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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μεγάλος θόρυβος τώρα τελευταία —κέπίσημος μάλιστα —γύρω 

άπ’ τά έκπαίδευτικά μας πράματα. Κάθε άνθρωπος τίμιος,· που πο- 
νεϊ γιά τήν κατάντια του τόπου αύτοΰ τόν περίμενε, τόν λαχτα
ρούσε., Όλότελα δμως διαφορετικό κι δχιάπ’ άνθρώπους, που άδι- 
άκοπα νοσταλγούν κι εΐναι δεμένοι στέρεα μέ τών περασμένων τίς 
τάσεις, τά ιδανικά, τίς ιδέες. Ή ζωή κυλάει όλοένα κι άλλάζει 
κάθε μέρα, θέλει άνανέωση. Πετάει τά παλιωμένα, τά περιττά, τά 
άχρηστα. Ζητάει προσαρμογή στίς καινούριες μορφές, στίς νέες έ- 
πιδιώξεις, στούς καινούριους σκοπούς άπ’ δλες τίς πλευρές καί πε. 
ρισσότερο άπ' τίς πιό κύριες, τίς πιό ούσιαστικές. Ή κυριώτερη κ· 
ή πιό ούσιαστική, ή βάση νά ποΰμε τής ζωής καί τοΰ πολιτισμό^ 
ένός λαοΰ — άν έχη βέβαια δλα τ’ άλλα έφόδια—εΐναι ή έκπα,υ 
δευση. Κι ό πιό άνίδεος κι ό πιό άπλοΐκός, άμα ρίξη μιά μάτι1,' 
στήν παιδεία που δίνουμε σήμερα άπ’ τό δημοτικό ώς στό Πανεπσ 
στήμιο, δέν μπορεί νά μείνη ευχαριστημένος, άπελπίζεται μέ τ1' 
σημερινή κατάσταση. ’Από καιρό σέ καιρό ρίχνονται άπό λογής-λο^ 
γής άνθρώπους διάφορες ρουκέττες που ζητάν νά φωτίσουν τήν έκ' 
παιδευτική μας άθλιότητα καί νά δείξουν ποιός εΐν’ ό δρόμος κα' 
ποιά τά μέτρα, που πρέπει νά πάρουμε γιά να πάμε στό καλύτερο1 
Μά ό κόπος τους χαμένος. Κείνοι που βλέπουν καί λένε τό σωστό, 
δέν γίνονται πιστευτοί, ουτ’ άκούγονται. Παραξηγοΰνται. Οί άλλοι 
δέν μπορούν νά καταλάβουν ή δέν θέλουν νά νοιώσουν δλη τή σα
πίλα. Τίς άφορμές καί τίς αιτίες τίς καταλαβαίνουν καί τίς παίρ
νουν δλωσδιόλου έπιφανειακές, όλότελα έξωδερμικές. Νά φτάσουν 
ώς τό βάθος κι άντρείκια ν’ άδράξουν άπ’ τή ρίζα τό κακό δέν πο
λεμάνε. ’Ίσως δέ θά τό καταφέρουν, θές άπό άδυναμία, θές σκό
πιμα, έπειδή δέν τούς συμφέρει. Γιατί, άμα ξερριζωθή, πάνε κι αυ
τοί στό καλό σά γέννημά του. Δέν άρνιέμαι καί τίς έξαιρέσεις. Μά 
τί μπορούν αύτές νά πετύχουν καί τί πέτυχαν! Παραδέχομαι άκόμα 
πως καί τό κράτος έπίσημα θέλησε τό καλύτερο καί προσπάθησε 
νά τό καταφέρη. 'Ό,τι δμως έγινε δέν εΐναι άρκετά, δςν εΐναι τί
ποτα μπρος σέ κείνο που έπρεπε νά χε γίνει. Στή δεκαετία 191 Ο
Ι 920 κάναμε ένα βήμα μπρος, στή δεκαετία που άκολούθησε κά-
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ναμε μισό βήμα πίσω. Ένώ έπρεπε καί πρέπει νά γίνουν θαρρετά 
γερά βήματα πρός τά μπρος. Καί μάλιστα άποφασιστικά καί γρή
γορα.

Ποιά είναι ή κατάστασή μας σήμερα, ποιές οί αιτίες καί πως 
νομίζουμε πως θά μπορέση νά διορθωθή θά ποϋμε σέ πολύ γενικές 
γραμμές κι δσο μπορούμε πιό άπλά. Δέν ύποστηρίζουμε πως , φέρ
νουμε καινούρια πράματα, που έμεΐς τ’ άνακαλύψαμε. Κάθε άλλο. 
Τά χουν πει καί τάχουν γράψει μερικοί διαλεχτοί μας έκπαιδευτικοί 
που προσπάθησαν καί νά τό εφαρμόσουν. Έμεΐς θά θέλαμε νά 
ρίζουμε λιθάρι στά βουρκιασμένα νερά, νά ξεκαθαρίσουμε ώρισμένα 
ζητήματα καί άν μπορούμε νά ίδούμε ποιό είναι τό σωστό κι άλη- 
θινό.

Σήμερα πάνω κάτω ό μισός λαός είναι «άναλφάβητος», ένώ 
στις γειτονικές χώρεςκαί ειδικά στή Βουλγαρία τά 90 ο)ο τού πλη
θυσμού είναι γραμματισμένοι. Μά αύτό δέν έχει καί τόση σημασία. 
Τό σπουδαίο είναι πως ο'ι γραμματισμένοι μας είναι χειρότεροι 
άπό πολλούς άγράμματους. Οί τελευταίοι έχουν κρατήσει πολλά 
προτερήματα. Οί γραμματισμένοι λιγοστά — δχι δλα — κι έχουν 
αύξήσει σέ δύναμη καί σέ άριθμό τά έλαττώματα, τους. Καταφέρ
νουμε δηλ. τό άντίθετο άπό κείνο, που ζήτα νά πετΰχη ή παιδεία 
κάθε μυαλωμένου λαοΰ. Τελειώνουμε πολλοί τόγυμνάσιο καί δέν 
είμαστε ικανοί νά σκεφθοΰμε κάτι σωστά καί νά τό διατυπώσουμε 
όρθά είτε μέ τά λόγια, είτε μέ τήν πέννα. Λυγίζουμε τή «σπονδυ
λική μας στήλη» ώς *στό  μήπαρέκει, φιλούμε πόδια γινόμαστε ψεύ
τες, συκοφάντες, καταδότες, δέν άφήνουμε παλιανθρωπιά άμεταχεί- 
ριστη γιά νά πετύχουμε κάτι στή ζωή μας. ’Έτσι μας φτειάχνει τό 
σχολείο. Κυτταμε τό συμμαθητή μας σάν έχθρό, σάν έναν άν
θρωπο που πρέπει νά τόν βγάλουμε άπ’ τή μέση δπως κι δπως. 
"Αν είμαστε «καλοί μαθηταί» διπλωνόμαστε στόν έαυτό μας, άπο- 
φεύγουμε έπίμονα δλους, ώς στήν ώρα που μ’ άνείπωτο καμάρωμα 
θά ξεχύσουμε μπρος στό δάσκαλο τή σοφία μας τήν άμφίβολη. 
Χαιρόμαστε δταν τιμωρούνται οί άλλοι κι δταν πάνε μπροστά, λυ
πούμαστε. Τούς προδίδουμε πολλές φορές συκοφαντώντας τους— 
γιά νά μάς άγαπα ό δάσκαλος καί νά μάς έχη στό νού του στις 
έξετάσεις. Τις άληθινές μας σκέψεις ποτέ δέν τις φανερώνουμε γιατί 
τρέμουμε τήν τιμωρία. Δέ βάζουμε κανένα σκοπό στή ζωή μας, μά 
σκουντουφλάμε δώ καί κεΐ. Είμαστε τσαπατσούληδες στή μελέτη 
μας, στή δουλειά μας, στή ζωή μας. Μάς δέρνει ή πιό βαρειά τεμ
πελιά κ ή πιό μεγάλη άνορεξιά γιά κάθε σοβαρή καί δύσκολη έργα
σία. Ξέρουμε τή λέξη «ϊα», άλλά δέν είμαστε βέβαιοι άνε ίναι ζώο, 
φυτό, ή πέτρα. Τοποθετούμε τή Σικελία στόν Ειρηνικό ώκεανό. Δέν 
ξέρουμε πούθε σά λαός ξεκινάμε καί πού πηγαίνουμε. Σέ κάθε κω
μόπολη ιδρύουμε κ ένα γυμνάσιο. Φτάνει νά τό ζητήσουν δυό επι
τροπές καί τρεις πολιτευόμενοι. Καί φτάσαμε στή ζηλευτή θέση νά 
χουμε τά περισσότερα γυμνάσια χωρίς νά χουμε καί κλασσική παι
δεία. Πάίρνουμε άπολυτήριο γυμνασίου έπειδή έτυχε νά ξέρουμε 
ποιος ήταν ό πατέρας τοΰ Πλάτωνα ή επειδή θυμούμαστε τήν κακή 
μετάφραση τριών τεσσάρων στίχων πού χε κάνει ό καθηγητής μας 
ή άκόμα επειδή ξέραμε νά κλίνουμε σωστά δυό όνόματα. Νά μά
θουμε τή γλώ<?σα, νά γνωρίσουμε τή ζωή καί τόν πολιτισμό, νά 

μπούμε,, νά ποτιστούμε άπό τό άρχαΐο πνεύμα αϊ, αύτό είναι γιά 
μάς πάρα πολύ. Qi λόγοι πού πήραμε αύτόν τό στραβό 
δρόμο διατυπώνονται θαυμάσια άπό τόν καθηγητή μας κ. Λορεν- 
τζατο στόν πρόλογο τού Αίαντα. Νοιώθουμε —κ είναι καί δική μας 
- δλη τήν πίκρα του δταν λέη «... Δέν είναι κρίμα γιά τόσους 
άλλους λαούς πού ναι ξένοι άπ’ τήν Ελλάδα κι άπ’ τόν Ελληνι
σμό καί στή γλώσσα καί στήν καταγωγή, ή άσχολία μέ τήν άρχαία 
έλληνική λογοτεχνία καί τόν πολιτισμό τών άρχαίων νά δίνη μιά 
πνευματικώτερη ζωή καί νά ναι εύλογία θεού, καί γιά μάς" τούς 
άπόγονους νά κατανταίνη κατάρα καί νά ναι βάρος που τσακίζει 
τή νεολαία μας καί πνίγει κάθε πνευματική κίνηση καί κάθε πρόο
δο;...» Καί συμφωνάμε άπόλυτα μέ τόν κ. Γληνό στή τραγική διαπί
στωση που κάνει δταν ρωτάη «... τό πρωτόγονο άνθισμα τής άν- 
θρωπότητας που μ’ άνυπέρβλητη ποιητική χάρη ζωγραφίζεται στόν 
'Όμηρο μέσα, πότε τό αϊστάνθηκαν καί τό άπόλαυσαν τά έλληνό- 
πουλα καί πότε άγγιξε τήν ψυχή τους ή τραγική συγκίνηση ένός 
Αίσχύλειου ή Σοφόκλειου δράματος, πότε σπαρτάρησε μέσα τους 
μιά Πλατωνική ιδέα, πότε άγγιξε τό μυαλό τους δημιουργικά ή ο
μορφιά ένός Παρθενώνα; Πού άφησε ή γραμματική καί τό' συντα- 
χτικό καί ή θεματογραφία νά φωτίση καί μιά κάν ιδέα καί μιά κάν 
γραμμή καλλιτεχνική τήν παιδική, τή νεανική ψυχή;....» (*)

Πόσοι άπό μάς πού βγαίνουμε άπ’ τή Φιλοσοφική Σχολή ξεπέ- 
ρασαν στήν προκειμένη περίπτωση τά δυστυχισμένα παιδιά τού 
Γυμνασίου. Τώρα αρχίζει νά θαμποφαίνεται νά θαμποχαράζη ή 
αίγλη τού κλασικού πολιτισμού. ‘Ώς στά τώρα δ,τι μάς δινόταν τό 
παπαγαλίζαμε χωρίς καθόλου νά μπορούμε νά τό χαρούμε. Κι δλα 
αύτά μας τά χάλια μέ πετεινόμυαλη ελαφρότητα τ’ άποδίδουμε 
στό δτι ύπάρχουν δυό εκπαιδευτικά συμβούλια κι δχι ένα, στό δτι 
είναι τούτοι κι δχι έκεΐνοι οί έκπαιδευτικοί σύμβουλοι, στή δημο
τική γλώσσα, στό νέο ήμερολόγιο καί σ’ άλλα τέτοια πολλά. 'Ολό
κληρη ή εύθύνη γιά τήν έλεεινή αύτή κατάσταση πέφτει άπάνω στό 
έκπαιδευτικό σύστημα, που χουμε καί στόν ψευτοκλασσικισμό που 
μάς δέρνει.

Βαραίνουμε τό μυαλό τοΰ παιδιού — χωρίς καί νά τού γνωρί
ζουμε τό περιεχόμενό τους —μέ λέξεις, άτέλειωτες άλυσσίδες άπό 
φανταχτερές λέξεις. Τό φορτώνουμε μέ πράματα όλωσδιόλου πε
ριττά, άχρείαστα, βλαβερά καί γελοία ( «θού Κύριε φυλακήν τώ 
στόματί μου...» ). Άφαιρούμε κάθε δροσιά τής ψυχής του, πνίγουμε 
κάθε καλωσύνη, κουτσοφτερουγιάζουμέ τή φαντασία, νεκρώνουμε 
κάθε όρεξη γιά δουλειά. Κάνουμε έρείπιο τό σώμα του—καί ξέρουμε 
άν εχΐ]> ή δχι νά κάνη γερό σώμα στό μυαλό καί στόν χαραχτήρα. 
Νομίζουμε άσέβεια τή ζωηράδα καί τήν περιέργεια. Τις άνησυχίες 
τού μυάλού τις χτυπάμε άλύπητα. "Οποιος μπορεί νά παπαγαλίζη 
καί νά ναι ύποταχτικός είναι καλός μαθητής. Κι αύτό γιατί δέν 
θέλουμε νά νοιώσουμε πως σά λαός ύπάρχουμε καί γιά τόν έαυτό 
μας, πως μάς χρειάζονται αύτοπεποίθεση, ιδανικά καί ιδέες δικές 
μας, πού θά τις σιγουράρουμε, θά τις ραφινάρουμε καί θά τις τε-

(*)  Δ. Γληνοΰ: «’Έθνος καί γλώσσα» Δελτίο ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου τ. 10 
(1922) σ. 85.
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λειοποιήσουμε μελετώντας τούς άλλους πολιτισμούς καϊ μάλιστα 
τόν τελειότερο, τόν κλασσικό. Εμείς δέν άρνούμαστε τήν άξια καί 
τή σημασία τοΰ αρχαίου πολιτισμού. Κάθε άλλο. Μά θελουμε κλα
σικισμό κι δχι ψευτοκλασικισμό (*).  Πρέπει νά προσαρμοστούμε στις 
περιστάσεις καί νά χωρίσουμε τήν έκπαίδευση σέ κλασική καί σέ 
πραχτικιΥ Κι ό χωρισμός νά ναι πραγματικός. ’Όχι νόθος. Ούτε 
μέ συμβιβασμούς. Φυσικό εΐναι τότε νά λιγοστέψουν πολύ τά κλα
σικά γυμνάσια. Καί πρέπει νά λιγοστέψουν, γιατί ούτε οί γενικές, 
ούτε οί άτομικές οικονομικές συνθήκες, ούτε τό συμφέρον τοΰ τό
που έπιτρέπουν τόν κατακλεισμό τόν σημερνό τών γυμνασίων. Τά 
λίγα που θά μείνουν πρέπει νά οργανωθούν μέ τέτοιον τρόπο, που 
τελειώνοντας κανείς κλασικό γυμνάσιο νά ξέρη τή γλώσσα, νά χη 
γνωρίση τόν κλασικό πολιτισμό, νά τόν έχη άγαπήση, νά αισθάνε
ται όρεξη κένδιαφέρο νά τόν δή σ’ δλη του τήν τελειότητα. Αύτό 
θά τό πετύχουμε βέβαια μέ πολλά έλληνικά καί λατινικά σέ βάρος 
τών άλλων μαθημάτων. Μά δχι μονάχα κι άποκλε^στικά μαύτό. Τά 
Έλληνικά καί τά Λατινικά δχι ξερά, σάν άγγαρεία. Μά δημιουρ
γικά μ’ αύτενέργεια, δπως προστάζει τό καινούργιο σχολείο — και
νούριο γιά μας —τό «σχολείο έργασίας».

(*) Στόν εύλογημένο τούτον τόπο έχουμε κλασσική παιδεία μέ «προαιρε
τικά» τά Λατινικά !!

Κ ή πρακτική κ ή Επαγγελματική μόρφωση πιό πλατειά, πα
ράλληλη κι όμοια σοβαρή. Καλά μορφωμένο προσωπικό, που νά 
ξέρη καί ν’ άγαπάη τή δουλειά του. Πρόγραμμα φροντισμένο, βγαλ- 
μένο άπ’ τή μελέτη κι άπ’ τήν πείρα, προσαρμοσμένο στις συνθήκες 
τοΰ τόπου, τέτοια, που πολύ εύκολα νά μπορή νά μεταχειρίζεται 
τά τελευταία πορίσματα, νά δίνη ικανότητες νά βγάλουμε καί μεΐς 
δικά μας καί νάπετάμε δ,τι βρέθηκε σκάρτο καί βλαβερό.

Κ οί δυο κλάδοι αύτοί έχουν βάση καί προϋπόθεση άληθινό 
δημοτικό σχολειό. Τό σημερνό'δέν εΐναι. Πάει νά γίνη. Εΐναι άνά- 
γκη νά γίνη μέ οχτώ τάξεις. Μέ μέσα άφθονα. Καί μέ «οντότητα» 
κι «αύτοτέλεια». Δηλαδή νά δίνη ικανή μόρφωση γιά νά πάνε μπρο
στά κι δλοι έκεΐνοι που γιά όποιουσδήποτε λόγους κι αιτίες δέν θά 
μπορέσουν ν’ άκολουθήσουν άνώτερες σπουδές.

Γιά ν’ άποχτήσουμε άληθινό δημοτικό, σωστή μέση κι άνώτερη 
παιδεία, τό σπουδαιότερο καί πιό βασικό πού χουμε νά κάνουμε 
εΐναι ν’ άντικαταστήσουμε τό σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα μ’ 
έν’ άλλο, που έτοιμο καί πετυχημένο στήν εφαρμογή του μάς τό 
δίνουν οί ξένοι. Τό άναφέραμε καί παραπάνω: Μέ τό «σχολείο 
έργασίας».

Στό σημερινό σχολείο κυριαρχούν τά λόγια κι άδιάκοπο άερο- 
κοπάνισμα. Κυριαρχεί ό δάσκαλος μέ δ,τι κατώρθωσε κι έμαθε μιά 
φορά κ έναν καιρό, ό δάσκαλος πού καμαρώνει γιά τή σοφία του 
καί νομίζει τόν έαυτό του άλάθευτο. Τά παιδιά ειν’ έτσι γιά συμ
πλήρωμά του, γιά νά καταλαβαίνουμε τήν παρουσία του καί νά 
δικαιολογούμε τήν ύπαρξή του. Τις γνώσεις του, που δέν προσπα
θεί νά τίς τροποποιήση, νά τις συμπληρώση, νά τις φρεσκάρη, τις 
πετάει άπό τήν έδρα στά παιδιά πού τόν κυττάζουν σάν άποχαυ- 
νωμένα μέ νά χέρια δεμένα πάνω στό θρανίο, ή λυτά γιά νά κρα
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τήσουν σημειώσεις έλεεινές. Τήν άλλη μέρα θά έξετάση τά παιδιά, 
που βέβαια—δέν μπορούν νά κάνουν άλλοιώς—θά χουν παπαγα
λίση δ,τι άκουσαν. Στό νέο σχολείο γκρεμίζεται ή άπόλυτη αύτή 
κυριαρχία τοΰ δασκάλου κ ή δουλική υποταγή τών παιδιών. Κυρι
αρχούν αύτά σά σύνολο καί σάν άτομο τό καθένα. Ό δάσκαλος 
ύπάρχει μονάχα γΓ αύτά. Μαθαίνουν δχι άπ’ αύτόν μόνο, μά κι 
άπ’ τόν συμμαθητή τους, άπ’ τήν τάξη, άπ’ τό βιβλίο, άπ’ τό σπίτι 
τους, άπ’ τή ζωή. Κι δχι γνώσεις καί τίποτα άλλο. Μά πιό σωστά 
τόν τρόπο καί τή δύναμη που θ’ άποχτοΰμε γνώσεις δχι τοϋ σωροΰ 
μά γόνιμες κι άναγκαΐες. Ξεχωρίζονται, δυναμώνονται καί τελειο
ποιούνται δλες έκεΐνες οί σωματικές καί ψυχικές δυνάμεις καί ικα
νότητες, πού ν’ άπαραίτητες γιά τή ζωή καί γιά κάθε πλατύτερη 
μόρφωση.

Ή έργασία στό σχολείο αύτό εΐναι δύο ειδών: Πνευματική που 
γίνεται έντελώς έλεύθερα καί τεχνική, δηλ. κάθε δουλειά, που γί
νεται μέ τό χέρι. Τά παδιά συνηθίζουν τόν έαυτό τους νά σκέφτε
ται, άφήνονται να κυριεύονται άπό συναισθήματα, βάζουν σκοπό, 
βρίσκουν τόν τρόπο, ξετρυπώνουν προβλήματα, παρουσιάζουν ά· 
πορίες, κάνουν έλεγχο, ζητούν, βρίσκουν, διαλέγουν, άποχτοΰν. Κι 
δλ’ αύτά μέ τή θέλησή τους, χωρίς νά άναγκαστοΰνε άπ’ τό δά
σκαλο, μέ τίς δυνάμεις τους, μέ τά δικά τους μέσα. Νοιώθουν τήν 
αιτία καί δέν κάνουν τίποτα στήν τύχη. Προτιμάνε τοΰτον ή έκεΐνο 
τόν τρόπο. Πολλές φορές άστοχάνε. ’Αλλά δέν πολυπειράζει. Βρί
σκουν τίς περισσότερες φορές τό σωστό πάλι μόνοι τους. Καί τότε 
αισθάνονται μιάν άνείπωτη εύχαρίστηση πού φέρνει τήν προθυμία 
καί τήν όρεξη γιά δουλειά.

Ή χειροτεχνία δέν μένει ένα παραγνωρισμένο μάθημα. Παίρ
νει τή θέση της δίπλα στόν καθένα σά βοηθητικό. Εΐναι άπαραί- 
τητη, έπειδή ό άνθρωπος πρέπει νά δυναμώση τό σώμα του, μά 
κέπειδή καλλιεργούνται καί γίνονται τέλειες ώρισμένες ψυχικές λει
τουργίες κ οί εντυπώσεις βαθύτερες, γερώτερες, διαρκέστερες. Μέ 
τήν έλεύθερη πνευματική ένέργεια καί τή χειροτεχνία δ,τι μάθουν 
δέν τό μαθαίνουν τυχαία, έπιπόλαια δπως κι δπως. Μά σοβαρά. 
Δέν μαθαίνουν τίποτε ρηχά, γιά νά τόχουν ξεχασμένο αύριο. Κι 
ούτε κάτι τό περιττό, κάτι που δέν θά τό χρειαστούν ποτέ στή 
ζωή τους καί που δέν εΐναι σύμφωνο μέ τή φύση τους, που.δέν εΐ
ναι γόνιμο. Μέ τό μάτι, μέ τό αύτί, μέ τό χέρι θά πάρουν τήν πα
ράσταση, θά τήν κάνουν έντύπωση, έ-ηοπτεία στό παιγνίδι, στόν 
περίπατο, στήν εκδρομή, στό σχολικό κήπο. Κάθε άντικείμενο θά 
τό φτειάξουν, θά το «άναπαραστήσουν» μέ πηλό, μέ πλαστιλίνη, 
μέ ξυλαράκια, μέ χαρτί, μέ ιχνογράφηση. ’Εδώ πρώτα μαθαίνουν 
τά πράματα κ υστέρα τίς ονομασίες—τίς λέξεις. Μέ τό καινούργιο 
σύστημά πλουτίζουν τό πνευματικό τους περιεχόμενο, μά καί δυ
ναμώνουν καί φτειάχνουν τόν χαραχτήρα τους. Συνηθίζουν στήν 
δουλειά. Γίνονται επιμελείς, ύπομονετικοί, καρτερικοί. Συνηθίζουν 
νά ναι προσεχτικοί καί τίμιοι. Γίνονται άποφασιστικοί, θεληματι
κοί. Προσέχουν στό σκοπό κάθε δουλειάς καί νοιώθουν τίς δυνά
μεις τους. Υπερασπίζουν τή γνώμη τους, τή σκέψη τους, τή δουλειά 
τους, τόν διπλανό τους, τήν τάξη όλόκληρη. Καταλαβαίνουν πως 
κι ό συμμαθητής τους μπορεί νά δώση πολλά, πως ειν’ ένας σάν 
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κι αύτούς, ένας αδερφός τους. Πως μόνος κανένας δέν μπορεί νά 
πάει μπρος, νά πετύχη κάτι. Γι αύτό δέν τόν παίρνουν σάν έχθρό, 
μά τόν θεωρούν φίλο τους, τόν σέβονται, τόν έμπιστεύονται, τόν 
έχτιμοΰν, τόν λογαριάζουν, τόν άγαποΰν, τόν προστατεύουν. Προ
σπαθούν νά μήν κάνουν τίποτα πού νά βλάψη τούς άλλους, μά αν
τίθετα κυττάζουν να κάνουν κάτι που νά φέρη κάποιαν ώφέλεια σ' 
όλους. Πνίγουν τίς κακομοιριές, που στέκονται έμπόδια στήν πρό
οδο τών άλλων. Κι αύτά όλα χωρίς καμιάν ήθική διδασκαλία «άπό 
καθέδρας». «Δέν διδάσκονται, γίνονται δύναμη, άνάγκη, ζωή μο
νάχα δταν τά ζήσωμε....» (*)

(♦) Ά. Δελμούζου: Μέθοδος καί σχολική ζωή. "Ελληνικά Γράμματα τ. 1ος 
τεϋχος 12ον σ, 590ι

Μέ τό σχολείο έργασίας ή τάξη γίνεται εργαστήριο. Κι ό δά
σκαλος ψυχή καί όργανωτής τής μαθητικής κοινότητας. Ξέρει τά 
παιδιά του, τά παρακολουθεί, τάγαπα, τά προστατεύει τούς δίνει 
θάρρος. Προσπαθεί νά κόψη τά έλαττώματά τους. Τά όδηγεΐ πολύ 
λεπτά νά διορθωθούν. Κτυπα τήν τεμπελιά καί τά κοκορέματα. Ξε
χωρίζει τίς ιδιοφυίες καί προσπαθεί δπως μπορεί νά τίς κάνη ν’ ά- 
ναπτυθχούνε. Ή δουλειά του εΐναι πολύ σπουδαία καί πολύ δύσ
κολη. Επιδρά παντού χωρίς νά φαίνεται. Γι’ αύτά δλα χρειάζεται 
π[στη, άγάπη, ενθουσιασμός γιά δουλειά, έπιστημονική καί παιδα- 
γ ωγική κατάρτιση τέλεια, παρακολούθημα δλων τών νέων έρευνών 
ψύχωση γιά τό έργο του.

Τό πρόγραμμα βγαίνει δχι άπ’ τό γραφείο μερικών κυρίων τού 
ύπουργείου, άλλά άπό τήν πείρα, άπό τή σχολική πράξη.

Τό καινούργιο σχολείο προσπαθεί νά δώση έφόδια στό άτομο, 
νά τό άναπτύξη σέ προσωπικότητα, πού δταν θά μπή στή ζωή νά 
μπορή νά δουλέψη δσο πιό τέλεια καί άποτελεσμανικά γιά δλη τήν 
κοινωνία κι δχι γιά τό τομαράκι του δπως γίνεται σήμερα. Τό νέο 
σύστημα δέν βάζει τίποτα που δέν τόχει τό παιδί, μά δυναμώνει 
καί κάνει τέλειο δ,τι έχει μέσα άπ’ τή μάννα του καί τόν πατέρα 
του. Γι αύτό πρέπει νά χουμε στό μυαλό πως τό παιδί δέν άντι- 
γράφεικανέναν. ’Έχουμε τήν ίδια περίπτωση μέ κείνην τών «δακτυ
λικών άποτυπωμάτων». Τό παιδί δέν εΐναι «homunculus». Πρέ
πει βέβαια νά κυττάμε ν’ αύξήση καί νά τελδιοποιήση τίς προσω
πικές, τίς άτομικές του ικανότητες κάθε παιδί, μά άπ’τήν άλλη με
ριά δέν πρέπει νά ξεχνάμε πως αύριο θά γίνη μέλος τής κοινωνίας 
που πρέπει νά τήκ ύπηρετήση. Εΐναι φυσικό λοιπόν νά τόν δεσμεύ
ουμε νά κάνη δ,τι θά ώφελήση τούς πολλούς. Ή έλευθερία δέν εΐ
ναι στό σχολείο αύτό άναρχία, έτσιθελισμός μά πειθαρχία. Στό 
νέο σχολείο δέ βασιλεύει τό τυχαίο, τό πρόχειρο, τό άκανόνιστο, 
τό άσκοπο, τό τυφλό, οί ιδιοτροπίες, τά πείσματα, οί παραξενιές 
τού παιδιού ή τού δασκάλου, Σήμερα ό μαθητής εΐναι ένα ένεργού- 
μενο τού δασκάλου χωρίς πρωτοβουλία, χωρίς έλευθερία, 
χωρίς όρεξη κίκανότητα γιά δουλειά. Ό δάσκαλος ύπάρ\ει γι’ 
αύτόν. Κι αύτός γιά τό μάθημα ή καλύτερα γιά τό βαθμό. Στό νέο 
σχολείο κάθε παιδί εΐναι καί μέλος τής τάξης. Δουλεύει μόνο του 
καί μαζί μέ τούς άλλους. Μοιράζεται δουλειές ποΰ προσπαθεί νά 
τίς τελειώση, ή νά τίς τελειώσουν δλοι πιό γρήγορα, πιό οικονο
μικά. Δέν τρομάζει τό άγνωστο. Δέν άποφεύγει τίς δυσκολίες ή 

τίς εύθύνες. Υπερασπίζεται κάθε δικό του ή τής τάξης καί δέν κυτ- 
τάζει νά γλυτώση πίσω άπ’ τίς πλάτες τών άλλων, ούτε λέγοντας 
ψέματα. Δέν τόν χαλάει ό δάσκαλος γιάτί προσπαθεί νά τόν άνε- 
βάση στό δικό του ύψος, ένώ σήμερα ό δάσκαλος πολλές φορές 
κατεβαίνει πιό κάτω άπό άπό κεΐ που στέκει ό μαθητής. Ξέρει τήν 
άξια στό κάθε τί καί γιαύτό άγωνίζεται καί πολεμάει. Κυττάζει νά 
τό πετύχη βάζοντας δλα του τά δυνατά, χωρίς νά δειλιάζη ή νά 
ύποχωρή μπρός σέ τίποτα. Τσακίζει τή φιλοδοξία του καί δέν άφή- 
νει νά τοΰ γεννηθή ό φθόνος καί τό μίσος.

Γιά νά γίνουν δλ’ αύτά χρειαζόμαστε πολλά. Μά κυριώτατα: 
μελέτη, πίστη, άπόφαση, πειθαρχία, πυγμή καί λεφτά. Ζούμε δλοι 
στήν Ελλάδα καί τήν κατάσταση τήν καταλαβαίνουμε. Εΐναι έλε- 
ε.νή. Οί περιστάσεις πολύ δύσκολες. Κι οί άρμόδιοι ούτε τήν κα
θαρεύουσα δέν τολμούν νά πετάξουν. ~Α! τί λέω! Θέλουν νά τή 
φέρουν καί στό δημοτικό! Τό καινούργιο σύστημα λοιτιόν δέν εΐναι 
γιά νά έφαρμοσθή εύκολα καί γρήγορα. Δέν ύποσττρίζόυμε πως 
μπορεί τό κοκό νά φύγη άπό μέρα σέ μέρα. Χρειάζεται πολύς και
ρός καί κόπος άδιάκοπος. Τό σχολείο έργασίας δέν κυτταμε νά 
τό γενικεύσουμε ή έπειδή δέν καταλαβαίνουμε τά καλά του, ή έ- 
πειδή δέν μας συμφέρει, έπειδή δέ συμφέρει σέ μερικούς. Μά πι
στεύουμε πως, άφού μ’ αύτά μας τά χάλια κατορθώνουμε νά υπάρ
χουμε σά λαός, οί πολλοί θά μπορέσουν νά διώξουν άπό πάνω 
τους τά παράσιτά τους τους καί ν’ άγκαλιάσουν τό νέο σχολείο— 
νέο γιά μας τό ξαναλέω — γιά τήν προκοπή καί τό καλό δλων μας·

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑ1ΡΕΤΑΚΗΣ

Βιβλία καί άρθρα πού έχουμε ύπ’ όψη:
Η GAUDlG Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΧΤ1ΚΗ ( Μετ. Σπ. Καλλ(άφας)
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞ1Σ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άπ*  τό Γερμανικό 

ύπό Σ, Καλλιάφα).
Ν. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΝ Άθή- 

ναι. 19’7.
ΣΠ. ΚΑΛΛΙΑΦΑ ΠΟΙΟν ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑ1- 

ΔΕΥΣ1Ν ΥΜΩΝ.
Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» 4 άρθρα. Ελληνικά Γράμματα τ. 

1ος τεΰχ. 9—10
Α. ΣΒΩΛΟΥ: ΚΟΜΜ. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Έλ. Βήμα» 

15—10-27,
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Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY A. ΑΝΤΛΕΡ
(ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ Δ· ΜΩΡΑ IΤΗ)

Στό. φύλλο τού περασμένου ’Απρίλη δημοσίεψα μιά συνοπτική κριτική τής 
Ατομικής Ψυχολογίας μέ σκοπό νόι καθορίσω σέ τί βάσεις- στηρίζεται καί 
ποια είναι ή άξια της ή γνωσεολογική.

Όδηγός μου ήταν ή δυσπιστία — ή πολύ μεγάλη δυσπιστία — πρός κάθε 
θεωρία πού δέν έθεμελίωσε τις άρχές της πάνω στά γενικά πορίσματα τής έ- 
στήμης· πρός κάθε σύστημα φιλοσοφικό πού παρέβλεψε τή στενή τών έπιστη
μών άλληλοεξάρτηση. Πρό πάντων δμως όδηγήθηκαν άπό τήν πεποίθηση δτι τήν 
έπιστημονική γνώση θά τήν εϋροομε μέ μιά μέθοδο ένιστική καί ορθολογιστική 
καί, έπομένως κατέκρινα έ'να σύστημα δυϊστικό καί άντιορθολογιστικό. έδραιω. 
μένο σέ βάσεις βιταλιστικές καί εμπνευσμένο άπό τή γνωσεολογία τήν άγω- 
στική τοΰ Χάν Βαϊχίνγκεφ.

Οί θεωρητικές μου άντιρρήσεις δέ μέ εμπόδισαν βέβαια ν’ άναγνωρίσω τή 
σχετικήν άξια πού έχει ή Α. Ψ. ώς μέθοδο ψυχοθεραπείας μέ μέσο τήν ύποβολή 
ίσα ϊσα μάλιστα θά τονίσω καί πάλι, άφοΰ ή ευκαιρία μοϋ παρουσιάζεται, δτι 

ή Α. Ψ. περιέχει στοιχεία πολύ άξιοπρόσεχτα γιατί ό "Αντλερ είχε τήν τύχη 
τή ζηλευτή νά είναι γιά κάμποσα χρόνια — δέκα πάνω κάτω - μαθητής ενός 
ερευνητή πού στάθηκε στήν έποχή μας πρότυπο γόνιμης έργασίας κι’ άγάπης 
πρός τήν άλήθεια τήν έπιστημονική. ’Εννοώ τό Φρόϋντ, πού τή σκέψη τόυ τή 
ξαναβρίσκουμε σέ κάθε σελίδα τοΰ "Αντλερ, πότε άτόφια, δπως πχ. στή ρυθ- 
μυστικήν έπίδραση τών πρώτων 5 χρόνων πάνω στό χαραχτήρα ή στήν ιδιαί
τερη προσοχή πού δίνει στό περιβάλλον τό οικογενειακό, πότε μέ τά ονόματα 
άλλαγμένα Ετσι πχ. ή τάση πρός έ'πανάληψη γίνεται στόν "Αντλερ πρόγραμμα 
ζωής ή άντίσταση γίνεται έξασφάληση, τό σύμπλεγμα έκτομής γίνεται συναί
σθημα μειονεχτικότητας.

Φυσικά ό Αντλερ μπορεί, αν θέλει, αύτά δλα νά τά λέγει—δπως καί πρά
γματι τά λέγει—δικά του. Έπίσης ό κ. Μωραΐτης μπορεί στό προηγούμενο 
βιβλίο του «Ή Ψυχανάλυσις» νά τά παρουσιάζει γιά δεδομένα τής Ψυχανά
λυσης καί τώρα πού έστρεψε πρός τήν Α. Ψ, νά τά παρουσιάζει γιά πορί
σματα της Ατομικής Ψυχολογίας. Έμεΐς δμως νομίζουμε υποχρέωσή μας 
νά ξεχωρίσουμε δ,τι δέν είναι παρά μεταμφιεσμένη Ψυχανάλυση καί νά έξε- 
τάσουμε δ,τι άνήκει στήν Α. Ψ, άποκλειστικά. "Ωστε λοιπόν δ,τι βρίσκεται 
μέσα στήν Α. Ψ. δέν είναι άπόβλητο. Μά δ,τι άξίζει είναι ξένο κι’ δ,τι 
ε:ναι δικό της δέν άξίζει.

Ή Α. Ψ. δέν έπήρε μόνο θετικά δεδομένα άπό τήν Ψυχανάλυση. Έπήρε 
καί άρνητικά. Έπήρε τά βιαστικά συμπεράσματα, τις τολμηρές γενικέψεις, τούς 
άτελεΐς πειραματισμούς, παράγοντες ίσως ίσως καμμιά φορά γόνιμους στή 
σκέψη ενός Φρόϋντ, μά πού σέ μιά διάνοια χωρίς δημιουργική πνοή γίνοντα[ 
φράσεις άδειες, ταυτολογίες ή κοινοτυποιών άναμασήματα. Έπήρε πρό πάν. 
των τήν κατάχρηση τών τάσεων. Ό Φρόϋντ στά πιό παλιά συγγράμματά του 
καί μάλιστα στή «Ψυχοπαθολογία τής καθημερινής Ζωής» τοποθετούσε τις τά. 
σει μέ τέν ίδια εύκολία στή συνείδηση καί μέ τήν ίδια στό άσυνείδητο: Κάθε 
μας κίνηση, ένέργεια, πράξη, κάθε παραστράτητα, κάθε γλύστρημα τής γλώσσας 
ή τής πένας έσκέπαζε μιά κρυφή τάση ή μιά κρυφήν έννοια.'Υπερβολή βέβαια μά 
καί πειρασμός φοβερός, γιατί δέν ύπάρχει τίποτε προχειρότερο άπό τό νά έξη.

γεί κανείς ένα φαινόμενο μέ μιά τάση πού σκοπό της έχει νά τό δημιουργεί 
Καί μολονότι ό Φρόϋντ, μέ τό νέο έργο του «Πέρα άπό τήν άρχή τής ήδονής» 
βάζει τά θεμέλια μιάς καινούργιας άποψης, θεμελιωμένης σέ βιολογικά δεδο 
μένα πού άναποδογυρίζει τήν παλιά, δμως αύτό καθόλου δέ χρησίμεψε στό 
μαθητή, πού είχε πέσει πιά θΰμά τών πρώτων δοκιμών τοΰ δασκάλου,.τοΰ. μα
θητή πού γαντζώθηκε πάνω στίς «τάσεις» καί βρήκε τό ιεΰκολο μέσο νά έξηγεϊ 
μ' αύτές, δχι πιά ένα μεγάλο μέρος,.παρά τό σύνολο τοϋ ψυχικού βίου, άκήμη 
καί τις φυσιολογικές λειτουργίες, άκόμη καί τήν έξέλιξη τών όργανισμών καί 
τή ζωήν όλάκαιρη, ’.

Φυσικά δέν είναι σωστό νά ρίξουμε πάνω στόν "Αντλερ τήν πρώτη εύθύνη 
γιά τήν πληθωρική χρήση τών τάσεων. Μά όλόκληρο τό σύστημα τοΰ "Αντλερ 
δέν είναι παρά μιά πληθωρικώτερη άκόμη χρησιμοποίησή τους: Ή έξήγηση 
κάθε φαινόμενου μέ μιά τάση πού πότε παρουσιάζεται ώς τάση τοΰ άτόμου 
πρός κυριαρχία πότε ώς τάση τοΰ είδους πρός έπιτέλεοη τοΰ σκοπού του πάνω 
στή γή, είναι τό ιδιαίτερο χαραχτηριστικό τής ’Αδλερικής ψυχολογίας. ’Από 
δώ λοιπόν άρχίζει ή συμβολή τοΰ "Αντλερ, άπό δώ καί ή κριτική μου τοΰ πε
ρασμένου ’Απρίλη.

Έξέφρασα λοιπόν τις άντιρρήσεις μου καί περίμενα δτι κάποιος θά βρΓ 
σκόταν νά συζητήσει μέ πνεΰμα έλεύθερο καί άγάπη πρός τήν άλήθεια. Μά 
ό κ. Μωραΐτης, πού θέλει νά άντιπροσωπεύει τήν Α. Ψ. στόν τόπο μας, άλλαξε 
τή συζήτηση άπό άντίθεση ιδεών σέ διαμάχη άτόμων καί άντί ν’ άπαντήσει στίς 
επικρίσεις προτίμησε νά περιλούσει άλύπητα τόν έπικριτή. "Ετσι λοιπόν μιά 
μέρα πληροφορούμαι δτι πάσχω άπό τό «πάθος τής άποστάσεως», δτι άνήκω 
στους «άρνητάς τής ζωής» πού «άγωνίζονται σάν άληθινοί δαίμονες κα
ταστροφής» (*).  Καί ό Μωρμΐτης έξακολουθεΐ: «Αύτοί πραγματικώς είναι 
τά άρρωστη μένα γεννήματα τής ταραγμένης έποχής 
"Εχουν ίσχυρότατον τό συναίσθημα έλλείψεως άσφαλείας εν τή ζωή, είναι ά- 
παθαρρημένο, ζητοΰντες μέ τήν δύναμιν πού δίδει ή άπελπισία νά στηρίξουν 
τήν ζωήν των έπί τών έρειπίων. Στό τέλος καταφεύγουν στά ναρκωτικά, στάς 
άπολαύσεις, στήν αύτοκτονία, στό έγκλημα(Ι) καί τάς νευρώσεις, διά νά άπο- 
φύγουν τήν όρθήν λύσιν τών προβλημάτων τής ζωής των».

Χωρίς άμφιβολία ό κ. Μ. θά είναι έξαιρετικά Ικανοποιημένος, άφοΰ έδώ 
καί λίγους μήνες άνακάλυψε τά δαιμονικά στοιχεία τής ζωής καί τώρα άρ- 
χισε νά ξεσκεπάζει καί τούς ίδιους τούς δαίμονες. Γιά μάς δμως, πού δέν 
έχουμε νά καταγίνουμε παρά μόνο μέ δ,τι έχει θέση σέ μιά συζήτηση έπιστη· 
μονική, ή άπάντηση τοΰ κ. Μωραΐτη είναι μιά προσπάθεια άσκοπη νά άναιρέσε 
πράγματα άνείπωτα, φράσεις φανταστικές, πού. τις έπλασε ό ίδιος καί τις έ- 
φόρτωσε σέ μένα. Δέ διστάζει μάλιστα νά βάλει σέ εισαγωγικά, σάν νά ήταν 
τάχα δικές μου, τις φράσεις αύτές, πού είναι ξένες πρός έμένα καί άντίθετες 
πρός τήν κριτική μου. Μή βάζοντας οδτε μιά παραπομπή (**)  έξασφαλίζει τό 
άνεξέλεχτο καί έτσι καταπιάνεται μέ τό εύκολο δσο καί περιττό έργο νά κρη- 
μνίσει δτι ό ίδιος έφαντάσθηκε. ·<,■.

Είπα πχ. δτι οι θεραπείες τών νευρασθενικών δέν άρκοΰν γιά νά άποδεί- 
ξουν άν οί βασικές άρχές τής Α. Ψ. είναι ή δχι σωστές .Ό κ. Μ. έκατάλαβε

(*) Μελέτη—Κριτική, φύλλο ,5ο, σ.Η9—20. . . . , ' ’
(** ) Βλέπε περιοδικό «Ατομική Ψυχολογία» τό άρθρο τοΰ κ. Μώραίτη : 

«Τό Πάθος τής Αντιστάσεως» τεΰχος 4ο, σ. 129 — 130, Καμμιά παραπομπή. Ό 
κ. Μ. προτιμά νά κάμνει κριτική στά σίγουρα.
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δτι «ή ζωντανή πείρα δέν άποδεικνύει τίποτε». Καί αύτήν τήν άνοησία πού 
τήν έπαναλαβαίνει μάλιστα τέσσερες ή πέντε φορές, τήν παρουσιάζει τάχα 
γιά δική μου μέσα σέ εισαγωγικά! Άπίστευτό τό πράγμα. Μά δν κανένας άμψι- 
βάλλει άς διαβάσει τί είπα στήν κριτική μου (3ο. ψύλλο, σ&λ. 8) καί τί λέγει ό κ· 
Μ. πώς εΐπα (5ο φύλλο. Σελ. 15 — 19 ).

Παρακάτω άναφέρω δτι ό ’ Αντλερ άρίζοντας τό ψυχικό όργανο ώς «κίνη
ση» χρησιμοποιεί τά έχτατικά στοιχεία τών φυσικών έπιστημών. (*)  Ό κ. Μ. έ- 
κατάλαβε τό άντίθετο. Ένόμισε ότι έγώ εΐμαι πού ζητώ νά έξηγηθοΰν τά ψυ
χολογικά φαινόμενα μέ τά στοιχεία τών φυσικών έπιστημών. Και καταγίνεται 
μέ τήν αναίρεση τής φανταστικής αύτής ιδέας. (**)

Προχωρώ κατόπιν καί διαπιστώνω δτι ή βιολογική τάση πρός δράση 
συγκρούεται μέ τήν άρχή τοΰ Καρνό(***)  Ό κ. Μ. άπαντά έπαναλαβαίνοντας 
έξη φορές δτι δέν τήν άναφέρω καί δτι πολλοί συνάδελφοι μου δέ θά τήν ζαί- 
ρουν. (*«">■ ’) Ο κ, /νγ τήν ζαίρει; Αύτό ρωτώ έγώ, "Αν ναί, γιατί δέν άπαντά 
στήν άντίρρησή μου; Άν δχι, άς μάθει, έστω καί κάπως όψιμα, δτι δέ μπορεί 
κανείς νά βασίζεται στή δική του τήν άγνοια γιά νά άναιρέσει τοΰ άλλου τό 
έπιχείρημα. Οπως καί νάναι τόσο τό καλύτερο πού ήρθε έτσι τό πράγμα για
τί θά έχω τήν εύχαρίστηση νά μιλήσω στό ερχόμενο άρθρο μου γιά τήν άρχή 
τοΰ Καρνό καί νά πληροφορήσω έτσι τόν κ. Μ. —κι’ έδώ κάπως όψιμα - δτι ή 
άρχή αύτή εΐναι τό σπουδαιότερο ίσως γεγονός στήν έπιστήμη κατά τόν πε· 
ρασμένον αιώνα, τό γεγονός πού είχε καί έχει τό μεγαλύτερον άντίχτυπο στή 
φιλοσοφία.

Εγραψα επίσης, ξεκινώντας άπό τις βιταλιστικές άπόψεις τοϋ "Αντλερ 
πάνω στήν εξέλιξη τών όργανισμών, πώς ή σκοπιμότητα συνίσταται κατ’ ού- 
σίαν στό νά λέμε δτι ένα φαινόμενο συμβαίνει επειδή έχει τάση νά συμβεϊ. 
Ο κ. Μ. μετατοπίζοντας τήν έννοιαν αύτήν άπό τή βιολογία στά συνειδητά 
ψυχολογικά φαινόμενα προσπαθεί νά κάμει πνεύμα καί λέγει: «Δηλαδή έπί 
παραδείγματι ό κ. Παυλίδης έγραψε κριτικήν. Ή κριτική αύτή ώς ψυχικόν 
Φαινόμενο ν συνέβη διότι είχε μέσα της ( ή κριτική ) τήν τάσιν νά 
συάβΠκ ( 5ο φύλλο, σ. 19 ). Έδώ πιά δέ χρειάζονται σχόλια. Γιατί άν μερι*  
κοί συνάδελφοί μου μπορεί νά μή ξαίρουν τήν άρχή τοΰ Καρνό δέν ύπάρχε' 
οδτε ένα; τόσο καθυστερημένος, πού δταν τοΰ μιλάμε γιά τή σκοπιμότητα! 
στό βιταλισμό, νά νομίζέι δτι πρόκειται γιά τή σκοπιμότητα στά συνειδητά ψυ' 
χολογικά φαινόμενα. Γιαυτό καί δέ χρειάζεται έδώ τίποτε νά προαβέσω, κα. 
μόνο τόν κ. Μ. θά παραπέμψω αχό «Λεξιλόγιο τής Φιλοσοφίας» τοϋ Α- 
Λαλάντ, στά άρθρα «φιναλιτέ», «φιναλίσμ» καί «βιταλίσμ», δπου θά βρει πολλά 
πράγματα στοιχειώδη βέβαια μά καί άπαραίτητοψ πού άν τά είχε ύπ’ δψη 
του δέ θά έγραφε αύτό τό.., άς τό ποΰμε εύφυολόγημα, πού άντέγραψα πα
ραπάνω.

Μέ τήν ίδια συστηματική παρερμηνεία ό κ. Μ. μέ παρουσιάζει ότι άρνιέ’ 
μαι τήν άλληλεγγύη καί τήν άδελφοσύνη. Κάθε άλλο. Μά δέ ξεχνώ δτι οί έν 
νοιες αύτές παίρνουν σέ κάθε περίσταση τήν άξια πού έχουν τά μέσα πού μ· 
αύτά θά πραγματοποιηθούν. Καί δποτε κάποιος ζητεί νά τις πραγματοποιήσε

(?) Μελέτη—-Κριτική, φύλλο 3ο, σ. 10, 
(**)  » » » 5ο. σ. 17.
(*·*)  » » » 3ο, α. 9
(**♦·)  » » » 5ο, σ. 16-17 

μέ μέσα ούτοπιστικά, τότε δέν είναι βέβαια οί έννοιες αύτές ούτοπίες, άλλά 
δ κάποιος αύτός ουτοπιστής.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει καϊ μέ τούς κοινωνολόγους τής Α. Ψ. πού, μέσο 
τής πέννας τοϋ κ. Μωραΐτη. μάς πληροφορούν ότι : «Ή σύστασις τής κοινω
νίας τών έθνών, τά διάφορα σύμφωνα φιλίαητ τό περί άφοπλιαηών, ή πρότα-· 
σις χρεοστασίου ύπό τοΰ Χοΰβερ καί άλλο παρόμοια γεγονότα εΐναι φανερά 
σημεία δτι έφθασεν ή ημέρα τής συνειδητής άνιδι οτελούςδιε- 
θνοϋς οικονομικής σ υ μ π ρ ά ξ ε ω ς » (*)

Τέτοιες κρίσεις άν τις άκούαμε άπό κανένα σχολαστικό δάσκαλο, άποξε· 
νωμένο σέ άπόκεντρο χωριό, θά γελούσαμε βέβαια συμπονετικά γιά τόν κα
λόν αύτόν άνθρωπο, πού είναι τόσο εύκολόπιστος. Μά καταντά τραΥικό νά 
μάς τά παρουσιάζουν σάν πορίσματα τάχα τής έπιστήμης. Ποιάς επιστήμης; Τής 
Ιστορίας μήπως: Όχι βέβαια, γιατί τά σύμφωνα τοΰ άφοπλισμοϋ δέν εΐναι 
πράγματα πρωτοφανέρωτα. "Αραγε τής κοινωνιολογιας; Οϋτε γιατί τις μορ
φές τής κοινωνίας και τις ιδέες πού έπικρΛτούν σέ κάθε τόπο καί καιρό, δέν 
τις είδαμε πουθενά νά ρυθμίζονται μέ νομοθετικά διατάγματα, μέ σύμφωνα, 
μέ συνέδρια. Γιαύτό καί οί ιδέες τής άδελφοσύνης, πού κοίτονται οτό χαρτο
βασίλειο τής κοινωνίας τών Έθνών, κουρελιάζονται σήμερα άπό κείνους πού 
βρήκαν στή βιομηχανία τοΰ πολέμου ένα μέσο κυριαρχίας οικονομικής.

Οδτε Ιστορία λοιπόν, οϋτε κοινωνιολογία, ρΰτε επιστήμη καμμιά υπάρχει 
κάτω άπό τά κοινωνιολογικά άποφθέγματα τής. Α. Ψ., καί μόνο μερικοί άν
θρωποι ύπάρχουν, μερικοί άντιπρόοωποι τής προχειρόλογης σκέψης τοΰ ξεπε
σμού, πού κοινωνιολογοΰν χωρίς Ιστορία καί ήθικολογοϋν χωρίς ψυχόλογία. 
Τό άποτέλεσμα εΐναι ότι οί αύτοσχεδιασμένοι-αύτοί σκαπανείς τοΰ μέλλοντος 
άντί νά καταγγέλλουν τί άνόσιο παρασκηνιακό παιγνίδι παίζεται εις βάρος τών 
δυστυχισμένων πού θά πληρώσουν- αύριο τό φόρο τοΰ αίματος, γίνονται συ
νεργάτες άκούσιοι τών επιτήδειων πού ζητούν νά ρίξουν στάχτη στά μάτια 
τών άφελών.

Καί δμως τό έργο τοΰ διανοουμένου καί τοΰ επιστήμονα πρέπει νά εΐναι 
έργο διαφωτισμού καί ξεσκεπάσματος. Μόνον δποιος νοιώθει τήν εύθύνη μιάς 
τέτοιας άποστολής έξυπηρετεϊ ταυτόχρονα καί τήν έπιστήμη μέ τή ζήτηση 
τής άλήθειας στή θεωρία, καί τήν ήθική μέ τή ζήτηση τής ειλικρίνειας στήν 
πράξη. Τότε καί οί έννοιες τής άδελφοσύνης καί τής άλληλεγγύης παύουν πιά 
νά είναι δασκαλίστικα ρητορικά σχήματα καί άποχτούν τό θετικόν έκείνο καί 
ζωντανό χαραχτήρα πού μάς τόν δίνει σέ κάθε μας προσπάθεια ή άγάπη 
πρός τή γνώση καί τήν άλήθεια.

Αύτά φτάνουν γιά τήν άπάντηση τοΰ κ. Μ. Ό άναγνώστης έκατάλαβε δτι 
δση έπιστημονικότητά τής λείπει, τόση έμπάθεια τής - περισσεύει. Ό κ, Μ. ξέ· 
χάσε δτι σκέψη πού δέν άνέχεται τήν άρνησή της είναι σκέψη τού ξεπεσμού. 
‘Ότι σκέψη πού φανατίζεται δταν.τή διαμφισβητοϋν εΐναι σκέφη πού δέ στέ
κεται σάν έπιστήμη. 'Όπλα τής έπιστήμης δέν εΐναι ό θυμός καί ή λοιδωρίες, 
μά ή άγάπη πρός τήν άλήθεια καί ή πνευματική λευτεριά.. Τίποτε άλλο. Καί 
τώραάς προχωρήσουμε σέ μιά καινούργια εξέταση τής ’Ατομικής Ψυχολογίας.

***
Εΐναι άνάγκη νά έξετασθούν κάπως άναλυτικώτερα τοδ "Αντλερ οί θεω

ρίες. δχι γιά τήν άξια τους τήν έπιστημονική. άλλά γιά τήν κοινωνική τους ση
μασία. Οί θεωρίες τοΰ "Αντλερ είναι Οι αντιπροσωπευτικοί τύποι τής σκέψης

(♦) Περιοδικό «’Ατομική Ψυχολογία», τεΰχός Ίο, ά.-14. · 
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του ξεπεσμού. Εϊναι μιά πισωδρόμηση πρός Τόν Ανθρωπομορφισμό και τόν Α
νιμισμό, δηλαδή σέ μορφές διανόησής περασμένες. Ή προχειρολογία της δέν 
εϊναι τυχαία, Αλλά .σύμπτωμα μιας κοινωνικής κατάστασηο πού δέν έπιτρέπει 
στόν Ανθρωπο νά σόεφθεϊ δημιουργικά.

Σήμερα θα έξετάσουμε τίς θεραπείες τοΰ "Αντλερ. Κατόπιν θά τίς συγκρί
νουμε μέ τά πορίσματά του, γιά νά δοΰμε αν μπορούμε άπό τίς πρώτες νά 
συμπέράνουμε γιά τήν όρθότητα τών δεύτερων. Γιά νά δοΰμε λοιπόν πώς γί
νονται οί θεραπείες θά άναφέρω δυό περιπτώσεις:

Α. Ή πρώτη είναι παρμένη άπό τό «Διεθνές Περιοδικό τής Ατομικήτ Ψυ' 
χολογίας» (*).  .

(*) Τεϋχος τοΰ Φλεβάρη 1925. Σελ. 56, άρθρο τής Μέϋ Τζάκομπς μέ τόν 
τίτλο: «’Ατομική Ψυχολογία καί κοινός νοΰς.»

(**)· ’Εδώ είναι ή κατάλληλη περίσταση νά παρατηρήσουμε δτι τό σπου
δαιότερο φιλοσοσοφικό σύστημα στή Γαλλία, τό σύστημα τυΰ Μπέρξον, χρω
στά τή μεγάλη του διάδοση πολύ περισσότερο στήν καλλιτεχνική του διατύ
πωση παρά στήν επιστημονική του άξια. Δύσκολα άντιστέκεται κανείς στήν 
ύποβλητική δύναμη μιας φράσης καλοστρωμένης.

Πρόκειται γιά ένα νόθο παιδάκι, ώς δέκα τριών χρόνων, έξυπνο, μά ίδιό 
τροπο καί εύερέθιστο. Οί θετοί του γονείς τοΰ είπαν νά μαζέψει ξύλα κι αυτό 
γιά ν’ άποφύγει προφασιζόταν πώς ήθελε νά διαβάσει καί πώς τοΰ πονοΰσε 
τό πόδι του. 'Επειδή λοιπόν συχνά δυσαρεστοΰσε έτσι τούς θετούς του γονείς, 
τό πήραν στήν άναλύτρια. Αύτή τό καθίζει κοντά της καί τοΰ λέγει: ( μετα
φράζω κατά λέξη): «Πές πώς άπέναντί σου κάθεται ένα παιδάκι μέ τό Ιδιο 
όνομα δπως κι’ έσύ. Είναι σάν κι’ έσένα. κάμνει δπως κάμνεις κΓ έσύ.... 
Κι' αύτό έτίρεπε νά κουβαλήσει ξύλα. Βέβαια θά προτιμούσε νά διαβάσει 
Όμως ξαίρει πώς κάποιος πρέπει νά τήν κάμει τούτη τή δουλειά κάί δέν τό 
νομίζει σωστό, δλα τά καλά νά τά έχει αύτό κι'δλά τά Ασχημα ή μητέρα του. 
"Επειτα, ξαίρει τό κάτω, κάτω πώς τά πόδια του δέν τοΰ πονούν δά καί τόσο 
πολύ πού νά μή μπορεί νά βάλει τά παπούτσια του Αν τό ήθελε στ’ Αληθινά. 
Ποιό άπό τά δυό · παιδιά . άγαπάς πιό πολύ; Μέ ποιό θάθελες πιό πολύ 
νά παίζεις;».

Κάθε μέρα τό παιδάκι τό πήγαιναν στήν άναλύτρια καί κάθε μέρα ή συ
νομιλία γινόταν σ’ αύτόν τόν τόνο. Κάποτε ή άναλύτρια τό ρώτησε πόσες· 
φορές έθύμωσε στό σπίτι. —«Μά δέ βρήκα τίποτε πού νά μέ κάμει νά θυμώ
σω»— «Τίποτε; Κι’ Αν έδοκίμαζες δέ θά μπορούσες νά βρεις;».

Μ’ αύτά κΓ άλλα παρόμοια πού παραλείπω, μέρωσε σιγά σιγά τό άνυ- 
πόταχτο παιδάκι. '■ '■

Ό τρόπος αύτός τής θεραπείας δέν είναι Αγνωστος σέ κανένα. ' Οποιος 
έδϊδαξε σέ σχολειό ξαίρει δτι τήν τάξη του μπορεί νά τή διαμοφώσει χωρίς 
πολύ μεγάλη δυσκολία, φτάνει νά κάμνει έντύπωση ό Ιδιος στούς μαθητές του 
καί νά βρίσκει σέ κάθε περίσταση τά κατάλληλα λόγια νά τούς πει. Τό ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τούς γονείς Απέναντι στά παιδιά τους, τό ίδιο καί σέ κάθε 
άνθρωπο στις σχέσεις του μέ τούς άλλους άνθρώπους. 'Υπάρχουν άνθρωποι πού 
Αμέσως σέ πείθουν καί άλλοι πού μόλις μιλήσουν σοΰ γεννούν τήν όρεξη νά 
κάμεις τό Αντίθετο.. Γιατί άραγε ; Μήπως συμβαίνει·οί πρώτοι νά μιλοΰν πάντα 
λογικά καί οί δεύτεροι πάντα παράλογα; Κάθε άλλο, γιατί στήν τέχνη τής πει. 
θώς ή λογική καί ή Αλήθεια έχουν-πολύ μικρή σημασία, ένώ Απεναντίας τό 
συναίσθημα έχει πολύ μεγάλη. 'Η τέχνη τής πειθώς έξαρτάται άπό τό συναί. 
σθημα Αγάπης, σεβασμού ή ύποβολής πού θά έμπνεύσει αύτός πού θέλει νά 
πείσει, σ'- έκεΐνον πού πρόκειται νά πεισθέΐ (*♦).  ’Ακόμη μεγαλύτερη σημασία 

έχει τό συναίσθημα δταν πρόκειται νά άποταθεϊ κανείς σέ νευρωτικούς ή ψυ
χοπαθείς, σέ άνθρώπους Αδυνάτους ή Ανερμάτιστους. Καί ή λογική, άν έχει 
μέτρια πέραση στούς άνθρώπους τούς ισορροπημένους, δέν έχει καμμιά στούς 
άνισορρόπους. Ποιό είναι λοιπόν τό κίνητρο πού θά τούς ξαναφέρει πίσω 
στήν ισορροπία; Τό συναίσθημα, ή ύποβολή. Ό άνισσόροπος γίνεται λογικός 
δχι μέ τή λογική άλλά μέ τήν ύπσβολή. Γιαυτό καί οί θεραπείες αύτοΰ τοΰ 
είδους γίνονται μέ τήν ύποβολή.

Ό πρώτος λοιπόν λόγος πού οί θεραπείες τοΰ "Αντλερ δέν ισχύουν ώς 
Απόδειξη τών πορισμάτων του είναι δτι κύριος παράγοντάς τους είναι ή ύπο
βολή. Τό δτι δηλαδή ένας ψυχοπαθής έδέχθηκε τίς ιδέες πού τοΰ υπέβαλε ό 
γιατρός του, δέ σημαίνει καθόλου πώς οί ιδέες αύτές πρέπει νά είναι Αλή
θειες έπιστημονικές, Μπορεί πολύ καλά νά είναι καί Ανοησίες. Και τέτοιες 
θά δοΰμε παρακάτω πολλές.

Μά ύπάρχει καί δεύτερος λόγος πολύ σπαιδαιότερος πού κάμνει ώστε οί 
θεραπείες νά μήν ισχύουν ώς μέσα Αποδειχτικά τών θεωριών "Αντλερ, Είτε 
δεχόμαστε τήν υποβολή πού προανέφερα, είτε, είτε δέν τή δεχόμαστε, τό γε
γονός είναι δτι ξεκινώντας άπό τή θεραπεία ύπάρχει τόση τόση άπόσταση 
γιά νά φτάσουμε στή θεωρία πού πρόκειται νά Αποδειχτεί, ώστε δέ μπορεί 
νά έγκατασταθεΐ μεταξύ τους σχέση αίτιας—Αποτελέσματος.

"Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τήν περίπτωτη τοΰ παιδιοΰ πού προαναφέ- 
ραμε καί όσες άλλες θέλετε μαζύ. ΚΓ άπό τήν άλλη άς πάρουμε τά γενικά 
πορίσματα τοΰ "Αντλερ, τήν όρμή τοΰ έγώ, τή σκοπιμότητα, τόν όρισμό πού 
δίνει στό ψυχικό όργανο. Ό "Αντλερ λοιπόν μάς βεβαιώνει δτι άφοΰ οί θερα
πείες του έπιτυχαίνουν, άρα καί οί θεωρίες του αύτές είναι σωστές.

Αύτό είναι μιά μεγάλη, μά πάρα πολύ μεγάλη Ανακρίβεια.
Δέν ύπάρχει καμμιά θεραπεία στόν κόσμο πού νά μπορεί νά μάς πείσειδτι 

ή έννοια τής ψυχής συμβιβάζεται μέ τήν έννοια τής κίνησης.Έκεϊνος μόνο θά 
μάς έπειθ-,πού θά κατάφερνε νά μάς δείξει δτι μποροΰυε νά νοήσουμε τήν κί
νηση ξέχωρα άπό τήν έχττση. Ένν εΐται πώς ή λύση ένός τέτοιου προβλή
ματος βρίσκεται στή σύγκριση τών πορισμάτων τής Ψυχολογίας, μέ τά πορί
σματα τής θεωρητικής Φυσικής. Δέν έχει τίποτε νά κάμει μέ τις θερα
πείες.

Γιά τόν ίδιο λόγο, κΓ άν άκόμη ή Α. Ψ. έγιάτοευε δλους τούς νευρωτι
κούς στήν ύφήλιο. δέ θά είχε τό δ'καίωμα νά πει πώς ό άδλερικός βιταλι
σμός είναι θεωρία σωστή ή τουλάχιστο γόνιμη. Αύτό θά μάς τό έδειχνε μό
νο ή Ιστορία τής Βιολογίας. Άν δηλαδή ό Adler μάς έλεγε τί όρίζοντες ά
νοιξε ό βιταλισμός στόν καιρό τόν περασμένο καί τί άλλους μπορεί ν’ Ανοί
ξει στό μελλούμενο. ΚΓ έδώ οί θεραπείες δέν έχόυν 'τίποτε νά μας ποΰν.

Γιά τόν ίδιο πάλι λόγο καμμιά θεραπεία δέν είναι σέ θέση νά μάς δεί
ξει άν κίνητρο τοΰ ψυχικού βίου είναι ή libido τοΰ Freud ή ή όρμή τοΰ έγώ 
τοΰ Adler. Αύτό θά μάς τό δείξει ή έρευνα—πού θά τήν κάμουμε καί μείς 
σέ άλλο μας άρθρο -τών γνωσεολογικών προϋποθέσεων τής κάθε μιας. ΚΓ 
έδώ οί θεραπείες πάλι τίποτα δέ θά μάς ποΰν.

Τό ίδιο συμβαίνει καί γιά τό ζήτημα άν τό συναίσθημα τής μειονεχτι- 
κότητας είναι πρωτογέννητο ή δευτερογέννητο, τό ίδιο γιά τήν έννοια πού 
έσχημάτισε ή Α. Ψ. γιά τό νόημα τής ζωής, τό ίδιο γιά τόν όρισμό πού 
δίνει στό αύτοθέλητο, τό ίδιο τέλος γιά κάθε γενικό πρόβλημα πού Απαιτεί 
νΑ συγκεντρωθούν πολλών έπιστημών τά πορίσματα.

"Ωστε λοιπόν δέν μποροΰμε νά ξεκινήσουμέ άπό τίς θεραπείες καί νά 



14 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΡΙΤΙΚΗ 15

φτάσουμε τά γενικά πορίσματα πού στέκουν στή βάση του Άδλερισμοϋ. Ό 
Adler γιά νά τά άποδείξει έπικαλεϊται μέσα πού δέν ίσχύουν. Καί τά μέσα 
έκεϊνα hoc θά ϊσχυαν τά άγνοεί.

Β'

νΑς άναφέρουμε καί μιά δεύτερη περίπτωση (*)  γιά νά δούμε τί άξια έχουν 
οί διαγνώσεις τοϋ Adler. Αύτό θά μας έπιτρέψει κατόπιν νά κάμουμε με
ρικές συμπληρωματικές κρίσεις γιά τήν άποδειχτική τους άξία.

(*) A. Adler : Le Temperament Nerveux (Payot 1926) Σελ 128—136

Ό νευρασθενικός πού πρόκειται τώρα νά μας άπασχολήσει ήταν γιός 
ένός έγωιστή καί τυραννικού. Εΐχε πολλές άδερφές καί κανένα άδέρφι. Κι’ 
έπειδή έννοιωθε βαριά τήν πίεση τής πατρικής αύθαιρεσίας, άφοσιώθηκε όλό· 
ψυχα στή μάνα του καί τΙς άδ:ρφές τσυ. Ή προσκόλλησή του σ’ αύτές έ
φτανε σέ σημείο τέτοιο, πού συχνά αίμομιχτικοί έφιάλτες τόν τυραννοϋσαν. 
'Όμως άπέναντι στίς γυναίκες τές ξένες ήταν βάρβαρος, σαδιστής. Τίς χτυ
πούσε καί τΙς δάγκανε. Προσπαθούσε μέ κάθε τοόπο νά τΙς έξευτελίζει. Τήν 
ίδια στάση έδειχνε καί σ’ δλους τούς τριγυρινούς του. Χαιρόταν νά τούς κα
κομεταχειρίζεται. '’Ήταν άκόμη καί φοβερά φιλάργυρος. Τέλος έπασχε άπό 
άγοραφοβία καί βασανιζόταν άπό ιδέες αύτοχτονίας.

Φυσικά του μειονεχτήματα : Κρυπτορχιδία, άνικανότητα, έντερικές δια
ταραχές.

Ζητείται τώρα νά μάθουμε γιατί ό άνθρωπος αύτός ήταν τόσο φιλάργυ
ρος, γιατί έπασχε άπό άνικανότητα καί άγοραφοβία, γιατί μέ τΙς άδερφές του 
ήταν τόσο τρυφερός καί μέ τόν άλλο κόσμο τόσο βάρβαρος. ’Από τή διά
γνωση τοϋ Adler μεταφράζω λέξη πρός λέξη τά κυριώτερά της σημεία :

α) φιλαργυρία παρουσιάζεται ό'χι μόνο σάν οικοδόμημα δευτερογέν- 
νητο μέ σκοπό νά άντιστα&μίσει τό συναίσ&ημα της κατωτερότητας, μά επί
σης και προ πάντων σάν ένα τέχνασμα στήν υπηρεσία τής τάσης προς τήν α
σφάλεια*  (Σελ. 128 στ. 25 28).

Σημειώνουυε λοιπόν δτι έγινε φιλάργυρος άπό άντίδραση πρός τό συ 
ναίσθημα τής μειονεχτικότητσς πού ένοιωθε μπροστά στόν τυραννικό του πα_ 
τέρα. Ίή φιλαργυρια μάς τήν παρουσιάζει ό Adler ώς μέοον επιβολής. Προ 
χωρούμε :

β) «Ά*  λογαριάσουμε μέ τι τρόπο αντιλαμβανόταν τήν ερωτική ζωή (δηλ. 
ώς έξοδο) ή ύπερβρλική του φιλαργυρία έπρεπεν άλά-δεστα νά τόν εμποδίσει 
άπό τό νά ριχτεί σέ περιπέτειες πού &ά τόν απορροφούσαν ^άυα πολύ». (Σ. 
131 στ. 28-30).

Τώρα βλέπουμε τά άπότελέσματα τής φιλαογυρίας. Επειδή εϊναι φιλάρ. 
γύρος άποφεύγει τίς -γυναίκες καί τό έξοδό τους. Προχωρούμε :

γ) φόβος τής γυναίκας ... ξαναβρισκόταν στά υπερβολικά προφυλα
χτικά μέτρα πού έπαιρνε ενάντια στις γυναίκες καί στό εξαιρετικό δυνάμωμα 
τής δυσπιστίας του καί τής φι αργυρίας, πού τίς έβλεπε σά φραγμούς ενάντια σέ 
κά&ε παραφορά, σάν επιχειρήματα κατάλληλα γιά ιά δικαιολογήσουν τό κά&ε 
τι*  (Σ. 132 στ. 20-28).

Έδώ συμβοΛνει τό άντίθετο άπό τό (β) : Ό άρρωστος γίνεται φιλάργυ
ρος έπειδή φοβάται τ?ς γυναίκες. Προηγουμένως ή φιλαργυρία ήταν τό αϊ· 

τιο τοϋ φόβου τών γυναικών. Τώρα ή φιλαργυρία εϊναι τό άποτέλεσμα τοϋ 
φόβου τών γυναικών.

"Ας προχωρήσουμε άκόμη γιά νά δούμε ποιά είναι ή στάση του άπέ- 
ναντι στίς γυναίκες καί σέ τί πρέπει ν’ άποδώσουμε τήν άνικανότητά του :

δ) «Έζητούοε κατά προτίμηση νά ξελογιάζει γυναίκες παντρεμένες γιά νά 
τίς απογοητεύει μέ τήν ανικανότητά του» (Σ. 130 ςτ. 19-21).

έ) «Δέν εδυσκολευτήκαμέ ν' αποδείξουμε πώς καί ή ανικανότητα τού χρησί 
μευε ώς μέσο γιά ν' αποφεύγει τίς ερωτικές παραφορές, τήν υποταγή ςέ μιά γυναίκα 
(Σ. 130, στ. 31-34), "Ωστε τΙς γυναίκες τίς έπιζητεΐ έπειδή εϊναι άνίκανος (γιά 
νά τΙς άπογοητέψει) μά καί τΙς άποφεύγει έπειδή εϊναι άνίκανος. Καί κάτι 
άλλο : "Ο,τι συμβαίνει σήμερα μέ τίς άπεργίες τής πείνας, έτσι καί στόν άρ
ρωστον αύτόν ή άνικανότητα εϊναι μιά προσπάθεια έπιβολής μέ μέσο τήν ά- 
ποχή.

Προχωρούμε :
Τ) «Έφοβόταν τό Ίΐιό πολύ (κι9 άπό τού λόγους δλους πού τόν έσπρω

χνα'» νά φυλάγεται άπό τίς γυναίκες αύτός ήταν βέβαια ό πιό βα&ύς) μή δοκι
μάσει στόν έρωτα καί στό γάμο άπογοητέψεις πού ·&ά μπορούσε νά τίς άποδώ- 
σει στήν έλλειψη άνδρικότητας» (Σ. 131 στ. 18-21).

Άς συγκεφαλαιώσουμε τις 3 τελευταίες φράσεις Στήν (ε) έμάθαμε δτι ή 
άνικανότητα εϊναι τό μέσο πού μ’ αύτό άποφεύγει τΙς γυναίκες. Στή (δ) δτι ή 
άνικανότητα εϊναι ή αιτία πού τΙς επιζητεί Στή (Τ') δτι ή άνκανότητα εϊναι ή 
αιτία πού τίς άποφεύγει.

Άς ρίξουμε τώρα μιά ματιά στις έρμηνείες τών όνείρων. Ό ίδιος αύτός 
άρρωστος του Adler είδε τό έξής όνειρο : «Είμαι έμπορος άρχαιοτήτ^ν στή 
Βιέννη στή Γερμανία ή στή Γαλλία. Μά είμαι υποχρεωμένος νά άγοράζω και
νούργια αντικείμενα πού κατόπιν τά πλύνω. “Ετσι έρχεται πιό φτηνά. Μετά 
τήν πλύση τά άντικείμενα ξαναπαίρνουν τήν δψη τών παλιών» (Σελ. 144). Νά 
καί ή έρμηνεία του Adler :

«.Τά καινούργια άντικείμενα» σημαίνουν μιά καινούργια δύναμη έν άντι&έ- 
σει πρός τίς «αρχαιότητες*  δηλαδή πρός τήν άνικανότητά του πού κανείς σέ 
καμμιά χώρα δέ μπόρεσε ά*όμη  νά τή γιατρέψει».

Εδώ παρατηρούμε μιά διπλή παρερμηνεία : Τά καινούργια άντικείμενα 
πού στό όνειρο τοϋ άρρωστου πλύνονται δέ μπορεί νά σημαίνουν καινούρ
για δύναμη, πού αύτή δέν έχει άνάγκη άπό πλύσιμο, δηλ. άπό θεραπεία. Καί 
τά παλιά άντικείμενα πού στό όνειρο δέν πλύνονται, δέν μπορεί νά εϊναι ή 
άνικανότητα, πού άπεναντίας ό άρρωστος προσπαθεί νά τήν πλύνει.

Τό άστεΐο εϊναι δτι παρακάτω (Σελ 135 στ. 26)· ό Adler ξεχνά δτι τά 
«νέα άντικείμενα» τά έξόγησε «νέα δύναμη» καί γράφει t Θέ ει (ό άρρωστος) 
νά πλύνει δηλαδή νά άπαλλαγεΐ άπό τίς καινούργιες ριπές του». "Ωστε λοιπόν 
τά άντικείμενα πού πλύνονται καί πού έσήμαιναν στή σελ. 134 «καινούργια 
δύναμη», σημαίνουν στή σελ. 135 «καινοΰργες ροπές»

Μιά τελευταία παρατήρηση πάνω στήν έξήγηση πού δίνει ό Adler στή 
φράση τοΰ όνείρου «έτσι έρχεται πιό φθηνά»: Οί λέξεις «έτσι έρχεται πιό 
φ^ηνά« άνάγονται . . στό φόβο τού εξόδου πού τόν περιμένει δταν &ά ξανα- 
βρει τήν γεννητήσια ικανότητά του» (Σελ, 134). Μά τότε ό άρρωστος θά έλεγε 
άκριβώτερα, όχι φθηνότερα!

Συμπληρώνουμε τώρα τή διάγνωση :
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Α. Φιλαργυρία.

Βάση τό συναίσθημα τής μειονεχτικότητας. Ό άρρωστος άντιδρά καί γί
νεται φυλάργηρος. Ή φιλαργυρία εΐναι μέσον έπιβολής.

Επειδή λοιπόν εΐναι φιλάργυρος γιαυτό τίς φοβάται (β). Μά καί έγινε 
φιλάργυρος έπειδή φοβάται τΙς γυναίκες (γ) "Ωστε ή φιλαργυρία του εΐναι 
αι-ία τοΰ φόβού τών γυναικών καί αποτέλεσμα πάλι τοϋ φόβου τών γυ
ναικών.

Β. ’Ανικανότητα.

Έπειεή εΐναι άνίκανος άποφεόγει τίς γυναίκες (5). Μά καί τις έπιζητε- 
πάλιν έπειδή εΐναι άνίκανος (δ). Ώστε πρώτο άποτέλεσμα τής άνικανότητας 
εΐναι δτι τΙς γυναίκες καί άποφεόγει καί τΙς έπιζητεΐ.

Γιατί δμως νά τίς έπιζητεΐ; Εΐναι γιατί θέλει μέ τήν άνικανότητά του νά 
τίς άπογοητέψει (δ). Μά μέ τήν άνικανότητά του θέλει καί νά τίς κυριαρχή- 
(ε). Δεύτερον λοιπόν άποτέλεσμα τής άνικανότητας εΐναι δτι μ’ αύτήν καί ά· 
πογοητεύει τίς γυναίκες καί έπιβάλλεται σ’ αύτές.
Γ, Φόβος τών γυναικών.
Μά γιατί άραγε νά φοβάται τίς γυναίκες; Γιατί εΐναι άνίκανος (4). Μά καί 
έγινε άνίκανος έπειδή τίς φοβάται (ε). ‘Επομένως ό φόβος τών γυναικών είναι 
άποτέλεσμα τής άνικανότητας καί αίτία τής άνικανότητας. Άλλά δπως είπα 
με (β) τίς γυναίκες τίς φοβάται έπίσης έπειδή εΐναι φιλάργυρος. Καί έτσι ξα- 
ναστρέφουμε στό Ιδιο μοτίβο. Γιατί, καθώς είδαμε, έγινε φιλάργυρος έπειδή 
φοβάται τίς γυναίκες (γ),καί τίς φοβάται έπειδή εΐναι άνίκανος καί έγινε άνί- 
κανος έπειδή τίς φοβάται.

Αύτές είνε οί διαγνώσεις τοΰ Adler. Τό συμπέρασμα θ’ άφήσω νά τό 
πεϊ ό Fr. Wittels, πού ήταν συνάδελφος τοΰ Adier καί συμμαθητής του κον
τά st0 FYeud :

«Ό Adler.... δεν ήξαιρε νά αναλύσει. Τά γ γονότα τής ασυνείδητης διανοη
τικής ζωής μέ δυσκολία τά ζύγωνε. Τις ερμηνείες του στά όνειρα μπορούσαν πο
λύ συχνά νά τις διορθώσουν και πρόσωπα ξένα. Και δταν καταγινόταν μέ άρρώ· 
στους σπάνια εισχωρούσε ώς τίς χωρίς πού ό Freud καί πολλοί μαθητές του 
τίς έφταναν τακτικά» (') c

ΟΙ κρίσεις αύτές τοΰ Wittels έπήγασαν άπό τήν έπαφή του μέ τόν 
Adler. Εμείς ξεκινήσαμε άπό άφετηρίες όλότελα διαφορετικές καί καταλή
γουμε στά ίδια συμπεράσματα. Είδαμε καί μεΐς δτι τίς έρμηνεΐες τοΰ Adler 
στά όνειρα καί ξένου μποροΰν νά τίς διορθώσουν. 'Ότι οί άναλύσεις της εΐ
ναι στριφογυρίσματα γύρω άπό τό Ιδιο σημείο. Ταυτολογίες. Τούς λείπει ή 
δημιουργική πνοή.

Τώρα πού ξαίρουμε πόσο άσήμαντο εΐναι τό έπιστημονικό περιεχόμενο 
τών διαγνώσεων- τοΰ Adler, μποροΰμε νά ξαναγυρίσουμε σέ δσα είπαμε πα
ραπάνω γιά τήν ύποβολή. Νοιώθουμε πιά όλοκάθαρα δτι συντελεστής τής 
θεραπείας δέ μπορεί βέβαια νά είναι ή φανταστική άλήθεια τής διάγνωσης 
άλλά ή δύναμη τοΰ συναισθήματος καί ή έπίδραση τής ύποβολής.

Ό Adler τΙς ιδέες του τΙς ύποβάλλει στόν άρρωστό του. Τόν κάμνει νά 

παραδεχθεί πώς ή άρρώστεια του κρύβει μιά τάση κυριαρχική. Ό άρρω
στος, πού δέ νοιώθει άπό γνωσιολογικά προβλήματα, πού ή ψυχική του άρ- 
ρώστεια τοΰ έφραξε κάθε άντικειμενικότητα, πολύ συχνά τίς πιστεύει τοΰ γι- 
ατροΰ του τΙς θεωρίες. Γιατί νά μήν τίς πιστέψει, αύτός ό άδύνατος καί ά- 
νερμάτιστος, άφοΰ καί άνθρωποι σοβαροί τίς πιστεύουν καί τίς θαυμάζουν 
καί βγάζουν περιοδικά Γιά νά τΙς διαδόσουν : Άπό τή στιγμή λοιπόν πού ό 
άρρωστος πάρει πιά στά σοβαρά δτι κάθε του πράξη φανερώνει μιάν άσυ- 
νείδητη τάση κυριαρχίας, άρχίζει κοί άντιδρά. 'Υποτάσσεται σάν τό άνυπό 
ταχτο παιδάκι τής May lacobs (*).  Γιατρεύεται.

(’) Fr. Wittels : Freud (Alean 1925) Σελ. 1927.

Γιατρεύτηκε λοιπόν ό άρρωστος έπειδή πίστεψε. Κι’ έρχεται τώρα ό 
Adler καί ζητεί νά πιστέψουμε καί μεΐς έπειδή πίστεψαν οί άρρωστοί του. 
Ζητεί, τήν υποκειμενική πίστη τών νευρωτικών, τών ψυχοπαθών καί τών άνι- 
σορρόπων νά τή θεωρήσουμε γιά άντικειμενικό κριτήριο τής άλήθειας. Νά 
κΓ ένα παράδειγμα τρανταχτό : Ή Α. Ψ. άνακάλυψε τά δαιμονικά καί υλι
στικά στοιχεία τής ζωής. Ό κ. Μ. τά έξέθεσε σ’ ένα του άρθρο μέ τόν τί
τλο : «Τύ δαιμονικόν καί ύλιστικόν έν τή ζωή».

Σχεδόν ταυτόχρονα τά άνακάλυψε καί κάποιος χασισοαανής τοΰ δημό
σιου ψυχιατρείου καί τά έκθέθει σέ μιά του έπιστολή πού άρχίζει έτσι ; «Βε- 
βαιώ μέ τόν κατηγορηματικώτερον τρόπον, ότι τό χασίς δίδει εις την έκφυλ· ν 
σημερινήν κοινωνίαν τάσεις σατανισμοΰ, δηλαδή διεγείρει τόν πνευματικόν υμένα 
τού εγκεφάλου μέχρι τών αδύτων τού απείρου ...» κτλ.

Ό κ. Μωραΐτης δημοσιεύει όλόκληρη τήν έπιστολή καί συμπεραίνει : ι-) 
«Είς τάτ εκφράσεις τού γράψαντος ψυχοπαθούς φαίνεται όντως σαφώς το δαι
μονικόν ιδεώδες καθώς και τό υλιστικόν».

Σ’ αύτό τό παράδειγμα φαίνεται ή άποδειχτική μέθοδο τής Α. Ψ. 'Υπο
βάλλουμε στόν ψυχοπαθή μερικές ιδέες. Ό ψυχοπαθής τίς έπίστεψε. Άρα οί 
ιδέες εΐναι σωστές. Έπίστεψε δτι κάθε του πράξη ύποδηλώνει μιάν άσυνεί- 
δητη τάση πρός κυριαρχία. Άρα ή τάση πρός κυριαρχία εΐναι τό κίνητρο τής 
ζωής. Έπίστεψε δ,τι τοΰ είπαμε. Άρα δ,τι τοΰ είπαμε εΐναι άτράνταχτη 
άλήθεια έπιστημονική. Ποτέ ώς τά τώρα ή έννοια τής άπόδειξης στήν έπι- 
στήαη δέν έιταθε μεγαλύτερο ξεπεσμό. Τόν Adler στό σημείο αύτό δέν τόν 
ξεπέρασε κανείς.

Άς μάς έπιτραπεϊ τώρα νά άνακεφαλαιώσουμε δσα παραπάνω είπαμε.
Σκοπός μας ήταν νά έξετάσουμε άν μποοεΐ ή δχι ή σχολή τοΰ Adler 

νά βασίζεται στίς θεραπείες τών νευρωτικών γιά νά ύποστηρίξει τά γενικά 
της συμπεράσματα, τά σχετικά μέ τήν όρμή τοΰ έγώ, τό ψυχικό όργανο καί 
τήν πρωταρχικότητα τοΰ συναισθήματος τής;μειονεκτικότητας, κτλ.

Τό συμπέρασμά μας ήταν δπ δέ μπορεί, γιά τούς εξής λόγους :
1) Γιατί σέ θεραπείες εΐναι μιά μερική περίπτωση τής τέχνης τοΰ’πεί- 

θειν. Άλλά καθώς έξηγήσαμε ό κύριος συντελεστής τής πειθώς δέν εΐναι ή 
λογικότητα τών Ιδεών πού ύποστηρίςει κανείς (λογικότητα πού ό ψυχοπαθής 
δέν εΐναι σέ θέση νά τήν κρίνει) άλλά ή ύποβολή. Επομένως τό δτι έπί
στεψε ένας ψυχοπαθής δέ σημαίνει καθόλου πώς ιί ιδέες πού πίστεψε εΐναι 
σωστές άλλά μόνο δτι ή ύποβολή έπέτυχε.

(‘) Βλέπε παραπάνω.
(8) 2ο ΤεΟχος Περιοδικού ή «Ατομική Ψυχολογία
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2) Γιατί, δπως είδαμε, οί διαγνώσεις τοΰ Adler δέν έχουν σοβαρό έπι
στημονικό περιεχόμενο- Επομένως συντελεστής τής θεραπείας δέ μπορεί νά 
είναι άνύπαρχτο έπιστημονικό περιεχόμενο τής διάγνωσης, άλλά κάποιος άλ
λος παράγοντας : Τό συναίσθημα ή ή υποβολή.

3) ’Ανεξάρτητα άπό τό ζήτημα τής ύποβολής παρετηρήσαμε δτι υπάρχει 
τόση άπόσταση άπό τής θεραπείας τής Α. Ψ. ώς τά γενικά της πορίσματα 
πού δέν είναι δυνατό άπό τϊς πρώτες νά βγάλουμε κανένα συμπέρασμα γιά 
τά δεύτερα. Ο Adler δταν έπικαλε'ται τις θεραπείες του, έπικαλεϊται μέσα 
πού Ισχυουν μόνον ώς άποδείξεις τής ύποβολής, μά πού δέν ισχύουν καθό
λου ώς άποδείξεις τών θεωριών του. ’Από τήν άλλη μεριά τϊς άποδείξεις 
έκεΐνες πού θά ϊσχυαν, τΙς άγνοεΐ όλότελα.

4) Τελειώνοντας παρετηρήσαμε δτι ή άπαίτηση τής Α. Ψ. νά βασισθοΰμε 
στίς θεραπείες της είναι πάρα πολύ παράξενο. Ό Adler ζητεί νά πιστέψουμε 
μερικές θεωρίες γιά μόνο τό λόγο πού τϊς πίστεψαν οί άνισόρροποι πού γε
μίζουν τΙς κάμαρες τών ψυχιατρείων, πράγμα πού φανερώνει σέ τί ξεπεσμό 
έφτασε στήν Α. ψ. ή έννοια τής έπιστημονικής άπόδειξης.

Στό έρχόμενο άρθρο μας θά μιλήσουμε δχι πιά γιά τις θεραπείες τής Α. 
Ψ , άλλά γιά τά πορίσματα πού ή Α. νομίζει δτι βγαίνουν άπό τις θεραπείες 
της. Καί θά προσπαθήσουμε νά βρούμε τοΰ καθενός τις γνωσιολογικές προϋ
ποθέσεις.

__________________________  Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Κ ρ ι τ ι κ ή

Κ. Βάρναλη . <Τό Φώς πού καίει»

τιλήψεων γιά τήν τέχνη. Ό Β. άνήκοντας στόν ένα προσπαθεί, δχι μόνο έ- 
κείνου τό ιδανικό νά έκφράση μέ τό έργο του, άλλά νά συλλάβη σύγχρονα 
αύτή τή διαμάχη τους πλατειά, φιλοσοφικά, καί νά τήν μετουσιώση σέ καλ
λιτεχνικό έργο. Τοϋτο δέν είναι άσχετο μέ τήν προσωπικότητά του άπό κάθε 
άποψη, Καθώς δέν είναι άσχετο καί τό δτι μάς παρουσιάζεται σέ πολλά ση
μεία τό έργο του σάν πιστό άντίγραφο τής άντικειμενικής άντίφασης κι ά- 
νήκει καί στούς -δυό κόσμους.

Τό «Φώς πού καίει» βγήκε γιά πρώτη φορά στά 1922 καί γιά δεύτερη στά 
1933. Στό μεταξύ τά δυό άλλα έργα του οί «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» καί ή 
«’Απολογία τοΰ Σωκράτη». Ή β’ έκδοση ξαναπλασμένη άπ άρχής μέχρι τέ
λους είναι μορφικά άλλά καί άπό περιεχόμενο σέ πολλά σημεία διαφορε
τική. "Ενας παραλληλισμός θά είχε πολλή σκοπιμότητα καθώς καί ή συσχέ- 
τιση τ'Ο έργου αύτοΰ μέ τ’ άλλα γιά νά όλοκληρωθή ή εικόνα του· κι άσφα- 
λώς κάποτε θά γίνη.

Τό βιβλίο άποτελοΰν τρία μέρη καί ό πρόλονος. Στό λυρικό κομμάτι 
πού προλογίζει ίσως δλο του τό έργο, ό ποιητής μιλάει στή θάλασσα τόν 
«παντοτεινό έρωτά» του. Νά γινόταν νά τόν έπαιρνε «πάνω στούς Ανθισμέ- 
νους κόρφους της» μακρυά άπό τή μαύρη τούτη κόλαση, μακρυά πολύ κι 
άπό τούς μαύρους κολασμένους». Δέν είναι μονάχα γιά νά μάς δείξη τή 
φρίκη τής κόλασης μά καί τούς μύχιους πόθους του ... ποφελθέτω τό ποτή- 
ριον. Ξεχωρίζει ό πόθος του νάτανε τραγουδιστής άγαπητικός τής θάλασ
σας. Μά βρίσκεται μέσα στήν κόλαση. Έτσι δικαιολογεί καί τή βιαιότητα 
καί τό καταλυτικό τοΰ έργου του. Είναι ένα άπό τά πολλά πλούσια σέ λυ
ρισμό καί συναισθήματα κομμάτια τοΰ έργου του.

Τό πρώτο μέρος ό Μονόλογος τοΰ Μώμου είναι πεζό ’Επιγράφεται έτσι 
γιατί δπως μαθαίνομε στό τέλος του είναι τό ξέσπασμα τοΰ στοχασμοΰ τοΰ 
Μώμου—ποιητή, πού μοιράζει τόν έαυτό του σέ λονής άντίθετα σύμβολα 
καί τά βάζει νά μαλλώνουνε. Στοχάζεται καθισμένος πάνω σ’ ένα συμβο
λικό τεράστιο γεφύρι πού «δένει τά περασμένα μέ τά μελλούμενα» ένώ χα
ράζει τό φεγγάρι. Ή φιλονικία αύτή τών συμβόλων μέσα στό νοΰ τοΰ Μώ
μου, ή σύγκρουση τών άντ(θ=των άντιλήψεων, έχει Τρίσ κύρια πρόσωπα. Η 
Μάνα γής καί τ’ Αηδόνι θά παρουσιαστούν, κείνη γιά ν’ Αγανάχτήση πώς, 
ένώ γεννάει καρπίζει καί λουλουδίζει γιά δλα τά παιδιά της, τή χαίρονται 
λίγοι- καί κείνο σά σύμβολο τής όιιορφιάς καί τής χαράς στή φύση. Τά τρία 
πρόσωπα, πού καθένα έχει τήν άποψή του γιά τά μεγάλα προβλήματα (τής 
Ανθρώπινης εύτυχίας, τοΰ ρόλου τής θρησκείας) συμβολίζουν ή καλλίτερα 
Αντιπροσωπεύουν ό Προμηθέας τήν έλληνολατινική κοσμοθεωρία ό ΊηστΟς 
τή χριστιανική ό Μώμος τήν ύλισπκή. Στό ζήτημα τής θρησκείας θέλει νά 
άποδείξη πώς κι οί δυό έπαιξαν τόν ϊκιο ρόλο—άπό Αντίθετο δρόμο -νιά τήν 
Αδικία πού κρατεί μέσα στή γη- πώς δέν είναι παρά είδωλα τών άνθρώπων 
πού πρέπει νά λυτρωθούν. Τήν εύτυχία δέν τή.ν θεωρεί δυνατή «δσο ή πηγή 
τοΰ καχοΰ, ή άνισόΓητα, ύπάρχει» (ο. 24) Σύχρονα μάς δίνει σέ γενικές γραμ 
μές τά χαραχτηρισπκά καθεμιάς άντίληψης. Ο Προμηθέας ζωγραφίζεται σάν 
έγωϊστής, πού δέν Αναγνωρίζει παρά τό δίκιο τοΰ ισχυρότερου—τό παβάλ- 
λητο τών δυνατών τή; γής δπως τό λέει σέ πολλά σημεία—δογματικός θεός 
τής λογικής, μέ Ανθρώπινες Αδυναμίες καί πάθη (βλΑστημΑ τους καί σύ καί 
φτύνε τους σ. 17, έμένα υέ καρφώνανε πολλοί θεοί μαζύ σ. 18) πού περιμένει 
νά έκδικηθή κλπ. Ή μέθοδος ή δική του είναι «έτσι θέλω έγώ ό Αφέντης». Ό

Γιά τή σωστή έξήγηοη καί κατανόηση τών έργων τής τέχνης πρέπει νά 
ξεκινάμε άπό τήν άρχή, πώς καμμιά πνευματική έκδήλωση τοΰ άνθρώπου 
δέν είναι δξω άπό ώρισμένα σύνορα : ’Αντικειμενικοί δροι κατευθύνουν τά 
ιδεολογικά ρεύματα καί διαμορφώνουν τά ιδανικά κάθε έποχής- Ένα έργο 
τέχνης, μέ τή σφραγίδα ώς ένα μέτρο τής άτομικότητας τοΰ καλλιτέχνη—πού 
δέν είναι άνεξάρτητη άπό τό περιβάλλον του—κι αύτή—άντικαθρεφτίζει τήν 
έποχή πού έγινε. Εξω άπό τή μέθοδο αύτή ώς τώρα, ό έρμηνευτής ένός έρ
γου τής τέχνης μάς περιέγραφε μόνον ένα γεγονός μέ βάση τήν προσωπική 
του έντύπωση μόνον ή σφαλερά καί δίχως τήν δικαιολογία του.

Τό έργο λοιπόν τοΰ Κώστα Βάρναλη σάν έργο σημερινό πρέπει νάναι, 
σύμφωνα μέ τήν παραπάνω άρχή. τό άντικαθρέφτισμα τής σημερινής πραγ
ματικότητας, τής θέσης πού ό τεχνίτης—αιτιολογημένα πάντοτε— παίρνει άπέ- 
ντντί της καί τής δύναμής του νά τήν άποδώση αίσθητικύ. Τό ίδιο καί ένα 
άλλο έργο σύγχρονο ΟΙ άντιθέσεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στά σύγχρονα 
έργα καί τά κατατάσσουν σέ δυό μεγάλες κατηγορίες, έχουν αιτία τή διαφο
ρετική δψη μέ τήν όποια παρουσιάζεται ή πραγματικότητα αύτή στά μάτια 
τοΰ- καθενός τεχνίτη. Πάντοτε δμως σέ δλα δέν ύπάρχει τίποτα έντελώς ξέ
νο. Δυό κόσμοι ζοΰν παοάλληλα κι’ άντιμάχονται. Στόν καθένα άνταποκρί- 
νεται καί μία άπό τΙς δύο κατηγορίες τών καλλιτεχνικών έργων καί τών άν-
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’Ιησούς άντίθετα παρουσιάζεται σάν άκούοιος θεμελιωτής τής άδικίας (γιά 
τόν έαυτό του δέ ζητάει τίποτα κλπ. σ. 25) πού τά προστάγματά του (κα
θένας θά κριθή κατά τά Εργα του σ. 36) κλπ. θά βάλουν |ρυθιιό καί τάξη στό 
μυαλό τών άνθρώπων. Ή μέθοδος ή δική του εΐναι «έτσι θέλει ό θεός έτσι 
καί έμεΐς». θεμελιωτής τής θρησκείας τής καρδιάς παρουσιάζεται πλανημένος 
άπό μιά χίμαιρα Άονητής τής όμορφιάς, τής χαράς τοΰ έρωτα μέ τόν άσκη- 
τισμό. Δέν καταλαβαίνει τή γλώσσα τών πουλιών ένώ άντίθετα ό Προμη
θέας, δπως λέει, τή ζωή τή γλέντησε. Μέ τή σάτυρα καί τήν είρωνία στό 
πρόσωπο τοΰ Μώμου ό ποιητής παρενθετικά θίγει πολλά ζητήματα τής ζωής 
καί καυτηριάζει τά πλανημένα διδάγματα, δίχως δμως νά ξαναχτίζη στά 
έρείπια.

'Η άτμόσφαιοα τοΰ Μονόλογου είναι τραγική. ΟΙ δυό θεοί καρφωμένοι 
ματωμένοι φιλονικούν. Ό Προμηθέας μιλάει γιά τίς πληγές του, τή ζωή που 
άλλαξε τόσες μορφές κι αύτός γυρνώντας μαζύ της πονεΐ αιώνια καί περι
μένει νά «ρθή στά πράμματα»... γελάει τραγικά παρακαλεΐ τή γής νά τόν 
καταπιή στά κρύα σπλάχνα της ζηλεύει τόν ’Ιησού πού θ’ άναπαυθή τρεις 
μέρες.

Δέ θεωρείται άπό τά καλλίτερα έργα του Βόρναλη ό Μονόλογος. Άπό 
τή φύση τους τά προβλήματα πιστεύω αύτά δέν εΐναι τέτοια πού νά μπο- 
ρέση σέ έργο τέχνης κανείς νά τά χειριστή εύκολα. Στήν αίτια αύτή ίσως 
βρίσκεται καί τό ξανάπλασμα σέ περιεχόμενο στά περσότερα μέρη. ’Αναγκα
στικά άλλοΰ τόν κάνουν, φαινομενικά τούλάχιστον, δογματικό άλλοΰ πολύ 
γενικό κλπ. "Οσο γιά τήν κατάκριση δτι μιλάει σάν ίσος πρός ίσον μέ τόν 
Προμηθέα καί τό Χριστό (·), μοΰ φαίνεται πώς, δπως καί νά τούς παίρνη ό 
ποιητής ή βάση εΐναι ή κοσμοθεωρίες τους, πού έχει βέβαια τό δικαίωμα νά 
τίς συζητήοη. θά ήταν έξ ίσου, άν δχι περσότερο, άπαραβίαστοι τότε ό Πλά 
τωνας κι ό ’Αριστοτέλης.

Τό β' μέρος τοΰ βιβλίου—ίντερμέδιο—περιλαμβάνει τέσσερα μοιρολόγια 
τοΰ «παλιού καιροΰ» γιά τόν ποιητή πού πιστεύει πώς δέ θά συγκινοΰν τόν 
άνθρωπο μέσα στά πλαίσια τής ζωής πού εΐναι μαζύ της δεμένα. Μοϋ γεν
νήθηκε άπό τήν άρχή τό ζήτημα : τί θέλουν τότε μέσα στό έργο ; Εΐναι ά- 
σφαλώς κείνο πού είπαμε στήν άρχή καί κείνο πού φανερώνουν στό μεγαλύ- 
τερό τους μέρος οί «Σκλάβοι πολιορκημένοι>. Ό έπαναστατισμός στή λο
γική τοΰ ποιητή δέ συμβαδίζει μέ τό συναισθηματικό του κόσμο πού βέβαια 
δίχως νά τήν άντιμάχεται τόν κρατά σάν τεχνίτη μ^σα στά πλαίσια, μορ
φικά προπάντων, τής παραδο ιένηο τέχνης Μάς τό βεβαιώνει κι ό Ιδιος δταν 
μιλάει γιά τ’ άγαθά τής τέχνης στό τέλος τοΰ βιβλίου (στό τραγούδι τοΰ 
λαού) κι άκόμα πιό καθαρά στήν .άγωνία τοΰ ’Ιούδα» στούς Σκλ. πολ. «Σέ 
λογισμό καί σέ καρδιά άνάμεσα δχτρητα πολλή» κλπ. Στήν ττοάτη έκδοση 
τό Ιδιο ίντερμέδιο χαρσχτηρίζεται δχι σά μοιρολόγια τοΰ παλιού κοιροΰ άλ
λά οάν «μερικά τραγούδια πολύ πον«μένα καί νιαύτό πολύ γλυκά». Τέτοια 
σηαασία θά είχε υιά σύ/κριτη πού είπαμε τών δυό έκδόσεων.

Άνάυεσα στά βογγητά τοΰ άνέμου σέ κάποιο— πρόσκ προ—χάσμα σιω
πής άκούονται τά μτιρολόνια, ό άνθρώπι-ος πόνος πού κρύβουν τά πάθη 
τών θεών. ‘Ο χορός τών Ώχεανίόων εΐναι σέ πρώτο έν. πρόσωπο καί μάς θυ
μίζει ελληνικό χορικό (κορυφαίος). "Ηοθανε στό βράχο του Προμηθέα γιατί 
ή όργή του δπου κι άν τίς παρασύρουν οί Πλουτώνιοι θυμοί τίς σέρνουν 
πρός τά κεΐ. Σήκωσε τά βλέφαρά σου, Αγνέ, πού τά κλείνουν οί πάγοι νά 
χυθή μέσα σου ένας ώραΐος κόσμος όμορφιάς τοϋ κορμιού μου πού εύω· 
διάζει. Τοΰ φέρνουν δώρα : τίς ομορφάδες τής πλάσης καί τά ήλύσια τοΰ 
όνείρου πού καθρεφτίζονται στήν ψυχή καί στή σάρκα τους :

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(©ι Μεταφράσδίζ στά νεοελληνικά τών αρχαίων κειμένων 

πού διδάσκονται φέτοξ (1932—33) στο Πανεπιστήμιο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.— Τό παρακάτω βιβλιογραφικό σημείωμα, δχι μόνο 
τις άτέλειες κάθε βιβλιογραφίας παρουσιάζει, μά δέν είναι 
ούτε καί κείνο ποΰ θά μπορούσε νά είναι.

Παραθέτω μόνο δσα βρήκα στά περιοδικά καί ήμερολ,όγια που έξέ- 
τασα μέχρι τώρα—καί άνεξέταστα μένουν άκόμα άρκετά—χω
ρίς νά εξακριβώσω πάντα τόν άριθμό τών στίχων στά ’Ομη
ρικά έπη. Άκόμη και μερικών βιβλίων οί παραπομπές δέν ej- 
ναι πλήρεις, χωρίς δμως νά καταντούν άχρηστες (γιατί τότε 
6θν ύπήρχε λόγος νά τις άναφέρω).

'Ο λόγος δμως πού μέκαμε νά μή διστάσω νά δημοσιεύσω αύτό τό 
1 βιβλιογραφικό σημείωμα, εΐναι δτι μ’ δλες τίς άτέλειές του 
εΐναι σέ θέση —καθώς νομίζω—νά βοηθήση τούς φοιτητές, κι 
αύτός εΐναι ό σκοπός τού περιοδικού.

Βέβαια θά μπορούσε νά δημοσιευτή άφοΰ γινόταν πιό άρτιο, οπότε 
θ’ άργοΰσε καί έτσι θά καταντούσε δώρον άδωρον.

’Αριστοφάνης
Άριστοφάνους Νεφέλαι έμμετρος μετάφρασις Γεωρ. Σουρή. Έν Άθή- 

αις 1910.
Νεφέλαι, Ειρήνη, “Ορνιθες. Μετ. υπό Α. Ραγκαβή έν Άθ. I860.
Νεφέλαι Μετ. Π. Δημητρακοπούλου έκδ. οίκος Γ. Φέξη 1911 Άθήναι.

’Αριστοτέλης
Άριστοτέλου; ’Αθηναίων Πολιτεία μετ. I. Ζερβοί (μετά σημειώσεων 

περί τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ Άριστοτ. Εισαγωγής είς τό σύγγραμμα 
περί ’Αθηναίων Πολιτείας). Έν ’Αθήναις έκ. οίκος Γ. Φέξη 1-911.

Αθηναίων Πολιτεία. ’Ακριβής μετάφρασις έπί τή βάσει τών αρίστων 
Ευρωπαϊκών έκδόσεων (Κεφ. 1 —14) υπό Νικ. Σπ. Φραραντάτου έν Άθ. 
1916.

’Αθηναίων Πολιτεία μετάφρ. μετά εισαγωγής καί σχετικών περιλή
ψεων υπό Γ. Παπανδρέου.Βιβλ. Μιχ. Σαλιβέρου (σχολική).

Αθηναίων Πολιτεία μετάφρ. Κων)νου Π. (σχολική). Βιβλ. X. Σολιβέ
ρου .

’Αθηναίων Πολιτεία μετάφρ. Ρο>σση Θ. I. (σχολική). ’Έκδ. ο’κος ’Ιωάν. 
Θ. Ρώσση.
Δημοσθένης

Δημοσθένους δ περί Στεφάνου λόγος. Μετάφ. Ν. Σ. Γκινοπρύλου 
έκ. Γ. Φέξη έν Άθ. 1910

Περί Στεφάνου μετάφρ. υπό Ί. Δουκάκη.
Περί Στεφάνου μετάφ. X. Παμπούκη,
Ό περί Στεφάνου μετ. θ. Τρυανταφΰλ?,ου Έκ. Χρ. Σαλίβερος, Άθ 

(σχολική).

(·) βλ. κριτική τοΰ κ. Γ. θεοτοκά στήν «’Ιδέα» τεύχος 2ο

(Συνέχεια εις τήν σελ. 30)
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Ηρόδοτος
Ηροδότου Ίστορίαι μεταφρασθεϊσαι έκ της παλαιός γλώσσας παρά » 

Α. Ραδινού μετά σημειώσεων πρός εύκολωτέραν κατάληψιν αύτή; καί πρός 
άνάπτυξιν διοφόρων μερών τοΰ κειμένου, προσετέθη δε είς αύτήν μετάφρα- 
σις τοϋ περί κακοηθείας τοϋ 'Ηροδότου, συγγράμματος τοϋ Πλουτάρχου, 
καί τής άναιρέσεως αύτοϋ γενομένης Γαλιστί παρά τού Αββά Γεινόζη καί 
δτι Ονομαστικόν τών είς τήν μετάφρασιν ευρισκομένων παλαιών καί σπα
νίων λέξεων Τομ. i—3. Τυπογ. Α. Κορόμηλά έν Άθήναις 1836.

'Ιστορίαι έκ τής παλαιός είς τήν καθ' ημάς εξηγημένου. ύπό Α. Γ. Σά- 
καλίδου Τομ. A —Β. Έκδ. Άν. Κωνσταντινίδη έν Άθήναις 1882 
Μετάφρ. Π. Οικονόμου Βιβλ. Α. Βλαστού έν Κων) 1895.

Μετάφρ. τών εγκεκριμένων Κοσμά καί Στουραίτου ύπό Σωτηρίου Α. 
’Έκδ. Χρ. Σαλιβέρου Άθήναι»

Ηροδότου Μοΰσαι Μετάφ. Σκαλίδου τόμ. 1—4 Έκδ. Γ, Φέξη έν 
Άθήναις 1910.

Μοΰσαι μετάφ. Κ. Φιλαλήθους.
Μοΰσαι μετάφ. Σκαλίδου, έφημ. Ελευθέρου ’Ανθρώπου. Άπό 15 [Λε -:εμ- 
βρίου 1932 συνεχίζεται.

«Μοΰσαι μετάφ. ί. Θ. Ρώσση (σχολική) έκδ οίκος Ίωάν. Ρώσση *Αθ.
«Μοΰσαι μετάφ. Α. Σκαλίδου τόμ. 4.

Θεόκριτος
Θεόκριτόν Ειδύλλια παοαφρ. Σταθακοπούλου μετά κειμένου καί ση

μειώσεων έρμηνευτικών (έκδ. σχολική) έν Άθήναις 1915.
» Ειδύλλια μετ. I. Πολέμη έκδ. Γ. Φέξη έν Άθ. 1911
» Ειδύλλια μετάφ, Ί. Πολέμη έκδ. I. Σιδέρη έν Άθήν.
» Ειδύλλια παραφρασθέντα καί διά ιστορικών καί ερμηνευτι

κών σημειάισεων Πολλαχώ; διασαφηνισθέντα ύπό Πανν Βέσση έν Άθ.1883
» Ειδύλλια Μετενεχθέντα έκ τής αρχαίας είς τήν νεωτέραν ελ

ληνικήν ύπό Ν. Δημητρακοπούλου καί I. Δούκα έν Άθήνοις 1883.
» Άπαντα παραφρασθέντα, σχολιασθέντα καί έκδοθέντα ύπό 

Νεοφύτου Δούκα τόμ. 1—2 τυπ. Κορόμηλά έν Αϊγίνη 1839.
» Ειδύλλια μετάφρ. ύπό Νικολάου X. Σωτηρίου έκδ, X. Σα- 

λίβερος έν Άθήναις 1921 (σχολική) Άθήναι.
« Ειδύλλια μετάφ. Σωτηρίου Α. (σχολική) έκδ. Σρ. Σαλίβερος 

Άθήναι.
» Ειδύλλια μετ. Ρώσση 1. (σχολική) έκδ’ οικος Ρώσση.

Θεόκριτου ειδύλλιο, Δάφνη; καί Μενάλκας μετάφ. Γ. Καλοσγούρου. 
Περ. Παρνασσός τόμ. 14ος σελ. 257 1891.

» Βοΰκολιαστοί Μετάφ. Γ. Καλ.οσγούρου περ. Εστία, περίοδ. 
2α τόμ. Α. σελ. 333 1890.

» Κύκλωψ μετάφρ.-Κ. Ν. Κωνσταντινίδη; περ. Κόσμος Α
λεξάνδρειάς έτος Θ' περίοδ. Δ. σελ. 66.

» Δίπολος ή Αμαρυλλίς ή Κωμαστής μετάφ. X Καρμίτη 
περίοδ. ’Εθνική Βιβλιοθήκη έτος Ε' σελ. 331 1869—70.

» Ειδύλλιο ΙΓ.(ϋλας) μετάφ. Α. Πράσινος περ. Λόγος, χρόνος 
Γ. σελ. 6 (Πόλη 1920)

» Ειδύλλιο δέκατο. Έργατΐναι ή Θερισταί Μετ. Α. Πράσινος 
περ. Λόγος. Χρόνο; Α' σελ. 48 (Πόλη 1918)

» Ειδύλλιο Κυθηραϊκόν είς Νεκρόν Άδωνιν-Άνώνυμο; Κυ·. 

θηραϊκή Έπετηρί; (ήμερολ.) σελ. 99 1909.
» Ειδύλλιο ΙΕ' μεταφ. Άλεξ. Κασιάγλη περίοδ. Νέα Ζωή 

τόμ. 5ος σελ. 129, Αλεξάνδρεια 1909. - :
» Γιδοβοσκός ή Αμαρυλλίς μετάφ. Γ, Μ. περ. Εστία 1894 

σελ. 334.
» Είδύλλισν ΚΑ*.  Οί Ψαράδες (μεταφραστής) Μαυρογιάννης 

περ. Παναθήναια έτος Δ τεύχος 85 σελ. 8 1904.
» Είδύλλιον XXXII μεταφ. Τέλλος Άγρας περ, Βωμός Α'- 

σελ. 70 1918.
Θεόκριτου ’ Πλικάτη σελ. 103. Κύκλωψ σελ. 108. Αμαρυλλίς σελ. 107 Βου- 
κολίσκος σελ. 109 Βίωνος «Ζωή» σελ. 110. Έκλογαί Άρχαίων ποιημάτων 
κατά μετάφρασιν Σίμου Μενάρδου.

Ειδύλλιο πρώτο μεταφ. Γιάννης Μηλιάδης πεο. Λόγος τόμ.
Α σελ. 19—21 1918 (Πόλης)

» ΕίδύλΑιο πρώτο μεταφ. Σ. Κοράλλη περ. πνεύμα αρ. 17.
i· Δάφνη; καί Χλόη μετ. Ά. Φωτιάδη. Ανοιχτά Μυστικτά

(ποιη, συλλογ.) σελ. 89—93. Άθήναι 1909,
» Είδύλλιον ^'Πόλος ή Αμαρυλλίς ή Κωμαστής μετάφρ. Γ. 

Καλοσγούρου περ. Παρνασσός τόμ. 14ος σ. 192, 1891.
» Ειδύλλιο JU· Πατινάδα. Μετάφ. Δ. Σάρρου, Πρώτα 

Τραγούδια» ποίητ. συλλογή σελ. 50, 1891.
» Ειδύλλιο Γ.' Κώμος, μετ. Γ, Θ. Βαφοπούλου, περιοδικό 

Μακεδονικά γράμματα σελ. 129 1923
» Κηροκλέωτης μεταφ. Χρσ. (Χοιστίδης) περ. Αίολίς έτος 

Α σελ. 139 1923.
» Κηροκλέφτης μεταφ. Α’ντ. Κατγοΰρος περ. Νουμας Χρονιά 

I άρ’ 480 οελ. 315 1812
Ειδύλλιο Β. Φαρμακεύτριαι μετάφ. Β. Καλοσγούρου περ. 

Παρνασσός τόμος 14ος σελ. 424 1891
Θεόκριτου είδύλλιον 14. 'Ελένης Έπιθαλάμιος μετφ. Γ. Καλοσγούρου περ. 
Παρνασσός τόμ. 14ος σελ. 192 1881.

» Βουκολικά Έρως καί Μέλισσα μετάφ. Β. Τατάκη ήμερ. 
Ανδρικόν 1929 σελ. 39.

» Επιγράμματα μετ. Α. Καμπάνη, περ. «Α’κρίτας» έτος Ιο 
σ. 60. 1905—1905.

Είς υπερήφανη μετ. Δ, Σάρρου Πρώτα τραγούδια» 
ποιητ. συλλογή, σ. 52, 1891.
Θουκυδίδης
Θουκιδίδου μετάφ. Νεοφ. Δούκου τόμ 1—10 Βιέννη 1806.

* Πελοποννησιακός πόλεμο; μετάφ. Ίωάν. Ζερβούέκδ. Φέξη τόμ. 
2 έν Άθήναις 1910—11

» Μετάφρ. καί σχόλια Ε. Τσακαλώτου Βιβλ. Α' Β'καί Γ' Άθήναι 
• έκδ. καί τυπογ. εταιρία Π. Δ. Σακελάριος 1926'.

» Ιστορία τοΰ ΠελοπΟννησιακοΰ πολέμου μεταφρασθείσα είς σα
φή καί εϋληπτον γλώσσαν μετά παραφράσέως τών δημηγοριών ύπο Γα
βριήλ. Σοφοκλέους Βιβλ. πρώτον τεύχος A' Β' έν ’Αθήνας 1903

(Ή συνέχεια στό ερχόμενο)

ΠΑΥΛΟΣ Θ. 1ΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Χωρίς άμφιβολία ό χειμώνας είναι ή χειρότερη έποχή γιά τόν 
κάθε λαό, πρό πάντων μάλιστα γιά τόν γεωργικό καί τόν άγροτικό 
γενικά κόσμο. Ό άγρότης είναι πλασμένος νά ζή μέ τή φύση κ 
άύτή τόν τρέψει μέ τις χάρες της. Πλήν δμως μόλις πάρη ό χειμώ
νας μεγαγχολία κυριεύει τήν ψυχή του, γιατί ή έποχή τούτη τόν 
κλείνει μέσα κι άψαιρώντας του δλες τίς έλευθερίες τής άνοιξης 
καί τοΰ καλοκαιροΰ τόν στολίζει μέ τά χιόνια, μέ τά κρύα καί μέ 
τούς πάγους. Καί μπορεί νάνε καί τοΰτο καλό σπόρ, κ' ή ψυχή του 
νά τ’ άποζητάη, δμως δέ ζή δίχως καλοκαίρι κι άνοιξη ό άγρότης. 
Γι’ αύτό μόλις τελειώνει ό χειμώνας κι άρχίζει νά μυρίζη μόνο ά
νοιξη, θεωρεί ό λαός τό τέλος τοΰτο τοΰ χειμώνα καί τέλος γιά τά 
βάσανά του κι άκόμα άπαρχή τής έλευθερίας του. Τοΰ ψέρνει τόσα 
καλά ή άνοιξη καί τοΰ παίρνει τόσα κακά μέ τήν άποχώρησή του 
ό χειμώνας. Τοΰ θυμίζει θέρο, τρύγο, τυριά, βούτυρα, φρούτα, 
κέρδη, ζωή, μέλλον. Πώς λοιπόν νά μή τήν άγαπήση τήν έποχή 
τούτη; Πώς νά μήν τή γιορτάση;

“Ετσι ή ψυχή θέλοντας νά έκδηλώση τήν άναβάψτισή της στις 
άρχές άκόμα τής άνοιξης στένει γλέντια καί χορούς γιά νά τήν κα- 
λωσορίση. Βέβαια ή συνήθεια δέν είναι τωρινή, καί τό αίσθημα δέν 
είναι χτεσινό. ’Έχουν παράδοση πολλών χρόνων , παράδοση κλη
ροδοτημένη άπό τούς παλιούς προγόνους μας. Γιόρταζαν καί κεί
νοι τίς μέρες αύτές τής ευτυχίας τους καί στένανε πανηγύρια μέ 
τά Μεγάλα διονύσια. ‘’Ήταν μεγάλη τους γιορτή καί τήν άψήκαν 
καί σ’έμάς πού πρόθυμα τή δεχτήκαμε καί τή συνεχίσαμε μέ τίς 
Ά π άκριες.

Δέ σκοπεύω νά έπιμείνω στήν ιστορική έξέλιξη τής άποκριάς 
διά μέσου τών αίώνων(Ι). Σημειώνω μόνο τό φαινόμενο, στή λαο- 
γραφική του άξια, σχετίζοντάς το μάλιστα μέ τις άρχαϊες Διονυσι
ακές γιορτές.

’Αποκριές ή Άπονήσ ες ό λαός λέει τίς παραμονές κάθε 
νηστείας. Καί νηστείες μεγάλες ή Χριστιανική θρησκεία έπιβάλλει 
τέσσερες τό χρόνο, άπό τις όποιες σπουδαιότερη εϊναι ή νηστεία 
τής Μ. Τεσσαρακοστής, τίς παραμονές τής όποίας γιορτάζει κ 
λαός τίς μεγάλες άπόκριες. Ξεχωρίζουν τέσσερες βδομάδες, κάθε 
μιά μέ ξεχωριστό δνομα καί σημασία.

(1) ‘Όποιος θέλει άς κοιτ.άξη δαα πέρυσι γιά τίς άπόκριες, σκλαβωμένεε 
καί πολεμικές έγραψε ό Ακούραστος Βλαχογιάννης («Πρωία» 21, 28-2 καί 
6, 14-3-33) ' ,.’'··

Ή πρώτη βδομάδα ( α' τοΰ Τριωδίου) λεγότανε (1) Π ροφω. 
νούσιμη ή Π ροφωνούσια, έπειδή κάποιος στά παλιότερα χρό\ 
νια άπό μέρος ψηλό κι άκουστό σ’δλους προφωνοΟσε (2' 
(=έκήρυττε) πώς άρχίζουν οί άπόκριες. Τούτη τή βδομάδα δέν γι
νότανε σπουδαία πράματα. Ό λαός άκόμα δέν εϊχε μπή στό κέφι. 
Κάθε άρχή βλέπεις καί δύσκολη.

Ή δεύτερη βδομάδα ήταν ή Ά πολυτή έπειδή ό θρησκευ
τικός νόμος έπιτρέπίι καί τήν Τετάρτη καί Παρασκευή «κατάλυσιν 
οίνου καί έλαίου». Εϊναι ή πιό σημαντική βδομάδα γιά τό φτωχό- 
κοσμο. Στά μέσα τής βδομάδας σφάζουνε τά γουρούνια (3). θύ
εται ό μόσχος ό σιτευτός μπορεί νά πή κανένας, γιατί τό γουρούνι 
αύτό τό θρέφουν ολόκληρο τό χρόνο γιά νά χρησιμέψη έπίσης γιά 
ολόκληρο τό χρόνο δσο μείνη άπ’ τό φαγοπότι τής άποκριάς. Στά 
περισσότερα μέρη τά χοιρινά—καί άς σημειωθή πώς χωρίς έξαί- 
ρεση θρέφουν δλα τά σπίτια—φτάνουν τίς έκατό οκάδες κι άκόμα. 
Άπ’ αύτό βγαίνει ή άρτυμή τοΰ άγρότηποΰ άντικατιστένει τό 
βούτυρο, άπ’ αύτό λουκάνικα (=τ’άντερα γεμισμένα μέ κρέας), 
άπ’ αύτό ή όματιά (=άντερα μέ μυρωδικά), άπ’ αύτό τέλος οί 
τσιγαρίδες (=τσικνισμένα κομμάτια κρέας κι άποθηκεμένα μέ 
λίπος σέ λαΐνες γιά νά γίνη τό καλύτερο φαί τοΰ χειμώνα), είνε δη
λαδή ή βάση τής ζωής του. Τήν ημέρα πού σφάζουν—«σκοτώνουν 
τά γουρούνια» είνε ή συνηθισμένη φράση—τό χωριό παρουσιάζει 
έν’ άλλόκοτο θέαμα. 'Ορίζεται μιά μέρα γιά νά γίνη τό σφάξιμο 
ή τό σκότωμα τοΰ γουρουνιοΰ, κι αύτή ’νε ή Τετάρτη συνήθως τής 
Ά π ο λ υ τ ή ς. Τούτη τήν ήμέρα δλο φοβισμένες φωνές χοιρινών 
άκοΰς. Ό κάθε νοικοκύρης ή ή μπεκροπαρέα ποΰ γυρίζει σπίτι σέ 
σπίτι, βγάζει τό καρύδι τοΰ γουρουνιοΰ καί τό ρίχνει άμέσως στά 
κάρβουνα. ’Άλλοι δμως προτιμούν άπό τό μαχαίρι τό ντουφέκι 
καί τό κάνουν σωστό σκοτωτό. Τοΰτο ιδίως γίνεται δταν τό γου
ρούνι περνάει τίς έκατό οκάδες.

’Ακολουθεί ή τρίτη βδομάδα, ή κυρίως άποκριά. Ά τ ή τ η ς 
ή Κρεατινή. Είναι ή καρδιά τής άπόκριας ποΰ τό γλέντι δίνει καί 
παίρνει. Ή Πέμπτη τής βδομάδας τούτης λέγεται Τσικνοπέφτη 
ποΰ άκόμα συνηθίζουν νά τή σημειώνουν τά ήμερολόγια, καί άρ- 
γοΰν νομίζω τά δημόσια γραφεία. Τήν Τσικνοπέφτη δλα τά σπίτια 
τσικνίζουν τό κρέας ποΰ θ’ άποφηκευθή στις λαΐνες, τίς τσιγαρίδες.

Καί τελειώνει μέ τήν τελευταία βδομάδα τήν Τ ο υ ρ ν ή (=Τυ- 
ρινή) άντίθετα πρός τήν Κρεατινή, έπειδή στή μιά άποκριεύουν μέ 
κρέας στήν άλλη μέ τυρί.

Αύτή ή διαίρεση βέβαια εϊνε τοΰ νεώτερου λαοΰ, γιατ’ οί άρ- 
χαϊοι δέν είχαν φυσικά άπόκριες. Έταυτίσθη δμως ή νεοελληνική 
άποκριά μέ τ’ άρχαία Διονύσια καί τίς γύρω άπ’ αύτά θρησκευτι-

(1) Λέω λεγότανε γιατί σήμερα πσΰ εχει έξατμισθή ή γιορτή άρκετά δύσ
κολο είναι ν’ άκούσης αύτές τίς όνομασίες, ποΰ καί ποΰ δέ τά διατηρούν γε 
ράντισες.

(2) Τό ρήμα ,προφωνάου είνε άκόμα εύχρηστο σέ πολλά μέρη μέ τήν ίδια 
ρημασία κηρύττω, λ. χ. Ό Σ. προφώνησε καλό κρασί, κλπ.

(3) Σ’ άλλα μέρη τά σκοτώνουν τά Χριστούγεννα κι ώς τίς άπόκριες τά 
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κές τελετές μέ ύποχρώρηση τοΰ Χριστιανισμού μπρος στις εΐδωλο- 
λστρικές τάσεις τοΰ λαοΰ, ποΰχαν γίνει πιά παραδόσεις. Άπό τή 
Ρωμαϊκή ύποδοΰλωση, καί τή συμβίωση μέ τούς Φράγκους άργό- 
τερα, ή Ελληνική ζωή όλοένα κι άφωμοίωνε ξένα στοιχεία μέ τά 
δικά της. σέ τρόπο πού νά γίνουν άναπόσπαστα. ’Έτσι άναγκά- 
στηκε ό Χριστιανισμός νά ταύτιση τά δόγματά του μέ τίς άφωμοι- 
ωμένες παραδόσεις του Ελληνικού λαοΰ. Γι’ αύτό βρίσκουμε πολλά 
στοιχεία στό λαό μας ξένα μέ τήν έρευνα, που ό χρόνος τ’ άφω- 
μοίωσε. (5)

Ή μεγάλη δμως συγγένεια τής νεοελληνικής άποκριας μέ τ’ 
άρχαΐα Διονύσια φάίνεται άπό τά μασκαρέματα τών δυό γιορτών. 
Στήν άπόκρισ ξαναζή ό Σειληνός, ό Πάνας, μέ τό θίασό τους. Αύ
τές οί μεταμφιέσεις τοΰ λαοΰ σέ άρκοΰδες, σέ γκαμήλες καί θεριά 
δέν εΐναι παρά μιά άναπαράστηση τοΰ θιάσου τοΰ Σειληνοΰ. Καί 
δέ στάθηκε μέχρι έδώ ή άπόκρια. Προχώρησε άκόμα παρακάτω καί 
δέν άρκέστηκε νά ξαναμασήση μόνο τ’ άρχαΐα καρναβάλια. “Εφτα
σε μέχρι τή σάτυρα. ’Έτσι βλέπομε λίγα χρόνια μετά τό 1840 νά 
γίνουνται μεταμφιέσεις καί γελοιογραφίες γιά νά σατυρίσουν ώρι- 
σμένο πρόσωπο, είτε ύπουργός ήταν αύτός είτε πολιτευόμενος κλπ. 
Μάλιστα ή άστυνομία τής έποχής προσπάθησε νά πνίξη τίς σατυ
ρικές αύτές έκδηλώσεις,έστω κι άν δέν ήταν σκόπιμες. Άλλά καί 
ποιο σκοπό μποροΰσε νάχη τό μασκάρεμα; "Οταν ό λαός έβγαζε 
τίς φουστανέλλες του γιά νά φορέση τούρκικες βράκες, ή Φράγκι- 
κα, δπως λέει τό σημερινό ντύσιμο, τί σκόπευε νά κάνη μ’ αύτό; 
Τό πνεΰμα του δέν εΐναι παρά σατυρικό. Νά λοιπόν ή αιώνια προ
διάθεση τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος γίά σάτυρα.

Τό σπουδαιότερο κοινό δμως ποΰ έχει μέ τά Μ. Διονύσια ή ά- 
ποκριά εΐνε τό κρασί. Τό θείο πιοτό του Διόνυσου καί τότε καί 
τώρα ήταντό μόνο πού σκόρπιζε τήν εύθυμία κι έφερνε τό γλέντι. 
Αύτό ήταν ή αίτια ποΰ έπέτρεπε τά ξετσίπωτα τραγούδια καί τ’ 
άσεμνα πειράγματα μπρος στις γυναίκες καί τή μεγάλη ελευθερία 
μπρος στούς κυρίους τους γιά τούς δυστυχισμένους δούλους. Ποτέ 
άλλοτε οί δοΰλοι δέν έπαιρναν τόσο θάρρος, παρά στις γιορτές τοΰ 
Διονύσου. Καί στήν Ελληνική κοινωνία ποτέ δέ συχωριέται—δέ 
λέω γιά σήμερα ποΰ δέ συχωριέται τό σεμνό —τό ξετσίπωτο τρα
γούδι καί μάλιστ’ άπό στόμα γυναικών, καί μόνο τό καρναβάλι 
δίνει τό έλεύθερο—τό καλεΐ ή μέρα — στόν καθένα κάθε φύλου καί 
ήλικίας νά γλεντήση, νά όργιάση.

Κι δλ’ αύτά στήν άρχαία Αθηναϊκή κοινωνία ξέσπασαν στό 
θέατρο, γιά νά γίνουν άφορμή νά εξελιχτούν οί άπλές έκεΐνες Διο
νυσιακές παραστάσεις άργότερα στό περίφημο άρχαΐο θέατρο. Μιά 
τέτοια τάση παρατηρήθηκε καί στούς νεώτερους συνεχιστές τών

(5) Δέ μποροΰσε ό λαός νά πιστέψη καί νά εξήγηση λ. χ. πώς τό Μάη ό 
γάμος δέν επιτρεπόταν στούς Ρωμαίους γιατ’ ήταν ό μήνας τών θυσιών πρός 
τούς νεκρούς. Πήρε δμως άπό τή συμβίωση μαζί του κι αυτός τήν παράδοση 
καί τή δικαιολόγησε μέ τό δικό του τρόπο. “Ετσι λοιπόν άκοϋμε σήμερα πώς 
τό Μάη δέν παντρεύουνται γιατί ζευγαρώνουν καί γκαρίζουν τά γαϊδούρια.,, 

Διονυσίων. Σέ πολλά μέρη έγινε μίμηση τής θεατρικής έκείνης προ
διάθεσης άπό τό λαό. Στά Γιάννενα .λ. χ. καθώς καί σ’ άλλα μέρη 
τής Θράκης παραστένανε τόν Έρωτόκριτο, άλλοΰ βλαχοπανήγυρα 
ή χωρικούς γόμους, καθώς καί τσομπάνικους χορούς. ΚΓ δλα αύτά 
γιά νά τά κοροϊδέψουν καί νά φέρουν τό γέλιο κοντά στή γενική 
εύθυμία ποΰ βασίλευε.

Ακολουθεί ή Καθαρό —Δευτέρα. Εΐνε τό φινάλε τής δλης γιορ
τής, ό τάφος τοΰ γλεντιοΰ, τό κατευόδιο τοΰ καρναβαλιού. Σέ κά
μποσα μέρη καίνε τό μακαρονά — θεατρική κι αύτή προδιάθεση, εί
δος κωμωδίας. —γιά νά γελάσουν μετά τήν κούραση τού κρασιοΰ, 
καί κάθε κατεργάρης νά πάη στόν πάγκο του.

Τό σπουδαιότερο ποΰ θαχε νά παρατηρήση κανένας στήν δλη 
γιορτή τής άποκριας είναι ή συμφιλίωση ποΰ έπικρατοΰσε παλαιό- 
τερα στήν Ελληνική κοινωνία. Δέν υπήρχαν βέβαια εύρωπαϊκοί 
χιοροί μέσα στις διάφορες σάλες μέ τά κομφετί, μά ύπήρχαν δημό
σιοι χοροί στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ καί τό γλέντι κείνο μπρός 
σ ό σημερινό ήταν άνώτερο. ’Έβλεπες πρώτα πρώτα δλες τίς οικο
γένειες τοΰ χωριοΰ μονιασμένες τρ.γύρω στήν πλατεία σά μιά οι
κογένεια. "Όλοι άρχόντοι καί φτωχοί, άντρες, γυναίκες καί παιδιά 
στό ίδιο χωρίς διάκριση τραπέζι, τρώγανε κ’ εύχαριστημένοι γλεν
τούσανε. Μεταμφιεσμένοι καί μή μετά τό χορό τής ημέρας καί τό 
σιργιάνι στρωνόντανε στό δημόσιο γεΰμα. ΜΓ άληθινή δημοκρατία. 
Τά πάντα διέπει ή καλή καρδιά, κ’ ή μέρα τούτη κάνει δλους 
άδέρφια.

Βλέπει καί σήμερα ό παρατηρητής κάποιο γλέντι τής άπόκριας, 
μά πολύ έξατμισμένο. Ποΰ καί ποΰ συναντά τό μάτι κανένα μεταμ
φιεσμένο. Μά κι αύτός δέ σκοπεύει νά σατυρίση τίποτα, ούτε καί 
νά σκορπίση τήν εύθυμία γύρω του σύμφωνα μέ τό πνεΰμα τοΰ 
καρναβαλιοΰ. Βλέπεις δέκα άχαρους μαχαραγιάδες καί συργια- 
νάνε μέσ’ στήν πρωτεύουσα καί φανερή κρυάδα νά άφήνουν πίσω 
τους μόνο καί μόνο γιά νά σοΰ πάρουν καμμιά δραχμή γιά τήν 
άηδία ποΰ σοΰ φέρανε. Τό έθιμο χρεωκόπησε. ’Έζησε τόσες χιλιά
δες χρόνια, θριάμβεψε άνάμεσα σέ τόσες γενιές. Τέλος ήρθε ή πα
ρακμή. Δέν έχει πια ό λαός τά μέσα, ούτε κάν κέφι. ’Έπεσε ή 
προσοχή τοΰ κόσμου στις συφορές του, ποΰ κάθε μέρα καί γίνουν
ται περισσότερες. Καλλιεργεί τή γή καί δέν τοΰ άποδίδει πιά δ,τι 
τοΰ άπόδιν’ άλλοτε. Σπέρνει καί δέ θερίζει πολλές φορές.

Πώς νά τοΰ κάνη λοιπόν όρεξη γιά καρναβάλι; Πώς νά μείνη 
τό μυαλό του ήσυχο; Ή άποκριά όριστικά έσβυσε.

ΤΑΣΟΣ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΜΑΣ ΤΙΚΗΣKPI

Χάρηκα πού ή κριτική μου γιά τή μετάφραση τής άπολογίας 
τόϋ Σωκράτη τοϋ κ. Άχ. Τζάρτζσνου, έγινε αιτία γιά μιά συζήτηση 
μεσ’ στις στήλες «Μελέτης-Κριτικής» γιατί έτσι θά δοθή μιά εύκαι- 
ρία νά δείξει κάποια περισσότερη ζωντάνιά τό περιοδικό μας· βέ
βαια μιά διαφωνία, έστω κι’ δχι άπόλυτα δικαιογογημένη, είναι άρ- 
κετή γιά νά κάνει τό αίμα νά ξυπνήσει λίγο καί νά γεννήσει κά
ποιο ένδιαφέρον γιά τήν εύρεση τής άλήθειας. Κι’ άπ’ τήν άποψη 
αύτή πρέπει νά όφείλουμε κάποια χάρη στόν συνάδελφο κ. Ίωακ· 
πού κάθησε καί ξεψάχνισε τόσους τόμους παληών περιοδικών γιά 
νά μάς κάνει γνωστά τόσο πολλά πράμματα. Τώρα άν ό υπερβολι
κός του ζήλος τόν τράβηξε καί μέχρι τοΰ σημείου νά μάς άναγγεί- 
λει καί τή μετάφραση τοΰ Νικολάου Εύθυμίου θεοδωρονίτου Λον- 
δίνον 1873»,δέν πειράζει. 'Όσο γιά τό ζήτημα τοΰ Σωκράτη πού θέ
λησε νά έρευνήσει, λυπάμαι γιατί δέν μπόρεσε νά νοιώσει τήν άλή- 
θειά. Καί λυπάμαι γιατί ό συνάδελφος στις «Παρατηρήσεις» του, 
δέν έπρεπε νά δείξει μόνον ικανότητες βιβλιογράφου.

* ' , * *
Κι’ άρχίζει τις «Παρατηρήσεις» του μέ φαντασίες καί Νιτσεϊ- 

κούς ήρωες ύπερανθρώπους, χωρίς κανένα σημείο τής κριτικής μου 
νά τοΰ δίνει τέτοιαν άφορμή. Γιατί νομίζω σάν άστεϊο νά όρμήθηκε 
άπ’ τά λόγια πού άπόδωκα στό Σωκράτη, άντικρούοντας έκεΐνα 
πού έγραφε ό κ. Τζάρτζανος πώς ό Σωκράτης συζητώντας έμόρ- 
φωνε στόν έαυτό του καί στούς άλλους γνώμη γιά κάθε ζήτημα ή
θικής. Γιά τό Σωκράτη, πού ήταν ένα δχι κοινό μυαλό, μποροΰμε 
νά ποΰμε πώς τοΰχαν γεννηθεί πολλά προβλήματα καί πώς εΐχε 
κάνει κάποια συζήτηση μέ τόν έαυτό του γιά τή λύση τους, ώστε 
συζητώντας τά ύστερνά, νά έχει κάποιο δρόμο χαραγμένο. Νομίζω 
πώς έτσι δέν τόν άνεβάζω σ’ αιθέρες καί σέ σύννεφα τόν Σωκρά
τη, άλλά τόν ξεχωρίζω σάν τόν πειό σκεπτόμενο άνθρωπο τής έπο- 
χής του.

Τώρα άν διαφωνεί σαΰτά μου τά λόγια ό κ. Ίωακειμίδης εΐν’ 
άλλο ζήτημα. Μά αποδείχνεται άμέσως πώς καί τή διαφωνία του 
αύτή δέν τήν στηρίζει σέ παραδείγματα σωστά. Κανένα άπ’ όσα 
μάς φέρνει γιά νά μάς άποδείξει τις σκέψεις του δέ στέκει. ’’Αλλα 
τά κατάλαβε άλλοιώτικα άπ’ δτι στήν πραγματικότητα είναι κΓ 
άλλα τά μεταχειρίζεται γιά νά βγάζει συμπεράσματα τέτοια, πού 
ήταν άδύνατο νά βγοΰν.

ΚΓ άς δοΰμε τά παραδείγματά του.
Στό πρώτο μάς λέει: «Ό Σωκράτης δέν εΐχε άπό τά πριν μορ

φώσει πεποιθήσεις καί συστηματοποιήσει τή φιλοσοφία του γιά νά 
βγή έπειτα νά διδάξη. Άπό τό «έντυχών Σωκράτης» τοΰ Ξενοφώ- 
ντα καταλαβαίνουμε πώς τά θέματα ποΰ συζητούσε ήταν σχεδόν 
τυχαία.» Ε! βέβαια καθένας καταλαβαίνει πώς είναι άφέλεια νά 
ββάζει τέτοια συμπεράσματα άπ’ τό «έντυχών Σωκράτης» ό κ. Ί
ωακειμίδης. Γιατί έτσι, σά νά λέει πώς άποκλειότανε στόν Σωκρά

τη νά εΐχε σκεφτεΐ πριν μόνος του τό ζήτημα πού κάθε φορά τοΰ 
προβαλλότανε γιά συζήτηση, έπειδή τυχαία συζητοΰσε.· ' . . .

Στό άλλο παράδειγμα πού φέρνει άπ’ τόν Πρωταγόρα, φαίνε
ται πώς στά λόγια τοΰ Σωκράτη :«’Άς έξετάσουμε αύτά καί μαζί 
μέ τούς γερόντεροός μας γιατί έμεΐς είμαστε άκόμα πολύ νέοι καί 
δέ μποροΰμε νά κρίνουμε άλάθευτα γιά δύσκολο πράμα» πρόσεξε 
μοναχα τά «άς έξετάσουμε» καί «δέ μποροΰμε νά κρίνουμε» ποδπε 
ό Σωκράτης στόν 'Ιπποκράτη, τόν κέντρισαν καί τάρπαξε άμέσως 
γιά τρανό παράδειγμα τοΰ άπροπαρασκεύαστου τοΰ Σωκράτη. Μά 
άν πρόσεχε καλλίτερα ό συνάδελφος θάπλεπε πώς ό Σωκράτης 
μιλώντας έτσι, δέ μιλοΰσε γιά κανένα πρόβλημα πού συζητιότανε 
άλλά γιά τόν Πρωταγόρα πού δέν τόν ήξερε τί άνθρωπος ήταν 
σάν τόν ρωτοΰσε ό Ιπποκράτης, πού,ήθελε νά τόν κάνει δάσκαλό 
του.

Στά λόγια τώρα τοΰ Πρωταγόρα πού λέει στόν Σωκράτη, «καί 
λέγω βέβαια δτι δέ μοΰ φαινόταν καθόλου παράξενο άν έγινόσουν 
μιά μέρα ένας άπ’ τούς περίφημους σοφούς»' καί στά «μπορείς 
Σωκράτη νά έξελειχθής σέ περίφημο σοφό», δέ χωράει στό μυαλό 
μ ου πώς άνακάλυψε μέσα τους τό άπροπαρασκεύαστο τοΰ Σώκρά- 
τη. Εΐν’ άλήθεια πώς ή δικηά μου σκέψη δέ μπορεί ν’ ανέβει ίσαμε 
τά «σύννεφα» γιά νά βγάλει συμπεράσματα κΓ άπό «έντυχόντα» 
πράμματα.

Στό μόνο παράδειγμα πού φαίνεται πώς έχει μέ τό μέρος του 
τό δίκιο ό κ. Ίωακειμίδης είναι εκείνο, πού λέει ό Σωκράτης : 
«έγώβέβαια ίσαμε τώρα νόμιζα πώς δέν ύπάρχει άνθρώπινη 
επιμέλεια μέ τήν όποια νά γίνωνται έ ν ά ρ ε τ ο ι- 
τώρα πιά έχω πεισθή γι’ αύτό.» ΚΓ άσφαλώς θαχε άπό- 

λυτο δίκηο άν λέγονταν χωρίς ν’ άκολουθεΐ άμέσως καμμιά πρό
ταση πού νάν τ’ άναιρεΐ ή άν τάλεγε μέ άπόλυτη σοβαρότητα. Μά 
κατά κακή τύχη, καμμιά κακή τύχη, καμμιά τις άπ’ τις δυό 
αύτές περιπτώσεις συμβαίνει. Γιατί άν συνέχιζε τό διάβασμα θά- 
βλεπε ό κ. Ίωακειμίδης : «Μ άκάποια μικρήάπορία μοΰ 
μπαίνει μπροστά σά μπόδιο, πού ό Πρωταγόρας εύκολα θά μοΰ τή 
λύσει, μιά καί τόσα πολλά πράμματα μάς έμαθε». Καί τάλεγε 
μέ μιάν εί ρω ν ία λεπτή, πού δέ μπόρεσε ν’ άντιληφτεΐ ό κ. Ίω
ακ. Μ’ άν άνοιγε τόν Μυστριώτη (σ. 155) θάβλεπε πώς καί κείνος 
ό μακαρίτης κατάλαβε πώς έπρόκειτο γιά εΐρωνία Σωκρατική.

"Οσο γιά τό Λάχητα, είναι ολοκάθαρο, πώς δέ μπορεί νά προ
σθέσει τίποτα, άπ’ δτι τά προηγούμενα παραδείγματα. Γιατί δέν 
άναιρεΐ τή δικηά μου άποψη, τό δτι δέ δόθηκε όριστικός όρισμός 
Παρουσιάστηκε άπ.' τόν Λάχητα γιά τήν άνδρεία ένας όρισμός τοΰ 
Σωκράτη κΓ αύτός συζητώντας τόν βγάζει λαθεμένο. Τίποτ' άλλο,

"Οσο γιά κείνα πού λέει στήν άρχή νομίζω περιττό νά συζη
τήσω- γιατί λέγοντας πώς πριν τόν Νιρβάνα δέν ύπήρχε μετάφρα
ση άξια λόγου, εΐχα ύπ’ δψει μου τήν έποχή έκείνη- δηλ. πώς πριν 
καμμιά εΐκοσιπενταριά χρόνια, πρωτόειδαν τό φώς τής δημοσιότη
τας μεταφράσεις νοικοκυρεμένες. Τώρα άν τό 1903 δημοσιέψε ό 
«Νουμάς» κΓ ένα κομμάτι Λουκιανού, καί δέν ήμουνα τόσο πολύ 
άκριβολόγος στήν έκφρασή μου, ζητώ συγγνώμη άπ’ τόν κ. Ίωακ.
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ΜοΟ κάνει δμως έντύπωση ή έπιμονή του στήν άκρίβειά τής 
λέξης, άλλά μοΰ κάνει έπίσής έντύπωση, πώς δέν προσπάθησε νά- 
ναι άκριβολόγος καί στις πάρατηρήσεις του γιά τό Σωκράτη, πού 
σ’ αύτές ήταν περισσότερο άναγκαία ή άκριΒολογία.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΩΡΑΊ-ΤΗΣ

Συνέπεια άπό τή σελίδα )
■ Τά χρυσά μου μαλλιά στά νερά τά ξαπλώνω

Τά μαλλιάσου στά χέρια ψηλά τά σηκώνω, 
δίχως βάρος: μετάξι λεφτό.
τήν πληγή σου άν μπορούσαν νά φτάνανε λίγο 
θά δενόμουνα γύρω ποτές νά μή φύγω, 

τόν καυμό της έγώ νά βαστώ 
κι όντα σκούζουν βοριάδες άγρίμια.
νά σοΰ σκέπω τή γύμνια.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ εΐναι τό μοιρολόγι στό θάνατο τοΰ Χρϊστοϋ 
άπό τούς συντρόφους του κυνηγούς τοΰ όνείρου άν δέν άπατώμαι: Ένω μο
νάχα τραγουδούσαμε τοΰ μύθου .τά μοσούρανα. μάς πέρασε πικρή σαγίτα τήν 
καρδιά, πού σέ χάσαμε, Γλυκαδερφέ, λουλουδιασμένη πλάση...

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τό πιό συγκινητικό, τό πιό Τ3χνικά άρτιο καί 
πλούσιο σέ συναισθήματα κομμάτι τοϋ έργου, εΐναι πραγματικό μοιρολόι, μιάς 
μάνας φτωχής γιά τό παιδί της. Τή χαρά τής λαοθάλασσας τήν θρέφαν τά 
μίση τών άλλων καί βρήκε τό θΰμα της —άκακο θΰμα—γιά νά ξεσπάση.

”Α I πώς εΐχα σά μάνα κι’ έγώ λαχταρήσει
(εϊταν άνειρο κι’ Εμεινεν άχνα καί πάει) 
σάν και τάλλα σου άδέρφια νά σ' εΐχα γεννήσει 
κι’άπό δόξες άλάργα κΓ άλάργ’ άπό μίση!

Νά γυρνάη καλός νοικοκύρης κάθε βράδυ άπό τ’ άμπέλι νά τόν περιμένη, 
περιστέρι, ή γυναικούλα του; πατέρας κι’ άιρέντης τοΰ σπιτιοΰ, Νά γινόταν έκατό 
χρόνων μέ τέκνα κι' έγγόνια. Μά ούτε ό νοΰς της νά βλέπη τή χαρά τής 
ζωής...

Φεύγεις πάντμ στήν άνοιξη, γυιε μου. καλέ μου, 
"Ανοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δέν έχεις. 
Ή όμορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιέ μου.
Δέ μιλάς, δέν^ κοιτάς, πώς μαδιέμαι γλυκιέ μου!

Γιά τή μητέρα ήταν ό φιλόδοξες πού στάθηκε άδύναμη ή καρδιά του 
νάμπη Καίσαρας μέσ’ τά λαμπρά Γεροσόλυμα. ’Οχτροί καί φίλοι ξεκίνησαν 
τάγνωμα πλήθη καί τόν σταύρωσαν,

Μά γιατί νά σταθής νά σέ πιάσουν ! ΚΓ άκόμα
σά ρωτήσανε '«Ποιός ό Χριστός:», τί πες «Νά με»!
’ Αχ δέν ξέρει τί λέει τό πικρό μου τό στόμα! 
Τριάντα χρόνια παιδί μου δέ σ’ έμαθ’ άκόμα!

Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ εΐναι τό μοιρολόι τής· κόρης πού νικήθηκε άπ’ τή ματιά 
του : Γλεντούσε ή Μαγδαλήνή μέσα σέ παλάτια π’ άντηχοΰσαν οί μουσικές. 
Προαισθοτνόταν σιγά-σιγά μιά συντέλεια άπ’ τοΰ θριάμβου τήν κορφή, Τόν είδε 
καί δίχως τίποτ’ άξιο νάχη άπάνω του τήν τρίτη ή τέταρτη φορά δέ βάσταε νά 
κοιττάξη. Μοίρασε τά πλούτθκ της στούς φτωχούς καί τόν άκολούθησε, αύτόν 
πού δίχως νά λέη τίποτα νέο είχε τή δύναμη ν’ άκούη τών ούρανών τή σιγα
λιά καί κανένας πίσω άπ’ τά βήματά του δέν ξάνοιγε τό σπαραγμό. ’Από τά 
όμορφότερα καί τοΰτο. « ■’·

' -Τό τρίτο μέρος τοΰ βιβλίου μέ λογική συνοχή πού τήν παρακολούθησή της
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ύποβοηθοΰν οί σκηνοθετικοΙ προλογισμοί, χαρακτηριστικό τής τεχνοτροπίας 
τού Β., πού εΐναι άπαραίτητοι στά γενικά θέματά του, είναι ή αίσθητική έκ
φραση τής διαλεκτικής πορείας. Τό σκοτάδι τ’άχει κρύψει άλα κΓ ό άνεμος 
καταπιή· ένας τάφος γίνεται δλη ή γής πού καταπίνει τά περασμένα. Κάποιο 
σπιθοβόλημα παίρνει μορφή καί σχήμα, γίνεται μιά κατάγυμνη γυναίκα, ή Άρι- 
στέα πού συμβολίζει τήν «Ιδέα». Είναι μιά πόρνη κατά τόν ποιητή, θαυμάζει 
καί περιγράφει μέ λεπτομέρειες τό σώμα της καί μάς λέει πώς συνήθισε στόν 
ξεπεσμό. Τά μάτια, ή δύναμή της,·τήν πονοΰν άπ’ τήν άνρύπνια· τά γέλοια 
της κι’ ό λαβωμένος τά ποθεί. 'Όλοι τή γλεντούν, μά δσσ πέφτει τόσο καλύ
τερη νέα καί περήφανη ξυπνάει. Ή Μαϊμοΰ (σύμβολο τής συνειδητής άντίδρα- 
σης; παρουσιάζεται μ’ ένα καθρεφτάκι στό χέρι,' ντυμένη σά γυναίκα, καθρε
φτίζεται καί αύτοπεριγράφεται. Εκδηλώνει τήν άγαπη της ή Άριστέα στή 
Μαϊμοΰ.· Λίγο λίγο ό τόπος καί ό χρόνος φεύγει κΓ ή Άριστέα χάνοντας τήν 
πρώτη της μορφή «γίνεται σύμβολο.· κ’ ιδέα», Πολιτεία μέ τις άδικίες, τούς πο
λέμους της κτλ. Ή Μαϊμοΰ τής άπαντάει γιά τήν άφοσίωσή της. Στή δεύτερη 
έξαΟλωση ή Άριστέα γίνεται θρησκεία καί μιλάει γιά τό ρόλο της 
(πάνω στήν ίδια γνώμη τοΰ ποιητή πού έκφράζεται στό Μονόλογο) καί στήν 
τρίτη γίνεται Τέχνη (γιά τήν Τέχνη) καί προσποιείται τήν άγνή, ένω δέν πι· 
πτεύει σέ δ,τι λέει. Ό ποιητής μάς δικαιολογεί τή φρασεολογία του μέ τό 
στίχο: «δέν ντρέπονται γιά νά ντραπώ». Τό μέρος τοΰτο, ρεαλιστικό καί καυ
στικό, τελειώνει μέ τήν άμοιβαία άφοσίωσή τών δυό συμβόλων. Μέ τό σταμά- 
τημα τοΰ άέρα χαράζει ένας φωτεινός κύκλος κΓ. άκούονται πολλές νεανικές 
φωνές, άπ’ τις όποιες ξεχωρίζει τό τραγούδι τοΰ όδηγητή. Μάς λέει πώς δέν 
δέν είναι γέννημα τής τύχης, άλλά τέκνο τής Ανάγκης καί τής ’Οργής. Δέν 
είν’ ένας, άλλά χιλιάδες καί τόν βλογοΰνε δσοι αγέννητοι. Ό λόγος του εΐναι 
καταλύτρα δύναμη κΓ άνσσταίνει τό' βασίλειο τής Πανανθρώπινης Φιλίας, Εΐναι 
ένα συγκρατημένο μ’ δλο τόν έπαναστατισμό του τραγούδι. Ό ένθουσιασμός 
τοΰ όδηγητή μεταδομένος στά πλήθη, γίνεται τό τραγοΰδι τοΰ λαοΰ : προχω
ρεί πάνω στά έρείπια τοΰ παληοΰ κόσμου ζητώντας έκδίκηση. Γίνεται ένας 
διάλογος άνάμεσά του καί τοΰ Άρχοντα κι υστέρα, άποστρέφεται πρός τή γή 
καί τ’ άγαθά της καί πρός τή θάλασσα πού ήρθε ή σειρά του νά τά χαρή 
κι αύτός. Τά θάματα τοΰ λόγου, τις μορφές καί τά χρώματα τή μουσική τά 
νοιώθει έλεύθερος. Ή γή ξαναγίνεται άπέραντη καί χαρούμενη.

Αύτό είναι τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου που άσφαλώς δέ δώσαμε παρά 
μιάν εικόνα. Ξαναγυρνώντας στήν άρχή που θέσαμε πρέπει νά ποΰμε πώς γε
νικά μπροστά μας έχομε ένα έργο αληθινής τέχνης δπως τή γνώρισε ό ποιητής 
τόν τράβηξαν και τόν κρατούν συναισθηματικά δεμένον μαζύ της, Δέ σημαίνει 
•τοΰτο πώς άντιφάσκει λογικά τό έργο του. Ό Β. είναι παράλληλα πρός τόν 
καλλιτέχνη ένας διανοούμενος. Εΐνε έκτος άπ’ αύτά ένας άνθρωπος μέ τήν 
τέτοια ή τέτοια μόρφωση, θέση, ιδιοσυγκρασία. Μόνον μέσα στόν εαυτό του 
πρέπει νά τόν κρίνουμε. Χρειάζεται δμως δπως εΐπα καί παραπάνω τό μελε
τητή του, τόν ψυχολόγο καί αισθητικό μαζύ. Είναι πολλές οί πλευρές γοΰ’έρ- 
γου του Προτίμηση πχ. σέ ώρισμένα θέματα δπως ό Χριστός (έδώ καί στούς 
Σκλ. πολιορκ.) Οί έπικριτές έννοείται-καί δικαιολογείται!-δέν έλειψαν. Ό κ. 
Γιώργος θεοτοκάς πχ. στήν «Ιδέα» δέν άρκείται νά ύποδείξη ποιός ήταν ό 
σωστός δρόμος τού Β. κι ώς πού έπρεπε νά περιορίση τή σκέψη του (ώς εκεί 
άσφαλώς πού ή «ισορροπημένη διανόηση» και «ή άντικειμενική ηθική» τοϋ κ. 
θεοτοκά θά έπέτρεπαν), άλλά τόν κατακρίνει γιά έλλειψη κριτηρίων, σάν κα
κοποιό τών ελληνικών γράμμάτων καί τοΰ ϋφους καί τόσα άλλα. Άσφαλώς δέ 
θά τόν διάβασε προσεχτικά. Άλλά μάς φαίνεται καί έντελώς άπληροφόρητος 
στό ζήτημα τών κριτηρίων που πρέπει σάν κριτικός νά διαθέτει αύτός. Ή σκέψη 
τοΰ Β. εΐναι σκέψη παιδιοΰ 12 χρονών· ή καρδιά του γερασμένη». Ή σάτυρα 
κι ιδιοτροπία του —άς συμπληρώσουμε— γέροντικές ιδιοτροπίες. Μέ τήν ίδια 
πόζα χαρακτηρίζεται «προφήτης καί πνευματικός οδηγός», πάντοτε δμως άμε 
ρόληπτα —άν καί ή άμεροληψία έχει καί αύτή τά... αίτιά της— καί στό τέλος 
τοΰ δίνεται άφεσις άμαρτιών, γιατί ό κ. θ. συμμερίζεται τήν άγανάχτησή του· 
μόνα μερικές έπιφυλάξεις. άκριβώς έκεϊνες πού τοϋ δίνουν τή θέση του ώς κρι
τικού καί διανοούμενου έκτός τόπου καί χρόνου.

ΝΙΚΟΣ Π. ΣΟΥΛΙΑΣ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
’Ανάμεσα στά πολλά πράγματα, πού σκοπεύουν νά διορθώσουν στον τό

πο μας ο( διάφοροι σωτήρες του! εΐναι και ή γλώσσα. ’Έτσι άκούσαμε σέ κά
ποιο προεκλογικό λόγο ενός γνωστότατου δικηγόρου, πώς τό σωστό δοόμο 
πού άνοιξε ό μεγάλος Δάσκαλος Κοραής, κοιτάξάν νά τόν καταπατήτ ' ®1 
δημοτικιστές άνοίγοντας ένα δρόμο σφαλερό καί πρόστυχο. Δέν πρόκειτε'νά’τό 
συζητήσουν, αύτό τό πράγμα' είναι τόσο πιά όπισθοδρομικό σήμερα. Πραγ
ματικά όμως πιστεύουμε, πώς, είναι πρόστυχος καί σφαλερός ό δρόμος αύτός 
γιατί άν τον άκολουθοΰσε ό δικηγόρος μέ τό ρωμαντικό χτένιχμα, δέ θά είχε 
τίποτε ,νά, πει στην κρέμα ! του Πανεπιστημίου μας πού πήγε νά τόν άκούση

II
Τό ζήτημα πού άνοιξε ό κ, Παπανδρέου. ό πρώην ύπουργός τής Παιδείας 

στήν «Ιδέα» μέ ένα του γράμμα, νά γίνη δηλαδή συζήτηση άνάμεσα στους 
λογιους γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο . θά μπορέσουμε νά καθιερώσουμε τή δη
μοτική σ’ ολα τά σ,χολεϊα μάς φαίνεται πώς δέ θά έχη καμμιά πραχτική ώφέ- 
λεια. έδώ στήν Ελλάδα πού μαθαίνουμε μόνο νά συζητάμε. Γιατί τό γλωσσι
κό ζήτημα στον τόπο αύτό. πού τόσο τόν έβασάνισε καί τόνε βασανίζη, δέν 
μπορεί νά ληθή μέ συζητήσεις στά περιοδικά, παρά μόνο μέ τή δύναμη, πού 
θά μπορέσει νά κάμει, επίσημη τήν λαϊκή μας γλώσσα καί νά βγάλη άπό τή 
μέση γιά πάντα αύτή τή σαλάτα πού λέγεται καθαρεύουσα. Μά θά ρωτούσα
με, άν έπιτρέπεται τόν κ. Π. πιστεύει πώς οΐ συνθήκες είναι πιό εύνοΐκές άπό 
τήν εποχή πού ήταν αύτός υπουργός; γιατί άν δέν ιό πιστεύει (άφου άσφα- 
λώς δέ είναι εύνοϊκώτερες) τί χρειάζεται ή άνακίνηση του ζητήματος;

Πολλές φορές μιλήσαμε γιά τήν -κατάσταση μέσα στό Πανεπιστήμιο καί μάλι
στα στη φιλοσοφική σχολή.

Σήμερα τά δσα άλλοτε λέγαμε επισημοποιούνται. Ό συνάδελφος μας Τ. Μπρού- 
σαλης άποβλήΠηκε γιά δυο χρόνια γιατί είχε το θάρρος νά παρουσιάσει μια κακή 
κατάσταση πού βασιλεύει μέσα στη σχολή μας κι’ όχι νά «θίξη πρόσωπα όπως 
ώρισμένοι καλοθελητές συνάδελφοι κατάγγειλαν.

Μέ τύ οημείιυμα μας αύτο δέ θέλουμε μόνο νά έκφράσουιιε συμπόνοια στο συμ
παθή συνεργάτη μας πού γιά μάς έπεσε θύμα συκοφαντίας, αλλά καί νά διαμσρτυ- 
ρηθουμε, επειδή νομίζουμε δτι ή κατηγορία πού τού αποδόθηκε δέν είναι σωστή· 
’Αλλωστε μέσα σ’ ένα ίδρυμα πού λίγο ή πολύ καυχιέται γιά τή λευτεριά σ*- 1! σκΗ 
φη θά περίμενε κανένας ιιιά περισσότερη προσοχή στά υπόμνημα διακοσίων φοιτητών 
παρά σέ μια καταγγελία πού δπως φάνηκε γίνηκε γιά προσωπικούς καθαρά λόγους.

Η μήπως ό κ. Μπρούσαλης άποβλήθηκε γιατί ιδεολογικά δέ συμφωνούσε μί
τους κατηγόρους συναδέλφους του; Τότε άν είνε έτσι, πού έμεϊς τουλάχιστο δέν to 
Ξέρουμε, θά πρέπει κάθε φοιτητής νά κάνει κι’ ένα ιδεολογικό κοντράτο μέ τόπανε 
πιστή μιο.

ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

— Στις 9 τού Φλεβάρη έγιναν 2 εσωτερικές ομιλίες μεταξύ τών μελών. 'Ομι
λητές ήταν ό κ. Ν, Γκάτσος μέ θέμα «Τό πέρασμά μας» τής Α. Καστανάκη 
καί ό > ; ,’Ιωακειδίδης μέ θέμα «Σχετικά μέ τή ζωή τής Μ. Πολυδούρη».

—Στις .5 τού ’ίδιου μήνα διοργανώθηκε διάλεξη μέ ομιλητή τόν κ. Σπιέρο- 
καί θέμα ή άπολύτρωση τοϋ αισθήματος στήν ποίηση».

—Τήν καθαρή δευτέρα έγινε έκδρομή στή Νταού-Πεντέλη. Μίλησαν σχετι
κά ό κ, ’Άμαντος καί ό κ, Πάλλας έπιμελητής Βυζαντινού Μουσείου,

—Στις 19 τού Μάρτη άρχισε ό όμιλος μας συζήτηση μέ τόν κ. Συκουτρή 
γιά τή «Σύγχρονη άντιπολεμική λογοτεχνία».

—Στις 24 τού Φλεβάρη πέθανε στή Λήμνο ό Βάσος Γ. Ροδάκης, ταχτικό 
μέλος τού Άκαδημ. Όμίλου.
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ΑΛΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑ—Κ, A. Ρ. ‘Η μελέτη σας δέ θά μπορούσε νά δημοσι
ευτεί στό περιοδικό μας, επειδή τό θέμα της εΐναι πολύ στενό καί ειδικό, πε
ριμένουμε κάτι γενικότερο. Α. Αύγερινό. Δέν νομίζετε καί σείς δτι τό άρθρο 
εΐναι περισσότερο δημοσιογραφικό παρά κριτική;—Γ. Βογιατζή Τό γράμμα σας 
περιττεύει μια πού ό κ. Μπαρδέλιας μάς πληροφορεί δτι ό νεαρός λόγιος εΐσθε 
σεις.—Σ. Ντούνιαν, τό σημείωμά σας γιά τήν έκθεση καλό. Ίσως δημοσιευτεί 
στό έρχόμενο.—Γ’ Δασκαλάκη, θά δημοσιεύαμε τή μελέτη σας άν έρμήνευε καί 
χαραχτήριζε περισσότερο τήν κατεύθυνση τής φουτουριστικής τέχνης.—Γ. Κα- 
νέλλο, τό σημείωμα σας έτσι πού εΐναι γραμμένο λυρικά δέν μπορεί νά δημο- 
σιυτεΐ στό περιοδικό μας.

ΛΑΘΗ— Ή άρίθμηση τών σελίδων εΐνα» λαθεμένη άπό τεχνικούς λό
γους.


