστε γινομένη, είνε πολύ 
αύθαίρετη κι άόριστη καί τό σπου
δαιότερο άρκετά εύκολη—θά λέγαμε έπι- 
πόλαιη —μιά πού είδε τό έργο τού Πορ-

Έχουμε ΰπόψει μας τά σημειώματα τών 
έφημερίδων καί τών περιοδικών καί κάποια 
διάλεξη νεαρόν λογίου. 

διά μέσου τής κοινωνικής ψυχολογίας 
και τής πνευματικής παράδοσης γραμ
μές τεθλασμένες πού εΐναι λεπτό πράγ
μα νά παρακολουθήσω κανείς χωρίς 
πλάνη.

Σ’ άλλες ειδικές περιπτώσεις πού οί 
πληροφορίες καί οί πηγές γιά τόν καθο
ρισμό τών υλικών δρων τής διαβίωσης 
τών κοινωνικών τάξεων καί τής δυνα
μικής εξέλιξής των λείπουν σχεδόν δλως 
διόλου, ή καταλήγουμε στό πόρισμα δτι 
εΐναι αδύνατη μέ τή σημερινή κατάσταση 
τών γνώσεων μας ή ανεύρεση τοϋ κοι
νωνικού πυρήνα δοσμένης φιλοσοφικής 
θεωρίας, ή περιοριζόμαστε σέ πιθανές 
γενικολογίες.

Ζ. ΚΟΝΕΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΕ

φύρα μέ φακούς τόσο μεγεθυντικούς 
καί δέν τό τοποθέτησε στή θέση πού 
άπ’ τήν ίδια τήν υπόστασή του βρίσκε
ται. ’Έπειτα δ πέρα άπ’ τό κανονικό 
θαυμασμός δέν είνε άρχή καί πηγή τής 
ορθής γνώσης.

Κι αύτά δχι γιατί θέλουμε νά· μιλή
σουμε έπικριτικά γιά τό έργο τοΰ άθό- 
ρυβου ποιητή, δσο γιατί έχουμε τή γνώ
μη πώς μέ τήν τέτοια κριτική άδικιέται 
τό έργο του καί παραμορφώνεται ή 
άλήθεια, άντί νά φαίνεται καθαρή καί 
ξάστερη δπως είνε.

Καί γιά νά πούμε απλά κι ίσια τά 
πράματα θέτουμε έτσι τή γνώμη μας.

Ό Πορφύρας σιμεονοντας πάντα μ’ 
εύλάβεια τήν τέχνη έίούλευε τό στίχο 
μέ τέχνη καί σπάνια μαστοριά. Μάς έ
δωσε τραγούδια αύθόρμητα, γεμάτα 
καρδιά καί ψυχή μ*  έκφραση λιτή κι 
άβίαστη πού κυριώτερο χαραχτηριστικό 
τους είνε ή παραδειγματική απλότητα. 
Μά δίπλα σ’ αύτά είχε δ ποιητής τού 
Lacrlmae reruin τήν άδυναμία — κι 

άκριβώς αύτή είνε ή διαφωνία μας μέ 
τούς άλλους — νά βλέπει τή ζωή πολύ 
στενά, νά ζητάει τήν έμπνευση μόνο στά 
παραδομένα πρότυπα, δίχως νά υπο
πτεύεται πώς ή ζωή είνε πολύ πλατύ
τερη παρόσο μάς τήν παρουσιάζει, πώς 
ύπάρχουν κι άλλες άπειρες καί ζωντα
νές πηγές ομορφιάς μέσα στόν κόσμο 
έκεΐνο τών ταπεινών καί περιφρονημέ- 
νων, φτάνει μόνο νά σκύψει κανένας 
στοργικά δίπλα του γιά νά τόνε γνω
ρίσει καί νιώσει, κάνοντας δικούς του 
τούς πόνους του. Έκεϊ πιο πολύ θά 
μπορούσε νά βρει καινούργια πράμα
τα μακρυά άπ’ τά χιλιοειπωμένα καί 
τριμμένα καί θά δημιουργούσε τέχνη, 
ποΰ δέ θα χάνεται στά σύννεφα τής με
ταφυσικής αισθητικής παρά θ*  άγωνι- 
ζότανε γιά τήν κατάχτηση τής άνθρώ- 
πινης εύτυχίας πού ένα μόριό της είνε 
κι ή τέχνη. Ίσως αύτή ή γνώμη μας 
φανεί ή καλλίτε ;α θά φανεί παράξενη. 
’Αλλά τί τό θές άφοΰ έτσι μπαίνει ώμά 
καί σταράτα ή άλήθεια; Ό ϋορφύρας 
δέν είδε, δέν τραγούδησε τόν αιώ
νιο άνθρωπο, τόν άνθρωπο πού πα
λεύει νά σπάσει τΙς υλικές καί πνευ
ματικές άλυσσίδες του πού δέν τόν 
άφίνουνε νά βαδίσει γιά έναν κόσμον 
άνώτερο' εμεινε πάντα κλεισμένος στόν 
έαυτό του, δέν είδε τή ζωή τήν πλα
τύτερη.

”Ας προσπαθήσουμε νά δικαιολογή
σουμε τήν παρατήρησή μας.
Ό Πορφύρας στή ζωή δέν είδε τί- 

ποτ*  άλλο παρά άπογοήτεψη, γιατί στά 
τραγούδια του τις περσότερες φορές συ
ναντούμε μιάν υπέρτατη άπελπισία κι 
άκόμα μιά λίγο πρωτόγονη εγκαρτέ
ρηση πού δέχεται τή μοίρα καί τό θά
νατο χωρίς νά επαναστατεί. Στή μονα
δική ποιητική συλλογή του βρίσκουμε 
στίχους πού γοητεύουν μά πού συνάμα 
βυθίζουν τό είναι μας σ’ ένα κόσμο 
χιμαιρικό. Τά μάτια του είνε πάντα 
στραμμένα στό όραμα, ξένα άπ’ τήν ά- 
δυσώπητη πραγματικότητα. Ζούσε πάντα 
μόνος του καί προτιμούσε νά περνάει 

τις ώρες του άκούοντας τό εσωτερικό 
του τραγούδα γιά δ,τι σβύνει καί πε
θαίνει γύρω μας. Ή φύση κι ή ερω
τιάρικοι άγάπη τά παντοτεινά θέματά 
του. Κι άκόμα τά σύννεφα πού φεύ
γουν, τά φύλλα πού μαραίνονται, τά 
χλωμά πρόσωπα, οί άχνές ομορφιές. 
Θεωρούμε περιττό ν’ άναφέρουμε εδώ 
τραγούδια του πού επιβεβαιώνουν αύτά 
μας τά λόγια' κάθε τραγούδι τού λιγοσέλι- 
δου βιβλίου του τό βροντοφωνάει1.

Μά θά μάς ποϋν αύτά τόν τράβηξαν, 
αύτά τόν συγκίνησαν καί νά πού τά 
τραγούδησε τόσο ώραϊα. Σύμφωνοι, 
άλλά ή ζωή, δπως είπαμε καί πιο 
πάνω, δέν περιορίζεται ώς τά δώ, ού'τε 
πρέπει νά είνε τόσο περιωρισμένος δ κύ
κλος τής έμπνευσης ενός άληθινού 
ποιητή.

Κι αν άκόμα οί ιδέες αύτές είχανε 
μιά κάποια άξια στήν εποχή πού φά
νηκε τό έργο τού ποιητή, άπ’ τήν επο
χή δηλαδή πού βγήκε ή τέχνη τό 1899 
έως τήν έκδοση τών «Σκιών» τό 192θ, 
γιατί άποτελοΰσαν τήν έκφραση ώρι- 
σμένων συνθηκών, σήμερα πού οί συν
θήκες αύτές πάψανε νά υπάρχουνε ή 
άξια τους καταντάει πέρα-πέρα προβλη
ματική.

Γιατί τέχνη χωρίς ζωντανά Ιδα
νικά δέ μπορεί νά νοηθεί άφοΰ δέν 
κατορθώνει νά συγκινήσει και τέχνη 
χωρίς συγκίνηση δέν είνε τέχνη.

’Έξω άπ’ αύτό πρέπει νά τονιστεί 
καί κάτι άλλο' κίτι πού πολύ δύσκολα 
ή καλλίτερα δέ βρίσκουμε στό ποιητικό 
έργο τού Ήορφύρα.

Τού έλειπε μιά βαθύτερη συγγένεια 
στόν κοινό πόνο καί στήν πλατύτερη 
λαϊκή ψυχολογία, προτέρημα πού απο
τελεί τό κυριώτερο χαραχτηριστικό τού 
άληθινού δημιουργού ποιητή. Γιατί δ

>. Μιλάμε έχοντας πάντα ύπόψει μας τις 
«Σκιές». Κι ή ανέκδοτη συλλογή του «Μου
σικές Φωνές», δπως είδαμε άπό μερικά ποι
ήματα πού δημοσιεύτηκαν στά περιοδικά 
μέσα στά αύτά πλαίσια κραέται. 
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ποιητής δέ μπορεί παρά νά σηκώσει 
καί νά διατρανώσει τον ανθρώπινο 
πόνο, δέν μπορεί νάνε αδιάφορος πα
ρατηρητής τών δσων συμβαίνουν γύρω 
του. Τό καθήχο του εΐνε νά ένδιαφερ- 
θεί βαθειά γιά τή δοκιμασία τών συναν
θρώπων του καί νά γίνει ένθερμος διερ
μηνέας τών ανθρωπίνων καημών.

Μά έτσι, θ’ ακούσουμε, υποτάσσεται 
ή τέχνη στή σκοπιμότητα. Δέ νομί
ζουμε δτι αύτή η γνώμη εΐνε σωστύ 
ούτε πάλι δτι τέχνη και ιδέα εΐνε κάτι 
διαφορετικό.

Γιατί ή τέχνη σάν Sva καύαρό κι' 
αύτή κοινωνικό φαινόμενο, σάν φαι
νόμενο όμαδικής ζωής καί σάν πα
ράγοντας κι' αύτή κοινωνικός δέ μπο
ρεί παρά νά κάνει τό χρέος της κά&ε 
φορά πού ή ζωή νιώΰει τήν άνάγκη

ΤΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ

Ύστερα άπό τό γλωσσικό πού δέ μπο
ρούμε άκόμη νά τό θεωρήσουμε καί πρα- 
χτικά λυμένο, άρχισε νά μάς απασχολεί, 
αν καί υπήρχε κι’ αύτό άπ’ τά παλιά 
χρόνια, τό ορθογραφικό ζήτημα πιό μι
κρό καί λιγότερο σπουδαίο άπό τό πρώ
το δμως τής ίδιας μορφής μ’ αύτό. Γιατί 
ή υστερική προσήλωση στήν άρχαία 
γλώσσα μάς κληροδότησε μαζύ μέ τή δι
γλωσσία καί τήν ιστορική ορθογραφία 
πού δέν άνταποκρίνεται σέ καμιά σύ- 
χρονη γλωσσική άνάγκη. Μέ τήν επικρά
τηση δμως τού δημοτικισμού κλονίστη
καν δλότελα καί οί προϋποθέσεις εκείνες 
πού ήταν ή αιτία τής διατηρήσης τής 
ορθογραφίας, άφού στηρίζονταν στή νοο
τροπία τής καθαρεύουσας καί πέσανε 
μαζύ μ’ αύτή.

Τό πλάτος δμως πού θάχει ή απλοποί
ησης εΐναι ένα ζήτημα πού μπορεί νά 
λυθή μόνο μέ θεωρητικές καί άκαδημαί- 
κές συζητήσεις, γιατί ασφαλώς δέν πρό- 
ι.Έξ αιτίας τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Τριανταφυλ- 

λίδη «Τό ορθογραφικό μας πρόβλημα».

ν’ άναπλαστεϊ.
"Αλλωστε εΐνε φανερό πιός ό αχαλίνω

τος ατομικισμός κάνει τή σημερινή άτα- 
£ία στή σκέψη καί στήν καλλιτεχνική έκ- 
δήλωση και πώς μόνο οί ανίκανοι νά 
βρουν τόν αληθινό εαυτό τους μέσα στό 
ανθρώπινο σύνολο αφήνονται σέ φραστι
κές και φανταστικές ακροβασίες χωρίς 
νόημα καί κανένα σκοπό.

Θύτε πάλι εΐνε τίποτ’ άλλο κείνο πού 
γέννησε τό αξίωμα «ή τέχνη γιά τήν τέ
χνη» πού έξετάζόντάς το προσεκτικά θά 
δούμε δτι εΐνε ένα διανοητικό παραστρά
τημα.

Νομίσαμε δτι ήταν σωστό νά πούμε 
αύτά τά λίγα λόγια. Κι’ίσια—ίσια φρο
νούμε πώς έτσι τιμάμε πιό πολύ τή μνήμη 
τοΰ γλυκού τραγουδιστή.
26—12 -32 ΚΟΣΤΑΣ ΜΗΑΡΑΒΑΙΑΣ

κειται νά συμφωνήσουν δλοι έκ τών προ- 
τέρων σ’ δλες τίς λεπτομέρειες. Μόνο μέ 
τή χρήση καί τήν έφαρμογή μεταρρυθ
μίσεων στήν πράξη θά κατασταλάξουν 
στό τέλος εκείνες πού εΐναι αναγκαίες 
καί εφαρμόσιμες. ’Εκείνοι πού εξυπηρέ
τησαν περισσότερο στήν έποχή μας τήν 
ιδέα τής μεταρρύθμισης εΐναι δ Πάλλης, 
δ Βλαστός καί ό Γιαννίδης πού βγάλανε 
άρκετά βιβλία τους μέ απλοποιημένη ορ
θογραφία, έστω κι’ άν οί μεταρρυθμίσεις 
τους δέν ήταν καί πολύ ριζοσπαστικές 
δπως τού Βηλαρά. Τό βιβλίο βέβαια τού 
κ. Τριανταφυλλίδη τυπωμένο μέ τήν ι
στορική όρθογραφία—πούναι σά νά ύπο- 
στηρίζης τή δημοτική γράφοντας τήν κα
θαρεύουσα—δέν εξυπηρετεί άπό τήν ά
ποψη αύτή τήν απλοποίηση.

Οί μεταρρυθμιστικές προτάσεις πού 
κάνει δ κ. Τριανταφυλλίδης καί πού πε
ριορίζονται μόνο στήν τοπική μεταρρύθ
μιση, εΐναι βέβαια πολύ μετριοπαθείς άν 
λάβουμε ύπ’ δψή μας τήν ορθότητα 
μιάς ριζοσπαστικώτερης λύσης, χάνουν 
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δμως τήν πολλή τους δισταχτικότητα άμα 
θυμηθούμε δτι γίνονται εισηγήσεις στό 
Υπουργείο γιά τή γλώσσα κυρίως τών 
αναγνωστικών’ οί μεταρυθμίσεις συνή
θως περνάνε πρώτα άπό τό χωνευτήρι 
τής κοινωνικής ζωής κΓ δταν ωριμάσουν 
κάπως εκεί μεταφυτεύονται στήν έκπαί- 
δευση —δταν βρεθούν εννοείται οί πολι
τικοί πού θάν τις υιοθετήσουν. “Ετσι 
έγινε καί μέ τήν εισαγωγή τής δημοτι
κής στά δημοτικά σχολεία, πού καθιερώ
θηκε άφού πάλαιψε άρκετά χρόνια στήν 
κοινωνική ζωή. Ή πολιτική δέν αναλα
βαίνει τίς εύθύνες μιάς ριζοσπαστικής 
λύσης, άλλά φέρεται μέ μεγάλη ευγέ
νεια στήν κοινή γνώμη. Άλλά άν ή πο
λιτική γιά λόγους σκοπιμότητας εΐναι 
πάντοτε μετριοπαθής καί δισταχτική σ’ 
αύτές τίς δουλιές, νομίζουμε δτι δέν εΐ
ναι άνάγκη οί μή πολιτικοί νά υπολογί
ζουμε τόσο πολύ τήν εντύπωση πού θά 
κάνουν, τήν αντίδραση δη), πού πρόκει
ται νά δημιουργήσουν μερικοί αντίθετοι 
σέ μερικές μεταρρυθμίσεις πού πιστεύ
ουμε δτι πρέπει νά γίνουν. Οί προτάσεις 
δμως τού κ. Τριανταφυλλίδη δέν είναι 
άπάντηση στό τί πρέπει νά γίνει, άλλά 
στό τί μπορεί νά γίνει' ένα πράγμα δηλ. 
πολύ ελαστικό γιατί σημαίνει: ποιές με
ταρρυθμίσεις εΐναι πιθανό δτι θά υιο
θετήσει καί θά εφαρμόσει τό 'Υπουργείο, 
ενώ δ κ. Τριαντ. πιστεύει σέ περισσότε- 
τερες καί βαθύτερες μεταρρυθμίσεις. “Ι
σως εΐναι δμως σωστότερο καί σκοπιμώ- 
τερο νά άναπτύσσουμε καλλίτερα καί 
νά υποστηρίζουμε θερμότερα δσα νομί
ζουμε δτι πρέπει νά γίνουν, δταν μά
λιστα ξέρουμε δτι ή μεγαλείτερη επιτυ
χία των έξαρτάται άπό τήν έντονώτερη 
καί καλλίτερη υποστήριξή των. Στίς έ- 
λεύτερες μάλιστα εκδηλώσεις τής κοινω
νικής ζωής δέ χρειάζεται καμιά πρόβλε
ψη γιά ενδεχόμενη απόρριψή τους άπό 
τήν κοινή γνώμη. Κι’ άξίζει ίσως έδώ νά 
θυμηθούμε τόν αξέχαστο Δάσκαλο.

Άλλά τό πιότερο ένδιαφέρον μέρος 
τού βιβλίου τού κ. Τριαντ. δέν εΐναι οί 
πραχτικές του προτάσεις άλλάτό θεωρη
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τικό μέρος’ ή ιστορική δηλ. έξέταση καί 
ή πραγματολογική ανάπτυξη τού ζητή
ματος τής ορθογραφίας. Ή έργασία 
αύτή τοΰ κ. Τριανταφυλλίδη δέν εΐναι 
καινούργια, άλλά μιά συνοπτική έκθεση 
τής παλιάς του μεγάλης μελέτης δημο
σιευμένης στό Δελτίο τοΰ Έκπ. Όμίλου 
στά 1913 καί σέ ξεχωριστό βιβλίο' σ’ 
αύτήν έξετάζει αναλυτικά κι’ άπ’ δλες 
τίς μεριές τό ζήτημα. Στήν έργασία του 
έκείνη είχε κάνει γιά τό ορθογραφικό 
δτι δ Κρουμπάχερ γιά τό γλωσσικό ζή
τημα μέ «τό πρόβλημα τής νεωτέρας 
γραφομένης ελληνικής». Τό τύπωμα λοι
πόν τών δύο αύτών ομιλιών δέν έχει 
καινούργιας προσφοράς χαραχτήρα, άλ
λά μάλλον αναμνηστικό.

Άν καί σύντομο δμως τό βιβλίο τοϋ 
κ. Τριανταφυλλίδη εΐναι διαφωτιστικώ- 
τατο καί δίνει μιά καθαρή καί πλήρη 
εικόνα τού ζητήματος στόν αναγνώστη’ 
καί συνειδητοποιεί απολύτως τήν άόρι- 
στη έκείνη αίσθηση τού περιττού πού 
δλοι μας άπό μαθητές κΓ δλας έχουμε 
γιά τήν πολύπλοκη όρθογραφία μας. Ό 
κ. Τριανταφυλλίδης έχει άπό παλιά κα
ταπιαστεί μέ τό ζήτημα αύτό καί τό κα
τέχει περισσότερο ίσως άπό κάθε άλλον 
γι αύτό έχει κάνει καί μιά ανάπτυξη πού 
έξαντλεί δλες τίς άπορίες καί τίς άμφι- 
βολίες πού θά είχε τυχόν κανείς γιά τήν 
άνάγκη τής μεταρρύθμισης. Μέ τήν ά- 
νάπτυξη τών σημερινών συνθηκών, μέ 
παραδείγματα άπό ξένες γλώσσες, μέ 
ντοκουμέντα άρχαίας άρχαίας ορθογρα
φίας έχει κανείς μπροστά του τέλεια 
τήν εικόνα τής τεράστιας σπατάλης 
πνευματικών δυνάμεων πού λέγεται ορ
θογραφία.

Γιά κάθε άληθινό δημοτικιστή τό 
ορθογραφικό δπως καί τό γλωσικό ζή
τημα εΐναι έξαντλημένο και λυμένο θεώ- 
ρητικά τουλάχιστο, γιατί τή δημο
τική δέν τήν δένει κανένας αμεσΟς δε
σμός μέ τήν άρχαία δπως συμβαίνει ή 
μάλλον συνέβαινε μέ τήν καθαρεύουσα 
πού νομιζόταν σά μιά προετοιμασία γιά 
τό ξαναζωντάνεμα τής άρχαίας καί έπο- 
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μένως δέν τήν άφινε νά ξεφύγει άπό τήν 
ορθογραφία της. Και γιά τήν τελειω
τική λΰση τοΰ ζητήματος δέ μένει παρά 
ή εφαρμογή τής μεταρρύθμισης σέ βι
βλία, περιοδικά, εφημερίδες. Και δέν 
είναι δευτερότερο τό άπλωμα τής με
ταρρύθμισης στις κοινωνικές πνευματι
κές εκδηλώσεις, άλλά παράλληλο μέ τήν 
εφαρμογή της στήν εκπαίδευση, γιατί 
δσο περισσότερο επικρατεί στήν κοινω
νική ζωή, τόσο πιό εύκολα καί σέ με-

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μέ τή μετακόμισι τών λειψάνων τοΰ 
Ψυχάρη καί μέ τ*  άρθρα πού γραφήκανε, 
σα μνημόσυνο, γιά τό πρόσωπό του καί 
τόν άγώνα του, πιστεύω πώς είναι σω
στό ν*  ακουστή κι’ ή γνώμη τών νεότε
ρων, πού μακρυά άπό τούς γλωσσικούς 
παληούς άγώνες, (κι’ έτσι πιό αντικειμε
νικά), κρίνουν πρόσωπα καί πράμματα.

Νέοι βέβαια κι’ εκείνοι πού γράφουνε 
τ’ άρθρα, μά πιστεύουμε, πώς τά γρά" 
φουνε «σάν παληοί», είτε έπειδή στηρί" 
ζονται σέ παληότερους, είτε γιατί τά 
γράφουν «δημοσιογραφικά*  (παινεύουν 
δηλ. χωρίς βαθύτερη σκέψι) κι*  άπάνου 
στό δόγμα «δ άποθανών δεδικαίωται» 
οπωσδήποτε.

’Εμείς οι φοιτητές θρεφτήκαμε έν
τεκα ολόκληρα χρόνια, στά κατώτερα 
σκολεία, μέ τήν «εθνική μας γλώσσα», 
δσοι μάλιστα έτυχε νά τήν πάρουμε στά 
γιομάτα καί ν’ αγωνιζόμαστε γι’ αύτή 
κι' ήρθαμε στό Πανεπιστήμιο.

Μά δέ θέλω νά είπώ πώς εκείνο μάς 

γαλείτερο πλάτος θά εφαρμοστεί καί σ’ 
αύτή. Μέ τήν εργασία τοΰ κ. Τριαντα- 
φυλλίδη καί τών άλλων πού έχουν α
σχοληθεί μ’ αύτό, τό ορθογραφικό ζή
τημα έχει εξαντληθεί. Καί περινένουμε 
τήν πραχτική εφαρμογή τής μεταρρύθ
μισης, σέ δσο πλάτος τήν καταλαβαίνει 
καθένας άπό κείνους πού τήν πιστεύουν 
στις πνευματικές τους εκδηλώσεις.

ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

άνοιξε τά μάτια.
Είναι τέτοια τά χάλια του, π’ απο

στραβώνει τούς ανθρώπους πουρχονται 
διψώντας μάθησι.

Μέ τό εύτύχημα ποΰχαμε νά πετά- 
ξουμε κάθε προκατάληψι καί μέ τή δη
μιουργία ένοΰ ερωτηματικού «;», σ’ δλα 
πού βρισκόντουσαν στό δρόμο μας, βρή
καμε τό δρόμο πού δσο πάει καί πλη
θαίνει άπό νέους κάθε τόσο συνοδοιπό
ρους.

Ό δημοτικισμός (δέν είναι σωστός δ 
δρος, άλλά τόν μεταχειρίζομαι άφοΰ ε
πικράτησε) είναι γιά μάς περσότερο αί
σθημα, παρά γλωσσολογικδς άγώνας. 
Ή ίδια ή έπικράτησί του ένα τέτοιο 
δείχνει.

Είναι γιά μάς «•ψυχολογική άλλα- 
γή», πού μάς άνοίγει νέους ορίζοντες 
καί μάς τραβάει νά Ιδοΰμε, άπό μιάν άλ
λη νέα πλευρά, τό σύστημα πού επικρα
τεί στή ζωή μας καί πού κομμάτι του 
είναι καί τό γλωσσικό ζήτημα.
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Γι*  αύτό καί κάθε «δημοτικιστή», άν
θρωπο δηλ. πού πέταξε δ,τι τόν σκιάξανε 
σέ παληότερα χρόνια, τόν κάνουν καί 
κομμουνιστή.

Πληθαίνει άλήθεια ό δρόμος μας καί 
κάθε τόσο κάνει καί μεγάλες καταχτήσεις, 
ώστε νά λέμε πώς ή γλώσσα μας επικρά
τησε τελειωτικά.

Μά αύτή άκριβώς ή καθολική έπι- 
κράτησι δέν μπορεί ν’ άποδοθή στόν ά- 
γώνο πέντε-δέκα προσώπων. Ούτε κι’ δ 
χρόνος μιάς τέτοιας ‘κατάχτησης θάταν 
τόσο σύντομος.

Αύτό έδώ, είναι τό σημείο πού δια
φωνούμε μέ τούς οπαδούς τοΰ ψυχάρη 
καί τών άλλων παληών δημοτικιστών, 
πού άνάβουν κάθε λίγο κερί καί λιβάνι 
στή μνήμη τους.

Γιατί δταν άρχισαν τόν άγώνα τους δ 
Ψυχάρης κι’ οί άλλοι ομοϊδεάτες του, εί
χε «ψηθή» κι’ είχε «δέσει» ή ιδέα τής 
γλώσσας μας.

Πολλά χρόνια μπροστά άπό κείνον 
τόν καιρό γράφανε στή «δημοτική» καί 
φκιάνανε κι’ άπολογισμούς της, πράμμα 
πού φανερώνει πώς τά πνέμματα τής ε
ποχής τοΰ Ψυχάρη ήταν ώριμα γιά νά 
δεχτούν τή λευτεριά τους άπό τά γλωσσι
κά κατασκευάσματα πού επικρατούσαν 
τότε.

Πρέπει νά φανταστούμε πώς ή ιδέα 
τής γλώσσας μας βάδιζε πλάι στή λευ
τεριά τοΰ έθνους μας, μά οί σκληροί πο
λιτικοί άγώνες καί τά αιώνια μαλώματα 
δέν άφησαν νά πέση στή μέση καί τό 
γλωσσικό τό ζήτημα.

Άλλοιώτικα, θά συμβάδιζε μέ τήν έξέ- 
λιξι τοΰ έθνους μας, τοΰ τόσο λιγόζωου 
άκόμα.

■----- -- --------- |3

Καί σ’ έκείνη άκριβώς τήν περίστασι 
πού θά ησύχαζαν τά πνέμματα, άπό τίς 
πολιτικές φαγωμάρες, δ άλογίκευτος ά
γώνας τοΰ Ψυχάρη εβλαψε άντί νά ώ· 
φελήοη.

Όχι γιατί δέν χρειάζονται οί καθοδη
γητές στούς άγώνες κΓ δτι τάχα πρέπει 
νά περιμένουμε μοιρολατρικά ώσπου νά 
εξελιχτούν μόνα τους τά πράμματα.

Μά γιατί δ άγώνας τοΰ Ψυχάρη ήταν 
έπαναστατικός μ’ άρνητικές άκρότητες.

"Αν δέν γινόταν, δπως έγινε, δ άγώ
νας εκείνος, θά είχαμε έστω καί λιγώτερα 
κέρδη έμεΐς σήμερα, άλλά δέν θά είχαμε 
τέτοια τή διαίρεσι τοΰ έθνους μας, καί 
τώρα καί παληότερα, ώστε νά χυθή καί 
αίμα.

Φκιάνουμε βέβαια γνώμες, πώς τά 
θεμέλια κάθε μεγάλου έργου θέλουν αί
μα γιά νά στεργιώσουν μά ξέρουμε πώς 
ή βία φέρνει πάντα τά χειρότερα καί τά 
άντίθετα άποτελέσματα.

Οί μεγάλοι άγώνες δέν πιάνουνται 
στέρεα ή κι’ άν πιάσουν, θά περάση πιό
τερος καιρός γιά νά στεργιοίσουν άν άρ- 
χίζουν μέ τίς επαναστατικότερες λύσεις.

Είτε γιατί θ’ άναγκάζωνται νά ρίχνουν 
«νερό στό κρασί τους», είτε γιατί θά 
γεννηθή άντίδρασι πού θ’ άργήση νά 
πέση κι’ ακόμη έχθρότητα, πού νά μή 
στηρίζεται έστω, σέ καμμιά λογική.

’Ενώ μέ συντηρητικότερα βήματα καί 
μέ κατάλληλο διαφωτισμό, θάχουν τήν 
κατάχτησι δλάκερη.

(Παράδειγμα άλογίκευτου, κατά μάς ά
γώνα, έχουμε τόν άγώνα τοΰ κομμου
νισμού στή χώρα μας).

Έμεΐς παραδεχόμαστε τόν ψυχάρη, 
έναν αγωνιστή σαν τούς άλλους, άφήνον- 
τας, στό τέλος — τέλος, καί τίς κακές 
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αντιλήψεις του, κατά μέρος.

Οι περισότεροι δμως άπό κείνους πού 
γράφουν άκολουθαν φουτινιέοικα, τις 
γνώμες πού ειπώθηκαν. Παίρνουν έκεϊνα 
πού λέγονται τόσα χρόνια τώρα» προσθέ
τουν καί λίγη σάλτσα νεωτερισμού καί 
ξεπροβάλλει μέσα άπό τά μελανώματα τό 
«σύμβολο τού άγώνα».

Γιατί, δυστυχώς ζητάνε οί πολλοί ακό
μη, «τό σύμβολο» καί δέ βάλλουν μέ τό 
νού τους, πώς τά «σύμβολα» εΐναι κομ
μάτι έκμετάλλεψης.

Προσπαθούν νά ξελευτερωθούν από 
τούς παληούς νόμους, τό θέλουνε μέ τήν 
καρδιά τους, μά στά στερνά μπερδεύονται 
σέ κάτι τέτοια παληά παρακλάδια.

Ό νέος άγώνας τώρα εΐναι μέσα στά εσω
τερικά προβλήματα τής γλώσσας μας, πού 
ξεπρόβαλλαν άπό τις διάφορες λύσεις 
πού τούς δίνουν μερικοί.

Εΐναι σάνά λιγουρεύουνται κι*  εκείνοι 
δόξα «γλωσσομεταρρυθμιστή» καί πετάνε 
μιά—μιά τήν ιδέα τους, κι’ άν πιάση.

Καί βλέπεις γραψίματα κουρντισμένα 
πάνου στις γλωσσολογικές θεωρίες τού 
καθενού, γιατί κατάντησαν δλοι γλωσσο
λόγοι, καί πολεμάς μέ τό στανιό νά 
προσαρμοστής στό τέτοιο γράψιμο, γιά 
νά τόν καταλαβαίνης, ώσπου νάρθη ό 
άλλος νά σού τά άναποδογυρίση μέ τις 
δικές του θεωρίες.

Δέ θέλουν νά νοιώσουν, πώς τό γρά
ψιμό τους μέ τις άτομικές τους πεποιθή
σεις εΐναι άψυχολόγητο κΓ άντιαισθη- 

τικό! Τούς φτάνει πώς κάνουνε εκείνοι 
τό γούστο τους καί δέν τούς νοιάζει άν 
πετσοκόβουνε τή γλώσσά μας.

Τά ζητήματα αύτά δέν λύνουνται άν ό 
τάδε γράφει έτσι, κι*  δ άλλος άλλοιώς, 
κι’ δσους πάρει δ ένας κι’ όσους δ άλλος.

'Η γλώσσα μας Γά στρώση μονάχη της. 
Μήπως καί τώρα τάχα δέν γράφουν ώ- 
μορφα αρκετοί λογοτέχνες μας;

Οί τύποι κι’οί καταλήξεις σιγά—σιγά 
διαμορφώνουνται. Οί τόνοι κ. λ. π. δέν 
θ’ άργήση πού θά-συζητηθούν. Τότε άς 
πουν τή γνώμη τους.

Τώρα δέν τούς χρωστάει τίποτε κα
νείς νά τόν ζαλίζουν μέτού γούστου τους 
τά γεννήματα.

*Η γλώσσα μας άργά — άργά μά σί
γουρα τώρα βρίσκει τό δρόμο της, πού 
τόν έκοψαν οι «καθαρεύοντες» καί πού 
ζητάνε νά τόν κόψουν, βάζοντας μπρο
στά τις εμπνεύσεις τους, οί νεώτεροι 
«ψιλικαντζήδες γλωσσομεταρρυβμιστές >.

Σέ μάς τούς νέους δέν υπάρχει διγλωσ
σία κι’ ούτε παρασυρόμαστε άπό τά 
κηρύγματα τών αυτοσχέδιων γλωσσο
λόγων.

Γιά μάς υπάρχει μιά καί μόνη, ή γλώσ
σα πού μιλάμε <ή λαϊκιά», χωρίς τούς 
ιδιωματισμούς της.

Αύτή εΐναι τώρα ή «ε&νική μας γλώσ
σα*  που άργά ή γρήγορα άναγκα- 
στή νά τή δεχτή κα&ολικά καί τό 
κράτος,

Θ. Βαγενας

ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ ΑΙΑΣ. Διώρ&ωσε και έξηγήσατο Παναγής Λορεντζάτος Δ. 
Φ.) τακτικός καθηγητής τοϋ *Α&ήνησι, Πανεπιστημίου. ’Α&ήνησιν 1932.

Σιον κ. Λορεντζάτο ανήκει η τιμή ότι 
πρώτος ανέβασε στο ύψος της πανεπιστημια
κής έδρας τη δημοτική γλώσσα και κήρυξε 
απερίφραστα πως όχι και μ*  αφτή παρά μο
νάχα μ’ αητή μπορούμε να νιώσουμε και να 
κάνουμε και τους άλλους να νιιόσουν ό,τι 
καλό υπάρχει στην αρχαία λογοτεχνία

Έτσι χάρη σ’ αφτόν και σ’ ένα δυό άλ
λους συναδέλφους του, οι φοιτητές της Φι
λοσοφικής Σχολής που στην εξωσχολική τους 
ζωή μπόρεσαν νά καταλάβουν τη γλωσσική 
αλήθεια και να ενθουσιαστούν γι’ αφτή, 
δεν ακούνε πια πως το καλύιερο που έχουν 
να κάνουν ύστερ’ απ’ αφτή τη συμφορά 
είναι να παν να γίνουν «βαρκαδόροι», ό
πως τους συνιστούσε παλιότερα ο Μιστρι- 
ώτης, αλλά βρίσκουν ένα επίσημο στή
ριγμα των ιδεών τους και παίρναυν το 
θάρρος να χρησιμοποιήσουν και στη σχολική 
τους ζωή τα αγαθά που παρέχει ο δημοτι
κισμός στην πράξη. Σήμερα στα θρανία της 
Φιλοσοφικής Σχολής, που ως χτες ακόμα 
ήταν το καταφύγι της διανοητικής σκουριάς, 
φυσάει ένα ζωογόνο αγέρι που είχαμε την 
τύχη να νιώσουμε κ’ εμείς την εβεργετική 
του επίδραση στα τελεφταία χρόνια των 
πανεπιστημιακών μας σπουδιόν. Κι*  αν συλ
λογιστεί κανένας πως η σωτήρια αφτή και 
πραγματικά ιστορική μεταστροφή δεν πρό
κειται να περιοριστεί στις λίγε; εκατοντάδες 
των φοιτητών που σήμερα σπουδάζουν, παρά 
πως καθένας τους πρόκειται νά γίνει πυρήνας 
του δημοτικιστικού κηρύγματος και στην τε
λευταία γωνιά της ελληνικής γης που μεθάβριο 
θα διδάσκει, τότε μπορεί να εχτιμήσει σε ολη 
της την αξία τη γλωσσική πολιτεία του κ. 
Λορεντζάτου μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Τις ιδέες του αφτές για τη γλώσσα ήταν 
πολύ φυσικό να τις εφαρμόσει και στις επι
στημονικές του πραγματείες και μάλιστα στις 
εκδόσεις των κειμένων που ερμηνέβει και 
διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Έτσι μετά την 
έκδοση του Θεμιστοκλή του Πλούταρχου, μας 
δίνει σήμερα τον Αίαντα του Σοφοκλή, που 
έξω απ’ την παλιά πια έκδοση τοΰ Μιστριώ- 
τη, καμωμένη στα 1888, δεν υπήρχε άλλη ελ
ληνική νεώτερη κατάλληλη για τους φοιτητές.

Ο κ. Λορεντζάτος στη νέα του αφτή εργα

σία την εδούλεψε έχοντας για υπόδειγμα τις 
«•ραίες εκδόσεις της Collection dts Univer
sites de France, που βγαίνουν με την επί
βλεψη της Association Guillaume Bude στο 
Παρίσι, κι’ αποβλέπουν στο να εξυπηρετή
σουν κυρίως τις ανάγκες των φοιτητών της 
φιλολο4ίας. Σύφωνα μ’ αφτό το σύστημα ο 
σ. ύστερ’ από ένα εκτενή και γεμάτον αλή
θειες για τη γλωσσά πρόλογο, που δεν έχει 
όμως ειδική σχέση με το κείμενο του Αίαντα, 
προτάσσει μιά εισαγωγή που πραγματεύεται 
κάθε τι σχετικό με τη ζωή του ποιητή γενικά 
και ειδικά με το έργο που πρόκειται να 
εξετάσει. Ύστερα παραθέτει το κείμενο και 
τη μετάφραση του Βίου του ποιητή που 
μάς παραδόθηκε από κάποιον άγνωστο με
ταγενέστερο σχολιαστή, κατόπιν σε κείμενο 
και μετάφραση την Υπόθεση του έργου, 
γραμμένη κι’ αφτή από άγνωστο μεταγενέστε
ρο μελετητή του Σοφοκλή. Επακολουθεί 
ολόκληρο το κείμενο της τραγωδίας συντρο- 
φεμένο μέ πεζή μετάφραση στην αντίστοιχη 
δεξιά σελίδα, μέ το κριτικό υπόμνημα (ap
paratus criticus) που είναι απαραίτητο στις 
κριτικές εκδόσεις, και με πλούσια όσο και 
σοφά ερμηνευτικά και γραμματικά σημειώ
ματα. Στο τέλος παραθέτει ένα γενικό υπό
μνημα κ’ ένα μετρικό, όπου αναλύει όλα τα 
είδη των μέτρων που βρίσκονται στο υπό με
λέτην έργο και τελεφταία ένα ευρετήριο 
λέξεων, και πραγμάτων. Όλα αφτά σε μιά 
στρωτή και άδολη δημοτική γλώσσα.

Οι αρετές και τα τυχόν σφαλματα της 
εκδοτικής· εργασίας του κ. Λορεντζάτου δεν 
πρόκειται βέβαια να κριθούν εδώ, από μένα 
το χτεσινό μαθητή του. Η δουλειά αφτή θα 
γίνει απ’ τούς ειδικούς στό Σοφόκλειο δραμα 
ευρωπαίους φιλολόγους με την αντικειμενικό
τητα και την ευθυκρισία που ταιριάζει για 
μιά ρηξικέλευθη προσπάθεια, γιατί εδώ στην 
Ελλάδα οι άνθρωποι που κατα τεκμήριο του
λάχιστο είναι αρμόδιοι να κρίνουν με κάποιο 
κύρος, είναι πεντέξη που ή φίλοι και συγ
γενείς θά ναι ο ένας με τον άλλο ή οχτροί. Πα
ράδειγμα κλασσικό είναι η ανθρωποφαγική 
κριτική που έγινε παλιότερα στην εκδοτική 
εργασία του Δημ. Βερναρδάκη απ' την αντί
παλη ποντική σχολή.
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□ς προς το μεταφραστικόν μέρος μονάχα 
νομίζω πως μπορώ να διατυπώσω μερικές 
υποκειμενικής ίσως αξίας παρατηρήσεις, χω
ρίς φόβο να θεωρηθώ υπερφίαλος επικριτής 
του χτεσινού μου δασκάλου, μιά που η μετά
φραση είναι ζήτημα νοημοσύνης κυρίως και 
γλωσσικού αισθήματος, ώστε κι*  ο τελεφταίος 
μαθητής μπορεί να πεί κάτι «μάλα καίριον».

Η ποιητική γλώσσα του Σοφοκλή όσο κι*  
αν απέχει απ*  τη μεγαλοστομία του Αισχύλου, 
εξακολουθεί στα παλιότερα ιδίως έργα του, 
όπως η Αντιγόνη κι’ ο Αίας, να είναι αρκε
τά αχαλίνωτη, ιόστε δύσκολα δαμάζεται με 
τα εκφραστικά μέσα του πεζού λόγου που 
διατηρεί πάντα τα χαρακτηριστικά γνωρί
σματα της χρονογραφία; απ’ την οποία γεν
νήθηκε, την πεζότητα τών νοημάτων και τη 
λιτότητα του ύφους. Ένα ποιητικό έργο 
μεταφρασμένο σε πεζό λόγο παρουσιάζει 
πάντα κάιι το ασυμβίβαστο, που είναι τόσο 
και πιο μεγάλο όσο ο ποιητής του κειμένου 
είναι πιό ευφάνταστος.

Ένα απ’ τα χαρακτηριστικώτερα γνωρί
σματα της επίδρασης του έπους στη δραμα
τική ποίηση είναι η χρησιμοποίηση των κοσ
μητικών επιθέτων. Τα επίθετα όμως αφτά 
σκοπό είχαν να εκφράζουν στατικά ένα γνώ
ρισμα μιάν ιδιότητα του ουσιαστικού, σαν 
μια πινελλιά χρώμα που ρίχνει ο ζωγρά
φος για να τονίσει περισσότερο μια λεπτο
μέρεια ή να της δώσει μιά προοπτική. Έτσι 
το κοσμητικό επίθετο περνούσε ανεπαίσθητα 
απ’ την ακοή του ακροατή σα μιά φεβγαλέα 
λεπτομέρεια του ουσιαστικού. Όταν τα επί
θετα αφτά αναλύονται στη μετάφραση με 
σύνδεσμο ή αντωνυμία και ρήμα, χάνουν τον 
παραπάνω χαρακτήρα τους κιι μετατρέ
πονται σ’ ενέργεια ανεξάρτητη και αφτοτελή 
που στρέφεται προ: το ουσιαστικό, παίρνουν 
τη μορφή παρεκβολής που δε μας ενδιαφέ
ρει εκείνη τη στιγμή. Στο Σαλαμις άλί- 
πλακτοςλ. χ. τό έπίθετο άλίπλακτος 
είναι ένας ποιητικός προσδιορισμός, μιά 
χρωματιστή πινελλιά, όπως είπα παραπάνω 
που βάφει γαλάζιες τις άκρες του νησιού 
στη φαντασία του ακροατή. Γίνεται όμως 
ένας πλεονασμός άκαιρος όταν αναλυθή σε 
ρή μα: < π ο ύ τής θάλασσαςτόκΰμα 
σέ χτυπά» γιατί παρουσιάζεται σα μιά ενέρ
γεια των κυμάτων που δε μας ενδιαφέρει τι 
κάνουν εκείνη τη στιγμή. Έτσι και το Κυλ- 
λανίας χιονοκτύπου (στ. 695 που μεταφρά
ζεται «τής Κυλλήνης που τά χιόνια 
τή χτυπούν», τοέλίκεσσι βουσί 
(στ. 374) που μεταφράζεται αναλυτικά «βό
δια που στό περπάτημα τά 
πόδια τους τά στρίβουν», τό 
θουρίφ έ ν ’'Αρει (στ. 612) πού 
μεταφράζεται «στόν πόλεμο που
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τέχνη χρειάζεται», τό λευκά 
δ έ γ ή ρ μ μάτηρ (στ. 62·5) «ή γριά 
ήμάννατου που τήν άσπρι
σαν τά γεράματα». Θά πείτε πως 
εδώ έχουμε μετάφραση των πανεπιστη- 
μιακών παραδόσεων, που αποβλέπειμον άχα 
στην ερμηνεία του κειμένου κι’ όχι στην ποι
ητική του αναπαράσταση. Σύμφωνοι, νομίζω 
όμως ότι, όπως φαίνεται ότι δέχεται κι*  ο κ. 
Αορεντζάτος στόν πρόλογο του βιβλίου του, 
οκοπος κάθε μετάφρασης, και της πιό πε
ζή: είναι νά περισώσει καί ν’ αποδιυσει 
ακέρια τη σκέψη και την εικόνα που είχε στο 
νού του ο ποιητής, αφτό δε κατά τη γνιόμη 
μου δεν πετυχαίνεται όταν τα κοσμητικά επί 
θετά αποχτούν αφτοτέλεια απέναντι των ου
σιαστικών που προσδιορίζουν. Εφτυχώς η ση 
μέρη ή μας γλώσσα έχει σε βαθμό ανώτερο 
απ’ την αρχαία την ικανότητα να πλάθει 
νέα σύνθετα, κατάλληλα για κάθε περίσταση, 
ώστε μπορεί ο μεταφραστής ανάλογα με την 
καλαισθησία καί την ικανότητα του να μετα
φράσει τό άλίπλακτος, θαλασσόζω- 
σ τ η. θ α λ α σ σ ο γ υ ρ ι σ μ έ ν η κ. τ ο. 
το χ ι ο ν ο κ τ ύ π ο υ, χ ι ο ν ό δ α ρ τ η, 
χιονούαρμένη κ.τ.ο. αποφεύγοντας 
την καθαρέ βουσιάνικη συνήθεια της ανάλυσης.

Έν’ άλλο σημείο που δε μ*  ικανοποιεί εί
ναι η πιστή μετάφραση της προστακτική: που 
εκφέρεται με αρνητική ερωτηματική πρόταση. 
Είνε αλήθεια πως η νέα μας γλώσσα έχει'δια
σώσει σε περιωρισμένη κλίμακα την αρχαία 
αφτή έκφραση, ώστε κάλλιστα μπορούνε νά 
αποδοθούν τα ο ύ μ ή λ η ρ ή σ ε ι ς; δεν 
πάβεις τη φλυαρία; ούκ έςκόρα- 
κας; δεν πας στο διάολο; αντί 
πάψε τη φλυαρία’., άμε στό δ ι ά- 
ο λ ο! Νομίζω όμω: αν δεν κάνω λάθος, πως 
η έκφραση αφτη είναι συνηθισμένη στη νέα 
ελληνική κυρίως στις περιπτώσεις της απα 
γόρεψης μιάς ενέργειας κι’ όχι της προσταγής 
και προτροπής. Γι’ αφτό έχω τη γνώμη πως 
το ούκ εκτός; ούκ άψορρον έ κ - 
νε’μεΐ π ό δ α; (στ. 369) δέν μπορεί να με
ταφραστεί «δέ βγαίνεις έξω; 
δέν πας πίσω;» αλλά μάλ
λον έβγα έξω, τράβα πίσω, ούτε το 
ούχ δσον τάχος δήτ α ύ τ ό ν άξεις 
δεύρο; «λοιπόνδέ θά τόν φέρεις 
έδώ πέρα» κ.τ.λ. αλλά μάλλον φ έ ρ’ τον 
λοιπόν εδώ γρήγορα, κ.τ.λ.

Στο στίχ. 332 τοτόνάνδρα δ ι α π ε- 
φοιβάσθαι κακοΐς μεταφράζεται 
«πως ό αφέντης ε I ν’ τρελλός άπ’ 
τις στενοχώριες». Εδώ όμως δεν 
πρόκειται για στενοχώριες παρά για συμφο
ρές, που είναι να χάσει κανείς το νου του 
και να πάρει τα βουνό, κι αφτό είναι το νό

ημα της λέξης κ α κ ο ΐ ς.
Στο στίχ. 461 τό πέλαγος Αίγαϊον 

μεταφρά,ειαι · c) πέλα/ο τοϋ Αιγαίου» τίνος 
Αιγαίου;

Στο στίχ. 5/3 τό έ ρ π ο ν τ ι φ ω ν ε ϊ ς ή 
λ ε?λ ε ι μ μ έ ν ω λόγων μεταφράζεται 
«Σ’ άνθρωπο που έρχεται μι
λάς ή σ άνθρωπο που δεν 
παίρνει άπό λόγια». Εδώ όμως 
εκείνο π< υ με αγω ία ρωτά ο Αίας δεν είναι 
σε ποιόν άνθρωπο μιλά η Τέκμησσα, παρά 
τι κάνει αφτός, έρχεται τελοσπάντων η όχι 
κ’ έτσι νομίζω πως πρέπει να μεταφραστεί αν 
δε θέλουμε η προσήλωση της μετάφρασης στη 
φρασεολογία του κειμένου να καταστρέφει το 
νόημα.

Στό στίχ. 631τοχειρόπληκτοι δ’ 
ένστέρνοισιπεσούνται δ ο ύ 
π ο ι μεταφράζεται «καί μέ βροντές 
τ ά χ έ ρ ι α τ η ς στό στήθοςτης 
θ ά π έ σ ο υ ν». Ε5ώ όμω; η λέξη δ ο ύ- 
π ο ι δε μπορεί ν*  αποδοθεί με τη λέξη 
βροντές, γιατί όχι πιά η λευκά 
γ ή ρ φ μάνν ι του Αίαντα, παρά ούτε <» Δί
ας ο τερπικέραυνος να χτυπούσε τα στήθια 
του δε θ’ ακούονταν βροντές. Νομίζω πως η 
λέξη δ ο ί· π οι επιδέχεται μιά με ριώτερη 
έννοια, λ. χ. χτυπήματα, όπως τό *χε  
μεταφράσει ο Μιστριώτης. ώστε να προέχει 
η οπιική και όχι η ακουστική εντύπωση.

Στο στίχ. 635 το κρείσσων γάρ Λ ι δ φ 
κ ε ύ θ ω ν ό ν ο σ ώ ν μ ά τ α ν μεταφράζεται 
«καλύτερα ς’ τόν ” Αδη νά ν κρυμ- 
μένοςέπου έχει άρρώστεια 
χ ω ρ ΐ ς γ ι α τ ρ ι ά κ ι*  δ π ο υ » κ. τ. λ. 
Εδώ βέβαια το όπου θέλει να πεί ό π ο ι. 
ο ς. κ’ είναι καθαρά δημοτικό, μα δεν είναι 
πολύχρηστο στην κοινή, ούτε αρκετά εκφρα
στικό. και δίνει κάποια ασάφεια στο νόημα, 
όπως μου φαίνεται σε τούτη την περίπτωση.

Κάτι που δεν έπρεπε να λείψει από την 
εισαγωγή του βιβλίου είναι μιά κριτική του 
Αίαντα σαν έργου θεατρικού, και μιά αξιο
λογική τοποθέτηση του σε στενώτερο η φαρδύ 
τερο χρονικό πλαίσιο της ιστορία; του θεά
τρου. \πό το διάβασμα του έργου μένει η εν
τύπωση πως έχει πολλά ελαττώματα, και θά· 
πρεπε η εντύπωση αφτή να βρίσκει κάπου μιάν 
εγκυρότερη αναγνώριση ή διάψευση. Οί φοι

τητές της Φιλοσοφικής Σχολής είναι κατά 
μέ/α μέρος επαρχιώτες και φτωχόπαιδα και 
δε μπορούν’ ούτε το σύγχρονο θέατρο πρόζας 
να παρακολουθούν συστηματικά, ούτε απο 
ειδικέ; μελέτες αφού λείπουν τα βοηθήματα, 
να διαμορφώνουν μόνοι τους κριτήρια για 
την εχτίμηση των θεατρικών αξιών. Περιμέ
νουν λοιπόν από τα δράματα που θα $ιδα. 
χτούν στο Πανεπιστήμιο να μάθουν να κλί
νουν ένα θεατρικό έργ ’. Αλλά η διδασκαλία 
των αρχαίων δραμάτων στο Πανεπιστήμιο 
είχε αρχή και σκοπό πάντα την έρμη τη 
γλώσσα. Θυμάμαι πω; και τα τέσσαρα χρόνια 
που παρακολούθησα κανόνικώτατα τις πανε
πιστημιακέ: παραδόσεις δεν άκουσα λέξη γιά 
κάτι π »υ ν’ αναφέρεται στην τεχνοκριτική 
των έργων που διδάσκονταν. Οι φοιτητές 
αφίνονται να πιστέβουν πως πρόκειται γιά 
έργα ανώτερα απο κάθε σύγχρονη κριτική — 
πράμμ ι που δεν αληθεύει—και πως πρέπει 
πρώτα να τα θ ιμάζουν κ’ ύστερα να τα κα
ταλάβουν. Και φεύγουν από το Παν< πιστή- 
μιο με γνώσεις που ούτε για αφετηρία μελ
λοντικού κ ιτατ< πισμού στα ζητήματα αφτά 
δέν είναι χρήσιμες. Αποιέλεσμα είνε πως δεν 
υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ούτε ένας κρι
τικός του σημερινού θεάτρου φιλόλογος ελλη
νιστής,ούιεκαι υπήρξε ως τώρα.

Οι παρατηρήσεις αυτές, που ίσως να μην 
είναι παρά σ’ εμένα μονάχα αισθητές, δεν 
αγγίζουν καθόλου τη μεγάλη αξία της 
εργασίας του κ. Λορεντζάτου. Οι φοιτητές 
απ’ εδώ κ’ εμπρός θάχουν ένα άρτιο υπόδειγ
μα επιστημονικής μελέτης ενός κειμένου και 
χαραγμένη μπροσ ά τους μια φωτεινή προο
πτική της μεθόδου που χρειάζεται για τη με
τάφραση και το ξαναζωντάνεμα ενός αρχαίου 
λογοτεχνικού έργου, όχι μονάχα στη διάρκεια 
των σπουδών τους παρά και στην κατοπινή 
διδασκαλική σταδιοδρομία τους. Ελπίζω πως 
η ομόθυμη αναγνώριση της επιτυχίας του δν 
δαχτικού συστήματος του κ. Λορεντζάτου και 
στην προφορική του διδασκαλία και στην 
έκδοση των κειμένων να του δώσει το κουρά
γιο και τον ωραίο δρομο που χάραξε να συ
νεχίσει καί το εκδοτικό του έργο να πλουτί
σει με εκδόσεις κι' άλλων κειμένων ε«ρά|ΐιλ- 
λες και—γιατί όχι; - ανώτερες απ’ την τελεφ- 
ταία.

Ν. ANAP1QTHS
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ΚΩ ΣΤ Η ΜΠΑΣΤΙΑ. «Στεριές και Θάλασσες». Αφηνα 1932,
Εχτός απ τα καλά λόγια, που δά χα να 

πω για την έκδοση του βιβλίου του κ. Κ. 
Μπαστιά, που στολίζεται από πετυχημένες ζου- 
γραφιές του κ. Α. Αστεριάδη, δα πρέπει να 
μιλήσω για το περιεχόμενο και για τη γλώσ
σα, που μεταχειρίζεται ο συγγραφέας.

θά ταν κάπως αστείο να επιμένει κανείς 
στο δέφτερο ζήτημα, αν δεν υπήρχαν ειδών, 
ειδών δεατρινισμοί στο δημοτικισμό’ κι αφτό 
γιατί πολλοί, για ένα σωρό αιτίες, δε νιώ
σανε ακόμα, πως η γλόίσσα είνε το μόνο παν- 
τοτεινό χτήμα των ανδρώπων, που ζούνε μέ
σα σ αφτό, που σήμερα λέγεται κοινωνία και 
πως είνε ριχμένη μέσα στο ακράτητο ρέμα 
της εξέλιξης.

Ο κ. Κωστής Μπαστιάς με τις «Στεριές 
και Θάλασσες*  μας δίνει μια σειρά εντυπώ
σεων από περιστατικά, που τά ζησε καί τ 
άκουσε. Θα μπορούσε να πει κανείς καλύ
τερα, πως είνε μια διηγηματική περιγραφή 
με λίγη ηδογραφία κι αρκετή λαϊκή σοφία. 
Ο συγγραφέας έζησε κ ένιωσε καλά τη ζωή 
της δάλασσας και γι αφτό σε πολλά σημεία 
αιστανόμαστε τον άδρωπο, που μιλάει απ 
την καρδιά του. Στο πρόσωπο του Καπτά 
Λάζαρου, μας δίνει τον τύπο του δαλασσινού 
με τον απότομο χαραχτήρα, την τιμιότητα, 
τη φιλοτιμία και την καλή καρδιά’ το Ρω
μιό καραβοκύρη δηλαδή, που ζει με τα λίγα, 
εφχαριστώντας πάντα τον πανάγαδο Θεό, ψι- 
δυρίζοντας του, κάποτε κάποτε, με παρά
πονο στ αφτί την κακομοιριά του και τις 
μικροεπιδυμίες του’ όχι καράβια με ψηλά 
άλμπουρα, μήτε βαπόρια*  μια μηχανή μόνο 
για να προφταίνει την πρωινή αγορά. Χω
ρίς καμιά ανησυχία για την αιτία της μιζέ- 
ριας, με μια περηφάνεια για το νυχτερινό 
άνοιγμα στο πέλαος και μια λιγόλεφτη στε
νοχώρια για τις αδικίες που γίνονται στις 
σκάλες’ πάντα όμως λιγόλεφτη γιατί σβύνε- 
ται με την αφέλεια του άκακου δαλασσι- 
νού.

Στη διατύπωση βρίσκουμε μια λαϊκή απλό
τητα, που συμβιβάζεται πολύ με το περιεχό
μενο. Ακριβώς εδώ είνε που πέτυχε ο συγ
γραφέας και μας έδειξε, πως είνε από τους 
λίγους μας δημοσιογράφους, που ξαίρουν νά 
ξεχωρίζουν τη λογοτεχνική τους παραγωγή, 
απ τη δημοσιογραφική.

Αφτά δα μπορούσα να πω για τα πρώτα 
μέρη του βιβλίου, ξεχωρίζοντας τη «Σύρα» 
και παρατηρώντας, πως δά τανε καλύτερα αν 
ο κ. Κ. Μπαστιάς δεν ανάφερνε τόσο συχνά 
τ όνομα του Θεού.

Τώρα ερχόμαστε στο τελεφταίο μέρος του 
βιβλίου, στη «Βουλιαγμένη». Εδώ ο συγγρα
φέας μας δίνει μερικές ιδέες του για διά
φορα πράματα, παίρνοντας αφορμή απ τα 

όσα βλέπουν τα μάτια τ ανδρώπου στην 
«πλαζ». Εδώ δε δ αναφέρω τίποτα για 
τους χοντροκομμένους άντρες και τις κακο
φτιαγμένες γυναίκες. Άλλωστε δε μπορούμε 
να τους πούμε να μην εμφανίζονται, αφού 
δε φταίνε οι ίδιοι. Δίπλα όμως στη γύμνια 
της «πλαζ», υπάρχει και μια σαπίλα ηδική, 
δημιούργημα της σημερνής κοινωνίας. Αφτό 
χτυπάει ο συγγραφέας’ γιατί σήμερα έχουμε 
παρεξηγήσει τα πράματα και συγχέουμε τον 
πολιτισμό και την αφέλεια με τον εκφυλι
σμό. Δε συμφωνώ ολουσδιόλου με την εξή
γηση που δίνει ο κ. Μπαστιάς, γιατί ούτε 
ο σεβασμός στην παράδοση είνε ικανός να 
συγκρατήσει τον εκφυλισμό, ούτε ο φόβος του 
Θεού. Ειν αρκετό να νιώσουμε καλά, πως 
είμαστε μέλη μιας κοινωνίας, που απαρτίζε
ται από συνανδρώπους’ κ έχοντας επίγνωση 
αφτηνής της ιδιότητας να προσπαδήσουμε 
να ζήσουμε για να καλλιτερέψουμε τη δέση 
των πολλών, φροντίζοντας πάντα για μια 
κοινωνία με τέτιες συνδήκες ζωής, που σ 
ένα ορισμένο βαδμό της εξέλιξης της να μη 
φτάσει πάλι σ αφτό το σημείο του εκφυλι
σμού. Τότε πια, σα νκόσουμε καλά το ρόλο 
του αδρώπου μέσα στην κοινωνία, δε δα 
ζούμε για να ικανοποιούμε μόνο το τομάρι 
μας και τα ένστιχτα του: τότε κ η ηδική δά 
νε ζωντανεμένη απ την αλήδεια της ζωής.

Ωστόσο όμως ο κ. Μπαστιάς κάνει μια 
πολύ σωστή διαπίστωση κ έρχεται στο σημε- 
ρνό χορό δείχνοντας την ανηδικότητα, που 
οργιάζει «έν όνόματι τοΰ πεπολιτι- 
σμένου ανδρώπου» και της «α ί σ δ η- 
τικής άπόλαψης» και χαραχτηρίζει πε
τυχημένα τους καιρούς μας σαν «έ π ο χή 
τής νοδείας».

Ας μη μας φαίνουνται αφτά σαν καδυ- 
στερημένες ιδέες’ τα ίδια σχεδόν λόγια λέει 
ο άνδρωπος, που στη Ρούσικη Επανάσταση 
έκλαψε για την καταστροφή των έργων τέ
χνης, και που δούλεψε για την ανοικοδόμηση 
της Παιδείας στα Σόβιετ, ο Μπολσεβίκος 
Λουνατσάρσκυ :

«Πουδενά αλλού δε μπορεί να 
δεικανείς καλύτερα τους αστούς 
με βγαλμένη τη μάσκα, απ ότι 
τους βλέπει σε μια σάλα 
χορού, στον άψυχο ξύλινο 
ρυδμό της τζαζ-μπαντ, τα 
γρυλλίσματα του σαξοφόν, 
τα κουνήματα και πηδήματα 
τ άπρεπα τρεμουλιάσματα 
του πλήδους, που συνωστί
ζεται. Κανένας δε γελά πο
τέ με αφέλεια κ εφπρέπεια 
σαν άδρωπος. Οι γυναίκες 
είνε βαμένες και τα π ρ ό- 
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σωπα τους είνε σαν μ π ο · 
γιαντισμένες μάσκες.

Νομίζεις, πως όλοι αφτοί 
όι άντρες κ οι γυναίκες 
πληρώνουνται και ζυμώ
νουν με τα πόδια τους.... 
Οι κίνησες τους δ ι ε φτύ
νονται από να πιδηκοειδή 
νέγρο, και σένα του νέμα 
όλη η αγέλη σταματά, η 
αρχίζει πάλι να πηδάει*  
Κιαν ύστερα από να τέτιο χο
ρό, που τον διοργάνωσε ο 
Σατανάς του Καπιταλισμού, 
βγεις όξω στο δρόμο, δα 
συναντήσεις το ίδιο δέ" 
αμα παντού. Αφτών των α- 
δρώπων έχει ξερριζωδεί 
η ψυχή». Δεν πιστέβω να βρεδεί κανέ
νας ν αμφισβητήσει τα λόγια αφτά και να 
σκεφτεί πως ο Λουνατσάρσκυ ίσως είνε πα- 
λιομερολογίτης !..

Παρακάτω ο κ. Μπαστιάς μιλάει για άρ
νηση κι αντίδραση. Ο όρος αντίδραση είνε 
βέβαια σχετικός’ εδιό όμως φαίνεται πως 
είνε ξεκαδαρισμένος και ο λόγος είνε για 
τους οπαδούς της «υλιστικής εξήγη
σης», που χαραχτηρίζουν τους αντίδετους 
με τη λέξη «αντιδραστικός».

Ο συγγραφέας, στην αρχή, φαίνεται πως 
χτυπάει αφτούς που «διαβάσανε τρεις φυλά
δες, άπ’ αύτές πού φτιάχνουνε τούς μοντέρ" 
νους κοσμοδεωρητές» και προσπαδούνε επι
πόλαια να σιάξουν την κοινωνία. Ειν. αλή- 
δεια, πως μέσα στους πολλούς, που δείχνουν 
πως νιώσανε ότι είνε ανάγκη να γίνει η α
νοικοδόμηση μιας αληδινής κοινωνίας, είνε 
μερικοί, που παρασταίνουν το σοσιαλιστή και 
που από επιπολαιότητα νομίζουν πως συγ
χρονίζονται... σαν κοινωνιολογούν.

Αλλά πλάι σ αφτούς υπάρχουν κι άλ" 
λοι, που είτε από επιστημονική έρεβνα, εί
τε από την πείρα της σημερινής ζωής, νιώ
σανε την αλήδεια, αρνηδήκανε και ζητών
τας το καλύτερο παραδεχτήκανε και πιστέ
ψανε στην ανάγκη τής αλλαγής’ κι α
φτοί φαίνονται. Γιατί δε λογιάζεται δεατρι- 
νισμός η σνομπισμός το να κινδυνέβεις και 
τη ζωή σου ακόμα για το συμφέρο και την 
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καλλιτέρεψη της δέσης των πολλών. Ίσως ο 
κ. Μπαστιάς να μη δέλει να μιλήσει γενικώ- 
τερα’ αλλά με το μυαλό μου πάντα, δαρρώ 
πως το πράμα γενικέβεται.

Είνε καλό βέβαια ν αντιδράς αφομοιώνον
τας’ ν αντιδράς για να κατανοήσεις’ όχι ό
μως ν αντιδράς στενοκέφαλα σε πράματα, που 
καδώς παραδέχεται κι ο ίδιος ο κ. Μπα- 
στιάς δα κατεβούνε σα «ρέμα». Όσοι επι
πόλαια πιστέψανε σε μια ιδε
ολογία, μείνανε πάντα βούρ
κος για το ξάπλωμα και την 
πορεία της.

Τελειώνοντας δα πρέπει να πω δυο λόγια 
ϊια τη γλώσσα, για τους λόγους που ανάφερα 
στην αρχή του σημειώματος. Στις «Στεριές 
και Θάλασσες» βρίσκουμε μια γλώσσα με αρ
κετό πλούτο λέξεων και μ ένα ύφος λαϊκό, 
που ταιριάζει με το περιεχόμενο. Ο κ. Κω
στής Μπαστιάς ειν απ τους λίγους μαζί με 
τον Κώστα Βάρναλη και μερικούς άλλους 
που νιώσανε, πως η ζωντανή γλώσσα ζει στο 
στόμα των αδριόπων της αγοράς, της δά
λασσας και του κάμπου’ γι αφτό ακριβώς 
στο έργο τους, μαζί με την κατανόηση 
της γλώσσας, βρίσκουμε ένα σωρό λέξες> 
που παραγνωρίζονται και χάνουνται απ τους 
λογοτέχνες. Δε δέλω να πω, πως όλα τα βι
βλία πρέπει να γράφουνται μ αφτό το ύφος’ 
κάδε άλλο. Θέλω να πω τούτο:

Τότε δα νιώσουμε τη γλώσ
σα, σα σιμώσουμε την α ρ γ ά
τι ά και μαζέψουμε τον 
πλούτο το σκόρπιο’ και 
σα νιώσουμε τη γλώσσα, 
δα γνωρίσουμε τη ζωή και 
πιο συγκεκριμένα τ Τ) νεο
ελληνική πραγματικότητα 
—α ν υπάρχει τέτιο πράμα. 
Τότε δα μιλήσουμε στον 
εργαζόμενο λαό πιο καλά*  
δα του μιλήσουμε με 
τη .γλώσσα της καρδιάς 
του’ και χρειάζεται αφτό 
για να ξυπνήσει απ τον 
ύπνο τόσων αιώνων!..
Αδήνα, 1 του Γενάρη του 1933.

TQNHZ Κ. ΜΠΡΟΥΖΑΛΗΖ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

ΠΗΡΗΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΙΤΙΛΣ ΜΙΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

’Αγαπητή «Μελέτη-Κριτική»,
Στήν κριτική του τής μετάφρασης τοΰ 

κ. Άχ. Τζαρτζάνου «Πλάτωνος απολο
γία Σωκράτους» ό συνάδελφος Μωραΐ
της λέγει: «Ίσαμε τή στιγμή πού πα
ρουσιάστηκε ή «’Απολογία τοΰ Σωκρά
τη» τοΰ Παύλου Νιρβάνα, κανένας δέ 
μπορούσε νά πει πώς υπήρχε στή γλώσ
σα μας μετάφραση αρχαίου πεζού κει
μένου, τέτοια πού νά ξαναζωντανεύει τό 
πρωτότυπο περνώντας το άπό τόν συγ- 
καιρεκό φακό».

Λέγοντας αύτά δ σ. Μωραΐτης δέν 
είχε υπόψη του τις μεταφράσεις τοΰ 
«Νουμά», πού μέσ" ακόμη σ’ά πρώτα 
φυλλάδιά του, δ Ψυχάρης κηρύττει «με*  
ταφράζετε τούς άρχαίους “Ελληνες 
συγγραφείς στή δημοτική μας γλώσσα» 
καί προτού δημοσιεύσει δ Νιρβάνας τήν 
’Απολογία του (και τήν δημοσίευσε στά 
«Ήλύσια» τοΰ 1906), δ «Νουμάς» άπό 
τόν πρώτο του χρόνο, δηλαδή άπό τό 1903 
μάς έδωσε λογοτεχνικές μεταφράσεις άρ
χαίων συγγραφέων τέτιες πού πιστεύω 
νά έκπληροΰν τούς δρους τοΰ σ. Μωρά 
ΐττι. Καί πρώτα-πρώτα: Πλάτωνα δ 
Κρίτωνας μεταφρασμένος άπό τόν I. 
Σταμνόπουλο «Νουμάς» χρονιά Α'. άριθ. 
62, 63, 64, 65, 66 1903. Λουκανοΰ Τί- 
μωνας δ μισάνθρωπος μεταφρασμένος 
άπό τόν Ήλ. Βουτιερίδη πρώτα στό 
«Νουμά» κι’ έπειτα στή Βιβλιοθήκη τοΰ 
«Νουμά».

Λουκιανού δ Ψεύτης, Χρονιά Γ' άρ. 
168, 169 1905 μεταφρ. πάλιν άπό τόν 
Ήλ. Βουτιερίδη. Σταματώ έδώ άν κ Γι 
μπορούσα ν’ άναφέρω κι’ άλλα άπ’ άλ
λους συγγραφείς.

Θά είχε δίκιο δ σ Μωραΐτης, άν έ
λεγε ειδικά γιά τις μεταφράσεις τής 
’Απολογίας τοΰ Σωκράτη, πώς άναμφι- 
σβήτητα καλλίτερη είναι τοΰ Π. Νιρβά

να, άν κι’ έχουμε μιά τοΰ Γούναρη στά 
1884 μέ κάποια λογοτεχνική άξια κι’ άλλη 
τοΰ Νικολάου Ευθυμίου Θεοδωρινίτου, 
Λονδΐνον 1873.

2) Συνηθίσαμε νά φανταζόμαστε τούς 
άρχαίους σά νιτσεϊκούς ήρωες ύπεραν- 
θρώπους. Ή προγονολατρεία μάς έκαμε 
ώστε νά τούς τοποθετήσουμε στά σύγνεφα, 
νά τούς άπαλλάξουμε άπό κάθε άνθρώ- 
πινη άδυναμία καί γι’ αύτό κατάντησαν 
νά μήν τούς νοιώθουμε σά νά μήν ή
σαν άπό σάρκα καί οστά, κι’ έτσι σάν 
σκιές τούς πλάθουμε στό νοΰ μας,

“Αν δμως κανένας προσπαθήσει νά 
τούς κατεβάσει στήν ανθρώπινή τους 
υπόσταση, άποδίδοντάς του καμμιά άπ’ 
τις άνθρώπινες άδυναμίες πού τήν εί
χαν, γίνεται βέβηλος κι’ άρνητής.

Μά αύτός δ υπερβολικός μας ζήλος 
στούς άρχαίους τούς κάνει νά χάσουν 
τήν αξία τους, γιατί δ άνθρωπος καθο 
ρίζει τόν άΞία ένός προσώπου συγκρί- 
νοντας τις ικανότητες τις δικές του μέ 
τις ικανότητες αύτοΰ τοΰ προσώπου.

Μέ ένα δμως ύπερανθρώπινο δν ούτε 
τοΰ περνάει άπό τό νού νά συγκριθή 
καί τό θεωρεί ξένο καί άπό τόν εαυτό 
του καί ξένο από τή ζωή. Κι’ δπως μ’ 
δλα τά πρόσωπα τή; άρχαιότητας, έτσι 
καί μέ τόν Σωκράτη, τοΰ άποδόθηκαν 
υπερφυσικές δυνάμεις, τέλειος καθ’ δλα, 
άλάθευτος στις γνώμες του.

Τί κρίμα δμως. Ό Σωκράτης ήταν 
σάν κι’ εμάς άνθρωπος, άνθρωπος δ
μως ξεχωριστός, πού δέν τόν άφιναν τά 
ζητήματα τής εποχής του ήσυχο. Βάλ- 
θηκε νά τά συζητήση καί μέ τή συζή
τηση νά τά έλέγξη χωρίς νάχη άπό τά 
πριν ξεκαθαρίσει τή θέση του άπέναντι 
τών ζητημάτων αύτών. Καί κάπως άδι- 

,καιολόγητα απορεί δ κ. Μωραΐτης στά 
δσα λέγει δ κ. ’Αχ. Τζάρτζανος πώς δ 

Σωκράτης δέν είχε άπό πριν ξεκαθαρι
σμένες τις πεποιθήσεις του γιά κάθε ζή
τημα ηθικής καί λέγει «πώς ήταν δυ
νατό νά μήν είχε άπό πριν ξεκαθαρισμέ
νες μέσ’ τή συνείδησή του τις πεποιθή
σεις του, πιάνοντας νά συζητήση γιά 
ζητήματα ήθικής».

Κι’ δμως. Ό Σωκράτης δέν είχε άπό 
τά πριν μορφόισει πεποιθήσεις καί συ
στηματοποιήσει τή φιλοσοφία του γιά 
νά βγή έπειτα νά τις διδάξη. (Οΰτε ή
ταν κανένας σημερινός ομιλητής διαλέ
ξεων πού νά ήξαιρε τά θέματα πού θά 
συζητούσε τήν άλλη μέρα). Άπό τό «έν- 
τυχών Σωκράτης ...» τοΰ Ξενοφώντα 
καταλαβαίνουμε πώς τά θέματα πού συ
ζητούσε ήσαν σχεδόν τυχαία, γιατί ήσαν 
άνάλογα είτε μέ τό πρόσωπο πού συναν
τούσε ή νά τό έλέγξη ή νά τό συμβου- 
λεύση, είτε μέ επίκαιρα ζητήματα. Πολ
λές φορές μάλιστα τόν καλοΰσαν άλλοι νά 
πάρη μέρος στή συζήτησή τους δπως στό 
Λάχητα.

Μά τό ξεχωριστό γιά τό Σωκράτη εί
ναι πό)ς δέν τοΰ ήσαν συγχυσμένες οί λέ
ξεις κι’ οί έννοιες, μέσα του ήσαν ξεκαθα
ρισμένες καί έμπαινε άμέσως στή βαθύ- 
τερή τους ούσία.Ή λέξη Αρετή γι αύτόνε 
έκλειε μέσα της δλόκληρο έναν κόσμο, 
μεστή άπό νόήμα κανένα της σημείο σκο
τεινό, λαγαρή κΓ επιβλητική γι αύτόνε 
κΓ επειδή έμπαινε στό νόημά της αισθά
νονταν κάποιο δέος δταν τήν πρόφερνε.

Μπορούσε νά διακρίνη τό τρωτό μιάς 
γνώμης ή ένός δρισμοΰ. Συνέβαινε δμως 
συζητώντας είτε νά τοΰ γεννηθούν ά- 
πορίες είτε ν’ άλλάξη γνώμη καί καμμιά 
φορά νά μήν τελειώση σέ θετικό αποτέ
λεσμα.

Έδώ θ’ άναφέρω μερικά παραδείγμα
τα άπό τόν Πρωταγόρα καί τόν Λάχητα 
τοΰ Πλάτωνος.

Στόν Πρωταγόρα.
’Έρχεται δ Ιπποκράτης στό Σωκρά

τη καί τοΰ λέγει πώς θέλει νά μορφώ- 
ση τήν ψυχή του φοιτώντας στόν Πρω
ταγόρα καί τόν παρακαλεΐ νά τόν συ- 

στήση σαύτόν. Ό Σωκράτης τοΰ λέγει 
νά είναι προσεχτικός γιά τήν εκλογή 
τοΰ κατάλληλου προσώπου, μιά πού πρό
κειται γιά τό σπουδαίο ζήτημα, δπως ή 
μόρφωση τής ψυχής καί τοΰ προσθέτει 
«Άς τά έξετάσουμε (λοιπόν) αύτά καί 
μαζί μέ τούς γεροντότεροΰς μας, γιατί 
έμεΐς είμαστε άκόμα νέοι καί δέ μπο
ρούμε νά κρίνουμε άλάθευτα γιά δύσκο
λο πράμα».

Άπ’ τά λόγια αύτά μοΰ φαίνεται πώς 
δύο πράματα μπορούμε νά συμπεράνωμε' 
πρώτον πώς καθώς δ ίδιος δμολογεΐ 
δέν έχει μελετήσει τά ζητήματα τοΰ εσω
τερικού καί εξωτερικού κόσμου τοΰ άν
θρώπου άπό τά πριν καί δεύτερο, άπο- 
τέλεσμα τοΰ πρώτου, δέν είχε δ ίδιος 
στόν εαυτό του άπόλυτη πεποίθηση.

ΚΓ άκόμα σ’ έν’ άλλο σημείο λέγει 
στόν Πρωταγόρα:

«Πρωταγόρα, μή φαντάζεσαι δτι έπι 
θυμώ νά συζητήσω μαζί σου μέ άλλον 
σκοπό παρά γιά νά έξετάσουμε έκεΐνα 
στά όποια άπό καιρό σέ καιρό έχω άμ- 
φιβολία.

ΚΓ ένα άλλο παράδειγμα πού θά φέ
ρω πιό κάτω θά είναι άρκετό, μοΰ φαί
νεται, νά μάς άποδείξη πώς δ Σωκράτης 
δταν παρουσιάστηκε στόν κόσμο δέν 
είχε κατασταλάξει σέ δρισμένα συμπερά
σματα.

Σ’ ένα άλλο σημείο τοΰ ίδιου βιβλίου, 
δ Σωκράτης ισχυρίζεται δτι ή άρετή 
ή ή κακία είνα„ φυσικές ιδιότητες στόν 
άνθρωπο.Ό Πρωταγόρας δμως λέγει δτι 
δπως δ άνθρωπος δέν είναι υπεύθυνος 
γιά τά φυσικά του έλαττώματα καί δέν 
τιμωρείται γι’ αύτό π. χ. αν κανείς εί
ναι άσχημος κανείς δέν μπορεί νά τοΰ 
ζητήση τό λόγο, έτσι έπρεπε νά γίνον
ται καί μέ τή άρετή καί τήν κακία, του
ναντίον δμως δταν κάνη κανείς έν’ άδί- 
κημα, τιμωρείται δχι γι’ αύτό τούτο τό 
άδίκημα, άλλά γιά νά μήν άδικήση πιά 
στό μέλλον, μήτε αύτός μήτε άλλος κα
νείς.

'Ο Πρωταγόρας καί μέ άλλα έπιχει-
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ρήματα τού άποδεικνύει πώς ή αρετή 
αν ήταν φυσική στόν άνθρωπο τότε θά 
έπερίττευε κάθε προσπάθεια ηθικής εξύ
ψωσής του.

“Υστερ’ απ’ αύτά ό Σωκράτης λέγει 
«έγώ βέβαια ίσαμε τώρα νόμιζα πώς δέν 
υπάρχει ανθρώπινη επιμέλεια μέ τήν 
οποία νά γίνωνται ενάρετοι. Τώρα πιά 
έχω πεισθη γι’ αύτό». Στό τέλος τού κει
μένου δ Πρωταγόρας λέγει στό Σω
κράτη: «Και λέγω βέβαια δτι δέν θά μού 
φαινόταν καθόλου παράξενο αν εγινό- 
σουν μιά μέρα ένας άπ’ τούς περίφη" 
μους σοφούς».

Μέ άλλα λόγια δ Πρωταγόρας λέγει 
«μπορείς, Σωκράτη, νά έξελιχθής σέ πε
ρίφημο σοφό», μού φαίνεται πώς επι
βεβαιώνει εκείνο πού λέγαμε παρα πάνω, 
δτι δέν είχε καθορισμένες τις πεποιθή
σεις του άπό τά πρίν.

Και τελειώνουν όντας ικανοποιημένοι 
γιά τή λύση πού δώσανε.

Τό άλλο παράδειγμα τό παίρνω άπ’ τό 
Λάχητα.

Εις τόν Λάχητα γίνεται λόγος γιά τήν 
άνδρεία. Πρώτος τόν δρισμό δίνει δ Λά- 
χης ώς έξης: «άνδρεΐος είναι εκείνος πού 
μένει στήν παράταξη ν’ αντίκρουση τούς 
εχτρούς».

'Ο Σωκράτης δμως διέκρινε τά τρωτά 
σημεία αύτού τού δρισμού και μέ τή δια- 
λεχτική του μέθοδο τ’ άπέδειξε άσωστο 
καί λέγει δτι άνδρεία είναι μέρος τής α
ρετής, κι’ έπειτα καλεΐ τό Νικία νά βοη- 
θήση στόν άκριβέστερο δρισμό της, καί δ 
Νικίας λέγει πώς άνδρεΐος είναι δ σοφός. 
Κι’ αύτόν τόν δρισμό δ Σωκράτης τόν ά- 

πέδειξε λαθεμένο γιατί, λέγει ή έννοια 
τής άρετής καί τής σοφίας συμπίπτουν κι’ 
δτι άνδρεία δπως παραδέχτηκαν παραπά
νω είναι μέρος τής άρετής. Σαύτό τό ση
μείο τελειώναν χωρίς νά δοθή δριστικός 
δρισμός τής άνδρείας.

Καί τά δυό κείμενα άπό τά δποΐα πή
ρα τά παραδείγματα είναι μαζί μέ τήν ’Α
πολογία καί τόν Κρίτωνα τά πιό σίγου
ρα γιά νά βγάλουμε συμπεράσματα γιά 
τά Σωκρατικά διδάγματα (έγκυκλ. Λεξικό 
Έλευθερουδάκη, άρθρο Σωκράτης τόμος 
ιίος).

Λέ μπορούμε βέβαια νά φέρουμε ώς ε
πιχείρημα τής Σωκρατικής φιλοσοφίας τό 
Φαίδωνα, γιατί εκεί χωρίς καμμιά άμφι- 
βολία είναι ή Πλατωνική φιλοσοφία και 
υπάρχει μεγάλη διαφορά στόν τρόπο τής 
σκέψης άνάμεσα Φαίδωνος κι Απολογίας. 
Ή ’Απολογία είναι πιό ρηχή, ενώ τά 
νοήματα στό Φαίδωνα είναι πιό σφιχτο- 
δεμένα καί βαθειά.

Κι ώς έπίμετρο : Ό Σωκράτης ώς γνω
στό δέ μάς άφησε τή φιλοσοφία του 
γραμμένη άπ’ τόν ίδιο, γιά νά έχουμε 
ένα μέτρο σταθερό τής έχτίμησηςτής φι
λοσοφικής του άξίας.

Παρά δπως θά λέγαμε σήμερα έχουμε 
τις παραδόσεις του άπό τόν Πλάτωνα (ώς 
ένα σημείο), άπό τόν Ξενοφώντα κι’ άπό 
τόν ’Αριστοτέλη, δπου διακρίνουμε μέσα 
σ’ αύτές τις παραδόσεις σπέρματα εξέλι
ξης τής Σωκρατικής φιλοσοφίας.

Μέ έχτίμηση
Ιΐανλος θ. Ίωακ<ιμίδης

Η μελέτη γιά τή «Γνώση» τοΰ καθηγητή κ. 
X. Θεοδωρίδη, πού δημοσιεύται στήν άρχή 
τοΰ φύλλου, είναι ένα κομμάτι άπο τό βιβλίο 
του «Εισαγωγή στή Φιλοσοφία», πού θά κυ- 
κλοφορήση αύτές τις ήμερες.

Εύχαριστοΰοε θερμά τόν κ. καθηγητή, πού 
τόσο πρόθυμα δέχτηκε τήν παράκλησή μας 
καί μάς έδωσε τήν έκλεχτή του συνεργασία.

Τά τελευταία φοιτητικά γεγονότα μάς ά' 
ναγκόζουν νά ξαναπούμε άπό τις στήλες αυ
τές τά όσα καί πέρσυ πού ψηφίζονταν ό νέος 
οργανισμός είχαμε σημειώοει. Καί τότε είχα
με πει πώς τό νέο αύτό κατασκεύασμα πού 
στέκεται πάνω άπ’ τήν πραγματικότητα, δέν 
εΐναι εκείνο πού θά μπορούσε νά φέρει μιά 
περίοδο αναγέννησης στήν άνώτατη εκπαί
δευση καί μιά κάποια ριζική μεταβολή τής 
κατάστασης πού κυριαρχεί ώς τά τώρα μέσα 
στό Πανεπιστήμιο.

Σήμερα πού ή φοιτητική άγανάχτηση κι’ 
ή σύγχιση πού έφερε ό νέος οργανισμός βρί
σκονται στό πιό άνιότερο σημείο, δέ μπορούμε 
νά μήν τονίσουμε τήν άπαίτηση τοΰ φοιτη
τικού κόσμου πού τόσο ζωηρά ζητά τήν κα
τάργησή του.

Συγκεκριμένα άναφέρουμε τρία πράγματα 
πού πρέπει νά ληφθοΰν υπόψη : Μιά διαφο
ρετική διαρρύθμιση τών οικονομικών τοΰ 
Πανεπιστημίου πού θά έπιτρέπει στήν άνώ
τατη εκπαίδευση καί στά φτωχά φοιτητικά 
στρώματα, μιά περσότερη προσοχή στά κατά 
σχολές ζητήματα, ώστε νά δοϋΌύν οί προϋ
ποθέσεις εκείνες πού θά ήταν ικανές νά 
βοηθήσουν γιά τή δημιουργία μιάς πνευματι
κής κίνησης καί έπιστημονικής μόρφωσης. 
Καί γιά νά γίνει πιό φανερό τό αίτημα αύτό 
τονίζουμε τήν άνάγκη ένύς περσότερο παιδα
γωγικού προγράμματος σχετικά μέ τό σημε
ρινό πού οί πολλές του καί άτακτες ώρες φέρ
νουν τόση στεναχώρια σέ βλάβη κάθε άρτιας 
μόρφωσης, καί δημιουργικής δουλειάς, τήν 
έλλειψη έπιστημο νικών συγγραμμάτων—στή 
δική μας τουλάχιστο σχολή—καί φροντιστη
ριακών βιβλιοθηκών, προϋποθέσεις πούνε άπα- 
ραίτητες γιά μιά πλέρια επιστημονική κατάρ
τιση. Άκόμα δέ μπορούμε νά μήν άναφέρου
με τήν αντιδραστική προσπάθεια γιά τήν 
άφαίρεση άπό τούς φοιτητές κάθε’έλευθερίας. 
Είναι γνωστά τ’ άρθρα έκεϊνα πού μέ τήν 
απαγόρευση τών συγκεντρώσεων καί διαλέ
ξεων χωρίς τήν άδεια τών πανεπιστημιακών 
άρχών, έρχονται νά καθιερώσουν ένα καθε- 
στόξς διανοητικής στασιμότητας. Θά είχαμε 
ν αναφέρουμε τόσα άλλα σημεία τού νέου 
οργανισμού πούναι άντίθετα δχι μόνο μέ τά 

συμφέροντα τού φοιτητικού κόσμου, άλλά καί 
μέ τό σκοπό πού πρέπει νάχει κάθε άνώτε- 
ρο εκπαιδευτήριο σάν ναός τής Επιστήμης καί 
τής ελευθερίας τής σκέψης.

Τά γεγονότα τού περασμένου μήνα στό Πα
νεπιστήμιο, παρ’ όλο τό δτι έχασαν τήν έπι- 
καιρότητά τους, δέν μπορούν νά περάσουν 
άπαρατήρητα. ”Οχι τόσο ή παραβίαση τοΰ 
Πανεπιστημιακού άσύλου καί ή άδικαιολόγη- 
τη εισβολή καί έπίθεση τών άστυνομικών, 
αλλά καί κάποια άλλα σημεία, πού σύγχρονα 
φανερώθηκαν, μάς κάνουν νά άνησυχούμε γενι- 
κώτερα γιά τήν κατάσταση, πού μέσα στό Πα
νεπιστήμιο αύτά τά σημεία προοιωνίζουν. 
Καί πρώτα πρώτα οί γιά ιδεολογικούς ή πο
λιτικούς λόγους άποβολές πού έπακολούθη- 
σαν, παρ’ δλη τήν τυπική τους δικαιολογία, 
νομίζουμε πώς είναι μέτρο πολύ ολίγο σύμ
φωνο μέ τήν πνευματική ελευθερία πού είναι 
απαραίτητη γιά τή μόρφωση επιστημονικών 
άρχών καί έπιστημονικής συνείδησης.

Παράλληλα άκούσαμε καί κάποια φήμη γιά 
σύσταση φοιτητικής άστυνομίας στό Πανεπι- 
στήμιο. Θέλουμε νά έλπίζουμε πώς δέ θά 
πραγματοποιηθώ μιά τόσο άνελεύθερη σκέψη. 
Γιατί αύτό θά έσήμαινε έπίσημη πιά άναγνώ- 
ριση τού χαφιεδισμού πού σέ άρκετή κλίμα
κα καί υπό διάφορες μορφές επικρατεί στό 
Πανεπιστήμιο. Έξ άλλου κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο θά επιβαλλόταν μιά φοβερή τρομοκρα
τία πού θά έχώριζε τούς φοιτητές σέ άλλη- 
λομαχόμενα στρατόπεδα καί μαζί μέ τό χαφιε
δισμό θ’ άνέπτυσσε τή δουλοπρέπεια, τήν 
πνευματική δουλεία καί τόν έπιστημονικό μα
ρασμό.

Ή «Φωνή .τού βιβλίου» πού στις στήλες 
της συχνά βρίσκει κανείς άξιοπρόσεχτες 
μελέτες πάνω στά σύγχρονα προβλήματα τής 
επιστήμης, άνοιξε άπ’ τόν περασμένο ’Απρί
λη μιάν έρευνα γιά τά ζητήματα τού λαϊκού 
μας σχολειού. Άπ’ τις μέχρι τώρα δημοσιευ
μένες άπαντήσεις καθαρά καί ξάστερα βγαίνει 
τούτο τό συμπέρασμα : Πώς ή λαϊκή μας παι
δεία βρίσκεται σέ κακά χάλια’ δέν είναι κα
θόλου υπερβολή. Πολλά ζητήματα στή μέση. 
Μά κείνα πού ξεχωρίζουν καί φέρνουν δλη 
τήν ανωμαλία καί δημιουργούνε μιά κακή 
κατασταση πού βασιλεύει μέσα στό κατώτερο 
σχολειό μας μά καί στά ανώτερα άφού ή 
βάση, τό θεμέλιο, εΐνε τό πρώτο καί πού χω
ρίς τήν καλλιτέρεψή του εΐνε αδύνατη ή «άνα- 
γέννηση» τής Παιδείας, είνε ή καθαρεύουσα 
πού τόσα κακά έφερε καί φέρνει στόν τόπο μας 
μά πού έξακολουθεϊ νά διδάσκεται καί στις
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δύο ανώτερες τάξεις τοϋ δημοτικού σχολείου' 
καί ή ιστορική ορθογραφία πού καθένας κα
ταλαβαίνει, έχτός βέβαια άπό κείνους πού 
θολά» νουν τά νερά, τί παραζάλη δημιουργεί 
μέσα στό παιδικό μυαλό καί πόσο πολύτιμο 
χρόνο καταστρέφει ή διδασκαλία της γιά ζη
μιά τών τόσων καί τόσων άλλων μαθημάτων 
πού θά μπορούσαν πιό συστηματικά καί 
πλατιά νά διδαχτούν.

Στις. 29 τοϋ Γενάρη αναγγέλθηκαν οί εκλο
γές τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλοσο

φικής Σχολής. Δέν αμφιβάλλομε πώς οί φοι
τητές θά ένδιαφερθούνε, μιά καί οί εκλογές 
αύτές έχουν άμεση σχέση μέ τήν έπίλυση τών 
ζητημάτων των.

Άλλά έκεϊνο πού έχουμε νά τονίσουμε είναι 
τούτο, πώς δέν είμαστε εύχαριστημένοι άπό 
τή δράση τοϋ παλιού συμβουλίου καί ότι οί 
φοιτητές τής Φιλ. Σχολής πρέπει νά εκλέξουν 
άνθρώπους πού θά έχουν δλη τήν προθυμία 
νά άγωνιστοϋν γιά τήν έπίλυση τών ζητημά
των, καί νά μή προκαταλαμβάνωνται άπ’ τίς 
συκοφαντίες πού τυχόν θά άκούσουν γιά τό 
ιδεολογικό τους περιεχόμενο.

ΗΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

1) Στις 15 τού Δεκέμβρη έγινε γενική συ
νέλευση τών μςλών, στήν οποία άποφασίστηκε 
νά καταργηθεϊ ό θεσμός τής έπιτροπής καί 
νά βγαίνει τό περιοδικό μόνο άπ’ τό διοικη
τικό συμβούλιο,

2) Τόν ίδιο μήνα έγινε μιά έσωτερική διά
λεξη στή μικρή αίθουσα τής Φιλοσοφικής 
Σχολής γιά τό Λάμπρο Πορφύρα, μέ ομιλητή 
τόν κ. Γ. Βογιατζή — Μακροχωρίτη.

3) Στις 12 τού Γενάρη έγιναν νέες έκλογές 
διοικητικού συυβονλίου.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ.— «Συμβολή στήν Δια- 
λεχτικήν Ιστορία τής Φιλοσοφίας». ’Αθήνα. 
1933.

ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ.— «Ή Δελφική Ένω
ση» (ένο προανάκρουσμα). Αθήνα 1932.

ΜΑΝΟΛΗ ΚΡΙΑΡΑ.— «Διορθώσεις εις τόν 
Στάθη ν τού Κρητικού θεάτρου Σάθα». (Ά- 
νατύπωσις έκ τού Θ' τόμου τής έπετηρίδος 
τής Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών). Έν 
Άθήναις 1932.

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ.— «Παραπονετικά χαμόγελα». 
(Τραγούδια). Αθήνα. 1932.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΒΙΝΗ. —Ή μελέτη σας δέ 

μάς ικανοποιεί. Άλλωστε, δέ νομίζετε καί 
σεις πώς συζήτηση μέ τέτοιους άνθρό>πους 
δέ μπορεί νά γίνει άπό τό περιοδικό μας;

ΓΪΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ.— Τά έπιχέιρήματά 
σας άνεπαρκή, κι’ δχι πειστικά. Μπορείτε νά 
τή στείλετε ξαναγραμμένη.

ΤΑΚΗ ΚΟΝΤΟ.— Ή κριτική σας πολύ 
καλή, άλλά δυστυχώς σέ προηγούμενο τεύχος 
έχει δημοσιευτεί άλλη γι’ αύτό τό βιβλίο.,

ΜΠ. ΦΑΩΡΑΤΟ — Ή κριτική αας, δπως 
εΐνπι γραμμένη, ούτε κριτική τού βιβλίου εί
ναι, ούτε τού ποιητή γενικά.

Δ Κ. Π.— Ή μελέτη σας άρκετά καλή, μά 
θά δημοσιευτεί στό έπόμενο φύλλο.

I. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΙ.— Συμφωνούμε άπολύ- 
τως.

ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

Σελ. 3 στήλ. 2 στίχ. 16 άντί άνάκει νά δια
βαστεί ανήκει.

Σελ. 10 στήλ. 1 στίχ. 4 άπό κάτω άντί α
πλοποίησης νά διαβαστεί απλοποίηση.

Σελ. 9 στίχ. 23 άντί τέχνη νά διαβαστεί 
«Τέχνη».
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