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Το» χ. ΣΠΥΡΟΤ ΜΕΛΑ

Άς μήν τρέξουνε τά όργανα τών κρατούντων σ’ ανακριτές 
πι’ άστυνομίες κι’ ας μή γυρέψουνε, πίσω άπό τά λόγια τοΰτα, τήν 
πρόθεση νά καλλιεργήσουν έδαφος γιά ρωμέϊκες συνωμοσίες και 
κομματικά κινήματα. Ή πολιτική κωμωδία, δπως μάλιστα παί
ζεται στήν 'Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, δέ μπορεί νά ένδιαφέρει 
παρά μονάχα σά θλιβερό σύμπτωμα γενικού ξεπεσμού, πού τήν 
εικόνα του—εικόνα χλωμή, μπροστά στή φοβερή πραγματικότητα 
—δίνει, μέ σύντομες πινελιές, στό άρθρο πού ακολουθεί, ό συνερ
γάτης μας κ. Γ. Θεοτοκδς. Ή έπανάσταση πού σαλπίζουμε, αύτή 
πού κηρύξαμε άπό τό πρώτο φύλλο τής «’Ιδέας» είναι άλλη. Καί
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τόσο αντίθετη στις ρωμέϊκες συνωμοσίες και τά κινήματα, δσσ> 
βαθιά κι’ ασάλευτη έχουμε τήν πεποίθηση, δτι, άν στήν Ελλάδα', 
γίνανε τόσες συνωμοσίες και τόσα κινήματα, τήν τελευταία είκο· 
σιπενταετία, είναι ακριβώς γιατί δέν έγινε ή επανάσταση αύτή, πού 
οί ψυχές λαχταρούνε καί τά πράγματα καρτερούνε μ’ αγωνία: Ή 
έπονάσταση κατά τής πολύμορφης ψευτιάς πού σκλαβώνει τήν 
ελληνική ψυχή. Τίποτα δέ θάχουμε ■ καταλάβει άπό τήν ιστορία 
τής τελευταίας είκοσιπενταετίας, άν δέ νοιώσουμε κατάβαθα, δτι 
αύτές οί συνωμοσίες κι’αύτά τά κινήματα είναι ξεθυμάσματα, σπα- 
σμωδικες έκρήξεις τής επαναστατικής ορμής πού βρουχιέται υπό
κωφα στά ζωντανά στρώματα τής μάζας, ξεστρατίσματα τής εθνι
κής ψυχής πού γυρεύει νά λυτρωθεί, νά βρει τό δρόμο τής δη
μιουργίας καί τής προκοπής. Φόρμες τριμμένες, πρόσωπα κατώτερα 
κι’ ακατάλληλα, έπιτηδειότητες, ιδιοτέλειες, εκμεταλλεύσεις, δλος δ- 
έλεεινός θίασος ενός χρεωκοπημενού κόσμου, μπαίνει στή μέση 
κάθε φορά, γιά νά νοθέψει τή γνήσια επαναστατική όρμή καί νά 
φαμπρικάρει ψευτοεπαναστάσεις, αποβολές κι’ αναβολές τής μεγά
λης καί σωτήριας επανάστασης—τής αληθινής, πού μένει νά γί
νει: Καί θά γίνει. Δέ θά γίνει σήμερα, θά γίνει αύριο - μά θά 
γίνει. Γιατί τά ίδια τά πράγματα σπρώχνουνε μέ σταθερήι 
κι’ άμείλιχτη δύναμη σ’ ένα τελικό ξεκαθάρισμα. "Οπου νά 
ρίξουμε τή ματιά μας θά ίδούμε απάνω τή χρεωκοπία καί κάτω 
νά κοχλάζει τ’ ανήσυχο ρέμα τής ζωής, πούρχεται νά σαρώσει 
δ,τι σάπιο κι’ δ,τι κούφιο, γιά νά χαράξει οριστικά τήν κοίτη του. 
Στ’ όνομα τής ζωής, τής αληθινής, τής ολοκληρωμένης, πού δέν 
ξαίρει ούτε καλούπια, ούτε τάξεις, ούτε προλήψεις, καλούμε σέ 
ψυχικό συναγερμό τά ζωντανά στοιχεία τού έθνους, νά παλέψουνε 
μέ τό λόγο, μέ τό έργο, μέ ντουφέκι άν χρειαστεί, γιά ν’ ασφαλί
σουνε τή σωστή κατεύθυνση στήν επαναστατική όρμή πού βράζει, 
νά έτοιμάσουνε τήν κοίτη της, νά λυτρώσουνε τό λαό, π’ αγωνί
ζεται νάβρει τό δρόμο τής σωτηρίας άπό τήν πολύμορφη δημα
γωγία καί τήν παραπλάνηση καί ν’ άποδόσουνε τήν έθνική ψυχή, 
στον έαυτό της. Πιστεύουμε ακλόνητα πώς υπάρχουνε ζωντανά 
στοιχεία στό έθνος, άρκετά και ικανά νά επιχειρήσουν αύτό τό 
έργο. Πιστεύουμε στά ελληνικά νιάτα. Κι*  είμαστε απόλυτα βέ

βαιοι πώς άν ή φλόγα τοΰ ενθουσιασμού φουντώσει στά στήθη 
τους ό στίβος τοΰ μεγάλου αγώνα θά γεμίσει γλήγορα μέ λαμ
προύς κι’ άνίκητους μαχητές.

* * *

"Οτι τήν άνάγκη γιά μιά μεγάλη καί βαθιά έπανάσταση έχουνε 
νοιώσει ώς κι’οί πέτρες σ’ αύτό τόν τόπο δέ θέλει κανένα ρώ
τημα. ’Απόδειξη τρανή τό πόσο τραβούνε τά διάφορα επαναστα
τικά κηρύγματα, τά πιο αντίθετα. Φτάνει νά περιέχει μιά φόρμου
λα, μ’ έναν όποιοδήποτε τρόπο, τήν άρνηση τής σημερνής μας 
καταντιάς γιά νάβρει, προ πάντων ανάμεσα στούς νέους, τούς 
θερμότερους οπαδούς. "Οσοι υποφέρουν άπό τό θέαμα τής κοι
νωνικής διαίρεσης καί τής άναρχίας, δσοι διψούνε γιά έθνική 
πειθαρχία πέφτουνε στό φασισμό. 'Όσοι πάσχουν άπό τήν κοινω
νική άδικία ή άπό τό θέαμά της ρίχνουνται στον κομμουνισμό. 
ΚΓ υπάρχουν ένα σωρό άποχρώσεις, άνάμεσα σ’ αύτά τά δυο έπα- 
ναστατικά καλούπια, τό άστικό καί τό προλεταριακό, γιά δλα τά 
γούστα κΓ δλες τις ιδιοσυγκρασίες. Έτσι τό επαναστατικό πνεύ
μα, στήν Ελλάδα, δταν δέν ξεθυμαίνει σέ ψευτοεπαναστάσεις καί 
κινήματα, γεμάτα καιροσκοπική νοθεία, οϊκονομιέται—λιμνάζει 
δηλαδή κΓ άποκοιμιέται—στό καθημερνό πιπίλισμα ξένων πάς- 
παρτοΰ, ’ιταλικών, ρωσσικών, γερμανικών, σά νά μήν έχει αύτός 
δ τόπος μιά πραγματικότητα καί μιά ψυχή δική του, σά νά μήν 
έχει τή δύναμη νά συλλάβει τις δικές του άνάγκες καί τήν ιδιό
τυπη μορφή πού τις έκφράζει! Δέν είναι δμως έτσι. Άν τό επα
ναστατικό πνεύμα στήν 'Ελλάδα παραδέρνει σήμερα μέσα στήν 
άκατανόμαστη σύγχυση πούχουνε δημιουργήσει τά ξένα κηρύγματα 
κΓ άν ξεστρατίζει καί δίνεται σ’ αύτά, δέ θά πει καθόλου πώς 
δέν έχει τή δύναμη νά δημιουργήσει, δπως έγινε στις άλλες χώ
ρες, τό δικό του τύπο, τό δικό του σύνθημα, τή δική του έπανά
σταση. Ό καθορισμός του κΓ δ μεγάλος άγώνας γιά τήν έπικρά- 
τησή του είναι, τούτη τή δραματική ώρα, τό χρέος καί τό έργο 
τοΰ έλληνα διανοούμενου. Οί παπαγαλισμοί τών ξένων συνθημά
των καί τών ξένων καλουπιών, φασισμών, λενινισμών, μαρξισμών, 
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είναι δουλειά πολύ εύκολη. Φτάνουνε μερικές φυλλάδες. Αυτό πού 
ζητάμε δμως, αυτό πού γυρεύει ή έθνική μας πραγματικότητα 
κι’ ή έθνική μας ψυχή, δέν είναι τόσο πρόχειρο, γιατί δέν πρό- 
κειται γιά· μίμηση κι’ αντιγραφή—μά γιά δημιουργία Θέλει στο
χαστές καί διανοούμενους μέ τή ματιά όλόϊσα στά πράγματα, μυα
λά πού νά μπορούνε νά δουλέψουν απάνω σ’ αυτά, ψυχές ατόφιες, 
πού νά βγαίνουν άπό τήν ίδια τήν ψυχή τής χώρας. Κάθε γνήσια 
καί γόνιμη επανάσταση βγαίνει άπό βαθιάν άνάγκη τής ψυχής 
ένός λαού, νά βιβαιώσει τόν εαυτό του, σαρώνοντας δ,τι τό σά
πιο, τό νόθο, τό συμβατικό, τό ψεύτικο, τό νεκρό. Ή φασιστική 
επανάσταση' άποτελεΐ μιά δινατή βεβαίωση ιής ’Ιταλικής ψυχής. 
“Εχει βαθιά τυπωμένους τούς έθνικούς χαραχτήρες της, τις ικα
νότητες και τά ελαττώματα. Καί τίποτα δέν άποδείχνει καλύτερα 
πόσο ξένος στήν εθνική μας ψυχή καί τήν εθνική πραγματικότητα 
είναι αύτός ό τύπος άπό τις άπανωτές άποτυχίες πούχανε στήν 
’Ελλάδα δλες οί σχετικές μιμήσεις. 'Αν μπορούσανε νά γίνουν οί 
ίδιες άπόπειρες, άπό τήν άλλη πλευρά, θάχαμε σήμερα τήν ίδια 
πειραματική άπόδειξη, γιά τό πόσο λίγο θάστεκε στήν Ελλάδα τό 
μαϊμούδισμα τής ρωσσικής επανάστασης.

* 
* *

’Υπάρχει, κοντολογής, γιά τήν ώρα, ή βαθύτατη κι’άναμφι- 
σβήτητη άνάγκη γιά μιά ριζική έπανάσταση. Καί λείπει ό μπού- 
σουλας, τό σταθερό σημείο προσανατολισμού τών πνευμάτων καί 
τών συνειδήσεων. 'Υπάρχει συνείδηση τής χρεωκοπίας, τής σαπί
λας, τής μυριόμορφης ψευτιάς πού σκλαβώνει τήν ψυχή μας. ’Υ
πάρχει ό άκοίμητος πόθος τού λυτρωμού. Λείπει δμως ή άποκρυ- 
σταλλωμένη καί καθολική έκφρασή του. Πού πρέπει νά τή γυρέ
ψουμε; Μακρυά άπό τις πολύμορφες δημαγωγίες τής άγυράς, τις 
φρασεολογίες τών πολιτικάντηδων καί τούς παπαγάλους τών ξένων 
καλουπιών. Τό σύνθημα τής σύγχρονης ελληνικής επανάστασης 
δέ μπορεί νά είναι άλλο άπό τό δημοτικισμό. Θά χαμογελάσουνε 
δσοι τόν παίρνουνε γιά στενό γλωσσικόν άγώνα—μ’ άλλα λόγια 
οί άνίδεοι. Οί κομμουνιστές, πιο διαπεραστικοί κι’ άνοιχτομάτηδες 

σ’αύτό άπό τούς άλλους, τόν έχουνε σημαία στήν κοινωνική τους έπα
νάσταση. Μά κι’αύτοί στενεύουνε καί νοθεύουνε φριχτά τή σημασία 
του. Ή κοινωνική άποψή του είναι μιά άπό τις άναρίθμητες κι’ 
άνεξάντλητες συνέπειες του. Ό δημοτικισμός είναι ή πιο καθολική, 
πιο γνήσια ελληνική έπανάσταση, πού βγαίνει μέσα άπό τήν έθνική 
ψυχή κι’ είναι άπόλυτα προσαρμοσμένη στήν έθνική πραγματι
κότητα. Τί άλλο έκφράζει μέ τρόπο πιο δυνατό καί πιο άνάγλυφο 
άπό τό δημοτικισμό τή βαθύτατη άνάγκη τής εθνικής ψυχής νά 
βεβαιώσει τόν εαυτό της, παραμερίζοντας τις πολύμορφες ψευτιές 
καί τις πλάνες πού μάς σκλαβώνουν; ’Αντιπροσωπεύει, μέσα στό 
έθνικό γίγνεσθαι, τή σωτήρια έπανάσταση πού ζητώντας ν’ άντι- 
καταστήσει τό νεκρό, άποστεωμένο γράμμα τής παράδοσης μέ τό 
ζωντανό πνεύμα, δένει γερά καί άμεσα τά τωρινά μέ τά περασμένα 
κΓ άποκατασ ιαίνει τή ζεστή κΓ άμεση συνέχεια τής ζωής. ’Εκ
φράζει, στό στοχασμό, τή σωτήρια τάση τού γυρισμού στή βαθιά 
καί άπλή, τήν άμεση καί ισόρροπη άντίληψη τού λαού, ιού χω- 
ριάτη, τού άγρότη, τού έργάτη καί συνάμα τόν καημό ν’ άπλω- 
θεϊ τό φώς τού νοΰ σ’ δλα τά εθνικά στρώματα κΓ δπου σκορ- 
πιέται τό φώς έκεΐ πέφτουν οί τυραννίες, δλες οί τυραννίες κΓ Ε
κεί φυτρώνει τ’ άτίμητο λουλούδι τής άληθινής λευτεριάς. ’Αντι
προσωπεύει στήν τέχνη, τήν αιώνια έπανάσταση τής ζωντάχιας 
ένάντια στό μαρασμό, τή λαχτάρα γι’ άλήθεια κΓ αισθητική ώ· 
μορφιά. Εκφράζει στήν έπιστήμη τήν έπαναστατική τάση νά γίνει 
ή γνώση χτήμα τού λαού. Εκφράζει, στήν παιδεία, τό αίτημα 
τής πνευματικής καί ψυχικής άπολύτρωσης τού λαού, τό δούλεμα 
τής δικής μας ζωής καί τού δικού μας πολιτισμού, τήν κατάλυση 
τής άμάθειας καί τής έκμετάλλευσης. ’Αντιπροσωπεύει, στήν πο
λιτική, τό ιδανικό μιάς άληθινής δημοκρατίας, δπου δ λαός δέν 
έχει μονάχα τήν άπατηλή παραίσθηση πό)ς δλες οί έξουσίες πηγά
ζουνε άπ’ αύτόν—όντας στό βάθος ένας άξιοδάκρυτος δούλος!— 
μά είναι πραγματικά ζωντανή καί φωτισμένη πηγή κάθε έξου- 
σίας, σέ θέση νά τις διαμορφώνει άληθινά κΓ άληθινά νά τις 
έξελέγχει.’Εκφράζει τέλος, στό κοιτωνικό έπίπεδο, τήν προϋπόθεση 
κάθε πραγματικής δημοκρατίας κΓ άληθινής λευτεριάς, τήν ένωση 
καί τή γαλήνη, τήν πειθαρχία καί τήν αρμονία, τήν ισορροπία
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δικαιωμάτων και καθηκόντων, μέ τήν κατάλυση τής αδικίας και 
τήν εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης. Αύτό είναι τό πλατύτερο 
περιεχόμενο τοϋ δημοτικισμού. Κι’ αύτό τό σύνθημα ρίχνουμε 
στήν αδιάπλαστη μά δυνατή επαναστατική πνοή πού ξεσηκώνει 
τήν έθνική ψυχή· Κάτω άπ’ αύτή τή σημαία καλούμε τή νιότη 
τοϋ έθνους ν’ αγωνιστεί, γιά νά σαρώσει άπ1 δ?ια τά φανερώματα 
τής ζωής μας, πνευματικής καί προχτικής, δλα τά ψέματα πού 
τή δέρνουν. Ό αγώνας είναι σκληρός καί πολυμέτωπος. Κομμου
νιστές καί φασιστές, λαϊκομοναρχικοί καί ψευτοδημοκράτες, δλοι 
οί καθαρευουσιανισμοί τής θεωρίας καί τής πράξης καί δλες οί 
δημαγωγίες θά σταθούν αντιμέτωπες. Μά έχουμε τήν αλήθεια μέ 
τό μέρος μας. Καί στήν αλήθεια τίποτα δέ μπορεί ν’ άντισταθεΐ.

ΐΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΑΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

’Από τά 1922 ή 'Ελλάδα έζησε και ζει χωρίς μιά στιγμή ενθουσιασμού, 
ιχωρίς ιδανικά, χωρίς τήν παραμικρή πεποίθηση σιόν εαυτό της. Γιά τούτο 
• φθίνει, μαραίνεται, διαλύεται μέρα μέ τή μέρα. "Ολα κλονίζουνται τριγύρω 
μας καί, περισσότερο άπό τό καθετί, τό Κράτος. "Οπου πατήσεις, βουλάς. 
Τίποτα σιερεό, γερό, τίμιο. Τίποτα αληθινά ζωντανό, μέ τόν παλμό καί τό 
•σφρίγος τής νεανικής ζωής. 'II διοίκησή μας, ή εξουσία, ό τύπος, ή κοινω
νική μας οργάνωση, ή παιδεία, μοιάζουν σήμερα σάν απέραντα σκουριασμένα 
<μηχανοστάσια, πού λειτουργούνε ανερμάτιστα στό έλεος τών τυφλών δυνάμεων 
-τού κακού. Τά παλιά συνθήματα τού έθνους, ή καθιερωμένη φρασεολογία 
-τής πολιτικής καί κοινωνικής μας ζωής, άναδίνουνε σήμερα έναν ήχο αστείο 
καί δυσοίωνο, σάν κάλπικη μονέδα. Οί θεσμοί μας είναι κούφιοι. Κούφια 
καί τά κόμματά μας δλα, άπό τήν άκρα δεξιά ως τήν άκρα άριστερά, οί πα
ρατάξεις μας, τά πολιτικά καί κοινωνικά μας στελέχη, οί ποικιλώνυμες αύτές 

■elites, πού νομίζουν δτι διευθύνουν τό έθνος. Υπάρχει κάτι σάπιο στήν 
'Ελλάδα! Είναι γελοίο νά τό κρατούμε μυστικό, άφού δλοι τό ξέρουμε καί τό 
κρυφολέμε κάθε μέρα. Γελοίο καί άναντρο, γιατί θά σήμαινε πώς δέν έχουμε 
-τό κουράγιο νά άντισταθούμε στή σαπίλα πού μάς πνίγει.

Ένας κόσμος τελείωσε στό λιμάνι τής Σμύρνης, στή μεγάλη Καταστρο
φή, ένας κόσμος άπό θρύλους, όνειρα, πεποιθήσεις, ευγενικούς αγώνες καί 
πρελλές φιλοδοξίες. ’Εξαντλήθηκαν ξαφνικά οί ιδεολογικές ορμές τού έθνους, τά 
•σύμβολα έχασαν τό νόημά τους κ’οί θεσμοί τό πνεύμα πού τούς κινούσε. Άπό 
τότε δλες μαζί οί εθνικές δυνάμεις μας, πνευματικές καί υλικές, έπαθαν, θαρ
ρείς, μιά βαριά καθίζηση κ’ ένας ολόκληρος λαός, ενθουσιώδης λαός ωστόσο 
καί ριψοκίνδυνος, παραδόθηκε στήν άβουλία, στή μοιρολατρεία, στήν ήττο- 
πάθεια. Καμμιά γενναία θέληση πουθενά ολόγυρά μας, καμμιά συγκέντρωση 
ίδυνάμεων γιά τήν προετοιμασία ένός καλυτέρου μέλλοντος. Μονάχα οί δημο- 
κόποι οργιάζουν μές σ’ αυτήν τή γενική άποτελμάτωση, μαύροι, κίτρινοι, 
κόκκινοι εκμεταλλευτές τής εθνικής άπογοήτευσης, αυξάνουν τή σύγχυση τών 
πνευμάτων, κοντεύουν νά άποξερ ίνουν όλότελα τις καρδιές. Δέν υπάρχει λοι
πόν καμμιά ελπίδα γιά τήν Ελλάδα;

Τελειώνουν βέβαια πολλά πράματα στήν έποχή μας, μές στήν κρίση 
τής Ευρώπης, πολλές παραδόσεις, πολλά συστήματα, πολλές άξιες, μά δέ 
«φαίνεται καθόλου νά τελείωσε ή έποχή τών εθνών. “Ισια-ϊσια οί έθνότητες
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μοιάζουνε σά νά αντλούνε άπό τις σημερνές συμφορές τους μιά νέα ορμή, μιά 
νέα περηφάνεια, μιά νέα πίστη στις ξεχωριστές άτομικότητές τους. Είτε 
αρέσει στους σχηματοποιημένους εγκεφάλους τής φτηνής κοινωνιολογίας είτε 
δέν αρέσει, η ιδέα τού έθνους προβάλλει σήμερα, περισσότερο άπό πάντα, σά 
μιά ζωντανή και αδαμαστη πραγματικότητα, πού σπάνει συνεχώς τά πιό 
κακοφτιαγμένα λογικά καλούπια. Τά έ'&νη δέ&έλουν νά πε&άνουν. "Οταν 
νιώσουνε τό μαχαίρι στό λαιμό, θεριεύουν άσυνείδητα καί σπαράζουν δ,τι 
βρούνε μπροστά τους. Κ εκεί δπου υπάρχει επιτακτική άνάγκη μιας κοινω
νικής Επανάστασης, οί ίδιες οί λαϊκές μάζες, όδηγημένες άπό ενα άκατά- 
βλητο ένστικτο, δίνουν στήν Επανάσταση ένα έντονο εθνικό χρώμα, τής 
επιβάλλουν ένα εθνικό ιδανικό. Ο μαρξισμός σαριόθηκε σέ μιά νύχτα στή 
Γερμανία, δπως και στήν Ιταλία πριν έντεκα χρόνια, γιατί δέ θέλησε νά 
λάβει ύπ ό'ψη του αυτόν τόν ανήσυχο καί τόσο επικίνδυνο παράγοντα τής 
ιστορίας. Εστρωσε τούς άφελεϊς λογαριασμούς του υπολογίζοντας μονάχα 
τις ταξικέςσυνειδήσεις καί ξεχνώντας δλότελα τις έ&νικές συνειδήσεις. 
Κ έχτισε έτσι τό μεγαλόπρεπο θεωρητικό του οικοδόμημα στόν άμμο. Μά 
σήμερα δέ συζητούμε πιά μονάχα θεωρίες. Έχουμε αρκετή πείρα τού εφαρ
μοσμένου μαρξισμού καί, δ,τι κΓ άν πούνε, δέν μπορούνε νά άρνηθούνε αύτό 
τό γεγονός: πώς δσες φορές δ μαρξισμός ξεκίνησε, στήν πραγματική Ευρώπη, 
νά δώσει τή μεγάλη μάχη του, νικήθηκε πέρα γιά πέρα σ’ δλο τό μέτωπο,, 
μέ τήν πρώτη σύγκρουση. Δραματικά μαθήματα γιά τούς πολύ αναπαυμένους, 
θεωρητικούς. Ας στοχαστοΰνε λιγάκι τά διδάγματα τής ήττας.

Τριγύρω μας τά έθνη, οσο βαθιά κΓ αν υποφέρουν άπό τά δεινά τής 
εποχής μας, σπαρταρούνε άπό ζωή καί φιλοδοξία. Οί ’Ιταλοί μάς έχουν αφή
σει τόσο τρομερά πίσω, σ’ δλες τις εκδηλώσεις τής εθνικής τους ζωής, ώστε 
τούς κοιτάζουμε κιόλας σάν κατοίκους ενός άλλου αιώνα. Ή άφταστη ώς χτές 
Βρεταννία, τόσο περήφανη γιά τούς νόμους της καί τούς θεσμούς της, ομο
λογεί σήμερα, πώς οί χτεσινοί αλήτες τής Νεάπολης καί τού Μπρίντιζι τήν 
έχουνε ξεπεράσει σέ αρκετά σημεία τής νομικής καί οικονομικής της οργάνω
σης. Ποιος περιμενε μιά τέτοια ραγδαία κρατική καί κοινωνική πρόοδο ένός 
μεσημβρινού λαού; Κανείς βέβαια. ΤΙ ευρωπαϊκή Μεσημβρία εϊτανε καταδι
κασμένη, στή συνείδηση δλου τού πολιτισμένου κόσμου, σά μιά χώρα οριστι
κής παρακμής,, σάν ένας άπέραντος, βρωμερός καί άδιόρθωτος Πειραιάς, 
κατοικημένος άπό άναρχικούς καί τεμπέληδες χασικλήδες καί στολισμένος μέ 
συντρίμματα πεθαμένων πολιτισμών. Μπορεί νά μή μάς άρέσουν οί μέθοδες. 
του,Ντουτσε, άλλά χρωστούμε νά αναγνωρίσουμε πώς δ άνθρωπος αυτός δη
μιούργησε, στή συνείδηση τού κόσμου, μιά πολύ διαφορετική αντίληψη γιά 
τή ζωτικότητα καί τις δυνατότητες τών μεσημβρινών λαών. Στό Βορριά τής. 
Ελλάδας δέκα-πέντε εκατομμύρια Γιουγκοσλάβοι οργανώνουνε σιωπηλά τήν~ 

κρατική καί εθνική τους δύναμη, μέ αλύγιστη επιμονή και ανεξάντλητη ζων
τάνιά, διεκδικουν^άπο τώρα μιά μεγάλη θέση μές στόν πολιτισμό τής αύρια- 

νής Ευρώπης. Τούς ξέρουμε άρκετά καλά. Είναι ένας λαός ρωμαλέος καί- 
ηρωικός, πού δέν εγκαταλείπει ποτέ τις προσπάθειές του καί ξερει νά πραγ
ματοποιεί τά σχέδιά του. ΚΓ ας μή γελιόμαστε μέ τις ανοησίες πού λεγουν- 
ται συνήθως στις εφημερίδες δτί είμαστε καταπληκτικά ανώτεροι άπό τούς, 
άλλους βαλκανικούς λαούς στήν παιδεία καί στά κοινωνικά ήθη. Δέν είμαστε 
ανώτεροι κανενός, πάρετε το απόφαση! Τους ξεπερνούμε μοναχα μέ τήν επι
πολαιότητα καί μέ τήν ευκολία πού δεχόμαστε τά κηρύγματα τής ηττοπάθειας, 
τής αναρχίας καί τής εθνικής διάλυσης. Κ’ είμαστε άσφαλώς, αυτήν τη 
στιγμή, πολύ κατώτερο Κράτος άπό τή Γιουγκοσλαβία. Οί Τούρκοι τέλος, οι 
παλιοί μας γνώριμοι, μέ μιά νεανική τόλμη πού κανείς δεν περιμενε απ αυ
τούς, έσπασαν δλες τις παραδόσεις τους, δλων τών ειδών τους, τουρκικούς 
καθαρευουσιανισμούς, άρνήθηκαν όλότελα τό ασιατικό παρελθόν τους και 
γυρεύουν μέ πάθος καινούργιους δρόμους. Δέν αποκλείεται νά τούς βρούνε 
κάποτε. Μά εκείνο πού σημαίνει, αυτήν τή στιγμή, είναι πώς δλοι οι γείτονες 
λαοί τραβούνε μπροστά μέ τό μέτωπο ψηλά, μέ πεποίθηση στις δυνάμεις τους, 
καί στά μελλούμενά τους, ενώ εμάς μάς τρώει η σαπίλα.

"Ως σήμερα συζητούσαμε σχεδόν αποκλειστικά γιά τήν πνευματική και 
ηθική αξία τού εθνισμού, γιά τήν ιδέα τού έθνους αυτή καθεαυτή, ανεξάρ
τητα άπό τις καιρικές εθνικές ανάγκες. Μά είναι καιρός νά θέσουμε τη συζήτη
ση καί σ’ ένα πιό κοντινό επίπεδο. Είτε τό θέλουμε είτε και οχι στό πείσμα 
κάθε κοινωνιολογίας, οί γείτονές μας πιστεύουν μέ πάθος στόν εθνισμό τους 
κ’ είναι αποφασισμένοι νά κάνουν δ,τι μπορούν γιά νά τόν διαφεντέψουν 
καί νά τόν δοξάσουν. Αύτό είναι, βέβαια, ένα δεδομένο τής πραγματικότη
τας. Κ’ ένα άλλο δεδομένο είναι ή σαπίλα τής σημερνής Ελλάδας., Τό 
συμπέρασμα, αλίμονο! βγαίνει μοναχό του. Είτε θά βρει τή δύναμη ή Ελ
λάδα νά κάνει tabula rasa δλα τά δηλητηριασμένα συστήματα, τά εξαντλημένα 
κόμματα, τις σκουριασμένες μηχανές τού Κράτους, τής κοινωνίας καί τής 
παιδείας καί νά γεννήσει άπό μέσα της καινούργιους θεσμούς ανάλογους με 
τις ζωτικές ανάγκες τού τόπου μας καί τού καιρού μας, μιά καινούργια 
πνευματική καί κοινωνική ιεραρχία άμόλυντη άπό τή σαπίλα, τού παρελ
θόντος, μιά καινούργια ελληνική Πολιτεία, νεανική, καθαρή, περήφανη 
καί έντιμη—είτε θά τή φάνε τήν Ελλάδα οί γείτονες. Καί θά έχουνε δίκιο 

να τή φάνε.
Αυτή είναι ή κατάσταση. Καί δ λόγος ανήκει στή νέα γενεά τής Ελ

λάδας, πού δέν πρόφτασε άκόμα νά βουλιάξει μές στό αισχρό αυτό τέλμα 
πού μάς περιβάλλει. ’Άν πρόκειται νά γίνει κάτι καλό θά είναι ένα ξέσπασμα 
τής νιότη; καί δέν μπορεί νά είναι άλλο τίποτα. "Ενα κύμα νέας, φρέσκιας 
ζωής, ένα κύμα ενθουσιασμού, πού νά σαρώσει τά πάντα δλόγυρα καί νά. 

αρχίσει μιά καινούργια ιστορία.
Είναι πράγματι «καιρός τοϋ ποιήσσι»!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
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ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ Η

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
TOY LEON BRUNSCHVICG

Είδαμε δτι τόσο δ άνθρωπος τής τέχνης δσο καί ό άνθρωπος τής έπι- 
•στηιχης βγαίνουν άπό τόν άνθρωπο τής τεχνικής. Ό στοχασμός επάνω στους 
ορούς, πού ευνοούν τήν πρακτική επιτυχία τοΰ τελευταίου, οδήγησε στήν επι
στήμη. Άλλα ό συνειδητός καί δευτεροβάθμιος αύτός στοχασμός μπορεί νά ά- 
σκηθει καί σέ μιά άλλη πλευρά τοΰ ανθρώπου τής τεχνική;, πολύ βαθύτερη- 
στά κίνητρα τής δράσης του. Ή ανάλυση κι’ ό έλεγχος τών προθέσεων του 
οδηγεί στον κόσμο τής ήθικής. Ή ήθική δέν είναι μ.ά τέχνη όποιαδήποτε, 
τέχνη ανάμεσα στις τέχνες: είναι ή τέχνη τών τεχνών, εκείνη πού κρίνει δλες 
τ,ς_ άλλες. Αύτή ή τέχνη δέ διδάσκεται: ό καθένας πρέπει νά γίνει ό δάσκαλος 
του εαυτού του. Καθένας καλείται νά γίνει ενάρετος καί νά ενεργήσει μέ θάρ
ρος γιατί ή άρετή, δπως κι’ ή επιστήμη, θέλει ψυχική δύναμη. Γιά νά υ
πάρξει κόσμος ηθικός, χρειάζονται, όχι παθητικές κΓ ετερόνομες μονάδες, 
αλλά πρόσωπα ελεύθερα, άξια νά υποταχθούν εκούσια σέ δ,τι είναι ηθικό, 
άξια ακόμη να το άνακαλύψουν μόνα τους.

Αλλά τί είναι ηθικό; Πρώτα - πρώτα διαπιστιόνουμε δτι, άν καί αναγνω
ρίζεται η άνάγκη του, δέν παρουσιάζει καμμιά προφάνεια ή επικράτηση 
του. Μοιάζει κάτι τό μή πραγματικό, κάτι πού είναι μάλλον υπόθεση τοΰ 
μέλλοντος. _Από τήν άποψη τού γνώθι σ’ αυτόν, ή επιστήμη ξεσκεπάζει τό 
παρελθόν τής άνθρωπότητας. Ή τέχνη πάλι μάς κάνει νά ζοΰμε σ’ενα αιώνιο 
παρόν. 'Ο ηθικός ιδεαλισμός είναι γυρισμένος προς τό μέλλον: ζητάει νά 
πραγματοποιήσει μιά δυνατότητα. Σ’ αύτό, συντρέχουν τόσο ή τέχνη δσο 
κι ή επιστήμη· ή πρώτη καλλιεργεί τή συμπάθεια μέ τήν ομορφιά' ή δεύ
τερη προετοιμάζει γιά τήν άφιλοκέρδεια μέ τήν άλήθεία. Ή κυριαρχία τής 
ήθικής προϋποθέτει τή συμμόρφωση μέ τό άγαθό. Πρέπει δμως νά τονιστεί 
ευθύς άμέσως δτι τό άγαθό δέν μπορεί νά μπει στήν ίδια γραμμή μέτό ώραΐο 
-καί τό άληθινό, δπως τό ήθελε δ Victor Cousin. Άπό τή μιά μεριά τό 
αληθινό δέν είναι οριστικά συγκροτημένο: άποτελεΐ ενα άέναο γίγνεσθαι.

Άπό τήν άλλη, τό ώραΐο δέν παύει νά καταγγέλλεται σάν άνήθικο. Τό αγαθό 

πρέπει νά εξεταστεί καθεαυτο.
Μπορεί νά συνταυτιστεί τι') άγαθό μέ τόν κοινωνικέ) κανόνα, πού προ

βάλλει έτοιμος, φκιαγμένος; Συμβιβάζεται μέ τήν πίεση, πού δ τελευταίος 
άσκεΐ επάνω μας; Είναι τόση ή τυραννία του ώστε ζητάει νά προσδιορίσει 
όλότελα τήν ήθική υπόσταση μας. Ή εύτυχία ή ή δυστυχία μας έ.ξαρτάται άπό 
τήν επιδοκιμασία ή τήν άποδοκιμασία, πού βρίσκουν οί πράξεις μας στό 
π ριβάλλον. Τ) ήθικός δογματισμός ζητάει νά εξασφαλίσει την άπολυτη κοι
νωνική πειθαρχία. Στήν περιοχή τών εγκόσμιων, εξαγιάζει τήν πατρική εξου
σία καί τήν παντοδυναμία τού άρχοντα' στον κύκλο τών ιερών, περιβάλλει 
τήν εκκλησία μέ τ<) μυστήριο τού θείου. Αλλά ή άπολυτη συμμόρφωση μέ 
τις επιταγές τού ηθικού δογματισμού άποκλείει τή χειραφέτηση τής προσω
πικότητας μας. ΚΓ άν άκόμα δσκοϋμε τακτικά κάποιον έλεγχο στή συνείδηση 
μας, δσο δέ διαμορφώνουμε αύτόνομα τή διαγωγή μας, λόγος γιά ολοκλη
ρωμένη γνώση τού εγώ δέν μπορεί νά γίνει. Δέν άποκλείεται ή ψυχολογική 
περιέργεια νά μάς οδηγήσει σ’ενδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τον πρακτικό 
προσανατολισμό καί τήν κοινωνική μας σταδιοδρομία. Αλλά ή ήθική προ
σωπικότητα μας δέν πρόκειται νά κριθεΐ άπό τήν κοινωνική επιτυχία μας ή 
άπό τή δεξιοτεχνία τών προσαρμογών μας. Τό πρόβλημα, πού τίθεται, δεν 
είναι ή συγκρότηση ένός έγώ δπως-δπως, μέ τό υλικό τών κοινωνικών προ
σταγών καί τού ηθικού δογματισμού ή μέ τήν άποκλειστική φροντίδα τής 
επιτυχίας, άλλά ή συνειδητή κΓ αύτόνομη διαμόρφωση τών κινήτρων και 
τής διαγωγής μας Τήν άβυσσαλέα άπόσταση ανάμεσα στις δυο αντιλήψεις 
τήν παρατηρούμε άνάμισα στήν εξήγηση, πού έδωκε δ συντηρητικός Ξενοφών 
■στό σωκρατικό παράγγελμα τού γνώθι σαύτόν, καί στη σημασία, πού είχε 
γιά τόν ίδιο τό Σωκράτη. Ό Ξενοφών τό είχε πάρει άπό καθαρα ωφελιμι
στική άποψη: οποίος ξέρει καλά τόν εαυτό του, δέν κάνει ριψοκίνδυνα πράγ
ματα άλλά συντονίζει τις επιθυμίες καί φιλοδοξίες του μέ τις ικανότητες του 
καί τις δυνατότητες τοΰ περιβάλλοντος. Άλλ’ άν εννοούσε αύτό ο Σωκράτης 
δέ θά ζούσε δπως έζησε, δέ θά πέθαινε ιδίως δπως πέθανε. Ούτε θά μετάγ
γιζε στον άρχαΐο κόσμο τή θαυμαστή όρμή, πού ώς σήμερα γονιμοποιέ, τή 

δυτική σκέψη. , , ,
Άλλ’ αν τό άγαθό δέν μπορεί νά είναι δ συγκροτημένος ηθικός κανόνας, 

τότε πώς θά προσδιοριστεί; ’Ιδίως πώς θά πραγματοποιηθεί; Ή σύλληψη 
τοΰ άγαθοΰ προϋποθέτει αύτονομημένες συνειδήσεις. Άλλα ή αυτονόμηση 
τους είναι άδύνατη δίχως τήν κατάλυση τού ηθικού δογματισμού τής δμάδας 
κΓ δταν πραγματοποιηθεί, άποκλείει κάθε εξωτερική έπ(βολή. Πώς θά γίνει ή 
σύμπτωση, πού άπαιτεΐται γιά τή συγκρότηση τοΰ ηθικοΰ κόσμου; Κατά 
ποιά λογική άναγκαιότητα, δ κανόνας τοΰ άγαθοΰ, πού θά κυοφορηθεί και 
θά στερεωθεί στά άδυτα μιάς συνείδησης, θά γίνει δ κανόνας όλων των 
■άλλων συνειδήσεων; Είναι πολύ ευκολότερο νά φανταστεί κανείς τή δογματική 
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ομοιογένεια ενός^ συστήματος παρά μιά τέτοια αυθόρμητη άρμονία. Ζήτημα 
είναι μάλιστα άν κι’αύτή ή δογματική ομοιογένεια ενός συστήματος θά 
είναι λυτρωμένη άπό κάθε αντίφαση. Τά συστήματα, πού θεωρούνται δτι 
κατ εξοχήν προσέφεραν τά στοιχεία γιά τή συγκρότηση ενός ηθικού σύμ- 
παντος, είναι δ στωϊκισμός στήν αρχαιότητα κι’ δ καντιανισμός στους νεό
τερους χρόνους. Μπορεί κανείς νά παραλείψει τόν πρώτο, πού είχε στηρίξει 
σα σχολή τις ηθικές ερμηνείες κι’ επιταγές του σέ μεταφυσικά παράδοξα, 
αποκυήματα πρωτόγονων μυθολογιών. Στόν Κάντ δμως ή έννοια τής αυτο
νομίας είναι πλέρια ξεκαθαρισμένη. 'II ίδια προσπάθεια στοχαστικής ανά
λυσης, πού μ’ αύτή δ Ντεκάρτ έφτασε στή διαίσθηση τού Cogito, δδηγεΐ 
τον Κάντ στή βεβαίωση τού Debeo, στήν υποχρέωση τής ηθικής προσωπι
κότητας νά συμμορφωθεί συνειδητά μέ τόν κανόνα τού αγαθού. Ό καντια
νός ηθικός κοσμος κάνει αφαίρεση τών εξωτερικών ανισοτήτων καί απονέ
μει τήν ίδια απόλυτη αξία σ’ δλα τά μέλη του. Σπρώχνοντας τήν τάση τής 
ενδομυχευσης ως τις απώτατες συνέπειες της, δ Κάντ μοιάζει νά λύνει τό 
ηθικό πρόβλημα. Ή αρχή τής συμμόρφωσης μας μέ τόν κανόνα είναι μέσα 
μας., Οσο περισσότερο υποτάσσεται σέ μάς τό φαινόμενο στό νοούμενο τόσο 
πιο ενεργητικά βεβαιώνεται ή ήθική μας οντότητα. Είναι γνωστοί οί τρεις 
κανόνες, πού διέπουν τό καντιανό ηθικό σόμπαν. Ό πρώτος αξιώνει άπό τήν 
ηθική προσωπικότητα νά ενεργεί μέ τρόπο ώστε δ κανόνας της νά μπορεί νά 
γίνει οικουμενικός. Ο δεύτερος ζητεί τήν άναγωγή κάθε προσώπου σέ πε
ριωπή αυτόνομου σκοπού κι’ δ τρίτος τή συνειδητή διαμόρφωση τής θέλη
σης ,σέ οικουμενικό νομοθέτη. Οί τρεις αύτές επιταγές άντιστοιχοΰν, δπως 
λέει δ Κάντ, ή πρώτη στήν ενότητα τής μορφής τής θέλησης, στήν οίκου- 
μενικότήτα της- ή δεύτερη στήν πολλαπλότητα τού υλικού κι’ ή τρίτη στήν 
δλότητα, στήν ακεραιότητα τού συστήματος. ’Εδώ δμως ξαναβρίσκουμε τό 
πρόβλημα πού άντικρύσααε πρωτήτερα. Οί κανόνες αυτοί μπορούν νά κατευ
θύνουν κατά τον ίδιο τρόπο τις θελήσεις καί νά τις κάνουν νά συμπέσουν; 
Δέν υπάρχει φόβος μήπως δ πρώτος οδηγήσει σέ μιά αδιαφορία γιά τϊς τύχες 
τής ανθρωπότητας ενώ οί δυο άλλοι άξιώνουν θετική μέριμνα γι’ αύτές; Τό 
ενδεχόμενο αύτό παρουσιάζεται στήν καντιανή άντίληψη τής ψευτιάς. Ό 
Κάντ τήν καταδικάζει απόλυτα, άκόμη κι’ δταν λέγεται γιά τό συμφέρον τού 
άλλου. Δέ θ’άπαλλαγοΰμε άπό κάθε εύθύνη παρά μόνο δν υποταχθούμε στόν 
ο’ικουμενικό κανόνα τής άλήθειας. ’Άλλως τε καί τό γενναιόδωρο ψέμμα 
μπορεί, τυχαία, νά γίνει ποινικά κολάσιμο. Όποιος λέει ψέμματα, έστω καί 
άπό καλοσύνη, οφείλει νά ύπομείνει δλες τις συνέπειες τής στάσης του.’Ενώ 
ή καντιανή μεταφυσική είχε ξεχωρίσει ρητά τή νομιμότητα, πού είναι εξω
τερική στήν πρόθεση, άπό τήν ηθικότητα, πού άποτελεΐ τήν ούσία τού δν- 
τος, εδώ ή νομιμότητα γίνεται τό κριτήριο τής ηθικότητας. Φυσικό προβάλ
λει τό ερώτημα μήπως ή υποχρέωση τής άλήθειας είναι ή μάσκα, πού φο
ράει η εγωιστική φροντίδα τής άπαλλαγής άπό τις ευθύνες, μήπως, άκόμη.

παραπέρα, σκοπός τής ηθικότητας δέν είναι παρά ή άπόκτηση τής τελειότη
τας, πού θά επιτρέψει στήν άρετή νά συναντήσει, χάρη στό διαλεκτικό αίτη
μα τής αθανασίας, τήν εύτυχία, πού μ’αυτή η φύση δεν την έχει συνδυάσει, 
κατά τή ρήση τών Στωϊκών. ’Αλλά τότε δ ηθικός κόσμος τής αύτονομίας 
παύει νά υπάρχει. Ξαναζεί τό καθ.-στιης τής ετερονομίας. Στόν καντιανισμό, 
ή κατάσταση σώζεται χάρη στούς δυο άλλους κανόνες. Η τυπικότητα τού 
πρώτου ίσορροπίζεται άπό τήν άδολη φιλαλληλία τού δεύτερου καί τού τρί 
του, πού θεσπίζουν τήν ιδιότητα τού προσώπου σάν αύτονομου σκοπού καί 
τή θετική υποχρέωση γιά τή συγκρότηση τής πολιτείας τών πνευμάτων. Στό 
Φίχτε ανήκει ή τιμή δτι ξεκαθάρισε άπό κάθε ξένο στοιχείο τήν ηθική προσ
πάθεια: κατάστρωσε μιά θεωρία τής αύτονομίας, οπού η τάξη τής ανθρωπό
τητας δέν παρουσιάζεται σάν κάτι τό τετελεσμένο, σάν η συνέπεια μιας έξωχρο 
νικής διαταγής, άλλά σάν ένας σκοπός, πού πρέπει νά πραγματοποιηθεί μέ 

τήν ενεργητική σύμπραξη τών ανθρώπων. ,
Γιά τή δημιουργία ενός κόσμου ηθικού, δέ χρειάζεται άλλο τίποτε, ξε

σκεπάζοντας τό έργο, πού είναι γιά νά εκπληρωθεί, άπονέμει δ ηθικός ιδεα
λισμός υπέρτατη πραγματικότητα στό μέλλον. Τό έργο αυτό απαιτεί τήν 
επιστράτευση δλων τών ανθρώπινων μέσων. ’Αλλιώς θά μείνει καθαρή χί
μαιρα. 'Οπωσδήποτε κανόνες οικουμενικοί κΓ άσάλευτοι δέν μπορούν νά υ
πάρξουν. Ό ηθικός δογματισμός είναι εξ ’ίσου αναχρονιστικός μέ τό γνωστι
κό. 'Η ήθική συμπεριφορά προϋποθέτει μιά τεχνική τής συνείδησης, που ή 
σχετικότητα της θά είναι τό αντιστάθμισμα τής φυσικής μεθοδολογίας τού 
’Αϊνστάιν. Γιά ν’ άντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τό δαίδαλο των καθημε
ρινών περιστατικών, δέ θ’ άρκεστοϋμε σέ μιά σχηματική διατύπωση κανό
νων. Θά κινητοποιήσουμε δλη τή λεπτότητα καί τήν εύστροφία τής κρίσης μας. 
Μόνο έτσι θ’άνταποκριθούμε σέ κάθε μοναδικιά καί συγκεκριμένη περίπτωση. 
Άν δ ιδεαλισμός τής επιστήμης καταλύει τήν τυραννία τών αισθησιακών πα
ραστάσεων άνάγοντας τό Σόμπαν σ ενα σύστημα εσωτερικών σχέσεων,ο ηθικός 
ιδεαλισμός τσακίζει τις αισθησιακές επιθυμίες καί τόν εγωκεντρισμό γιά να 
βάλει στή θέση τους τήν άνιδιοτέλεια καί τήν αφοσίωση.

'Ωστόσο δέν πρέπει νά παραβλέψουμε τις διαφορές, πού παρουσιάζει στήν 
εφαρμογή ή προσπάθεια τής λογικής ολοκλήρωσης στή γνώση καί τήν ηθική. 
Ή επιστημονική έρευνα βρίσκει τήν εγγύηση τής αντικειμενικότητας στις άν- 
τιδράσεις τού πειράματος. Τί δμως μπορεί νά μάς εμποδίσει νά επιβάλουμε 
τυραννικά τις άντιλήψεις μας στούς άλλους δταν, αφού πνίξουμε τις εγωιστι
κές ροπές μας, καταλήξουμε στήν άκλόνητη πεποίθηση δτι οι αξίες, πού προ
τείνουμε, είναι αντικειμενικές; ’Εδώ, ή συμβολή τής τέχνης είναι άποφασι- 
στική. Τονοινοντας μέσα μας τή συμπάθεια, μάς προφυλάγει άπό τήν ήθική 
άπομόνωση, δπου κινδυνεύουμε νά πέσουμε, φκιάνοντας τόν κόσμο σύμφωνα 
μέ τις προσωπικές μας άντιλήψεις. Ή επικοινωνία μέ γνώμες καί τρόπους 
ζωής ριζικά διάφορους άπό τούς δικούς μας χαρίζει μιά πνευματική λεπτότητα 
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κι ευαισθησία, που κάνουν εξαιρετικά αποτελεσματική τή γενναιοδωρία τών 
προθέσεων μας. Μπορούμε να πάμε κα'ι παραπέρα: αντί ν’ άρκεστοΰμε στήν 
κατανόηση καί τη συμπάθεια τών άλλων, θ’ ανεχτούμε καί θά συγχωρέσουμε 
κι αυτα τα σφαλματα τους. ’Ενώ δμως θά τά θεωρήσουμε εκείνα σάν τά 
προϊόντα μιας ετερονομίας, πού μπροστά της . είμαστε ανίσχυροι, γιά τά 
δικά μας θά φανούμε αμείλικτοι. Άξκήνοντας άπο τον εαυτό μας νά εΐναι 
ελεύθερος κι αυτόνομος, δέ θά τού επιτρέψουμε καμμιά λιποψυχία. 
Θάχουμε ακόμη υπ όψη μας οτι ή φρόνηση κΓ ή γενναιοδαιρία δέν οδηγούν 
απαραίτητα στην εξουσία καί τήν επιτυχία. Οί διωγμοί εΐναι δ κλήρος τών 
ήρώων. Η απόσταση άνάμεσα στήν εύκολη κι’ αυθόρμητη συμπάθεια, πού 
δε διαφέρει και πολύ άπο μια ζωική άντίδραση, καί τήν πραγματικέ] δικαι
οσύνη εΐναι τεράστια. 'Ωστόσο πρέπει νά προφυλαχτούμε άπό τήν πίκρα τής 
ηθικής ανισότητας και τής έλλειψης αμοιβαιότητας. 'Ο Σωκράτης είχε γυ
ναίκα την Ξανθίππη. Τούτο όμως δέν τον ήμπόδισε άπο τό νά ένδιαφερθεΐ 
γιά τήν κατάσταση τών γυναικών τής εποχής του. Πολλοί νιώθουν τήν άνθρω- 
ποτητα παραπανω μέσα απο τη λύπη παρα άπο τή χαρά. 'Οπωσδήποτε, είτε 
πρόκειται για την αψηλη σφαίρα τού ηρωισμού είτε γιά τή σκοτεινή ζώνη 
τών αφανών στρατιωτών τού καθήκοντος, πρέπει νάχουμε ύπ’ ό'ψη μας δτι 
κάτι κιόλας υπάρχει απ αυτόν τον ηθικό κόσμο, πού εΐναι γιά νά γίνει: κά
ποιο χαμόγελο άντικρύζουμε σάν μπαίνουμε στή ζωή καί γιά νά μεγαλώσουμε 
μάς χρειάζεται άγάπη. Στόν κόσμο αυτό άναπαύεται ή ορμή τού πνεύματος, 
πού οργανώνει στήν περιοχή τής συνείδησης τις συστατικές άξιες τής άνθρω- 
πότητας. Η καμπύλη, που διαγράφει, ξεσκεπάζει τήν ενότητα τής συνείδη
σης στις βασικές της λειτουργίες σάν άγρυπνου μάρτυρα, σά φωτεινού οδηγού 
καί σάν άδέκαστου κριτή. ’Έτσι φανερώνεται ή πανανθρώπινη σημασία κι’ ή 
άνεξάντλητη γονιμότητα τού παραγγέλματος: γνώθι σαύτόν.

Άλλά τό γνώθι σαύτόν μπορεί νά περιοριστεί στή θεώρηση τού αποκλει
στικά άνθρώπινου σύμπαντος τών ιδεών, τών εικόνων, τής έπιστήμης καί 
τής πολιτικής; Δέν πρέπει νά εξεταστεί γιά δικό της λογαριασμό ή οργανω
τική καί συνθετική προσπάθεια, πού οδηγεί στήν αυτονόμηση τής ήθικής 
συνείδησης; Μ’ άλλα λόγια δέν εΐναι άπαραίτητο νά συνδεθεί μέ δ,τι υπάρ
χει; Έδώ σημαίνει ή ώρα τοΰ φιλοσόφου: ή ηθική, τέχνη τών τεχνών, παρα
πέμπει στή φιλοσοφία, επιστήμη τών επιστημών.

Ξεκινήσαμε άπό τή διάκριση άνάμεσα στό ζωϊκό καί τό άνθρώπινο. Τώρα 
βρισκόμαστε μπροστά στό πρόβλημα τών σχέσεων τής ψυχής μέ τό σώμα, 
τοΰ πνεύματος μέ τόν κόσμο. Είναι χρήσιμο νά τονιστεί εύθύς έξ άρχής ή 
διαφορά άνάμεσα σ’ αυτούς τούς δυό ορούς; πνεύμα καί ψυχή. Μολονότι πα- 
ρασταίνεται άθάνατη κι’ όλότελα ξεχωρισμένη άπό τό σώμα, ή ψυχή υποβάλ
λει τήν έννοια μιάς ουσίας, πού πάλλεται άπό θερμότητα κι’ άπό ζωή. Τό· 
πνεύμα παρουσιάζεται ανεξάρτητο άπό τις υλικές καί τις ζωικές συνθήκες, 
σά μιά οντότητα, πού πλαίσιο της είναι μάλλον ή αιωνιότητα παρά ή άθα- 

νασία. Πάντως δέ φαίνεται νά βγήκε ή πίστη στήν άθανασία τής ψυχής 
άπό τή μεταφυσική εκείνη, πού τήν άνεβάζει σέ περιοπή Ιδιότυπης ουσίας. 
Πολύ περισσότερο μοιάζει νά γεννήθηκε άπι') τήν πρωτόγονη πεποίθηση πα· 
λαιότατων λαών δτι ή μεταθανάτια ζωή είναι τό προνόμιο τών μεγάλων καί 
τών δυνατών. Τή ζωή αύιή τή φαντάστηκαν παρόμοια μέ κείνη, πού είχαν 
κάμει σ’ αύτό τόν κόσμο, γι’ αύτό καί τούς συνόδευε στή τελευταία κατοικία 
τους δ,τι άποτελοΰσε τό περιβάλλον τους. Στον Πλατωνα συναντούμε κιόλας, 
παράλληλα ξετυλιγμένες, τις άντιλήψεις γιά τήν άθανασία τής ψυχής καί γιά 
τήν αιωνιότητα τοϋ πνεύματος. Ή άνεπαρκεια τής αποπνευμάτωσης τής ψυ
χής εξηγεί τή διστακτικόιητα τού συμπεράσματος τού Φαίδωνα. Σέ αμηχανία 
πέφτει κι’ δ Ντεκάρτ δταν ζητάει νά βάλει τά θεμελεια τοϋ αληθινού σπι- 
ριτουαλισμοϋ. 'Οπωσδήποτε, οί δυο αντιλήψεις για την ψυχή, η πατροπα
ράδοτη κι’ ή καθαρά φιλοσοφική, είναι ασυμβίβαστες. Η πρώτη παρουσιά
ζει τό έγώ σά μιά ούσία, πού διαμορφώνει ή κατάφορτη άπό ύλικότητα φαν
τασία καί πού τάχα διατηρείται άναλλοίωτη μετά το θάνατο. Π παράσταση 
αύτή προϋποθέτει ένα δριο άνάμεσα στις ψυχικές καί τις σωματικές λειτουρ
γίες. Άλλά ένα τέτοιο δριο δέν μπορεί παρά νά εΐναι υλικό: αύτό φτάνει 
γιά νά καταργήσει τήν ψυχή σάν τέτοια. Στη'γνήσια φιλοσοφική απίνψη, το· 
έγώ χαρακτηρίζει βασικά ό απεριόριστος δυναμισμός τής ιδέας, άξιας ν’άγκα- 
λιάσει άλάκαιρο τό σύμπαν. Άνάμεσα σ’ αύτές τις δυό αντιλήψεις τής ψυ
χής ή έκλογή εΐναι άπαραίτητη.

Πάντως εΐναι άξιοπρόσεχτος ό άγνωστικισμός, ποΰ επικρατεί στις νεωτε- 
ρες ιδέες γιά τήν ψυχή. Στόν Κάντ, τό υπερβατικό έγώ αντιστοιχεί στό 
καθαυτό πράγμα. Ό χρόνος, πού παρεμβάλλεται άνάμεσα στό εμπειρικό καί- 
τό υπερβατικό έγώ, μάς έμποδίζει νά συλλάβουμε τη βαθυτιρη πραγματικό
τητα μας άπαράλλακτα δπως ό χώρος όρθάενεται άνάμεσα σέ μάς καί τον 
έξω κόσμο. Άπό τήν άλλη μεριά ό Σοπεγχάουερ άναλυει τό υπερβατικό εγώ- 
μέσα στό ζωϊκό ένστικτο. Ή διακύμανση αύτή δείχνει δτι μιά φιλοσοφία 
τοϋ υπέρλογου μπορεί νά οδηγήσει σέ δυό ριζικά άντίθετες ερμηνείες τοϋ 
έγώ: τή μιά πνευματική κι’ άνιδιοτελή, τήν άλλη ζωική κι έγωϊστικη. Η 
πρώτη θεωρεί τόν άνθρωπο άξιο γιά κάθε, γενναιοδωρία. Η δεύτερη βλέ
πει σέ κάθε πράξη του τό συμφέρον. Εΐναι, βέβαια, αδύνατο νά κόψει κα
νείς τή συνέχεια άνάμεσα στό ζωϊκό ένστικτο καί τήν ορμή τής νόησης. 
Πάντως ή δεύτερη δέν έξηγεΐται μέ τό πρώτο. Τό έγά» έχει τή δύναμη νά 
χειραφετείται άπό τήν τυραννία τοϋ ένστικτου. Αγαπώντας την αλήθεια για 
τήν άλήθεια καί τήν ομορφιά γιά τήν ομορφιά, γίνεται ώριμο γιά νά υψω
θεί ως τόν πραγματικό Θεό. Ή έξέλιξη πρός τήν ανιδιοτέλεια, πού περ
νάει άπό τήν τέχνη καί τήν έπιστήμη γιά νά ολοκληρωθεί στήν έπικοινωνία 
τών ηθικών συνειδήσεων, εΐναι ή ΐδανικωτερη προετοιμασία τοΰ ανθρώπου 
γιά τήν ίδια τήν έπικοινωνία μέ το θείο. Ο Θεός τοΰ ξεσκεπάζεται σε μια 
καθαρή θρησκευτική διαίσθηση, έξω άπο κάθε τυπικό η χρονικο περιορισμό
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—σάν ή υπέρτατη εύρα τής πνευματικότητας, τής αλήθειας κα'ι τής αγάπης. 
Ή αλήθεια κι’ ή αγάπη δέν είναι εξωτερικές ιδιότητες τοϋ Θεοΰ άλλά ή ίδια 
η θεία φύση. Ετσι πραγματοποιείται και στο καθαρά θρησκευτικό επίπεδο 
τό πέρασμα άπό τήν έξωτερικότητα στήν εσωτερικότητα, ή ένδομυχευτική 
προσπάθεια, που εκφράζει το γνωσιολογικο ιδεαλισμό τής τέχνης και τής 
επιστήμης. Ό Θεός τής ώφελιμιστικότητας καί τής παντοδυναμίας δίνει τή 
θέση του στό Θεό τής άλήθειας καί τής άγάπης, Ό Θεός αύτός είναι απαλ
λαγμένος άπό τήν υπερβατικότητα τοϋ καλοϋ καί τοϋ κακοϋ, πού έφερε σέ 
τόσο μίγάλη άμηχανία τούς θεολόγους: ή έπρεπε τό καλό καί τό κακό νά έ
χουν κοινή πηγη η επρεπε νά βγαίνουν άπό έξ ίσου υπερφυσικές καί αντα
γωνιστικές άρχές. Ή ενατένιση του σημειώνει τήν ολοκληρωτική χειραφέτηση 
άπό τό ρεαλιστικό ένστικτο: διαλύει καί τήν παραίσθηση τής βιολογικής άτο- 
μικοτητας. Είναι παρών σέ δλες τις συνειδήσεις κι’ ή παρουσία του αύτή 
καταργεί τη διάκριση σε πρόσωπα, πού σ’ αύτή ή φαντασία υποτάξει τό συν
αίσθημα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό δτι τήν ίδια βεβαίωση άπαντοΰμε, 
κάτω απο ασήμαντες φραστικές παραλλαγές, στις μεγάλες στιγμές τής φιλο
σοφίας. Το ίδιο πράγμα δέν είχε πεΐ ό Πλάτων δταν έταξε τό "Ενα πέρα άπό 
τήν ύπαρξη, ο Φίχτε δταν άνεκήρυξε τό Έγ6> πηγή τής ϊδεαλιστικής ηθικής; 
Καί είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό δτι ό ιδεαλισμός δέν έφτασε σ’ αύτά τά 
υψη παρα μετά τις επαναστάσεις, πού πραγματοποίησαν ένας Σωκράτης 
κι ένας Ντεκάρτ και που συνοψίζονται στήν άναγνώριση τής προτεραιότητας 
τοϋ γνώθι σαυτόν. Γιατί δμως χρειάστηκε νά ξαναμποϋν οί ίδιες βάσεις στό 
•φιλοσοφικό στοχασμό; Γιατί ή εξέλιξη δέν άκολούθησε άκατάπαυτα τήν 
ανιούσα; Μονο οι ανθρώπινες αδυναμίες μπορούν νά εξηγήσουν τό λύγισμα 
και το παραστρατημα τών συστημάιων. Τό δίδαγμα είναι πολύτιμο. Ό με
γάλος, δ αιώνιος εχθρός τοϋ πνεύματος είναι οί άνάγκες τής ζωής. Γιά οποίον 
φιλοδοξεί να συγκροτήσει πνευματικά πεπρωμένα, ή πάλη είναι άναπόφευ- 
κτη. Καί η έκβαση της προβληματική. ’Αλλά ή άντιμετόίπιση τοϋ κινδύνου 
είναι άνδρισμός υπέρτατος. Στόν άκατάπαυτο κΓ άδιάλλακτο αγώνα κατά 
τής βιολογικής μοίρας καί κατά τής κοινωνικής παράδοσης θρονιάζει ή μόνη 
ζωή, πού άξίζει κανείς νά ζήσει.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Β. ΤΑΤΑΚΗ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ'1 * *)

1) Ή εργασία τούτη είναι μιά περιληπτική καί πρώτη διατύπωση μιας εκτενέστε
ρη? μελέτης απάνω στό ίδιο πρόβλημα, που ελπίζω κάποτε νά δει τό φώς.

Περιολικο 4ΊΔΕΑ„ ΤΟΜΟΣ ιι

Τραγικό ή δχι, δπως κΓ αν τό πεϊ κανείς, μένει πάντα βέβαιο, πώς κάθε 
χρορά πού τό άνθρώπινο πνεύμα άνησύχησε, σταμάτησε καί στοχαστικά άνα- 
ρώτησε τόν εαυτό του γιά νά δει αν τό έδαφος πού πατούσε ήταν στέρεο, 
βρέθηκε στήν άνάγκη νά κάμει μιά διαπίστωση πού τοϋ στοιχίζει πολύ. ’Έν
νοιες βασικές πάνω στις δποϊες ιδροκοπώντας μέ ενδόμυχη πίστη θεμε
λίωνε τά παλάτια του γιά νά τά υψώσει περήφανα, γλυστροϋν άπό τά χέρια 
του σά χέλια, καί τά παλάτια κρημνίζονται, τόσο πιό γλήγορα δσο πιό πε

ρίτεχνη στάθηκε ή οικοδομή τους.
Στήν κατηγορία τών εννοιών αυτο^ν ανήκει και η αλήθεια.
"Ολοι μας μιλούμε γι’ αύτήν, αύτήν γυρεύομε ν’άνακαλύψωμε, πιστεύομε 

πώς τήν κρατούμε, γι’ αύτήν άγωνιζόμαστε, τήν νοιώθομε σάν κάτι άναπό- 
σπατο δικό μας, κΓ δμως δποιος μάς άρωτήσει τί εννοούμε μέ τόν δρον 
αύτό, θά μάς βάλει σέ πολύ δύσκολη θέση. "Οσο λίγο γνωρίζομε τί είμαστε 
εμείς οί ίδιοι, δ εαυτός μας, τό εγώ μας, άλλο τόσο καί τί είναι άλήθεια. 
Μά τό νά δμολογεϊ κανείς πώς δέν ξέρει, στάθηκε, άπό τόν καιρό τοΰ Σω
κράτη, τό πιό μεγάλο φιλοσοφικό κατόρθωμα. Αύτό άνοίγει πλατειούς ορί
ζοντες στή σκέψη, έλευθερώνοντάς την, αύτό, πιότερο άπό κάθε άλλο, έξαν- 
θρωπίζει τόν άνθρωπο, γιατί τόν δδηγάει στόν πιό άνθρώπινο δρόμο’ τόν 
κάνει νά άναγνωρίζει πώς είναι πνευματικό δν καί νά υποχωρεί στις άπαι- 
τήσεις τοΰ πνεύματός του. Δέν πρέπει λοιπόν νά μάς τρομάζει τό γεγονός 
δτι δ άνθρωπος, ενώ άγωνίζεΐαι γιά τήν άλήθεια, δέν ξέρει ίσως στό βάθος 
νά μάς πεΐ τί είναι αύτό ποΰ ζητά. Τό ζήτημα είναι βασικό. Άν ύποθέσωμε 
πώς ήταν δυνατό νά τό λύσει δ άνθρωπος, καθορίζοντας τό νόημα τής άλή- 
θειας μ’ ένα τρόπο τελειωτικό κΓ αιώνιο, α: πούμε, θά έλυε ταύτόχρονα και 
μέ τόν ίδιο τρόπο, τά βασικώτερα προβλήματα που τόν απασχολούν. Γιατί 
ξέροντας, έίτσι, μ’ αύτόν τόν τελ.ειωτικο τροπο δηλαδη, τι είναι αλήθεια, θα 
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μποροΰσεν εύκολα νά τή ζητήσει καί νά τήν άνεΰρει σ’ δποιαδήποτε πε
ριοχή. θά είχε ξιβγεΐ ή ανθρώπινη ψυχή τότε, στόν «ύπερουράνιον τόπον» 
τοΰ Πλατωνικού Φαιδρού. Ό νούς της, φτερωτό άλογο, πού τρέφεται μέ 
αμβροσίαν καί νέκταρ, θά τής έκανε τήν ονειρευτή περιφορά στόν «άδαμάν- 
τινον» εκείνο τόπο, δπου υπάρχει θέση μόνο γιά τήν «άναφή ουσίαν» (τήν 
άϋλη δηλαδή), τήν όντως οΰσαν καί δπου δέ θά συναντούσε παρά μόνο- 
τήν ίδια δικαιοσύνη, τήν ίδια τή σωφροσύνη καί τήν επιστήμη τού 
όντος, τήν αθάνατη καί αληθινή δπως εκείνο. (Φαιδρός 247 c.).

Στ’άλήθεια ό άνθρωπος πίστεψε πολλές φορές δτι βρήκεν αυτό τό δπλο- 
καί δτι τό κάτεχεν ασφαλισμένα. Θά σταματήσωμε στις χαρακτηριστικώτερές- 
του προσπάθειες. "Ομως άπό τώρα μπορούμε νά σηκώσωμε ένα βαρύ επι
χείρημα ενάντια σέ κάθε τέτοια λύση. Οί φιλόσοφοι ή οί σοφοί πού νόμι
σαν πώς κατέχουν τό νόημα τής αλήθειας, μάς τό έδωσαν μ’ έναν ορισμό. 
Μά τί σημαίνει γιά μάς σήμερα ό ορισμός ; Δέν είμαστε πιά στόν καιρό τοΰ 
’Αριστοτέλη, ούτε των σχολαστικών. Ό ορισμός γιά μάς εΐναι ένας περιορι
σμός, μιά προσωρινή κατάσταση. Δέ διαφέρει στήν ουσία του, άπό τά ορό
σημα μέ τά όποια ξεχωρίζουν οί χωρικοί τά λειβάδια τους. Μ’ άλλα λόγια 
πιστεύομε πώς ό ορισμός περιέχει μόνο δσα βάλλεις μέσα στά σύνορά του, 
τίποτε τό άπόλυτο. ’Από τή στιγμή λοιπόν πού ορίζεις, περιορίζεις. Άν νο
μίζεις πώς κάνεις τίποτε περισσότερο γελιέσαι. Κλασσικό παράδειγμα σ’ αύτό- 
μπορεΐ νά σταθεί ή φιλοσοφία τοΰ Σπινόζα. Άπό τόν ορισμό πού δίνει 
στήν ουσία καί στήν αιτία, καί άπό μερικά άλλα άξιώματα βγαίνει δλη του 
ή φιλοσοφία σάν πόρισμα. Μέ τήν πρώτη λέξη σάν νά είπε καί τήν τελευ
ταία. Δέν μπόρεσε νά βγει άπό τά σύνορα τοΰ ορισμού του. Αντίθετα πρέ
πει νά τό νοιώσει κανείς καλά δτι πέρα άπό τά σύνορα τού ορισμού του, 
δπως πέρα άπό τά ορόσημα τού λειβαδιού τοΰ Άλφα χωρικού, εκτείνονται 
άπειρες εκτάσεις καί πρέπει νά είναι πάντα έτοιμος, μόλις τις άνακαλύψει νά 
μεταθέσει τά ορόσημα. Άν δέν τό κάμει, αν νομίσει πώς κρατά αιώνια τό- 
νόημα τής άλήθειας, θά καταδικαστεί σ’ δλη του τή ζωή νά μετρά τά πράγ
ματα πάνω στόν ορισμό του. Κι’ ενώ άλλοι θά τραβούν μπροστά, αυτός θά 
μένει πίσω.

Φαίνεται καθαρά άπό τά λίγα τούτα δτι κάθε ορισμός γιά τήν άλήθεια 
εΐναι σχετικός, μιά προσωρινή κατάσταση, δέν μπορεί νάναι άπόλυτοςΓΟταν 
κανείς έχει σταματήσει στοχαστικά στή μελέτη τής ψυχικής λειτουργίας πού 
λέγεται προσοχή, καί είδε, πόσο αυτό πού ονομάζομε συνείδηση (δχι στό 
ηθικό, άλλά στό ψυχολογικό καί γνωστικό της νόημα) μοιάζει έναν προβο
λέα, έναν οφθαλμό, άπείρως βέβαια πιό ευλύγιστο καί άρτιο, άφού είναι 
πνευματικός, μά πού δπως δ προβολέας καί δ οφθαλμός έτσι καί αυτός ό- 
προβολέας-συνείδηση, έχει πάντα μιά ώρισμένη κατεύθυνση καί δέν μπορεί 
νά γίνει πανόπτης, αν καί τό επιθυμεί βαθειά, δταν λέγω τό έχει κάμει αυτό δέ 
δυσκολεύεται νά μπει στό νόημα τής σχετικότητος γιά τήν δποία μιλούμε τώρα-

"Ομως θά μάς ρωτούσαν οί οπαδοί τών δρισμών: δέν ξέρομε τί είναι 
άλήθεια ; δέν μπορούμε νά τήν δρίσωμε άπόλυτα ; μά τότε ; πώς θά τή ζη- 
τήσωμε ; κι’ δταν τήν εΰρωμε πώς θά τήν άναγνωρίσωμε ; πώς θά πεισθούμε 
δτι δέν πλανιώμαστε στό σκοτάδι; Δέ θά μοιάζει δ άνθρωπος τότε μ’ ένα 
ναυαγό πού άπέλπιδα άγωνίζεται νά βγει στήν επιφάνεια ; Ό ναυαγός αυτός 
έστω νά φτάσει ώς μιά πιθαμή κάτω άπό τήν επιφάνεια, τό ίδιο θά πνιγεί 
δσο καί άν εϊτανε σέ βάθος 10 ή 1000 μέτρων, άν δέν προφτάσει νά βγάλει 
τό κεφάλι του πάνω άπό τό νερό. ”Η κάλλιο δ άνθρωπος, θά μοιάζει, λένε, 
μέ ένα υδρόβιο πού δέ θάχει κατορθώσει σ’ δλη τή ζωή του νά φτάσει ώς τήν 
έπιφάνεια. Γεννημένο στ’ άνήλιαγα βάθη, πλέει δώθε κείθε καί πεθαίνει 
πριν γνωρίσει τόν άλλο κόσμο. Μ’ ένα τέτοιο πνεύμα οί Στωϊκοί έλεγαν πώς 
δσο μακρυά εΐναι άπό τήν άρετή δ πιό μεγάλος εγκληματίας άλλο τόσο εΐναι 
καί κείνος πού έκλεψε μιά πεντάρα ή ένα σκουριασμένο καρφί. Κι’ οί δυό 
βρίσκονται κάτω άπό τήν επιφάνεια τσύ νερού.

Σ’ δλα αύτά τά σημεία έχουν δοθεί άπό άλλους άπαντήσεις, πού, δπως 
θά φανεί άπό τή συνέχεια, ξεκαθαρίζουν άρκετά τό ζήτημα.

Πριν προχωρήσωμε δμως, νομίζω άπαραίτητο νά τονίσω δτι, δπως φαί
νεται άλλωστε καί άπό τήν σύντομη εισήγησή μας, εμάς δέ θά μάς άπα- 
σχολήσει εδώ παρά μόνο τό πρόβλημα τής άλήθειας, δπως τίθεται άπό τή 
φιλοσοφία καί τήν επιστήμη. Πέρα άπ’ αύτές, σέ μιά άλλη μεγάλη περιοχή, 
τήν περιοχή τής άνθρώπινης δράσης, εϊτε αίσθητικώς, εϊτε ηθικώς, είτε 
θρησκευτικώς, τό πρόβλημα πέρνει ένα νόημα πολύ διαφορετικό. Αυτό έμεΐς 

δέν θά τό θίξωμε τώρα.
Τρεις εΐναι οί σπουδαιότερες άπαντήσεις πού δόθηκαν στό πρόβλημα τής 

άλήθειας. Άλλοι είπαν πώς ή άλήθεια είναι λογική, κάτι δηλαδή πού θά 
βγει άπό τή συμφωνία τής σκέψης μέ τόν ϊδιο τόν εαυτό της, άπό τήν άνα- 
δίπλωσή της' άλλοι τήν είπαν συμφωνία τής σκέψης μέ τήν πραγματικότητα, 
κΓ άλλοι άντίκρουσαν καί τούς δυό καί πρότειναν μιά τρίτη λύση.

Άν δεχτεί κανείς τήν πρώτη λύση, δτι δηλαδή ή άλήθεια εΐναι λογική 
θάχει, άπό ώρισμένη άποψη, μιά τυπική άλήθεια. Θά μοιάσει τόν άνθρωπο 
πού άνοίγοντας ένα γράμμα τό δποΐο τοΰ φέρνει σπουδαιότατες είδήσεις, 
άντί νά τό διαβάσει, θά κυττάξει τήν καλλιγραφία, ή τήν ορθογραφία του. 
Καί κάνοντας αυτό θά νομίσει δτι έλαβε γνώσιν τοΰ περιεχομένου, ενώ έλαβε 
γνώσιν μονάχα τής μορφής τού περιεχομένου. Τό ’ίδιο καί ή σκέψη άν, άντι 
νά κυττάξει τόν εαυτό της στό περιεχόμενο, τόν κυττάζει άποκλειστικά στή 
μορφή. Μπορεί νά γίνει βάσιμος λόγος γιά νόμους τής τυπικής λογικής, γιά 
άλήθειες τής μορφής τής σκέψης μας, δτι δμως ή άλήθεια δέν εΐναι λογικήτ 
κάτι δηλαδή άποκλειστικά μορφικό, ή, τουλάχιστον, δτι δέν εΐναι μονάχα 
λογική, εΐναι φανερό. Άπό ’δώ φαίνεται πόσο έπεσεν έξω ή Αριστοτελική 
φιλοσοφία, κυρίως στά χέρια τών σχολαστικών τοΰ Μεσαίωνος μέ τή θέση 
πού έδωσαν στή λογική. Αύτή έγινε τό δργανο τών επιστημών. Τά συλλογι- 
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στικα σχήματα καί οι λογικές έννοιες έφταναν γιά τήν ανακάλυψη τής αλή
θειας καί την κατάταξη της. Ή ’ίδια ή ανακάλυψη τής άλήθι ιας ήταν μιά 
απλή κατάταξη. Εφτανε νά βρει τό προσεχές γένος καί τήν ειδοποιό διαφορά 
ενός αντικείμενου η μιας ιδέας, για νά γνωρίσει ταυτοχρόνως τήν ουσία 
της, την ατομικότητα της, την θέση της, στήν ιεραρχία τών δντων. Δέν μπο
ρεί όμως να σκεφθεΐ κανείς έτσι παρά μόνο αν πιστεύει στό μεταφυσικό 
αξίωμα πού λέει δτι ή πραγματικότητα ακολουθεί τό λόγο ή κάλλιο δτι είναι 
λογική. Και εδώ φαίνεται το ευρύτερο νόημα τοΰ ορισμού πού εξετάζουμε. 
Δεν έχει αναγκη η σκέψη μας να εξετάσει τά πράγματα γιά νά βρει τήν αλή
θεια. ’Αντί αυτών θά εξετάσει τόν εαυτό της. Ή έρευνα αύτή θά τής δώσει 
τις αρχές απάνω στις οποίες θά στηρίξει τό οικοδόμημά της. Στήν πραγμα
τικότητα, δλο αύτό τό οικοδόμημα δέ θάναι παρά μιά ανάλυση τών αρχών 
πού βρήκε ό νους. Αναλύοντάς την ή σκέψη θά συμφωνεί μέ τόν εαυτό 
της, θα αναδιπλώνεται, θα ταυτίζεται, αφού τούς δικούς της νόμους εφαρμό
ζει, καί, όπως είπαν, θάχει τήν αλήθεια, χωρίς νά βγει άπό τόν εαυτό της, 
χωρίς να στραφεί προς τά πράγματα. Ποιος μάς λέγει δμως δτι ή πραγμα- 
τικοτης είναι λογική; Οι Στωίκοι το πίστεψαν αύτό καί τό διατύπωσαν θαρ
ρετά. Ο πυροειδης λογος των, ο υπέρτατος Ζεύς, πού είναι ύλικόε, είναι 
διάχυτος σ ολο τό σόμπαν, και το κυβερνά. ’Έτσι μποροΰσεν ό Στωϊκόςνά 
ερμηνεύσει τον κοσμο με μια συλλογιστική σειρά. «’Ον λογικόν, μέτοχον τοΰ 
νοος» που κυβερνούσε το συμπαν, δεν κάνει μέ τή σειρά του παρά δ,τι δ 
μεγάλος νούς στό μεγάλο συμπαν. Εκφράζει μέ συλλογισμούς δ,τι ό μεγάλος 
νούς εκφράζει στο αντικειμενον. Κι’ δ Σπινόζας δέν είπε πράγματα πολύ 
διαφορετικά σ αυτό το σημείο, μονο πού άπό τό ύλοζωϊκό πεδίο τών 
Στωίκών μεταφέρθηκε σ ένα πεδίο καθαρώς πνευματικό. Τό παράδειγμα 
όμως τών σχολαστικών τού μεσαίωνος πού δταν ένα φυσικό φαινόμενο άν- 
τεβαινε στά συμπεράσματα τών συλλογισμών των τό άπέρριπτον, γιά νά 
κρατήσουν εκείνα, φτάνει νά μάς δείξει ώς πού μπορεί νά οδηγήσει ή πε
ποίθηση οτι η αλήθεια είναι λογική. “Οσο στίχοι, σωστοί ρυθμικώς καί μέ 
νόημα συνεχές δέ φτάνουν γιά νά άποτελέσουν ένα ποίημα, άλλο τόσο καί 
συλλογισμοί λογικώς ορθοί δέ φτάνουν γιά νά δώσουν τήν άλήθεια. ΟΙ στί
χοι μένουν μόνο στίχοι ρυθμικώς σωστοί καί οί συλλογισμοί, συλλογισμοί 
λογικως ορθοί. Εχουν μιάν άλήθεια. άλλά δέν είναι ή άλήθεια. ’Όχι μόνο 
λογική λοιπόν δεν είναι η αλήθεια άλλά πρέπει μέ κάποια υποψία νά στεκό
μαστε μπροστά σε μιά σκέψη πολύ λογικά διατυπωμένη. ’Άπταιστοι συλλογι
σμοί βαλμένοι σ.ή γραμμή προδίνουν πώς τό πνεύμα πού τούς έκαμε άσχο- 
ληθηκε πιότερο μέ τη λογική διατύπωση τής σκέψης του παρά μέ τό ουσια
στικό περιεχόμενό της. Δέ ζήτησε τις εσωτερικές σχέσεις τοΰ άντικειμένου 
τής έρεύνης του, άλλά μάλλον τή λογική σειρά τοΰ στοχασμού του. 'Ο άν
θρωπος πέφτει πολύ συχνά σ’ αύτή τήν πλάνη. 'Η λογική του τόν πείθει 
τοσο εύκολα και απλά καί τοσο δυνατά! Κάθε επιστήμη στήν άρχή της δέν 

ήταν άλλο άπό μιά σειρά λογικής ορθών συλλογισμών, κι η φιλοσοφία, δσο 
ήταν μεταφυσική μονάχα, πριν άπό τήν κριτική περίοδο δηλαδή, τό ίδιο 
μιά μακρυά σειρά συλλογισμών ήταν σε μεγάλο μέρος. II Ελληνική φίλο 
σοφία μάς δίνει άφθονα παραδείγματα σ’ αύτο το σημείο. Θά σταματήσουμε 
σέ μερικά χαρακτηριστικά.

Ό Πυθαγόρας π. χ. ή οί οπαδοί του, άπό τήν παρατήρηση πώς τά 
πράγματα εκφράζονται μέ άριθμους, έβγαλαν το λογικο συμπέρασμα πως 
είναι στήν ούσία τους άριθμοί. Ξεκινώντας απο τη λογική αυτή διαπίστωση 
σάν άφετηρία, δουλέψανε επειτα να βρούνε τις θαυματουργικες ιδιότητες 
κάθε άριθμοϋ καί άντιστρόφως τον άριθμό πού κρυβότανε κάτω άπό τό 
κάθε άντικείμενο, μ’ένα τρόπο καθαρά λογικο που θυμίζει μαλισταπολυ τας 
μεθόδους τής μαγείας. Οί προίπποκρατειοι γιατροί πάλι απο την παρατή
ρηση άνέβηκαν σέ μερικές λογικές διαπιστώσεις ως προς την φυσιολογική 
ιδιοσυγκρασία τού άνθρώπου καί στηριγμένοι άπάνω σ’αύτές πάσχισαν νά 
έρμηνέψουν παραγωγικώς δλα τά φυσιολογικά προβλήματα.

Κι’ οί λεγόμενοι φυσικοί τής ’Ιωνίας δέν έκαμαν τίποτε περισσότερο. Τό 
οξύ πνεύμα τοΰ Παρμενίδη συνέλαβε σέ δλη του τήν εύρύτητα τό πρόβλημα 
πού γέννησεν ή πρώτη αύτή φιλοσοφική προσπάθεια τών Ελλήνων καί το 
διατύπωσε μέ σπάνια σαφήνεια καί καθαρότητα. Ή άλήθεια σκέφτηκε δέν 
μπορεί ναναι παρά λογική. Ας λενε οι Ιωνες και οι Πυθαγόρειοι πως 
εξηγούν τόν κόσμο. ’Ανοησίες. Πώς είναι δυνατό νά εξηγηθεί αύτό τό αιώνιο 
γίγνεσθαι, τό άνύπαρκτο αύτό; Μόνο δ λόγος μπορεί νά μάς δώσει την 
άλήθεια. Κι’ δ λόγος μιάν άλήθεια μόνο μάς λέγει δτι τό «δν έστί». Στό 
«δν» δέν μπορούμε νά δώσουμε κανένα άλλο κατηγόρημα, εξόν τό έστί. Αμα 
βγούμε άπό τό «έστί» είμαστε στήν πλάνη, μάταια αγωνιζόμαστε λοιπον. Η 
άλήθεια τό «δν έστί» είναι δ σιδερένιος κλοιος άπο τον οποίο δεν μπορεί να 
βγει τό άνθρώπινο πνεύμα. Τό «δν» αυτό δέν ήταν οΰτε θα είναι, αλλα 
άπλούστατα είναι μόνο, «έστί», ακίνητο, αγέννητο καί άΐδιο. “Ολα δσα μάς 
λένε οί αισθήσεις ή μάς υποβάλλει ή κίνηση καί τό γίγνεσθαι είναι πλάνη 
οίκτρά, απλή «δόξα», γνώμη άνεξέλεγκτη δηλαδή. Αύτή είναι ή γλώσσα τού 
μεγάλου Έλεάτου. ‘Η κοσμοθεωρία τόν έδειχνε μέ έπίγνωση βαθύτερη άπό 
τούς Πυθαγορείους, τό δρόμο προς τή λογική σκέψη καί καλούσε τόν 
άνθρωπο νά ζητήσει έκεί τήν άλήθεια. “Ετσι δ κόσμος τών ιδεών είχε γεν
νηθεί. Δίπλα του δ δικός μας κόσμος, δπου βασιλεύει τό «γίγνεσθαι», κοσμος 
πού μοιάζει μ’ ένα τερατωδώς άστατο παιδί, δέν άργησε νά φανεί σέ πολλούς 
σάν ένας έκφυλισμένος γόνος πού τόν βαραίνει ή βαρειά κατάρα νά θέλει 
διαρκώς νά φτάσει τό πρότυπό του χωρίς ποτέ νά τό κατορθώσει. Πώς 
μπορεί ποτέ τό γεννητό νά γίνει άγέννητο; "Ολη ή δραματική προσπάθεια 
τού Πλάτωνος στάθηκε τούτη: νά καθορίσει τή σχέση τών δύο κόσμων. Προσ
πάθεια πλούσια σέ αποτελέσματα, γιατί δ Πλάτων άντί νά άρνηθεΐ τόν αι
σθητό κόσμο, δπως δ Παρμενίδης, προσπαθεί νά τόν εξηγήσει.
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Ξεκινώντας άπό τήν πίστη προς τόν κόσμο τών Ιδεών, τών αναλλοίωτων 
αυτών τύπων, προσπαθεί νά ανακαλύψει τά ίχνη τους και στόν κόσμο τόν 
αισθητό. Οσο δμως προχωράει στή σκέψη του, ό κόσμος τών ιδεών άπό 
κοσμος προτύπου τού αισθητού πού ήταν, γίνεται δλο και πνευματικώτερος, 

π°,υ 51θ τ^°ς,’ Υ1" ν“ ^‘^σουμε σύγχρονη γλώσσα, δ Πλάτων δέν κάνει 
άλλο απο το νά έρευνα τούς αιώνιους νόμους τών αισθητών και φευγαλέων 
φαινομένων. Αύτό φαίνεται πολύ καλά στόν Τίμαιό του. Μ’δλα ταΰτα καί ο 
Πλατών, δπως δλοι σχεδόν οί Έλληνες φιλόσοφοι, είδαν μάλλον τή λογική 
πλευρά τών φιλοσοφικών προβλημάτων. Ή Πλατωνική φιλοσοφία μπορεί 
να θεωρηθεί στό βάθος σάν ένα σύνολον απαντήσεων στό εξής καθαρώς λο
γικό ερώτημα: «πώς είναι δυνατόν σέ ενα υποκείμενο νά δώσω ένα κατηγο
ρούμενο άλλο άπό τόν έαυτό του, χωρίς νά παύει νά μένει τό ίδιο; πώς 
μπορώ π. χ. νά πώ οτι δ άνθρωπος είναι θνητός και δταν τόν λέγω θνητό 
νά μήν παύε, νά είναι άνθρωπος; Μέσα στό ερώτημα αύτό κλείονται και οί 
δυο κοσμοι (δ κόσμος τών ιδεών καί δ αισθητός) καί ή ακαταπόνητη προσ
πάθεια να υπαχθεί δ δεύτερος στόν πρώτο. Τό πρόβλημα πού απασχόλησε 
τον Αριστοτέλη καί τούς Στωϊκούς δέν είναι άλλο. Ή άπάντηση μόνο πού 
δοθηκεν είναι διαφορετική. Μπορεί τό πρόβλημα αύτό, βαθύ καί βασικό, νά 
αναλυθεί σε ένα άλλο, τούτο: πώς είναι δυνατό ενώ λέμε δτι ή αλήθεια είναι 
μιά αναδίπλωση, τής σκέψης, μιά ταυτότητα μέ τόν ίδιο τόν έαυτό της, νά 
ξεκινούμε άπό τό Α καί νά πηγαίνουμε στό Β; νά μή μένωμε δηλαδή πάντα 
στο ίδιο σημείο; Στά μαθηματικά π χ. ξεκινώντας άπό ώρ σμένα άξιώματα 
και ορισμούς χτίζουμε επάνω τους ένα απέραντο οικοδόμημα μόνο μέ τήν 
αναδίπλωση τού πνεύματός μας άπάνω στόν ίδιο τόν εαυτό του. Πώς γίνε
ται αυτό; Πώς θά εννοηθούν ή αναδίπλωση καί ή ταυτότης; Καθαρόις λο
γικά, τυπικά δηλαδή η εύρύτερα; Άν ζητήσωμε στό Β τήν ίδια σκέψη, μιά 
τυπική ταυτότητα, δέν είναι δυνατό νά εννοηθεί ή πρόοδος, άν ζητήσωμε 
τήν ΪΟια σκέψη ούσιαστικά, τότε ναί. Πρέπει μού φαίνεται νά δούμε στό 
έργο τής σκέψης μας κάτι ανάλογο μέ δτι συντελεΐται στή φύση. Ό σπόρος, 
ένας ζορισμένος σπόρος, χωρίς νά χάσει τήν άτομικότητά του, άφομοιώνον- 
τας δτι τού χρειάζεται, αναπτύσσεται σέ ένα δν τόσο μακρυσμένο άπό τόν 
αρχικός σπόρο, αλλά καί τόσο ίδιο. "Ο,τι κι’ αν γίνει δέ μπορεί νά πάψει 
νάναι εςγο τού ώρισμένου εκείνου άρχικοΰ σπόρου, ένα πόρ(σμά του. Τό ίδιο 
καί στό έργο τής σκέψης. Ένα θεώρημα τής γεωμετρίας, οσοδήποτε απομα
κρυσμένο κΓ αν φαίνεται άπό τά άρχικά άξιώματα, είναι πολύ κοντά τους, 
παιδί τους είναι. Έτσι μπορούμε νά πούμε πώς ή σκέψη Β είναι άναδίπλωση 
της Α, άλλα απάνω σέ διαφορετικά δεδομένα, καί τό αποτέλεσμά της χωρίς 
νά πάψει νάναι μαθηματικό π. χ. είναι κάτι νέο μαθηματικό. Ό Παρμενί
δης είδε τήν ταυτότητα τής σκέψης μέ τόν έαυτό της καθαρώς λογικά. Με
τέφερε στό κατηγορούμενο τό υποκείμενο αυτούσιο «τό δν έστί» καί πήγε τά 
•αλυσσοδέσει τήν άνθρώπινη σκέψη σ’ ένα κλοιό άπό τόν όποιον θά τής ήταν

Αδύνατο νά δραπετεύσει. Ώς τόσο ή εργασία τών Ελλήνων φιλοσόφων ακόμα 
ν καί σ’ αύτό τό σημείο είναι κολοσσιαία. "Ενας σπουδαίος σύγχρονος 1 ερ- 
.-μανός φιλόσοφος ό Husserl, φτάνει ως τό σημείο νά υποστηρίζει οτι ή 
πρόοδος τής νεότερης επιστήμης οφείλεται κυρίως στή λογική προεργασία 
τών Ελλήνων. Είχαν αύτοί βαθύνει τό πνεύμα, ετοίμασαν τις άφηρημίνες 
έννοιες καί νά καλούπια. ’Εμείς οί νεότεροι δέν έκάμαμε άλλο άπό το νά 
τά γεμίσωμε. ΚΓ άπό τή σημερινή πνευματική κίνηση, στό πείσμα τών θε- 
τικιστών, πιό αξιόλογη βρίσκει έκείνην πού απεργάζεται νέους λογικούς τρό
πους, νέο άφηρημένο κόσμο, νέα εμβάθυνση πού θάρθουν οί απόγονοί μας 
μέ τή σειρά τους νά τή γεμίσουν. Παρά τις επιφυλάξεις πού μπορεί νάχει 
κανείς γι’αύτές τις τολμηρές ιδέες, πώς μπορεί ν’άρνηθεϊ τή βάση τους; Δεν 
πρέπει δμως νά ξεχάσει και τό άρνητικό δίδαγαα τών Ελλήνων, έξ ίσου 
πολύτιμο μέ. τό θετικό. 'Ότι δηλαδή ή άλήθεια δέν είναι μιά δρθή λογικός 
σκέψη. Ή τέτοια σκέψη μπορεί ναναι μόνο μιά ορθή λογική σκέψη και τί

ποτε περισσότερο. Είναι μιά λογική άλήθεια, δέν είναι ή άλήθεια.
Μήπως δμως ή άλήθεια είναι συμφωνία τού πνεύματος μέ τήν πραγμα

τικότητα, μ’άλλα λόγια συμφωνία μιας ιδέας μέ τό άντικείμενο της; Ο ορι
σμός αύτός είναι πολύ αφελής, δπως θά φανεί και άπόμιά πρόχειρη εξέτα
σή του. Πρώτα-πρώτα πρέπει νά έρευνηθεί άν τό πνεύμα κ’ ή πραγματι
στής, ή ή Ιδέα καί τό αντικείμενό της είναι δυο πράγματα διάφορά και 
-ξένα. Άν ναί, τότε πώς μπορούν νά συμφωνούν; Κι’ είναι εδώ ένα απο τα 
πιό δύσκολα προβλήματα τής μεταφυσικής. Άπό τή στιγμή πού θά χωρισωμε 
τό πνεύμα καί τήν πραγματικότητα, μ’ άλλα λόγια τό πνεύμα *«^ιήν  υλη, 
ίϊναι πολύ δύσκολο πιά, είναι αδύνατο νά τά ενωσωμε. ’Αλλά κι αν υποθε- 

■ αωμε πώς δέν είναι ξένα καί μπορεί νά υπάρξει αύτή ή συμφωνία, πάλι εμείς 
£έν μπορούμε νά τήν Εέρωμε. "Ενας τρίτος πρέπει νά υπάρξει πού νά τήν 
συλλάβει καί νά μάς τήν πει. Κι’ αυτός δ τρίτος δέν υπάρχει.

Έπειτα ποιά είναι αύτή ή πραγματικότητα; Είναι ή αντικειμενική πραγ
ματικότητα αύτή πού ονομάζομε εξωτερικό κόσμο, ή ή νοητή πραγματικό
τητα; Γιατί κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεΐ πώς εξόν άπό τον κόσμο των πραγ
ματικών αντικειμένων υπάρχει καί δ κόσμος, έξ ίσου πλούσιος, των νοητών 
Αντικειμένων. Τό τρίγωνο, τό ΙΙυθαγόρειο θεώρημα κλπ. δέν άνταποκρινονται 
σέ κανένα πραγματικό αντικείμενο, δέν παύουν δμως γι αυτό ναναι μια 
πραγματικότητα, νοητή βέβαια.Μέ ποιά πραγματικότητα λοιπόν θά ένοηθει ή 
συμφωνία τού πνεύματος; Άν είναι μέ τή νοητή, τότε τό πνεύμα μας θα 
εξαντληθεί στήν προσπάθεια νά έφαρμοστεϊ απάνω στούς νοητούς τυπους, 
τις ιδέες, καί θά λέει πώς έχει άλήθεια έφ’ δσον φτάνει τόν κόσμο τών 
ιδεών. Θάχωμε νά κάνωμε μέ ένα ιδεολογικό ρεαλισμό, φιλοσοφία Πλατω
νικού τύπου. Άν είναι μέ τήν πραγματικότητα τών αντικειμένων θάχωμε 

-τήν προσπάθεια τού πνεύματος νά έφαρμοστεϊ απάνω στά αντικειμενικά πράγ
ματα, θάχωμε νά κάνωμε μέ ένα αντικειμενικό ρεαλισμό, φιλοσοφία τυπου 
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Δημοκρίτου, Aug. Comte κλπ. Και στις δυο περιπτώσεις όμως έχομε vat 
κανωμε με μιά κοινή δυσκολία εξόν άπό δσες σημειώσαμε παραπάνω. ’Ε
κείνος που δίνει ενα τέτοιον ορισμό γιά τήν άλήθεια άναχωρεΐ άπό τήν ιδέα 
οτι η πραγματικότητα είναι κάτι τό άπόλυτα δοσμένο έξω άπό τό πνεύμα. 
Μπορεί όμως αυτό νά ύποστηριχθεΐ; ’Ακόμα κι’ αν άφήσωμε τόν Κάντ μέ 
τον κριτικό ιδεαλισμό του, που, όπως είναι γνωστό, υποστηρίζει δτι ή πραγ
ματικότητα δεν μάς είναι γνωστή καθ’ έαυτήν, δπως είναι δηλαδή, άλλά ντυ
μένη με τις κατηγορίες τοϋ νοϋ και τής αίσθησης, μ’ άλλα λόγια δτι τήν 
πραγματικότητα τή γνωρίζομε άφοΰ τή βάλουμε στά καλουπια τοϋ νοϋ καί 
της αίσθησης, κι’ αν ακόμα λέγω άφήσωμε τή θέση τούτη τοΰ Κάντ, δέν είναι 
αναγκη νά πάμε πολύ μακρυά γιά νά νοιώσωμε πόσο αύτό πού ονομάζομε 
πραγματικότητα είναι κάτι σχετικό μέ τό πνεύμα μας καί ώς ποιο σημεία 
είναι δημιούργημα^μας. Θά τό καταλάβωμε άν κάνωμε τήν έξης ΰπόθεση: ας 
υποθεσωμε π. χ. δτι αύτή τή στιγμή παρουσιάζεται μπροστά μας ένας άν
θρωπος τής Ομηρικής εποχής καί δτι εμείς καί κείνος βλέπομε τήν ίδια 
στιγμή τα ίδια πράγματα, τόν “Ολυμπο π. χ. Είναι φανερό πώς τό άντι- 
κειμενο θαναι το ίδιο κατ’ δνομα μόνο, κατ’ ούσίαν δχι. ’Αλλά άς μήν ταρά- 
ξωμε τους ομηρικούς νεκρούς. Σήμερα τάχα ή πραγματικότητα είναι ή ίδια 
για τον Einstein καί έναν άνθρωπο τοϋ λαού; ’II άκόμη γιά τόν Einstein, 
και ενα σοφο φυσικό πού δέ θά παραδεχόντανε δμως τή θεωρία τής σχετι- 
κοτητος; Ενα κομμάτι κρέας τά ίδια πράγματα λέει σ’έναν άνατόμο καί σ’ένα 
χασαπη; Οχι βέβαια. Ή ψυχολογία μάς τό λέει καθαρά. Ή άντίληψη ένός 
πράγματος δέν είναι κάτι πού έρχεται άπ’ έξω. Άπ’ έξω μάς έρχεται ο έρεθι- 
σμος που μάς δίνει τό αίσθημα. Αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα δταν προβά- 
λωμε σ αυτό ολο το σχετικό γνωστικό πλούτο πού έχομε μέσα μας Όταν 
για να καταφυγωμε πάλι σ’ένα παράδειγμα, ένας μαθηματικός καί ένας έντε- 
λως αγεωμέτρητος βρεθούν μπροστά σ’ένα κομμάτι χαρτί, άπάνω στό όποιον 
είναι γραμμένο το διώνυμο τοΰ Νεύτωνος, δ πρώτος προβάλλοντας τή μα
θηματική τσυ σοφία θά δει σ’ αύτό ένα ολόκληρο κόσμο μαθηματικών σχέ
σεων εκεί που ο δεύτερος θά δει μόνο μερικά γράμματα καί λίγες γραμμοϋ- 
λες. Είναι φανερό απο δω πώς ή πραγματικότητα, γιά τήν ψυχολογία του
λάχιστο είναι σχετική μέ τόν άντιληπτικό κόσμο τοϋ υποκειμένου. Συμβαί
νει το ίδιο και στή νοητική προσπάθειά μας; Θά μάς προβάλλουν τό επι
χείρημα οτι το γνώρισμα τής άλήθειας καί τής άντικειμενικότητάς της έγκει
ται ακριβώς σε τούτο: δτι αν τό πνεύμα τοϋ χασάπη πού άναφέρσμε’παρα
πάνω, είναι δεκτικό επιστημονικής μόρφωσης, καί καθήσει καί μελετήσει, 
αναγκαστικό θα φθάσει στό σημείο νά βλέπει τά ίδια πράγματα μέ τόν άνα- 
τομο στο κομμάτι τό ώμο κρέας. Καί θάχουν εκ πρώτης δψεως άπόλυτο δί- 
κιο; ιατι πραγματικά το σπουδαιότερο γνώρισμα τής άλήθειας είναι ή άναγ- 
καιοτητα με την οποία επιβάλλεται σέ κάθε πνεύμα. Τό δίκιο τους δμως θά 
πεσει μόλις ερευνήσουμε τό νόημα πού περικλείει δ δρος «άναγκαιότητα».Πώς

«ά τήν έννοήσωμε δηλαδή; άπόλυτη, πέραν τύπου καί χρόνου, ή σχετικέ| με 
ώρισμένες προϋποθέσεις; Μ ’άλλα λόγια θά πούμε πως είναι απόλυτα αληθινό 
ΖΖ βλέπει «««'■. -»« * ““Τ.”'’’“ΠΖ
αυτές καί αύτές τις άλήθειες σέ ένα ωρισμενο ζητημα,η οτι θα τις βλεπε 
πάντα, άλλά ύπό τόν δρο νά ξεκινήσει άπό τις α, β, γ επιστημονικές αρχές, 
Είναι φανερό πώς τό δεύτερο άληθεύει. Κι’ άν προχωρησωμε ακόμη πε
ρισσότερο θά δούμε δτι οΰτε ή κοινότητα τών επιστημονικών αρχών φτάνει 
γιά νά μάς δδηγήσει στά ίδια συμπεράσματα. Ό ίδιος αλγεβρ.κος 
τήν άλήθεια τοϋ παραδέχονται ολοι οί μαθηματικοί ξεκινώντας απο τις ίδιες 
άρχικές μαθηματικές έννοιες, δέν άντιπροσωπεύει την ίδια πραγματικοτητ 
γιά δλους, ούτε έχει τό ίδιο νόημα. _ .

Ό ’ιδεαλιστής μαθηματικός βλέπει σ’ αύτόν τήν έκφραση μιας καθαρής 
νοητής πραγματικότητας, μιας μαθηματικής ’ιδέας, πού δεν εχει καμμια 
σχέση μέ τόν εξωτερικό κόσμο, κι’ οϋτε τού χρωστάει τίποτα' ο ρεαλιστής 
μαθηματικός βλέπει σ’αύτόν μιά γλώσσα, στήν δποία μεταφράζει τονκοσμο 
τών άντικειμένων καί ή δποία είναι παιδί τής εμπειρίας. „ «

Θά μού πήτε πώς πέφτουμε έτσι στή φιλοσοφία. Πώς όμως ο φι ,οσο- 
φικός στοχασμός θά κηρυχθεί ξένος προς τό έργο τής διαμόρφωσης της 

έννοιας τής πραγματικότητας; , ν
Γίνεται φανερό άπό τά λίγα πού είπαμε δτι τή σχετικότητα που δίνει ή 

άντίληψη στή γνώση τήν άπομακρύναμε χωρίς δίκιο, λέγοντας*  πως τη 
συναντούμε μόνο στό ψυχολογικό πεδίο. Άν αυτό ήταν αλήθεια, αν δηλαδη 
στή νοητική του προσπάθεια τό άνθρώπινο πνεύμα συλλαμβάνει το απόλυ
τό, τότε θά ’χουν δίκιο ταυτόχρονα καί δ Πλάτων μέ τόν κόσμο των ιδεών 
τοΰ— τήν άναλλοίωτη νοητή πραγματικότητα—καί δ 19ος αιώνας με την 
άπόλυτη πίστη του προς τόν ντετερμενισμό καί τήν άντικειμενική πραγματι
κότητα. Μά δέν είν’ έτσι. Άν τό άνθρώπινο πνεύμα άπο οκνηρία, η απο 
άνάγκη άσφαλείας θεμελιώνει τό αιώνιο καί καλοξαπλώνεται απανω του, 
έχει στή φύση του, σέ άλλες του στιγμές, πολύ δυνατή τήν άγαπη του κίνδυ
νου Τότε βλέπει πόσο τό αιώνιο ήταν αιώνιο γιατί τό ζήτησε τέτοιο και 
τό δημιούργησε τέτοιο. Δέν τρομάζει μ’αύτή την άνακάλυψη, συναισθάνεται 
μόνο δτι τό έργο του γίνεται άπείρως δυσκολώτερο. , x

Ή πραγματικότητα λοιπόν είναι μιά έννοια σχετική. Είτε νοη^τή είτε 
άντικειμενική, είναι σχετική μέ τά κεφάλαια πού διαθέτει δ νους όταν τη 
μελετά. “Ωστε δταν λέμε πώς ή άλήθεια είνε συμφωνία τής σκέψης με την 
πραγματικότητα δέ λέμε σχεδόν τίποτα. Γιατί θεωρούμε τήν πραγματικότητα 
σάν κάτι άπόλυτα δοσμένο καί άπόλυτα γνωστό ενώ οϋτε το ενα συμβαίνει 

οϋτε τό άλλο. · s ,
Έως τώρα τά άποτελέσματα τής έρεύνης μας στάθηκαν αρνητικά. Δε 

δεχτήκαμε δτι ή άλήθεια είναι λογική, μιά άναδίπλωση δηλαδή τής σκέψης, 
άπάνω στον εαυτό της, μακρυά άπό κάθε επαφή μ’ δ,τι ονομάζομε εμπει-
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ρική, μ αλλα λόγια, μιά συμφωνία τής σκέψης μέ τόν εαυτό της, στό ώοι- 
νόημα που τής έδωσαν οί δρθολογιστές. Ούτε δεχτήκαμε δτι είναι ή 

α™Γχή’77“ν1α τηζ,σΧίΨης μέ τήν ^αγματ.χότητα, δποιαδήποτε έρ- 
δωσωμε στον ορο πραγματικότητα. Μάς μένει νά δοκιμάσομε 

δποία?δ»καν η- Θα,μ*ζβθη^σεΐ κι’^ώή άρχαία φιλοσοφία ή 
οποία έδωσε στο σημείο αυτό μιά απάντηση πολυτιμότατη, τής όποιας τήν 
αξία μόλις τα τελευταία σαράντα χρόνια αρχίζουν νά έννοοΰν, νά έκτ.μοϋν 
και να χρησιμοποιούν. μ

Οί Στωϊκοί φιλόσοφοι εδέχοντο δτι άνάμεσα είς «τάς φαντασίας» φαν- 
τασια ωνομαζαν ^,α, κάω δ,τι ?μεϊς σήμερα δνομΓίζουμ£ ψ 
πΧ Α’ ' υπηρΖαν Χαΐ ξΡΖωρΐσϊές Τΐς 0π°ϊες 0V”*V κ«^λη- 
πτιχες. Αυτές, μπαίνοντας μέσα στήν ψυχή τοϋ σοφού, πού μόνος του είχε 
τη δύναμη να τις ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες, επιβάλλονταν μέ τήν ένέρ- 
YEiu τους. Εφερναν μαζί τους τό «ίδιον ποιόν», δπως έλεγαν, τού άντικει- 
μενου των, δηλαδή τό ξεχωριστό γνώρισμα πού έκανε ώστε τό άντικΖενό 
τους να ξεχωρίζει απο τα αλλα ως ατομικότητα. Μ ’άλλα λόγια έφερναν αυτές 
οι παραστάσεις τήν ουσία τοΰ αντικειμένου, τήν τελική άλήθεια Αυτές τί 
καταληπτικές φαντασίες ό σοφός θά τις χρησιμοποιήσει ώς κριτήρια τής 
αλήθειας. Αυτές και τά πορίσματά τούς θά τά σύνδεσε,, γιά νά άποτελέσε 
την επιστήμη, πού, δπως έλεγαν, είναι ένα σύστημα γνώσεων, πού τις έχο- 
Ζατρ°έψε? * *

’ ίΤ Τί-έχ°με νά Χ(ίνωμε μέ μιά δ°ΥΗατική καί άρκετά αφελή 
αντίληψη. Η αληθε,α μάς έρχεται άπ’ έξω'έτοιμη,-μήν ξεχνούμε δτι τό 
•στωικο συμπαν το κυβερνούσεν ό πύρινος λόγος καί ό σοφός δέν είχε παρά 
να συστηματοποιήσει δσα έκεΐνος τοΰ έστελνε.

Την απλοϊκήν αύτήν θεωρία επολέμησε νά άνατρέψει ένας άπό τούς με
γάλους φιλοσόφους, δχι τής άρχαιότητας μονάχα, ένας άπό κείνους πού ό 
χρονος αδίκησε πολύ σκληρά παραδίδοντάς μας πολύ κομματιαστά τή διδα
σκαλία του, ο Καρνεάδης ό Κυρηναϊος (2ος αϊών π. χρ.). Αύτός παρατήρη
σή δτ., η παραπανω θεωρία τών Στωϊχών γιά τήν καταληπτική φαντασία, 
στηρίζονταν στην αρχή οτι ή παράσταση, ή γενικώτερα ή εικόνα ένός άντι- 
ειμενου είναι κάτι πού μάς έρχεται αυτούσια άπ’έξω. “Οτι ή ε’ικόνα π.χ. πού 

εζω μιας αιθούσης, όπως είναι, μέ δλο τόν κόσμο καί τά άντικείμενα πού πε- 
ριεζει μου ερχεται δλη άπ’ έξω, τήν αίθουσα, τόν κόσμο, τά άντικείμενα 
και ειδικότερα οτι ή παράσταση τοΰ Α ή Β κυρίου πού κάθεται στήν αϊ- 
θοι σα είναι απολύτως ή παράσταση αυτού τού ίδιου καί δέ χοωστάει τίποτα 
στην παρασταση πού έχω δλων τών άλλων πού είναι στήν ίδϊα αίθουσα χα“ 
ακόμα στον ίδιο παραστατικό κύκλο πού βρίσκει στή συνείδησή μου, μπαί
νοντας έκει μέσα Αντίθετα ό Καρνεάδης άποδείκνυε μέ σφ,χτά έπιχειρήμα- 
“· «η, Ιή, 9λή9κα μ ,ά τους δέν μηορ7„. yi

^ερί άτομιχότητας τών παραστάσεων. Ή Ιδέα πού έχομε γιά το χαθε πράγ
μα δέν μας έρχεται έτοιμη άπ’ έξω μέ μιά «καταληπτική φαντασία», μονο 
ίίναι τό άποτέλεσμα τής θέσης πού θά πάρει άπέναντι του ολου παραστα
τικού μου κόσμου. Οί παραστάσεις, λέγει ό Καρνεάδης, δεν είναι μια μια 
χωρισμένες μέσα στήν ψυχή μας, άλλά είναι οί κρίκοι μι«ς_αλυσιδας που 
μπορεί νά ’ναι κι’ άτέλειωτη. Τό νόημα τής φιλοσοφίας αυτής του Καρνεα- 
δη είναι πολύ βαθύ καί αποτελεί σημαντικώτατο σταθμό στη φιλοσοφική 
πρόοδο τής άνθρωπότητας. Πρώτος δ Καρνεάδης μεταφερει το δραμα της 
γνώσης στό εσωτερικό τής συνείδησης. Γιατί ώς τότε, είτε ο νους έΟεατο 
τόν κόσμο τών ιδεών μέ τόν Πλάτωνα, είτε Ιρμήνευε με συλλογισμούς; τον 
κόσμο τόν αίσδητό, δπως μέ τόν ’Αριστοτέλη, τους στωϊκους κ.λ.π., παντα 
δεχότανε δτι ή άλήθεια ήταν κάτι πού ύπήρχεν άντικειμενικα και απόλυτα 
έξω άπ’ αύτόν. Ό νους δέν έκανε παρά ιά τήν άναγνωρίζει. Με τον Καρ 
νεάδη δ νους δημιουργεί, δχι τήν αλήθεια τήν απόλυτη, στην οποία ο φιλό
σοφος αύτός δένέπίστευε, άλλά τό «πιθανόν», μέ το οποίον τήν, άντικμτε 
στήσε Γιά νά φανεί ή στροφή αύτή πρός τά μέσα αρκεί να αναφερωμε 
τόν δρισμό τοΰ πιθανού. Είναι, λέγει, πιθανόν, έκείνο που καμμια παρα- 
-σταση δέν έρχεται νά άνατρέψει. "Οταν μιά παράσταση μπαίνει στην ψυχή 
μας έχει τρόπον τινά νά περάσει έξετάσεις. ’Εξεταστές της, οι παραστάσεις 
πού βρίσκει" εκεί μέσα. "Οταν απαντήσει σέ δλες. τότε δημιουργεί το πι
θανόν. Γίνεται δεκτή. ’Εκείνα πού πρέπει να κρατήσομε για το. θέμα μας 
άπό τή φιλοσοφία αύτή είναι τούτα: α) δτι άπολυτη αλήθεια δε σημαίνει 
Ζτα καί β) δτι ή άλήθεια είναι δημιούργημα τοϋ άνθρωπου ως πνευμα- 
τ.κοΰ δντος, μ’ άλλα λόγια, δτι δ άνθρωπος δημιουργεί την αλήθεια όταν

έν,ρϊη«Χό,η™5 το» «ντομ.Λ,ς (actmtil.bre 
1’esprit) τήν δποία τόσο άξια αντιπροσωπεύει σήμερα ο βαθύς 1 άλλος 
στοχαστής L. Brunschvicg. "Οταν νοιώσεις βαθειά δτι ή αλήθεια είναι 
μιά δική σου πνευματική δημιουργία, περνάς άπο μια δυνατή κάθαρση, 
πνευματοποιείσαι δλο και περισσότερο. “Οταν τό νοτωσεις ^ν·θερωνεσ.α 
άπό τόν ίδιο τόν έαυτό σου. Δέν μπορείς πια να γίνεις αιχμάλωτος^ του _ερ. 
γου τοϋ πνεύματός σου. Βάζεις ώς πρώτο σου έργο,νά κρατας, το πνεύμα 
σου έλεύθερο άπέναντι τοΰ έαυτού του, ή καλλίτερα απέναντι του έργου του 
Δέν θά διατρέχεις τόν κίνδυνο, τόσο συχνό καί κοινο σε φιλοσόφους, σοφούς 
κα'λογίους, πού άρπαγμένοι άπό ένα δόγμα, είτε φιλοσοφικό είτε επιστη
μονικό μετρούν άπάνω του τό σύμπαν. Έσύ θά ξεύρεις δτι το έργο του πνεύ
ματός σου είναι νά συστηματοποιεί τά δεδομένα των αισθήσεων, να τα 
διορθώνει, νά ένώνει καί τά χωρίζει, καί θά ξέρεις ακόμη οτι το συμπαν 
είτε νοητό, είτε άντικειμενικό είναι άνεξάντλητο. Επομένως δε θα πάρεις 
ποτέ τήν εργασία του ώς τελειωτική, μόνο ώς τελειωμενη θα την πάρεις.

Αύτό είναι δ,τι δνομάζομε ελευθερία τοϋ πνεύματος και ελεύθερη ενερ- 
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γητικότητά του. Μιά ενεργητικότητα δηλαδή πού δέν έχει μιά ώρισμένη και- 
αλύγιστη κατεύθυνση, πού δέν ξεχνά ού'τε στιγμή δτι εΐναι πνευματική, πού 
πάει νά πεϊ ελεύθερη ριζικά και πού δέν έχει άλλο δεσμό και έλεγχο άπό τόν 
ίδιο τόν εαυτό της. Είναι ουτοπία αύτό ή έχει κάποια βάση; Πολλοί κτυ- 
ποΰν τή θεωρία τούτη. "Ομως έχει τρανά επιχειρήματα στό ενεργητικό της. 
Τά μαθηματικά είναι ή πιο στερεή περιοχή τοΰ πνευματικού έργου τοΰ αν
θρώπου. Πώς εργάζεται λοιπόν έκεΐ τό πνεύμα μας; Μπροστά σ’ ένα πρό
βλημα δ μαθηματικός εργάζεται ως καθαρό πνεύμα, ως πνεύμα ελεύθερο, 
έτοιμο νά αναθεωρήσει τόν εαυτό του, νά στραφεί πρός δλες τις κατευθύν
σεις κα'ι πού δέν ησυχάζει αν δέν πνευματοποιήσει τό πρόβλημά του, αν 
δηλαδή δέν κατορθώσει νά κάμει ώστε ή σκέψη του νά περπατήσει άπό τήν 
αρχή ώς τό τέλος άνεμπόδιστα. Μήπως τό ίδιο δέ γίνεται και σέ δποιοδή- 
ποτε άλλο πρόβλημα; Υπάρχει πρόβλημα κάθε φορά πού τό πνεύμα μας 
βρίσκεται μπροστά σέ ένα εμπόδιο, σέ μιά σκιά, καί παύει νά υπάρχει άπό 
τήν στιγμή πού ή σκιά εξαφανίζεται καί δ στοχαστής εξακολουθεί άνεμπό
διστα τό δρόμο του.

'Ως πρός τόν δρο δημιουργία πάλι, πρέπει νά προσέξωμε νά μήν πέσω- 
με στις άκρότητες τών ιδεαλιστών. 'Όταν λέμε δτι τό πνεύμα δημιουργέ^ 
τήν άλήθεια δέ δίνομε στά λόγια αύτά δντολογική σημασία, δπως εκείνοι, 
δτι δηλαδή ένα πράγμα υπάρχει άπό τή στιγμή πού τό αντιλαμβάνομαι ή 
τό σκέπτομαι, δτι τό esse est percipi καί τό percipi est esse, δπως εΐπεν δ 
Berkeley, άλλά εννοούμε 1) δτι ή αλήθεια εΐναι μιά άνθρώπινη άξια, πνευ
ματική του δημιουργία. Άφαίρεσε τό πνεύμα άπό τό σύμπαν, τί νόημα 
θά ’χε τότε ή άλήθεια; καί 2) δτι ή άλήθεια εΐναι δημιούργημα τού πνεύ
ματος έφ’ δσον αύτό στέκεται κριτικά, ελεύθερα δηλαδή καί οχι συναισθη
ματικά, άπέναντι στά δεδομένα πού τού παρουσιάζονται καί τά βάζει σέ τάξη 
πνευματικής αρμονίας.

Τό συμπέρασμα στό δποΐο θέλομε νά καταλήξωμε καί πού είναι άπό πο· 
λή ώρα φανερό, εΐναι τούτο. "Οτι ή άλήθεια εΐναι μιά αρμονία ή δποία επι
κρατεί στό πνευματικό έργο τοΰ άνθρώπου, σέ δποιαδήποτε περιοχή, είτε 
νοητή είτε άντικειμενική, κάθε φορά πού τό έργο αύτό αντιμετωπίζεται άπό τόν 
άνθρωπο ώς πνεύμα. "Ετσι π. χ. 2 + 2=4 διότι κάθε φορά πού άντιμετω- 
πίζει τό έργο αύτό τό πνεύμα, καί άπό δποιαδήποτε πλευρά, κανένας ίσκιος 
δέν έρχεται νά κόψει τό δρόμο του. "Ετσι επικρατεί στό ζήτημα αύτό ή πνευ
ματική αρμονία πού λέγεται άλήθεια.

Ή λύση αύτή εΐναι μέση. Μειαξύ τής πρώτης πού οδηγεί στόν δντολογικό 
δογματισμό καί δέ βλέπει παρά μόνο ένα μέρος τής τάλήθειας, πού ζητάει 
μιάν άπόλυτη άλήθεια έκ τών προτέρων, αϊάινιους τύπους, καί άγνοεΐ ή πε- 
ριφρονεΐ τό πείραμα καί τής δεύτερης πού δδηγεΐ στόν εξ ίσου δογματικό 
καί άπόλυτο, εξωτερικό καί εντελώς επιφανειακό ντετερμινισμό, πού έχει· 
διαρκώς έστραμμένο τό βλέμμα πρός τά έξω καί πρός μιά «ορισμένη κατεύ

θυνση, πού τυφλώνεται άπό τήν πίστη πρός αύτό πού ονομάζει άπόλυτη 
πραγματικότητα, μεταξύ λέγω αύτών τών δυό ή τρίτη τούτη λύση προσπα
θεί νά δο'ισει στήν άλήθεια δλη της τήν ευρύτατα καί τήν έπιστημονικότητα. 
Δέ βαφτίζεται πιά ή αλήθεια ούτε έκ τών προτέρων, ούτε έκ τών υστέρων. 
Στούς δρους αύτούς οί σημερινοί στοχαστές βλέπουν δυό μεθόδους χρήσιμες, 
ή κάθε μιά μέ τήν ώρα της ή καί οί δυό μαζί καί οχι δυό άντίπαλα δόγματα 
όπως πρίν. ΤΤ πνευματική αρμονία μπορεί νά εΐναι απάνω σέ δεδομένα 
νοητά, δπως τά μαθηματικά, ή υποθετικά, ή εμπειρικά κλπ. ή δλα μαζί. 
Μαζί μέ τό πλάτισμα αύτό ή πνευματική εργασία Τοΰ άνθρώπου τείνει νά 
άποκτήσει πάλι τήν ελευθερία καί τήν άνεξαρτησία πού τής χρειάζονται. Εΐ
ναι αύτό ένα άπό τά σημαντικότερα χαρακτηριστικά τών καιρών μας. ’Αντί
θετα πρός τό 19ον αιώνα, δπου έβασίλευεν ή πιο άφόρητη δογματολογία, 
είτε ιστορική, είτε κοινωνιολογική, είτε παιδαγωγική, φιλοσοφική κλπ., δογ
ματολογία πού νόμιζε πώς ήταν επιστημονική, ενώ τις πιότερες φορές ήταν 
καθαρά μεταφυσική, σήμερα ή κυρίαρχη κατεύθυνση εΐναι νά δειχθεΐ πόσο 
πολύπλοκο παντού καί σέ δλα τά σημεία, πόσο άτελείωτο εΐναι τό έργο πού 
έχει νά έπιτελέσει τό άνθρώπινο πνεύμα, πόσο επικίνδυνη εΐναι κάθε άπό- 
πειρα γιά άπλούστευση καί πόσο χρειάζεται άπαραίτητα γιά τήν επιτυχία 
τού έργου αύτού ή κάθαρση τοΰ πνεύματος άπό τούς στομφιόδεις δογματι
σμούς καί ή άνεξαρτησία του. Ή εργασία αύτή έγινε κι’ δλας σέ πολλούς 
κλάδους. Ό Bergson στάθηκε πρωτοπόρος στή φιλοσοφική ελευθερία, δ 
Einstein έκαμε τό ίδιο στή φυσική. Άλλοι συνετέλεσαν στήν ελευθερία αύτή 
στήν περιοχή τής λογικής κι’ άλλοι αλλού. Μιά κολοσσιαία εργασία έπιτε- 
λείται σήμερα στήν άνθρωπότητα. Εργασία άναθεάιρησης καί προόδου. Μιά 
σπουδαία εύρυνση τού πνεύματος συνειδητοποιείται. ’Αντί δπως άλλοτε, πρίν 
λίγο καιρό άκόμη, νά ξεκινά άπό μιάν άρχή είτε ενέργεια, είτε ύλη, δύναμη, 
πνεύμα, εξέλιξη, καί νά πιστεύει πώς εξηγεί μ ’αύτή τό σύμπαν, «'> σημερινός 
•σοφός, τείνει δλο καί πιότερα νά δεχτεί δτι τό έργο του εΐναι, δπως εΐπεν δ 
Καρνεάδης, ένα σύνολον ύποθέσεοιν πού κάνομε απάνω σ’ αύτό πού ονομά
ζομε πραγματικότητα καί πού ή σκέψη, ή παρατήρηση καί τό πείραμα επι

βεβαιώνουν ή άνατρέπουν.Θά τελειώσω μέ μιά χαρακτηριστική εικόνα πού χρησιμοποίησε δ Καρ
νεάδης γιά νά δείξει τήν πορεία τού πνεύματος, πρός τόν υψηλότερο βαθμό 
τοϋ πιθανού. Περνώ άπό ένα διάδρομο άμυδρά φωτισμένο. ’Από άρκετή 
άπόσταση παρατηρώ στό δάπεδο ένα κουλούριασμένο πράγμα Τό πέρνω γιά 
φίδι Πλησιάζα) γιά νά βεβαιωθώ. Δέχομαι τότε άλλες παραστάσεις πού μοϋ 
γενούν άλλες σκέψεις. Τό χριΰμα του, ή άκινησία’ του μέ κάνουν νά άμφιβ«ίλω. 
Μέ τό ραβδί μου το πατώ στήν κεφαλή καί βλέπω τότε δτι ήταν ένα κομμιίτι 
σχοινί! Αύτή, μικρογραφικά δοσμένη, εΐναι ή πορεία τού άνθρωπίνου πνεύ

ματος σέ δλο γενικά τό έργο του.
Β. ΤΑΤΑΚΗΣ
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Μ. 2ΤΡΙΓΓΑΡΗ

01 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ

Ιο θέμα μας στό σύνολό του σχετίζεται μέ τά γενικότερα προβλήματα 
του πολιτισμού για τήν ούσία του, τήν ύπαρξή του, γ.ά τήν συντήρηση καί 
την προοδο του, την ιστορία του καί τό μέλλον του.
, Κανείς δέν αμφισβητεί τή σημασία πού έχει ή έπίδραση τής τέχνης στήν 
ανάπτυξη। του πολιτισμού καί δτι εϊναι ένα άπό τά σπουδαιότερα ελατήρια 
για την εξέλιξη του. Εχει δμως Αμφ.σβητηθεί ό τρόπος τής επίδρασής της 
για την μελλοντική τύχη τοϋ πολιτισμού καί τούτο γιατί διαβλέπουνται στήν 
τέχνη παθολογικά στοιχεία, παθολογικές ιδιότητες. Τό συμπέρασμα πού βγαί
νει απο την άποψη αυτή είναι, δτι ή Ανθρωπότητα, κάτω ιϊπ’τήν επίδραση 
της «παθολογικής» τέχνης, φέρνεται στόν ξεπεσμό, στόν εκφυλισμό.

Ο αιώνιος Αγώνας τής συντήρησης καί τής προόδου καθρεφτίζεται καί 
, . ,τίΓα τ?ν Ενα εΤναΐ χλ(<Πσιχί1 παράδοση, κάτι τι ιερό, πιρ.φρονιέται
απο τον άλλο σαν σταμάτημα, σά μιά Ανικανότητα. Άντιθέτως καί ή τάση 
για να υπερνικηθει μιά κατάσταση καί νά αλλαχθεί, πού έξυμνείται Από 
τον δεύτερο σαν προοδο, δέν είναι γιά τόν Αντίπαλό του παρά Ανοησία, σύγ
χυση ιδεών, παραστράτημα. Οί μομφές δμως πού γίνονται, εΐναι δμοιες 
και τα δυο κοματα μιλάνε γιά ξεπεσμό καί εκφυλισμό.

Κοντά σένα τέτιο κύκλο σκέψεων βγαίνουν ορισμένες κρίσεις καί επικρί
σεις ενάντιον τής τέχνης. Διακρίνουν στήν έξέλιξή της τό χαλάρωμα τών αισθη
τικών και ηθικών Αξιών. Δέν θά εξετάσουμε εδώ, Αν οί Αντιλήψεις είναι 
δικαιολογημένες καί Αν βασίζονται στά πράγματα. Αυτό εΐναι δουλιά τού 
κριτικού και ιστορικού τής τέχνης. Βγαίνοντας Απ’ τις λεπτομέρειες, θά ασχο
ληθούμε με τη μομφή πού δόθηκε στις τέχνες καί περισσότερο κάθε φορά 
στις μοντέρνες, οτι εΐναι «παθολογικές».
. ,Πΐ0ω Τοΰπ· τί> ^Τή κρύβεται μιά γενική Αρχή, ένα Αξίωμα πού 
υπάρχει, στο διανοούμενο κόσμο: δτι ή αληθινή τέχνη ζητάει τό «ώραϊο» καί 
οτι το ωραίο ειναι αχώριστα ενωμένο μέ τό «ύγιές». Άντιθέτως ή Ασχήμια

ταυτίζεται μέ τήν αρρώστια καί έτσι ή τέχνη που σχετιζετα. με την αρρώστια 
δέν μπορεί νά είναι Αληθινή. Μαζύ δμως με το σύνθημα του «ωραίου .κα 
ύγιούς» υπάρχει καί ένα Ατομικό «Ιδεώδες» πού κλείνει μέσα του οχι παντα 
συνειδητά, Αλλά περισσότερο Ακαθόριστα καί Ασχημάτιστα-μερικες προσω
πικές Αντιλήψεις καί προτιμήσεις γιά τό δρόμο που πρεπει να Ακολουθήσει 
δ πολιτισμός καθώς καί κάπιες ένδόμυχες Ιπιθνμιες και ονειροπολήσεις για 
τό μέλλον τής Ανθρωπότητας. ’Απάνω στό Ατομικο ιδεώδες αντανακλαει ή 
«πνευματική ύγεία» σάν μιά προϋπόθεση απαραίτητη για τη φόρμα που 
πρέπει νάέπιδιωχθεϊ καί τό ανώτερο Ιπίπεδο πού πρέπει να φτάσει.υστέρα 
Από μιά έξέλιξη δ μελλοντικός άνθρωπος. Βέβαια είναι σίγουρο, οτι απο την 
κατάσταση τής γεννιάς πού θά μας διαδεχθεί στις ερχόμενες εποχες κρέμεται 
ή τύχη καί τού πολιτισμού γενικά καί τής τέχνης. Αν οι μελλοντικές γεννιες 
είναι έκφυλισμένες, τότε φαίνεται βέβαιο δτι καί ή πρόοδο στην εξελιξη^της 
τέχνης θα βρει στήν έποχή Ικείνη ενα αναγκαστικό τέλος. Γούτο ειναι όμως 
ένα διαφορετικό, καθαρά βιολογικό ζήτημα, πού έμμεσα, Αν και σοβαρότατα,, 
επιρεάζει τά ζητήματα τής τέχνης. Στούς συλλογισμούς μας όμως περνούν τα 
ίδια προβλήματα διαφορετικό χαρακτήρα. ’Εκεί παίζει ενα μεγάλο ρολο το 
πώς φανταζόμαστε τόν μέσον ορο τού μελλοντικού ανθρώπου. Σχηματίζουμε 
δρισμένες παραστάσεις, δχι Ασχετες μέ τις προσωπικές μας ψυχικές ιδιότητες 
καί τήν ιδέα πού έχουμε γιά τόν έαυτό μας. πού δείχνουν την κατεύθυνση; 
τών επιθυμιών γιά τό ίδιο τό «εγώ»-βέβαια μαζύ μένα μεγάλο μέρος γε
νικά παραδεγμένων Αξιωμάτων, δπως π. χ. τό κλασσικό ιδεώδες του ωραίου 

καί τής αρμονίας κ. τ. λ. ,
“Ετσι σχηματισμένο τό Ατομικό ιδεώδες γίνεται μια προκατάληψη, που 

Ακολουθάει παντού καί πού χρησιμεύει γιά μέτρο στήν εκτίμηση όλων των 
πνευματικών Ικδηλώσεων καί φυσικότερα παρά αλλού τών έργων της τέχνης. 
Καί αν ένα ιδεώδες εΐναι Απαραίτητο γιά τήν αντίληψη τής τέχνης στις με
γάλες της γραμμές, καταντάει δμως σοβαρό εμπόδιο στή συζήτηση γιά τη 
σημασία καί τήν έκταση τοΰ «παθολογικού» μέσα στήν περιοχή τής τέχνης. 
Στις φαινομενικά Αντικειμενικές Αντιλήψεις χύνεται ένα έντονο χρώμα υπο
κειμενικότητας. Γιά ν’ Αποφύγει κανείς τήν υποκειμενικότητα όταν εκφράζει 
μιά γνώμη καί στις πιό θετικές λεγάμενες επιστήμες, δπου ολα^λογαριαζουν- 
ται καί μετριώνται, εΐναι αρκετά δύσκολο. Γιά τά ζητήματα τής τέχνης μου 
φαίνεται σχ'εδόν ακατόρθωτο. Καί δμως εΐναι Ανάγκη νά τήν Αποφυγουμε 
μέχρις ενός σημείου, άν θέλουμε νά Αντιληφθοΰμε τήν έννοια αυτή του 
«παθολογικού» στήν τέχνη. Οί δυό τούτες εκφράσεις—παθολογικό και τέχνη 
-έτσι κοντά ή μιά στήν άλλη, ερεθίζουν αμέσως μερικούς σάν το κοκκινο 
πανί τόν ταύρο' δ χαρακτήρας τοΰ θέματος εΐναι τέτιος, πού φανατίζει κι απ 
τή μιά κι’ απ’ τήν άλλη μέρια εύκολα.

Ό ένας κόσμος είτε αγνοεί, εϊτε θέλει νά αγνοεί τήν ύπαρξη του. ξεχω
ρίζοντας Ακριβώς στις βάσεις του τή δίκιά του ουσία Από τό παρεισακτο
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Xai ξένο παθολογικό, μέ_τόν τρόπο πού βλέπει ένας υγιής ένα λεπρό, πού τό 
•άγγιγμά του θα μπορούσε νά φέρει σέ κίνδυνο τή ζωη του. Μά κατά πε- 
ρ'εργο τροπο αυτή ή ίδια πρόληψη ή προκατάληψη ενός ιδεώδους τής πνευ
ματικής υγείας και ή κατ’ αντίθεσή της άρνητική εκτίμηση τού παθολογικού, 
εκανε μερικούς ψυχοπαθολόγους, νά περάσουν τά δρια τής επιστήμης τους 
χαι να μπουν, μέ τις δικές τους δμως άντιλήψεις γιά παθολογικό και φυ
σιολογικά, στην περιοχή τής τέχνης. Τό δτι φάνηκε τούτο στά μάτια τού 
άλλου κοσμου σαν μια βεβήλωση δείχνει καθαρά πού βρισκότανε τό λάθος 
κα( γιατί η προσπάθεια, πού έχει καταβληθεί γιά τό ξεκαθάρισμα τών ζητημά
των, εχειπεσει εξω και δέν έχει πετΰχει παρά ένα μεγαλύτερο άνακάτωμα.

. Και δεν δυσκολευουμαι νά πώ, δτι τό λάθος βρίσκεται άπ’ τις ήμέρες 
του Lombroso περισσότερό στή μεριά τών ψυχοπαθολογίαν. Μιά καί ζήτη- 
τησαν να εφαρμόσουν τις μεθόδους τής επιστήμης τους ατόφιες σένα ξένο 
προς την περιοχή τους άντικείμενο, τήν τέχνη, χωρίς καν οί μέθοδοί τους 
να έχουν φτάσει αρκετά σένα τέτιο βαθμό τελειότητας, πού νά μπορούν νά 
περιλαβουνε αφοβα στην περιοχή τους τόσο εκτεταμένα προβλήματα, έπρεπε 
τουλάχιστο να είναι οχι μόνο πιο προσεκτικοί, δταν διατυπώνουν γενικότερες 
αντιλήψεις και γνώμες, άλλά καί νά περιοριστούν στά ζητήματα, πού στέ- 
κουνται^ πιο κοντά στή δικαιοδοσία τους. Καί τέτια δέν λείπουν. Όσο καλή 
κι αν είναι μιά μέθοδο ορισμένη γιά μιά επιστήμη, τόσο άκατάλληλη είναι 
όταν εφαρμόζεται άνεξέλεγκτα σέ ξένες περιοχές. Χαρακτηρ(στικό παρά- 
δείγμα για την ακατάλληλη εφαρμογή μιας ψυχοπαθολογικής μεθόδου στήν 
τέχνη είναι η γνωμάτευση ένός ψυχιάτρου στά τελευταία χρόνια τού περα
σμένου αιώνα για τον «άμαξά Henschel» τού Hauptmann. Μέ τήν ύπό- 
θεση οτι ο συγγραφέας άπεικόνισε ρεαλιστικά τήν ψυχική κατάσταση τού 
ηρώα φτάνει στη διάγνωση «μελαγχολία τής γεροντικής ήλικίας» καί εξα
κολουθεί να επιμενει σ’ αύτή τή διάγνωση, άν καί ό Hauptmann άπάντησε 
οτι δεν είχε υπ οψη του, δταν έκανε τό ρόλο τού άμαξά, ένα μελαγχολικό 
αλλα ενα... διαβητικό!

.-κατάστασης. Άλλά στήν τέχνη; Πώς συμβαίνει νά άκούμε μπροστά σε ενα πί
δακα ζωγραφικής, σέ ένα θεατρικό έργο, στό διάβασμα ένός φιλολογικού βι
βλίου μέ τόση ευκολία τή διάγνωση «παθολογικό!»; Στά έργα τής τέχνης 
έκδηλώνουνται ψυχικές δ.αθέσεις. Άς δούμε τί κάνει τόν μή ειδικό στην πε
ρίπτωση τής ψυχικής άρρώστιας νά διακρίνει τήν παθολογική κατασταση. 
Συνήθως ή παρατήρηση μιας αλλαγής στήν γενική συμπεριφορά ενός αν
θρώπου, δ λ. τό νέο. τό άκατάληπτο, τό περίεργο, καί άγνωστο„ στις ψυχι
κές του εκδηλώσεις. Άν προσέξουμε καλά, θά διαπιστώσουμε, οτι οι ίδιοι 
λόγοι γεννάνε τήν εντύπωση τού· παθολογικού μπροστά σέ ένα έργο τέχνης. 
Καί δμως πολλά περίεργα καί άκατάληπτα στήν τέχνη γίνονται ευκολονόητα 
καί γνωστά, δσο πιό στενή γίνεται ή πνευματική επαφή με τα έργα Ετσι 
συμβαίνει τις περισσότερες φορές νά εκφράζουν, δσοι λένε «παθολογική 
τέχνη» κάτι δλότελα άσχετο μέ τόν δρο. Δέν είναι μάλιστα σπανιόλα εκδη
λώνεται μ’ αύτό τόν τρόπο μιά ορισμένη διάθεση απέναντι στο έργο, μια 
«ποστροφή ή μόνο μία άρνηση άλλά κάποτε και βρισιά. , y

Γιά εκείνους δμως πού άσχολοϋνται μέ τήν τέχνη προσδιορίζονται με το 
«παθολογικό» πιό συγκεκριμένα οί άντιλήψεις γιά ορισμένες Ιδιότητες της. 
.Καί δέν διακρίνουμε δυο διαφορετικές κατευθύνσεις στήν 
τού δρου. Στή μιά ή έκφραση πέρνεΓμεταφορική σημασία και επιβάλλει την 

Άνομασία σ’ αύτή τήν ϊδια τήν τέχνη - στήν άλλη χαρακτηρίζει το αντικεί
μενο, τό περιεχόμενό της. Μέ άλλα λόγια ξεχωρίζουμε έτσι μια τέχνη άρρω
στη κατ’ εξοχήν παθολογική καί μιά τέχνη πού καταπιάνεται με την αρρώ
στια, τήν τέχνη τού παθολογικού. Ότι τώρα αύτή ή διάκριση δεν γίνεται 
πάντα, άλλά ούτε μπορεί εύκολα νά γίνει, είναι εύλογο γιά κείνον που ξερει 

-τά ποάγματα άπό κοντά και σκέφτεται. , »
Οί δυο ξεχωριστές καί πολύ δ,αφορετικές σημασίες, που μπορεί να εχει 

ή έκφραση «τού παθολογικού» στήν τέχνη καί ή δυσκολία στή διάκρισή τους 
μπερδεύουν τό ζήτημα, μά τό κάνουν καί π.ό ένδιαφέρο. Ή έλλειψη σαφή
νειας μεγαλώνει τήν έπίδραση πού έχει στά μυαλά, γιατί φουντώνει,την 
φαντασία καί άνοίγει μακρύ κουβεντολόγι. Ή επιστημον.κή αντίληψη όμως 
αποφεύγει τό ημίφως καί τή μεταφορική χρησιμοποίηση ορών., Ιουναντιον 
προσπαθεί νά φτάσει τήν καθαρότητα καί τή σαφήνεια στις εννοιες. Μια 
λέ£η έχει μιά σημασία, αλλιώς γίνεται άκατάλληλη γιά τή συνενοηση και μάλι
στα σέ ζητήματα λεπτά, πού εύκολα μπορεί νά μπερδευτούν αναμεταξύ τους.

Μπορεί δμως μιά τέχνη νά είναι άρρωστη παθολογική στην πνευματική 
της ύπόσταση, στις αισθητικές καί ηθικές της ιδιότητες ; Ας το σκεφτουμε. 
Μπορεί ή τεχνοτροπία, ή φόρμα ένός έργου νά είναι παθολογ.κη ; Μια πι
νελιά είναι τόσο παθολογική δσο καί τό πινέλο, μια προσωπογραφία οσο 
κι’δ μουσαμάς ή τό κάδρο. Τό ίδιο στήν άρχιτεκτονικη ενα οικοδόμημα, 
σσο περίεργο κι’ δν φαίνεται, δέν μπορ-ί νά ειπωθεί παθολογικό, οπω,^και 
σί πέτρες καί τό τσιμέντο, άπ’τά όποια έχει νά γίνει. Μια τέχνη η^ναι

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΙΔΕΑ,. ΤΟΜΟΣ II

* * *
, Τι ονομάζεται «παθολογική τέχνη» ; Γιατί είναι άδιάφορο, άν άντί γιά 

τη λέξη «παθολογική» βάζουν άλλες, δπως έκφυλη κ.ά. Όταν γιά τόν ορι
σμό και τα δρια τού παθολογικού γενικά δέν μπορούν άκόμα νά συμφωνή
σουν οι φυσιολόγοι καί παθολόγοι, οί είδικοί τέλος πάντων, πού έχουν 
σ ολη τους τη ζωη μοναδικό μέλημα τή μελέτη τών φυσιολογικών καί πα
θολογικών λειτουργιών. Πώς θά μπορέσει ό μορφωμένος ή μισομορφωμέ- 
νος μη ειδικός να ξεχωρίσει τό παθολογικό άπ’ τό ύγιές καί μάλιστα στήν 
περιοχή της τέχνης;. Γιά σωματικές άρρώστιες μέ βαριά καί χεροπιαστά 
συμπτώματα το ζητημα είναι άπλούστερο. Άλλά καί σέ ψυχικές άρρώστιες 
γρήγορα φτάνουν και οί πιό άνίδεοι στήν άναγνώριση μιας παθολογικής



227226 ΙΔΕΑ ΙΔΕΑ

τέχνη ή δέν κϊναι, ή είναι καλή ή μέτρια - καχ, θ. προ-πο^σεις της θ.. 
τη- ElvVLr'^-f έπ,διώ™ ϊού?
τη είναι πολλοί και διάφοροι. Κάθε μια νέα σχολή πού παρουσιάζεται, 0ά 
ζ« μπροστά της μερικές άρχές. όρισμένα

ναπο ογυριζει τα «παληα» αξιώματα τών προγενεστέρων της. Τέτιες ήτανε 
ο. απαιτήσεις τοΰ Ρεαλισμού άπ’ τούς οπαδούς του, τέτια είναι ή βάση "ή- 
«απολυτης τέχνης» μέ τ'ις υποδιαιρέσεις της. Δέν πρόκειται νά μπούμε στις' 
λεπτομέρειες όλων αυτών τών ζητημάτων μέ τά Υναμφισβητήτως έξαιρετικά 
και σοβαρότατα προβλήματα, πού δσο θεωρητικά κα'ι άν είναι, δείχνουν τού- 
συνδεσμους που ενώνουν κάθε τέχνη μέ τις πνευματικές ροπέσ τής εποχής 

σπάΰει c παρ°υσί"σε κ«^ουργιες ανάγκες, καινούργιες προ
σπάθειες και αγωνίστηκε για τήν επικράτησή της μέ επιτυχία βγάζοντας και- 
Ζ1ωΐε^ νΐΧήθηΧνβ1 άπ0τυΖε· Ή * ^αιχαλήήΖ,: η. 

φορο δ ΓΙεΤμε'παρα-ανω\α,σΖεΤα πρ0ζ σΖ°λή πού «διά 
ψορο δ.λ. αν θα την πούμε κλασσική, ρωμαντικύ οεσί.ατ.ν^
σάχη, ίμπρεσσιονίστικη κ.τ.λ Τό παθολογικό δ' ’χ' η, ε^πρεσσιονι-

*'·"’«»’ '«Μ.

της πρι,βλημαπχή. Αδύνατη. Ή .’πιστή,,δίν δ ... ^-η και.Ιην προοδο’
νά taxW™, lm άντπιβίμ,,,σ Χ £*« “ Τ*  5»«’ 

ματική καί αυθαίρετη ονομασία «παθολογική» Ή
Μάδ. *.  γίκι „έ

ΧΖΓΖ·' “ω1,°'ίΙ;“ ®*  '1S *** “δ,,Ιώσττ'ς χ«1 μ(ί.
στα κατα περίεργο τροπο στις αισθητικές καί ηθικές τους αξίες Καί λέω 

κατα περίεργο τροπο. γιατί τό «παθολογικό» μονάχο του δέν κλείνε. ' .... «.*  ή Λ.1η„χίς οδ,5 ^/χμμ,,ΖΧ™:

* * *
Στή βάση κάθενός έργου ύπάρχει μιά δημιουργ(κή πνοή, μιά καλλι

τεχνική προσπάθεια, αύτό πού φτιάχνει έξω απ’ την tbw - . „κατεύθυνση τή- ' » , * - η τεχνοτροπία καί τήνΧ««εϋυνση της τέχνης την ατομικότητα τοΰ έργου, κάτι πού τό ξεχωοίζει άπό 
κάθε άλλο που αποτελεί τήν ψυχή του. Ότι καί προς τά έκεϊ ζητήθηκε τό 
παθολογικό είναι πιο ευνόητο νιατί .τ.'σηι ' x , ςητηί,ηκε το
στενά συνδεδεαένο. ,1έ "» γιαη πι™ «π /η δημιουργικότητα στέκεται 

τότε δτι μερικές Ιδιότητες άπ’ τά τεχνουργήματα τούτα ήταν κατάλληλες να 
. συν τά στοιχεία μιας συμπτωματολογίας τής παθολογικής τέχνης.

ΧΧΖ ΖΧ μέ τις πρώτες επιπόλαιες γνώμες πάνω ,^τα 

,,οτσνμέν™ δρρ»».ημέν»ν μυμίδν. riyo.Qi. Μ .ήν ««β»^ Χη , ” , 
, leti™ me Είνααε δ.λ. καπιο μέτρο στο χέρι και το με ρ ιμ

’π’ τή σύγκριση δπως θά μας έδειχνε λογου χάρη ένας τυχερός μικρ β 

~~~

Λ· * -> Λ“·

οττχή, ή μΒχ.τ.«.ονιχή. ί λθγ°’«“”. . ,ών ,!χ,„„ρΥη-
Καί τό πού έχει οδηγήσει τήν ψυχοπαθολογία η μεΛετη τω~ χ y 

ιάτων σγετικώς λίγων φρενοβλαβών καί τί συμπεράσματα μπορούν να βγ

τόσο «Καταπληκτική δμοιότητα» μέ τά ξόανα μικρών θεών και προγο- 
Τν Κού φτιάχνουν οΐ ιθαγενείς τής Νέας Γουινέας, ώστε καπιος ειδικός 

Λ ' J- vn εκείνων τών φυλών άποφάνθηκε μέ βεβαιότητα, οτι προερ- 
για την τέχνη κειν». <Ρ χήν πραγ.
μούσαν απο τους θ γ , ν

""Si των λεγΖων λαών μπορεί νά διατυπωθεί ή γνώμη, δτι είναι
Τονη άνεξέληκτη, καλή, κακή, σύμφωνα μέ τά καλλιτεχνικά γούστα 

πρωτθ βαθμό ΚοΛχει έμβαθύνει κανείς στά έργα τους. Κανενος όμως δεν 
Γ ' ΐ L" «·άκο««^. .ή» rizvn .«.5 .«Λ.Χο,,χή·· Ή «,0« «..η 
Θα κατεβε πο τουλάχιστον προσεχτικούς. Με το να πι
τών σκε ε δμοιότητ(Χι δσο μεγάλη κι’ δν είναι, μεταξύ
Γ°πποζάτων δέν θά πει καθόλου, δτι Υποδείχτηκε δ ταυτισμος τους. Και 

»υ° - π ναι τό λογικό λάθος, πού κάνουν, δσοι κρίνουν καπια επιφανειακή 
όμοιότζτα μεταξύ τών τεχνουργημάτων τών φρενοβλαβών και των μοντερ 
νων έργων καί τούς κολοΰν άμέσως τή διάγνωση «παθολογικά .
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Δέν είναι διαφορετικό κατά βάθο^ τό
καλλιτέχνης πέρασε στη ζωή του μιά ή πεηι σΐη\ περίπτωση πού δ
αρχή φαίνεται σάν λογική συνέπεια δτι ί/°°Γερζς 5’υχ,κες «ΡΡωστιες. Στήν 
πρέπει νά είναι παθολογική. ’ £V°? ψ"χωτ,Ζοΰ καλλιτέχνη

xzzXfc,'“·°χ ? V"15 *·*  °ε™
r£ *:

είναι παθολογικά · Κανένας δέν τολ ' ** Ζ'*  απ° πρωτα του·
Ζαλλιτεχνικήςτους.ξίας^Χ^ -ρ— <™ πελώριον όγκο τής

Ασφαλώς υπάρχουν καί καταστάσεις ποαγματικϋί ιΐ,ώ/ω™,- Τ' ι

2Χ:χ^Λγγ -ήderlin L° °· " Y‘8° "Β ««« πο,ήμα.μ ,„ΰ Ηόΐ-

τη' Ούτε τη δ* 1 ϋΖωση. ζατασιΡεΦει τήν προσωπικότητα στό σύνολό

-Λ -ί ".:.ϊ;~ ,-· ——*·.  --
dLX™ φΧΖ^β'Ζ’·“"Ρώς Έναςδέν θά ιιπ-οη * " ' \ ζ ριτικο, χωρίς να ξερει τό δημιουργό τους

S X gZ; σΓ Φαν/ασβεϊ μπρ°σΐά σ’ε™ *θ^νδικό  τοπΖ Strindberg I ’ /* οιμωΙ'ένι1» τοΰ Χαλεπά, σ’ ένα ρωμάντσο τοΰ 

χαλά τόσο τή Βιογραφώ Ζο καί 7 ΠαθΜ' Τ' π°ύ ξέρεΐ 
αύτά νά τοΰ αποκαλύπτουν τά θέλγητρά Ζς*̂  παύ°υν ™ *ργα 
του άΕίεςΖϊΓ “έξη°ϊπΜ^ί>ΤΖΤζτήΖτίϊ) * «Γ “?σθηΠκες 

Χαζτρικη έννοια, δέν χωράει καί έξω άπό αυτή τήν έϊν’οια γίνεται κατάχρηζ"

Μ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ

χρ. ΕΜ. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ

(Ό Κρυστάλλης δπως προβάλλει, 
σέ μιά σειρά ανέκδοτά του γράμ
ματα πρός τό φίλο του Δημ. 
Άλεξόπουλο).

Πα.1, ;.Μ
δλα. Sv δε» χ»μΙΚ δ»0«β»· ^» ™ » οπο„δμί« δεμδήΐ»».;
ροή». Τδ ξε».«9ωμ« «ν «. Γ*£  δ
(δς .ή, μ.»μ. S.O.) 0 ,^Χ'^μΙΙδη ««> ί
Ιολογιχη» βίοι» μοο. Β» κατολοβμ!»ο»»α> ««ό εο»ς ανα-
■Ημίία. ,ής Τεο^εης. ^“’“,Γεέε x««S«»» h^v «>««0 «'««»■ 

,,ώοεος «.Ιεξεις μοο,,χγ 0U . Γοβρ,ηλ(δης. εά
’Αλλά τί ωραία τους απηνιη .μ πρώχον) δέν gv.
όποια βεβαίως θά εδαιβασες^ εβα , άναγινώσκομεν "Ομηρον καί
νοοΰμεν τό λεξιλόγιον του Κρυστάλλη, διότι χής δημοτικής
Πλάτωνα και ζ τό χθεσινόν ό λογιώτατος : «Πώς θέ-

ζ :xx»t -ά κ-"S
τάς «ί15 »ού WU.J Ή «-*« ’“»»« fe'i’
,μνε,Ιώς 3ν»ω»<« ’"ko πίδ.με #««««»,

“ “^Ζε^Ζμ «ΤΖ ΚοοΛ; »δ »ε δ»

μοοΐ X Vm 1δ)-Κ δε. με« “
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Υβαφήμαζα». κα1 αύιΛΡ ” υ' Λΐς ενα τΟμον ^‘ΥΟαφόμενον .Πεζό- 
* .Ζη„0;,Χ3,δ' “ χ’° «7»»«».«.. 9« Λ«. a„, 

μ«ζύ, πράγμα ,ό „υχνά 'WW«« 5»0 συγγραφέων
την φοράν. Εις τό ίδιο "Αστυ θά ϊδής δτι τ'
Μενικό είδυλλιον, τήν «Γκόλζ7 n 7 μεγάλο

’Λ)Μ AV ’ ' ΐΧΟΛφω» εις τρια μέρη διαιρεμένο.
τών Πεζονθαφ^άτω^Ζ ' ^λ ή ^ίζ

ρισσοτερ:>ν έγραφα, νά χάμω χαί κανένα τάξει δ, δν t'’ ™'
καΐρι κανένα μήνα ευ: τά β, , , ’ uv τ0 καΓα(Ρεθω το καλό-
■Λσπροπόταμο. γ ” jXot “ °'*  Τζ“*“
νά θυμηθώ δηλ πάλι δσα πη Υ'“ ,μΕ'ΕΙην συνομα τών τσομπαναρέων, 
αχδνην δν ·Λ9ηγΖ ' ’Γ’"'” ‘‘"ϊ λ',σ',Ον'ί’” *»
.ΓΜφω, νά ,ΐΧ Τ· ’ ml vfa' Κα1<< 
li5 w βδσ; ,ν’ " ί"° "«■»« «Οΰ^ Εργα

’Τ' -«*·  '*■  ™νά 
«σ, .«ς Ζ.άν,Γ ' δ"δ““' 6 "ϋ χωίΜ

μ«««. πόσες φορ^ ηΧ"γ,·“'^” β™5;‘Γ λ?* ί“ Λί«'· «► 

να ζήσω ΰναπαντιχιί, ούτε νιί σπουδάσω''' ““ »Λ™ νόχω
νά μ*1».  „ύ„ ζ,·1ο„7| ς τόν,Τ"° - “Ρ" μ “ν 5iV”’

χών χαί ποιμένων χώρα <™', ’ τ.Ί, ϊεννησεως μου χαί μεταξύ χωρι- 
τήν γλώσσαν ναί τόν βίαν των Λ '"*"  μ^ετί> και νά ξεδιαλέγω

»μ». r., μήγ " °™
πρέπει νά έργάζωααι ?<>; Λ A ’ε - °)στε γνωΡιζω πλέον πώς 
βλία και έξοικονομών άπό τήν καθη ^θ δ'α^ω “Υ°0«ζ°ντας βι-
τορθώνω πολλά π7λεΧ7 Τ Τ^’ *1’™ύ -

επτά ώρες εις τόν Σ Π Α Π R θ™ εργα-Ομ'Η σαν έ0Υάτης πλέον 
τευμένος άπό τά θπόν α ποϋ α’ «π« -- κ«· «πογοη-Vov φώς και ήλιον ™ δ^
«πό χεΐ τό βράδυ τί νά Ζ Ζ^ωρασιαν εις τό Ζάππειον.Έπιστρέφων 
φίλο ή πατριώτην νά φροντώοΤ^'0’’· ν’(5νιαμώσω ««νένα χάψο
υν η νά μελετώ ’ τά δικά αοΓκαΐ "

Φ»Μ0 άπό Χειρότερα. Ό Ρ„£δης „°

,ρε» ,ό ta 1.» άμογνήνά a
■ τήν αμντήρησιν τή; ζωής. ™ μμ ’ . χαδαρή χ’ άγνωστη δημοτιχή 
·«■ ·Τ ‘ Τή^ΣδΧΙλδΖχά μμςίμ- 

γλώσσα, την ηπειρώτικη, η πθ- νά Μήτρο, τέτοιος
.ρωτέρα, η πλουσιωτερα, Π -n.oc νυοίξει νά σέ ιδή. Ας
ομογενής. Έχω τόσους ήπειρωτας εγω, αλλ ^ ς Υ’Q ,, „ τι

: είσαι δ άριστος των λογογράφων η ποιητιψή πολύ πολύ, έκ φιλο- 
-άμα είσαι φτωχός, δεν γυρίζει ε ς snv()V σΟυ δΓ εν ή πέντε σώμα-
τιμίας μπορεί νά γίνη συνδρομητής ε.ς ενα σου 'δι ε η *

.άλλα δέν πωτευω v“/IVV‘^qq ^ώματα^τών τελευταίων τραγουδιών μου
Είναι άλήθεια οτι τα 1ΟΟΟ σώματα τ δμογενείς, ε’ις

.|ξηντλήθησαν δλα σχεδόν τους δ?ν ήμ ούν νά

±ή Χέυ,«Τάπδ’ΓΧΤδ°ω,τ<ίν. μέ τήν «.ox..»» >»»

εις τό εξώφυλλο. , η;ιρακοσι(ισέλιδον περί
Ό καϋμενος ο Ροι ης τ< > , , , __'/γ Παοάσ/ος πού είναι έν-

γλώσσας βιβλίων του «»ύ Μ.δετ χατ . Λν ουνΙ1ίχ,η, ™»
δ„.α.««μί.»ς άπά «ά «Ο,ήματα μο». τ.»»χ .
-Λα,τως ««'. ίμ»5 “ *“· ,«*<?·  “’“Λ δΧ Ζ»ν S«v. Δώτ. γνωρί- 
χαλή ή γλώσσα μο». » τά «»»«■”» «™α , χ„θ(Ι(>ή, άρ.
Χ,ι (δτι) ή γλωσσά μον διν ,δ·ας ,ά π0,ήμ„,ά μον. δά
φίονικη και πλούσια και αν ϊ = όποιον δενV άνεγνώριζεν δ ίδιος αύτός πολύ καλλιτερ απ > τα δικα^του.

τόν έσύμφερνε. Έπροτιμησε λοιπον να πη μ θ .χω . δχι ΐδέες
περιμένει ιδέας άπό ποιμενικα κια γεωρ μ,σα είς π()1ήματα

■ ή φαντασίαν τό δείχνουν τα .ργ Βαχαωρ[του θά
άφελοϋς καί άπλου. υφους ιδέας σαν τα περισσό-
Jia. ιιστόχρημι*  άμάδωα χαί ά,.νωδηα μ ’(ρισο6„ρ„γ ΐ„·

γέρον άφελή χαι «πλα είναι τιι τοιανι ποιμήν Είναι δυνατόν ποτέ
-τυγχάνουν. "Εχει ιδέα; μ«ώ«ς ο γεωργό ’η 6» θ.^,, -Εχ.Λ,ν
«νά έχη τερατώδη έμπνευσιν ο βι ς Έοωτόκριτος, τά κλέφτικα

.rX"x«“ μΐντ^μός (σομβολισμ.·.;). Αύτά δμως τά είδη τής »«·
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είναι καθόλου ελληνικά. Είναι ωοάνκ,™ Π >1> 
μενικό καί ιίγροτικά (ειδυλλιακά'). ’’ '’rF°lo<TOrFC’° δέν είναι ποι-

Πιστεύω νά έχόρτασες μέ τόσα γραφόμενά μου.

ΖΖΧ XX ΖΖ*  - -04 

λογον των σημερινών περιστάσεων μου Κάτι δολ^^Τ™"Τ’ 
μεγαλοκτηματίας (έν Θεσσαλία π ν ) καί u ? ' ™ ευρίσχ«ο ένας
ενα κτήμα του έκεΐ. “Εχω πεποίθησιν δτι έκεΐ'πρώΤθ'7^ ^\σΧασίας ε’^ 
ταοιστήν μου φύσιν και θά άποκτήσω ύγείαν ακίνδυνο!^™ 

ναστρεφωμαι δλο μέ χωρικούς και ποιμένας θά διδάσκω. 'Γ' 
σοτερον τήν γλώσσαν των και τόν βίον των και θ ™ °λθεν« πε0'^ 
πολύ καλά πράγματα. Διά σπουδάς πάει πλέον πΰο Τ’?0'™ ™ Υρ“ψ0> 
τούτον τόν πόθον έχω Κάπουννηη'ί- « ’ ηρα την εΥνοια θθυ Τώρα-
«». Θά «. ζ Tv ;ζζ“ ζ θΖ.
μέ τά είαιτήρια ιοί Σ Π Λ Π Ή · *ηΧ<ααα Ρρτ άδνρφέ, χοΐ.

Α«. «το δ.άβο.ο, γομώ „efa ti)us ντ., · ■ · » '«ως πμντα.

««άί πΖίΖτόνΧΓ .τ0·’0' “ * ’"’"Γ 

Τών Κρ«ββάρων „„„ ιόν Έ „’ ΖγΓ'™ Ρ°ν’ά
ρα, χιονισμένα ολα Έ· π~r ’ ' ' 1ωνα Χαι την περήφανΐ] Διάκου-«ΙδΛρέ Μήτρο Π^ΖΓ'*  ’ Γ?".'*  "» *
μ.νρδ «,,δί. χ" ή ή ' , , ρ·υ”“ ”” ·*
(Β· *«.)  ?«,>, ώ ,ίΧΧ "°T'S _μ“ν !■"“ ’ «"» «ΛΑηβ» 

τραγούδι τού έλληνιομον, πού μοΰ ,<Msw Γ"”*ί  "’“"''ύ» xUwxo
φορά στά μπουντρούμια τ’ Άλ ’ Υ> Τ”5 ζλεφτης τή? Πίνδου μια 
**»· ζχ '”ζ.δΖζΤ.· ν°· 

Χΐ τΖ έχαμαδΧ'χΧςΖ” ” °”.'ί"’φ,ά “w’XvZ 

·««!. "Αχόν το χ„° „ ·: ' XOMS ’°"1””'1 δ“*·  “·

«Δεν είναι μέγα θιάμαγμα, παραξενιά μεγάλη, 
Να κρένουν τ’ αγρ,α τά βουνά κι’ άγνάντια νά ρωτιούνται 
Και τά Βυρδ Afi*3aMS· ή Γκΐών“ Σ^νου, 
Και τα Βαρδούσια τα ψηλά πώχουν τές καταβόθρες, 
Που γέννησαν την κλεφτουριά και τά καπετανάτα ' 
ΉΪΧΤ π-ρίφΛημ° Άνδρούτσαίο^;.
Η Ικιωνα λεει της Λ.ακουρας:-Βουνό ψηλό καί μέγα '
Ptl < να μαιι γύρα σου νά Ίδής πού νάναι οί κλέφτεΤ 

ι κλεφτες κ οι αρματωλοΐ κι’ αυτοί οί Άνδρουτσαΐοι.

-Στούς χάμπους παίζουν «ά «Λ*  -< •Ί"·’ * λ'Μ5' 

κλπ. κλπ.
•Η Γχιώνα χαραγγέ^τ ΛνΙχονρα νά ^^ΧΖΧόρ· 

,άμπονςνν· άτρίαονν «τά οζίδια νονς.
ν(ς γιατί Sv :“Μ” “,άΤαύώ δ ρωμα.τ.ομδς τού Παράοχον. ή 

ΧΖ Ο™? Πα««> « X.X δ
Χοχίδια ντρόβ»«™. Τήν ,™’„. , Καρχαθί.««ς
ΒώττιορΙτης Αμ«»Ο« «ά Λμ»^ * >■« W’»
είς τά λαμπρότατα διηγήματα του. π00σόν, δτι παρουσιάζουν

Τά Ιδτχά μ». Φώοχογιχά IXO.V χ«τ» „„(1!χων ,ής ·Η ■
εις τόν κόσμον περιγραφας τη, φυ έ£εμεταλλεύθη οΰδείς φίλο-
„1ρ„„ «.1 Ιδί, »ν δεινών.

.ρ»"ρ^μ«ί - W

.-to 5 χ"-t:
βιβλίον μου δραχ. 1.W εν οΛφ οραχ 
χυδρομικά πιέτα μαζί μέ τόν σύνοικον σου ει,

Τόν Στάμον έχω ζαμάνια να τον ιδω·
Σέ φιλώ τρυφερά

ό Σός
Κώστας Κρυστάλλης

>· ΜΩ14^ διότι μέ τό σήμερα καί με
,ύ„;.οΓνά^Γ·ϊχ=,7:ι^

πΧ.:;^ μι τ» Μλ'° -«»’· 94 ’* 

στείλω. Λησμονώ δποτε βγαίνω εξω.
δ ίδιος·

Mi ,ή ,ράμμ.
του και τους καυμους του χόνΧχ(άφο άχόμη δρθώνεται'ν’άντικρύση Ικεί- 
άληθινο ποιητη που κι συζητώ, τόν ποιητής
νους που άνακηρυσσουν μεγα -ο, Ακούσουν γιά τόν ίδιο
wc «Ποέβεζαο ή δποιονδηποτε άλλο, κι ούτε ακ υ_

................ . 
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θηση στόν εαυτόν του, τήν ελληνική του ζωντάνια, τήν κρίση του, τήν αλύ
γιστη ηπειρώτικη σκέψη του.

Έν Άθήναις τή 6 Αύγουστου 1892.

’Αγαπητοί μου Μήτσο και Γιώργο.

’Έχετε δίκηο νά μοΰ τά ψέλνετε γιατί δέν σας έγραψα τόσον καιρό, άλλά 
εκείνος ό φόβος σας μή σάς λησμόνησα δέν έπρεπε νά ύπάρχη, βρέ αδέρφια. 
Νά ξέρατε δτι κ’ εγώ μέ τό σήμερα και μέ τ’ αύριο νά σάς γράψω άφησα 
νά περάση τόσος καιρός! Άλλά νά σάς λησμονήσω! Καί τό πιστέψατε έσεΐς; 
'Ύστερα έγάι γνωρίζω με τί καϋμόν γλύφετε σεις τήν Άκρόπολιν σάν νάνε 
αλειμμένη μέ μέλι και γράφοντας κάποτε - κάποτε σ’ αυτήν έσυλλογιζόμουν 
δτι μ’ έδιαβάζατε κ’ έβλέπατε δτι ζώ και δτι άφοΰ γράφω είμαι καί καλά. 
Άλλά εγώ ποΰ νά μαθαίνω άπό σάς, όπου έπιμένατε, ώς φαίνεται, ή νά σάς 
απαντήσω εγώ εις τό γράμμα σας ή νά μή μοΰ γράψετε πάλι. "Ομως ένίκησα 
εγώ καί ιδού δτι μοΰ ξαναγράψατε εσείς, ώρέ κοκκαλόπτσοι!

Τί νά σ’ πώ, ώρέ καβράκη Μήτσο. Άπό Τσιλιγραδίτην σέ Τσιλιγραδί- 
την έπεσα ό μαύρος. Μ’ δτι ξεχώρισ’ άπό σένα νά καί μοΰ βγήκε μπροστά 
άλλος Κραββαρίτης. "Ομως δέν εΐναι βέρος Κραββαρίτης καί τούτος. Εΐναι, 
άλήθεια, άπ’ τόν Έπαχτο καί κατάγεται άπό ’κεΐ άπό τόν πατέρα του, άλλ’ή 
μάννα του εΐναι Σουλιώτισσα καί εΐναι μίγμα αύτός Δωριέως καί Ήπειρώ- 
του. Φαντάσου τί πτσαράς εΐναι! Εΐναι φοιτητής τής Φιλολογίας, διηγημα- 
τογράφος καί ποιητής άξέβγαλτος ακόμα (δέν έδημοσίευσε δηλ. ακόμα άλλά 
γράφει καί γράφει καλά καί θά άναδειχθή) και λέγεται .... Βλαχογιάννης. 
Είμαστε αχώριστοι καθημερινώς. Ή δεξαμενή εΐναι δική μας τήν Κυριακή. 
Εΐναι εκείνος δπου έγραψε τότε κατά τοΰ Καρκαβίτοα εις τό “Αατυ καί τήν 
Έ&νι,κήν. Τώρα δμως τούς έσυμβιβάσαμεν καί περπατοΰμεν δλοι μαζύ δπου 
άνταμονόμεθα εγώ καί αύτός, ό Καρκαβίτσας καί ό Μητσάκης. Πολλές φορές 
τρώμε καί δλοι μαζύ. Γειά χαρά μας τά παλληκάρια τής πέννας! "Ενας 
Ήπειρώτης. ένας Έπαχτίτης, ένας Λεχαινιώτης κ’ένας Σπαρτιάτης. Αργό
τερα θά κάμωμε πολλά πράμματα ημείς οι τέσσαρες. Τώρα ώς αύτοΰ μάθετε.

Τό γράμμα τοΰ Στάμου θά τό δώσω απόψε τοΰ Εύαγγέλη του. Τόν καρ
τερώ, τόν καρτερώ τόν κοκκαλόπτσο νά τόν ’δώ ζωσμένον μέ τήν χακαστράκα 

<του σάν τόν καπετάν - Αιάραγκα άπό τόν Έπαχτο.

Σάς φιλώ 
ό Κοίστας σας 

♦ * *

,όν ,όν κ«^·. W

ξουν πόσο καί οι δυο ειναι α « γράμματα που ζωγβ Φ ζ

νά χάνω Λ» τής
τόν Κρυστάλλη των δυο τελευται

χρ. εΜ. αΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ

«έλω νά σημειώσω e v« ·λλ& μέ τόν τίτλο Σζ
<Α Σκούφος» (« Ιδέα», ά

Τί νά προσθέσω εγώ ύστερα άπό δλα αύτά; Ποιόν νά υπερασπίσω; Αύ-
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΥΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

,,““ "S ”a'W«'e»» Κμά,ομς πού νά μήν «,δ

*» Μ * Ζπζ Χ^Χΐ"'"'' WW“"H,i
i χχχχζϊχ *- ζ χ, ixzjx 

κ«ΤΖΓ,“^°'<’"- δ”“5“ω 8έλ" '*  9e“”Is '"» »>“«■<■· 
στατες^ Και υπάρχει ακόμα κάτω από τήν αδύναμη στάν™ r,V νη. a 
ευτικής αγυρτιας γιά τό ξανάναμμα τών σβυσμένων δαυλών ° 

«ό Μη ΤπΓ- °'1 ϊά «*·  “ * ”*·*»  »«»..ΖΣ™ 8 -ν "μ“ρ“ ”υ “ά ,ήν ">■<»»'» V“< * άναομ. 
.ν,ρ,σ,η διαγωγή ,ομ- γ1α ,ήν ,„ρ(ίδοοη „ς ίξ„υ„ίας J' »

* * *

Μέσα στήν έκφραση «πάλη τών τάξεων» υπάρχουν δυο νοήματα πσί, 
ΙΓΓΤ· Τό ή -V ΞέκΖ 

1 της ςωης. Ιο άλλο, ή τάξη, η ο’ικονομική διαφοροποίηση, είναι μιά ποό- 
ιρη διάκριση που δημιούργησαν ειδικές οικονομικές συνθήκες Είναι 

ΜαΗ ,ο zW0.,..«0 „Ίς „,ϊων,χής άρχι„χτονιχ.ς μι η

Ό άγώνας δμως ύπήρξ,. χα1 Μ {„<( 0ά &

JX*« * ** ’« — -- * «X Τ"·
*

Ή Εωη στό βάθος της, στήν ουσία της, σιήν ύφή της είναι άγώνας. 
Άγώνχ Ζ Ζ μέσο, ίλά ως σκοπός. Γι’ αύτό. τό αποτέλεσμά του δεν 

Λ«, νά μάς ά«,«μ»Ιβ« μόνο μέ δ«'«μίνε^ Τ\μΤ·ΖΊ& ζωής νά 
μάς «υνχρονίζεί Χ«1 νά μάς «φομο.ώνπ μν »»«ς δμνμμν.ς «Η ζ«Κ.

- όπλΐει μέ τήν ικανότητα νά κινούμαστε άνάμεσα τους ελεύθερα, να 
SX’X.ν*-»· »'μ- »'μόμ-'βμ βοη9“ 

τήν εξέλιξή μας προς ανώτερες ζωικές μορφές.

* * *

■Η ζωή ένδ,μφίον,». μονάχα ϊώ τήν έναΐλαγή ΓΙ
> ~ "λ^γ Λεν την ενδιαφέρει τι θα γίνει, αλλα μοναχα η Υ

“ς,ύν άνών» τής ζωής »έ άνώ,μ. μέ»» τών ανδμωπων.

* * *

Γιά τόν άγώνα, τήν αποδοχή του καί τήν τραχιά του διεξαγωγή, χρει- 
. 1 Ύ , & vq„_„ Fivni στοινεΐο πνευματικό που περνει

άζεται μιά ειδική ψυχική ι * · φαντασία πάψει νά τό τροφο-

X t"=vf-ζΓ,ή — «« - 

μέσων. 
* * *

Στή σημερινή Εύρώπη δ άκρατος εθνικισμός, έτσι όπως ξαναπαρουσιά- 
οΧ έδώ »1 «άμποω. >»» ·ήν »»νδ“.
δΧ - «νοίνον™. Ό «ω,ος Λ-· ά>ά Φ»δά «, ·ην - «
τική του προσπάθεια, νά δώσει λύσεις πρωτοβουλίας στη διεθνή Q 
γασία καί προβαδίσματος στις ε’ιρηνικες επιδόσεις 
δοτικά σ’ έθνική άμιλλα. Ό δεύτερος δρομος είναι ο πόλεμός.

* * * Φ

Τλ ηύνθηαα πού μάς χρειάζεται γιά τή μεγάλη προσπάθεια πού απαι
τούν οΐ καιροί μας βρίσκεται μέσα στή ρωμαντική άποψη νά διεκδικησουμε 
γιά μας, γιά τήν Ελλάδα, τό δικαίωμα νά ζούμε υπερήφανοι για τον 

λιτισμό μας.
* * ΜΙΧΑΗΛ ΑΚνΛΑΣ
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ΝΤΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛηγ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

°1 «Προσθήκες στό κεφάλαιο τής ’Αναγωγής» είναι μιά 
συναγω,η σημειωμάτων, παρεκβάσεων, σχολίων καί φ.λο· 
σοφικων συναρτήσεων (στήν απλή σημασία τής λέξης), πού 
έγραψα κατα διαστήματα στό περ.θώριο τοΰ τρίτου κεφα
λαίου των «Μορφών τής Πολιτείας». Τά κομμάτια αύτά 
τήν Ζηνΐ-°υ\η ;τ°υν Χάπΐεζ άπλές "Ο^ποθέσεις γιά 
την περαιτέρω διερευνηση τοΰ κοσμολογικού προβλήματοσ 
που το νοιωάω τώρα κοντά μου, ζωντανό, δλο παλμό καΐ 
φυσιογνωμικό... r

I, «

, Ή Δ1αλεχτ1κή είναι ο θεμελιώδης ρυθμός τοΰ κόσμου. Ή ύπέοτατη 
αναγκη που διχαλωνει τό Σόμπαν σ’ αντιθέσεις τεράστιες στις διασταΖ 
Χΐ απροσμέτρητες στις αναλογίες, δπως ή φύση και ή ζωή. ?
αου Γ1" Χ1 Τ™λυτα 0 κ6σμος ^γάλους τριμερείς'δρό
μους. Αιώνια κι άνεπίστροφα ό κόσμος φέρεται σ’ άπειρους ρυθμούς χρό- 
αοοωΤ 1αση?μαΐΟς' δπ0υ μπλέκονται καί «ύτοαναπτύσσονται άνυπόθετες 
μορφε,, μαγικές περιπετειες, ύψιστες προσπάθειες, σκοποί καί κατευθύνσεις’

β
Η Διαλεχτική εϊνε άνάγκη ύπερβατή-δ ύπέρτατος συντελεστής ή ύπο- 

στατικη αίτια πασών τών πραγματικοτήτων η imTnn ~ · '•η ' , ο , ««τμαιίκοτητων, η μοίρα του συμπαντοςΟ κοσμος αυτοδιχαζεται. Άπό κάθε ενότητα διαποχωρίζεται ή άρνησή 
της, για να πραγματωθεΐ έπειτα άπό μιά περίοδο νέων ανταγωνισμών (κι’έπο

«.ω, „,· ^οχώϊ) . ν.„ Μιη,η ή ύψηλΥ.„ρ’μ“ν,£'

II. α
'Η ζωή αναβρύζει γλυκεία καί διάθερμη, δρμητική καί διαυγής σάν άπό 

πηγε^ΧΓκρυίταλλένιου.-Δεν έχει πνευματικό ή «ρ=ο. 

Στή βαθύτερη υφή της και ποιότητα εινε κίνηση, τάση, _ ίτΡΟονενής 
πολικότητα ρυθμός, κυκλοφορία, διαδοχή, ανεπιστροφος ρους ετερογενής 
παλίρροια, ’ παλμοί συνεχόμενοι!*).  Μία, αύτόνομα συναισθηματική και 
ανεξάρτητη άπό τή νόηση, τονίζεται άπο καπιες μη παραστι/ες ε ι 

αισθήσεις.··
β

Δΐ, ’ή Μ «' ’·" “ "”«7'ίό· 'Η8„Σβ<'"ί

ζωή bwrrt μ» S»n <ή β'»·6·»” "'ν " μ ’

ανακλαστικής κίνησης.
Υ

Στήν οργανική πυραμίδα τής ζωής, πού κάθε κύτταρό της είναι ή συνι- 
σταμένη ενός πλήθους προσπαθειών, δ «άνθρωπος» (το αφηρημενως ανθρώ
πινο) εϊνε ή κορυφή. Καί ή κορυφή αύτή εϊνε το πλησιεστερο σημείο ρ ς 

τό άπειρο βάθος τοΰ πνεύματος.
δ

■η τή; t-ή;, » «<**  ■«**·  «■ U** ,·Λ»·
φόμενο πίσω. ίργαν.χά μί τή «ρύση—μ« >1 »« "
Ζ σμΙν». χοσμτχδ. φήσ,

ZiZL. ,i|v "°"’” ,ηςX,· ixds«5«v τήν Λνιβή πτρίμττρο πού τήν Κ.ριορίη. 

ε ·
Ή καθαρή ζωή αύτοαναπλάθεται καί αύτοαναπτύσσεται στόν αχωρο και 

αδιαίρετο χοόνο. Ό άνταγωνισμός της δμως πρός τη Φύση την εξαναγκάζει
“ ,η«.ΐ\·Ι νά Ιντρνή®. «.™τημμ-τ1. άμσώμ-Ο». 'W'”’·

ί στ
Ή Ιεραρχία τής διοργάνωσης τής ζωής διαμέσου τών γενών καί τών 

ειδών έχει τό λόγο της στήν προσπάθε.α νά ύπερνικηθει η δξεια αντίσταση 
τής φύσίς καί στήν επιδίωξη δρων κατάλληλων γιά την ανάπτυξη του πνεύ
ματος. ’Απροσδόκητοι συνδυασμοί, ξαφνιάσματα, αναπηδήματα, ταλαντεμ-

(*)  Δέν αισθητοποιώ πάντοτε τδ άφηρημένο με εικόνες. Συχνότερα το °4
• ,< 1ft ft ωταωοοική, πού φροντίζω νά εϊνε περιγεγραμμενη κι απομονω

μια λεξφ, 'Ετσι αποφεύγονται οί υπερβολές εντάσεων πού πφ-
ζάζίυνάΤτήν παράθεση σειράς εικόνων, μέ δυσδιάκριτη ή δχι την τομή. 
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ματα, ορμές, παραπλανήσεις καί αποβολές—δλα γίνονται γιά τον ίδιο σκοπό: 
γιά τήν ύπερνίκηση τής φύσης και τήν ανάπτυξη τοΰ πνεύματος.

ζ

Οί ζωές εκτείνονται αδιάκοπα στό Συμπαν, έξορμώντας άπό απροσδόκητα 
•σημεία. Άπό πλανήτη σέ πλανήτη, άπό άστρο σ’ άστρο, διαποτίζονται και 
διαδύουν ή μιά στήν άλλη, άλληλοδιατρυποϋνται καί προεκτείνονται, συνεργά
ζονται έπιδρώντας ή μιά στήν άλλη, ωθούμενες άπό τήν ίδια λαχτάρα, άπό 
τόν ίδιο σκοπό.—Ή διαμόρφωση των κόσμων μέσα στό Σύμπαν έπι- 
τελεΐται κατά τό λόγο τής άνάπτυξηςτής ζωϊκότητας.

III. «

Ot εναντιώσεις αίρονται βαθμιαία στήν ενότητα τοϋ πνεύματος, στήν 
ενότητα τής ελεύθερης εσωτερικής «ζωής». 'Ο κόσμος τείνει ν’άκινητήσει καί 
νά ηρεμήσει, τείνει ν’ άποβεΐ κα&αρόν είναι. (*)

(*) Ή ενότητα εΐνε μπορεί νά πεΐ κανείς δύναμη σέ κατάστατη ηρεμίας καί ή 
εναντίωση (τό νεΐκος) δύναμη σέ κατάσταση ένεργείας.

ΤΊεριοαικο “ΙΔΕΑ,, τομος ιι

β

Ή ενέργεια (ή κινητικότητα, ή λειτουργία, τό «γίγνεσθαι») έχει τήν άρχή 
της στήν άρνηση. Έκπηδά άπ’ τό μυχό τοϋ είναι της, τείνει νά καταλάβει δλο 
τό μήκος τοϋ κόσμου καί νά έπιτελέσει τό θαϋμα τής νέας ενότητας.

Υ

Ό κόσμος τών εναντιώσεων πειθαρχεΐται καί μεταμορφώνεται μέσα στά 
πλαίσια τών εννοιών—τών άμετάβλητων καί άσύνοχων. 'Υπάρχουν στιγμές 
πού ζωικά’ άναβρύσματα, τεράστιες μάζες πίολλότητος, προστριβόμενες ορμη
τικά μέ τή φύση, συστέλλονται καί στερεοποιούνται σέ άμετάθετες καί άπα- 
ράλλαχτες έννοιες

δ

Οί ιδέες άποβαίνουν άντικειμενικές, μεταφέρονται πέραν τής ζωής καί τής 
■φύσης, μέσα στό παν, καί σωματοποιούνται σ’ αύτότελα μεγέθη.

ε

Τό πνεϋμα, ώς ενότητα καί διαλλαγή (φιλότης) τών εναντίων, εΐν’ένα 
γεωμετρικό συνεχές, μέ μιά διάσταση, τή διάσταση τοΰ άπολύτου βάθους, πού 
μπορεί ίσως νά σνλληφθεΐ νοητικά, άλλά δέν θά αισθητοποιηθεί ποτέ.

στ
Τό πνεύμα εΐνε στήν ουσία του άσώματο, άχωρο, άχρονο, άνέγγιχτο, 

αβαρές, άόρατο, άπειρο (δηλ. άπεριόριστο άπό χρόνο καί τόπο), αμετάθετο, 
ακίνητο, καί άνυπόταχτο στό νόμο τής φθοράς και τής γένεσης.

ζ
Ή άπειρότης συνοδεύει κάθε τετελεσμένη ενότητα. Ή περατότης κάθε 

.ένταντίωση.
η

Τό πνεύμα έσωτερικεύοντας τήν άνάγκη τήν κάνει ελευθερία. Ή ελευ

θερία εΐνε εσωτερική μορφή τής άναγκαιότητας.

θ
'Η διαφορά τής φύσης, τής ζωής καί τής ενότητάς των (τοΰ πνεύματος), 

’ /μπορεί νά παρασταθεΐ ώσεξής: δτι διορισμός τής πρώτης εΐνε χωρικότητα, 
ή έκτατικότητα’ διορισμός τής δεύτερης ή χρονικότητα, ή διάρκεια, ό ρους’ 
.καί διορισμός τής τρίτης ή ψυχικότητα, ή ίδεατότητα, τό άπόλυτο βάθος.

ΝΤΙΜΗΣ ΑΠΟεΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στή Μαργαρίτα -

Σήμερα έχω ολόκληρος παραδοθεϊ σ’αύτό πού μέ περιμένει. "Οπως τρέχω 
μ’ ένα τραίνο μέσα στόν ήλιο δέν καταλαβαίνω τίποτε άπ’ τήν πραγματικό
τητα πού μέ τριγυρίζει. Είναι σά νά ταξιδεύω μέσα σ’ αύτό πού ηάω νά 
συναντήσω. Γύρω δλα φαίνουνται καθαρά κάτω άπ’τό φώς, οί άνθρωποι, 
τά μεγάλα βουνά, οί πεδιάδες. Μά γιά μένα είναι σά νά μήν υπάρχουν. Μέσα 
μου κυριαρχεί αύτό πού ξεκίνησα νά βρω, πού δέν τό ξέρω και πού σέ κείθε 
στιγμή μπορώ νά τοΰ δίνω οποία μορφή μοΰ άρέσει. Κι’δμως αύτό τό άγνω
στο υπάρχει ούσιαστικά στό βάθος τοϋ εαυτού μου τέτοιο πού θά ήθελα νά 
είναι. ’Έγινε μιά πραγματικότητα. Είναι πιά αύτό πού ζεΐ μέσα μου.

Έτσι θυμάμαι πάντα μέ βασάνιζαν οί μεγάλες πολιτείες πού πήγαινα 
ν’ άνακαλύψω τήν ψυχή τους. Σ’ δλα μου τά ταξίδια βρισκόμουνα σέ μιάν 
άνάλογη κατάσταση. Διάθεση καθαρά ποιητική. Πήγαινα σά νά νειρευόμουνα 
μέ τά μάτια ανοιχτά. Δέν ξέρω άν έτσι βρισκόμουνα πιό μακριά ή πιό κοντά 
στήν πραγματικότητα, αν κατόρθωνα νά τή δημιουργήσω τέτοια πού θά 
επρεπε νά είναι κι’δχι τέτοια πού ήταν. Μά σήμερα τρέχα) σ’έναν άνθρωπο 
πού μέ περιμένει. Βιάζουμαι. Θέλω νά δοκιμάσω δσο μπορώ πιό γλήγορα τί 
σχέση έχουν τά πλάσματα τής φαντασίας μου μέ τήν πραγματικότητα. Κι’δμως 
ή νέα γυναίκα πού πηγαίνω νά βρώ υπάρχει άπό πολύν καιρό μέσα μου, άπό 
τότε ίσως πού ήμουνα παιδί, έχει μεγαλώσει στό αίμα μου σάν ένα κομμάτι 
τοΰ ίδιου τοΰ εαυτού μου, είναι τέτοια και στήν πραγματικότητα δπως τή>. 
βλέπω μέσα άπ’ τά όνειρα μου.

* * *

Ήταν σ’ ένα δρόμο ήσυχο κοντά σέ κάποια εργοστάσια μαυρισμένα 
απ’ τούς καπνούς πού σέ καρτερούσα. Ό ήλιος βρισκότανε άκόμα στόν 
ουρανό κ’ ή μέρα προχωρούσε σιγά-σιγά στό τέλος της. Σ’έπερίμενα κι’ ένας 
ανεξήγητος τρόμος μοΰ πάγωνε τό αίμα, μήπως σέ περιμένω πάντα στή ζωή> 

μου. Κι’ ό ωκεανός τής αναμονής μέ εξαφάνιζε στήν άπεραντωσύνη του. 
Κι’ δμως περίμενα κάτι πού τό είχα τόσο έντονα ζήσει μέσα μου στή μο
ναξιά, ώστε έπρεπε, ήταν άνάγκη νάρθεΐ εκεί πού ήταν ή θέση του. Καρτε
ρούσα κάτι δικό μου πού έλειπε πολύν καιρό κι’ δλα στό βάθος τοΰ εαυτού 
μου τό άναζητοϋσαν, δλα τό καλοϋσαν σά νά είχαν χάσει τήν ισορροπία 
τους, τό ρυθμό τους, τή λειτουργία τους, τήν ίδια τους ύπαρξη. ’Άν δέν ερ
χότανε αύτό πού περίμενα δέν ήταν πιά δυνατό νά γεμίσει μέ τίποτα τό κε
νό τής ψυχής μου. Οί στιγμές είχαν μιά τραγική διάρκεια καί ή άγων ία μου 
παραφρονούσε. Καί σέ περίμενα δπως άλλοτε μιά νύχτα σ’ ένα παλιό ξενο
δοχείο στις προκυμαίες τού Σηκουάνα τή μικρή Lucy. Μά καί τότε εσένα 
περίμενα, πάντα εσένα σ’ δλη μου τή ζωή. Καί μέσα μου σέ μεγάλωνα, σοϋ 
έδινα κάθε μορφή, σ’άγαποΰσα μέ κάθε άγάπη, καί πάντα σέ περίμενα....

♦ * *

Καί σοΰ μιλούσα μέσα στή νύχτα μπροστά σέ μιά θάλασσα πού ποτέ δέ 
μένει ακίνητη σ’ ένα άκρογιάλι τής ’Αττικής. Αύτό πάντα τό νειρευόμουνα. 
Μπροστά σέ μιά θάλασσα πού κλείνουμε στό αίμα μας καί τή λατρεύουμε 
γιατί πάντα μας φέρνει στό άλλο. Καί δέ σ’έβλεπα. Δεν κοίταζα τ’ άνήσυχα 
μάτια σου, τό πρόσωπο σου. Έβλεπα μέσα μου. Ήταν νομίζω κείνη τή στιγ
μή σά νά έβλεπα εσένα. Ψηλά δ ούρανός γέμισε άστρα καί ή ψυχή μας ό
νειρα καί σχέδια γιά ταξίδια πού ποιος ξέρει αν θά τά πραγματοποιήσουμε 
ποτέ. Ή νύχτα τού καλοκαιριού σώπαινε μπροστά στή θάλασσα. Πόσα 
χρόνια νά τρέξαμε μαζί πάνω στή γή, πάνω σ’ δλες τις θάλασσες τραγικό' 
άκόλουθοι τοΰ άπόλυτου. Μαζί σάν ένας άνθρωπος. Καί κείνη τή νύχτα 
σταματήσαμε γιά λίγο σ’ αύτή τή μαγική γωνιά τής γής. Κ’ ήσουν ή μόνη 
ζωντανή ύπαρξη πού έφτανε έτσι σταθερά καί βέβαια μέσα μου. Σκέψου 
δτι ώς τώρα μονάχα μάταιες σκιές μέ κατακτήσαν καί μέ γέμισαν ξεθωρια
σμένα όνειρα. Ήσουν ό άνθρωπος πού πάντα άναζητοΰσα. Ό άνθρωπος 
πού χρόνια μεγάλωνα μέσα μου, ολόκληρη ή ζωή. Καί οί μάταιες σκιές χα- 

θήκαν νικημένες.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ



ΙΔΕΑ 245

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΩΣ ΓΛ ΘΡΑΚΙΩΤΗ: Στον Ελεύ&ερο Δρόμο. (Ποιήματα).

Οπως ή μικρή λυρική συλλογή του μάς πληροφορεί, ό κ. Κ. Θρσκιώτης βγήκε 
στόν ελεύθερο δρόμο τής έμπνευσης καί τής τέχνης γιά νά τραγουδήσει. Καταλα
βαίνετε βέβαια ποιος είναι ό ελεύθερος δρόμος. Ξεκινώντας άπό τις αρχές τού Ιστο
ρικού υλισμού φέρνει ολόισια στήν κοινωνική έπανάσταση καί, φυσικά, στήν κατά
λυση κάθε προεπαναστατικής αξίας. Μά ό δρόμ.ς αύτός πού ελεύθερο τόν θέλει 
ό κ. Θρακιώτης είναι έλεύθερος όσο νά ξεφύγει κανείς άπό τήν άστική στράτα 
Μόλις προχωρήσουμε δυό - τρία βήματα, κι’ άν θέλουμε βέβαΐα νά έχουμε τά μά
τια μας ανοιχτα, θά καταλάβουμε πώς ή έλευθερία μας είναι φαινομενική καί πώς 
ο καινούργιος δρόμος μάς υποχρεώνει νά τόν άκολουθήσουμε σέ δλες του τις συνέ
πειες. Στους χρυσούς ορίζοντες μάς προσμένουν καινούργια σφυρηλατημένα δεσμά 
γιατί σε κανένα*  δρόμο, δέν μπορεί κανείς νά περπατήσει σωστά, είτε ποιητής είναι 
είτε σκαφτιάς άν δέν υπακούει στά προστάγματα κάποιας κυρίαρχης πειθαρχίας. 
Ο κ. Κ. Θρακιώτης δταν προχωρήσει άκόμη λίγο πιό μπροστά θά καταλάβει πώς 

είναι ανάγκη νά υποτάξει τούς ύπερβ-λικά έλεύβερους ήχους τού τραγουδιού του σέ 
κάποιο προσωπικό νόμο καλλιτεχνικής πειθαρχίας, καί πρέπει ν’ άντιμε.ωπίσει 
αποτελεσματικά τήν έκτυφλωτική έπίδραση πού δέχεται άπό τούς άμφίβολους ποιη- 
τές τής έπαναστατικής πρωτοπορείσς. Διαφορετικά θά καταλήγει στήν άπόλυτη 
άναρχία τού ποιητικού λόγου καί στήν άδοξη έξάντληση τής ποιητικής του προσω
πικότητας πού δίχως άμφιβολία υπάρχει, καί συμπαθητικά μάς γνέφει, δσο άπλα- 
στη άκόμη καί αν είναι. Ό ποιητής είνε πολύ νέος καί δέ λογαριάζει άκόμη δσο 
πρέπει τό πολυσύνθετο νόημα τής τεχνικής. Γράφει τούς στίχους του δπως τούς 
πρωταρπάζει μέ τήν έπαναστατική του φαντασία δίχως καμμιά έπίμονη έπεξεργα- 
αία. “Οσο άν δ τρόπος αυτός άνταποκρίνεται κάπως στήν ψυχολογία τής έπαναστα
τικής ποίησης δέν μπορεί νά συμβιβαστεί μέ τήν αυστηρή ποίηση πού είναι ή δύ
σκολη τέχνη τού λόγου. Προσωπικά δέ συμπαθώ καί ύποψιάζ· μαι μάλιστα τήν έπα
ναστατική ποίηση πού θέλει νά κρατηθεί, σιήν ατμόσφαιρα τοϋ καθαρού λυρισμού. 
Ή παρόρμηση πρός τή μεγάλη κραυγή, τήν έντυπωσιακή χειρονομία, τή δ.δαχή κα'ι 
τή ρητορεία, ή έπιταχτική άνάγκη τής άμεσης επικοινωνίας μέ τά έπαναστατικά έν- 
στιχτα τής μάζας δύσκολα συμβιβάζεται μέ τήν έσωτερική αΰτοσυγκέντρωοη καί τή 
συγκρατητή έκσταση τού λυρισμού πού κι δταν άκόμα ίεσπά σέ ορμητικό, ένορσμα- 
τικό μεθύσι,, πάλι διαφέρει άπό τή ρητορική μέθη τού έπαναστάτη ποιητή. Τό 
μεθύσι τού έπαναστάτη ποιητή δέ γνωρίζει μήτε ρυθμό μήτε άρχιτεχτονική. Τά 
σπάζει ολα καί τά παραμερίζει γιά νά έξασφαλίσει δσο μπορεί πιό πλατύ χώρο στις 
άγριες κραυγές του πού στό τέλος άκούγονται σάν βραχνολαλήαατα μεθυσμένου κα;, 
που προκαλσΰνε τρόμο άντί συγκίνηση Δέ μπορεί νά είναι ποίηση τό έργο εκείνο 
που προκαλώντας στόν άναγνώστη άμεσο τρόμο τού παραλύει τήν αισθητική συνεί. 
δηση. Ή οργή καί τό ταξικό μίσος πού στό τέλος γίνεται άνθρώπινο μίσος, οδηγεί 

τόν έπαναστάτη ποιητή στόν άντικαλλιτεχνικό έκβιασμό τής μορφής καί τον υπο
χρεώνει νά μήν αισθάνεται παρά μονάχα δσα τού είναι αναγκαία γιά νά δείχνεται 
στόν εαυτό του καί στή μάζα σκληρός, άμείλιχτος καί άσυγκίνητος τιμωρός κάθε 
πνευματικής έκδήλωσης πού αντιπαθεί, πού δέ συμπαθεί ή πού δέν ένδιαφερεται 
γιά τήν έπανάσταση. Μέσα στούς νέους καί στούς παληούς ακόμα ποιητές μας έχου
με αρκετούς τέτοιους τύπους. Μά ό Θρακιώτης καί μέ δλες του τις νεανικές αδυ
ναμίες είναι δίχως αμφιβολία μιά ευχάριστη έξαίρεση Τά λιγοστά του τραγούδια 
γραμμένα μέ βαθειά καλωσύνη καί μέ παιδική τρυφερότητα θαρρείς πώς τά εμ
πνεύστηκε σέ στιγμές έπαναστατικής αφέλειας. Τό άσπονδο ταξικό μίσος ουσιαστικά 
του είναι άγνωστο καί ή αναγκαστική ρητορεία τής ανταρσίας πού συχνά και ανα- 
πόφευχτα τινάζει τούς στίχους του δέν είναι αντιπαθητική επειδή δέν είναι προμε- 
λετημένη κι’ έπειδή κάποτε βρίσκει τόνους λεπτούς καί συγκινημένες αποχρώσεις. 
Μεταχειρίζεται βέβαια τις λέξεις αίμα, μίσος, κόκκινος χ.λ.π. μά νοιώθεις πως εν 
άνταποκρίνουνται στήν αληθινή του ψυχολογία. Ό Θρακιώτης συαπονεΐ πιό πολύ 
καί διαισθάνεται τρυφερά, ειδυλλιακά, τήν πραγματικότητα πού τραγουδεΐ καί που 
λαχταρά τήν κοινωνική της άπολύτρωση, παρά πού μετατρέπει σέ ποίηση τη δογμα
τική συνείδηση καί τή φορά του κομμουνιστικού αγώνα. Ό Θρακιώτης πήρε τον 
ελεύθερο δρόμο μέ σύμβολο καί αλληγορία τήν πορφυρή σημαία και το θρυλλικ^ 
πορτραιτο τού Λένιν άλλά μέ κίνητρο εσωτερικό’τήν αφιλόκερδη αγάπη, τη μη 
τρική στοργή καί τήν ειδυλλιακή ομορφιά τής ζωής. Έδώ βρίσκω τήν καθαρή του 
αλήθεια κι*  αύτή φαντάζομαι πώς είναι ή πιό πολύτιμη ουσία τής ποίησής του:

Έδώ κάτου, είναι τόσον ωραία, 
τό γαλάζιο ακρογιάλι, 
τά μακρυά τά καράβια πού πάνε 
στήν υγρή καί καμπύλη ράχη του πόντου... 
Μου τά χάρισες ολα, μητέρα, 
τήν αγάπη, 
γιά ν*  ανοίγουν στό φώς της 
σάν τεράστια πολύχρωμα 
ρόδα.

Πρέπει νά έχει κανείς εμπιστοσύνη στούς δροσερούς αύτούς και τρυφερούς ήχους, 
πού δίχως νά έχουνε πολλές γνωριμίες μέ τήν αύστηρή τεχνική, μέ τό ποιητικό βά
θος καί τή συνειδητή καλλιέργεια τής μορφής, αναβρύζουνε ήρεμα από μια ειδυλ
λιακή πηγή μελωδίας καί είναι συγκινημένοι αντίλαλοι μιας ευαίσθητης ψυχής. 
Πόσο απλά καί σύντομα μισοδείχνει τήν ατμόσφαιρα τών δυό αντίπαλων κόσμων!

•
’Εκεί κάτω είναι μιά γαλήνη 
κι’ έδώ σκοτεινή ωχ! ανταρσία.

Μά ό Θρακιώτης έχει άκόμη πολύ δρόμο νά περπατήσει Πρέπει νά κλαδέψει 
άφοβα τόν εαυτό του, νά τόν βυθομετρήσει σωστά καί νά τόν καλλιεργήσει με σύ
στημα καί μέ πάθος. Νά μήν τόν περιφρονήσει τόσο, σάν καλλιτέχνη, ώστε παντα 
νά μένει ευχαριστημένος στό ρόλο τού άπρόσωπου άντίλαλου τής έπαναστατικής 
ποίησης πού τήν υποφέρουμε σήμερα, δίχως νά θέλουμε, σάν ένα κακό αναγκαίο και 
ίσως μεταβατικό. Καί αφού μήτε ή διάθεση, μήτε ή έφευρετική φαντασία δεν του 
λείπει, αφού οί μελωδικές αποχρώσεις τής γλώσσας δέν τού είναι ξένες, αφού η αφε- 

1
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λεία τοΰ προσθετει μια λεπτή χορδή ο τη λύρα τον, γιατί νά μήν άποτινάξει τις 
ολέθριες επιδράσεις τών «Πρωτοπόρων» ή τουλάχιστο νά τις διαμορφιώσει κατάλλη
λα, ώστε να μάς πει μια μέρα τό τραγούδι του καί νά τόν χειροκροτήσουμε όλοι 
δίχως τόν ίησουητισμό τή; ταξικής επιφύλαξης;

αντρεας καραντωνης

ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΠΗ: Μέ τό νόμο έκτός νόμου, Αθήνα 1933.

Φαντάζουμαι πώς ό κ. Μάνος Κάρπης θά είναι ένας άνθρωπος πού ξεκίνησε στή 
ζωή χωρίς συγγραφικές προθέσεις μήτε λογοτεχνική προετοιμασία καί ξαφνικά, έκεϊ 
πού δέν τό περίμενε, τοΰ ήρθε ή όρεξη νά γράψει νά πεϊ τόν πόνο του. ‘Έτσι υπο
θέτω πως έγινε αύτό τό βιβλίο, πού είναι ανώριμο, παραφορτωμένο, συχνά αδέξιο 
μά δέν τοΰ λείπει κάποιο πάθος. Αισθάνεσαι πώς οί σελίδες του πηγάζουν από μιά 
βαθιά άνάγκη τής ψ’»χής.

Πρόκειται γιά έναν υπάλληλο χρηματιστικοΰ γραφείου, θΰμα τής κρίσης, πού 
βρίσκεται μιά μέρα χωρίς δουλειά καί χωρίς κανένα πόρο, γνωρίζει ολην τήν υλική 
καί ψυχική δυστυχία τής αεργίας κΓ αποφασίζει τέλος νά βγει έξω-νόμου γιά νά 
σωθεί. Ή τύχη τόν ευνοεί, οί παράνομες επιχειρήσεις του τοΰ δίνουν ξαφνικά 
τόν πλούτο (λαθρεμπόρια ναρκωτικών καί τά ρέστα) μά δέν είναι ίκανός ιά στα' 
^εροποιήσει τή νέα οικονομική του θέση καί κατρακυλά ξανά μες στήν απόγνωση.

Τό περιβάλλον οπού ξετυλίγεται αύτή ή ιστορία μάς είναι αρκετά γνώριμο καί 
πολύ αντιπαθητικό. Εϊνε αυτή η ψευτοκοινωνία πού συναγελάζεται γύρω στήν οδό 
Σταδίου, στά χρηματιστικά γραφεία, στά καμπαρέ καί στά κρυφά χαρτοπαίγνια 
καί ξοδεύει όλον τον καιρό του μες στά νούμερα καί σέ πολύ μέτριες απολαύσεις, 
στό περιθώριο τής αληθίλής ζωής. Είναι μιά πολύ χαμηλή ανθρωπότητα, πού τής 
λείπει όλότελα κάθε γενναία όρμή, κάθε φιλοδοξία, κάθε πλατύτερη αντίληψη τοΰ 
κόσμου. Ενας ληστής τοΰ βουνού, ένας τυχοδιώκτης τών μεγάλων θαλασσών, 
είναι βέβαια πολύ ανώτεροι άνθρωποι άπό όλον αύιόν τόν καλοντυμένο όχλο. Ό 
συγγραφέας αποφάσισε νά τα πεϊ ολα γιά νά ξεσκάσει καί τά λέει πράγματι μέ από
λυτη ειλικρίνεια καί δίχως καμμιάν ελπίδα πώς μπορεί νά διορθώσει κανέναν. Ή 
πρόθεσή του είναι νά ξεσκεπάσει όλότελα τήν ψυχική φτώχεια καί άσκήμια τών 
προσώπων του. Υπάρχει στό βιβλίο του κάποιος τόνος απέραντης άηδίάς καί εκδι
κητικής μανίας, πού θυμίζει κάπως τό «Ταξίδι στήν άκρη τής νύχτας» τοΰ Σελίν, 
χωρίς νά φτάνει ποτέ τήν πνοή καί τήν εύρύτητα τής σύνθεσης τοΰ Γάλλου συγ" 
γραφέα. Ισως νά υπάρχει εδώ καί κάποια επίδραση.

Ώς ψυχολογικό ντοκουμέντο τής εποχής μας (οικονομική κρίση 1932) αύτό τό 
βιβλίο θά .μπορούσε νά σταθεί. Ώς λογοτέχνημα είναι μιά άδύνατη έργασία. Μά ό 
κ. Μάνο; Κάρπης ασφαλώς έχει κάτι μέσα του. Άς καλλιεργήσει τόν έαυτό του, άς 
κοπιάσει, ά; μελετήσει τή ζωή καί τά βιβλία. ’Άς προσπαθήσει κυρίως νά λυτρωθεί 
από την επίδραση αύτής τής τόσο ταπεινής ανθρωπότητας, πού τόν κλείνει σήμερα 
μες στά^οριά τη;, καί νά κοιτάξει τόν κόσμο άπό μιά υψηλότερη ανθρώπινη σκοπιά.

Γ. θ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

'Αμερικανικά ύ'έματα.

Τά γεγονότα πού εξελίχθηκαν καί εξελίσσονται στήν Κούβα, εκτός άπό τό, το- 
Λϊκό καί τό γενικώτερο πολιτικό ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν έξ αιτίας του ρολού 
τόν όποιον έπαιξαν σ’ αύτά οί Ενωμένε; Πολιτείες, θά μπορούσαν καί άπό άλλες 
σκοπιές νά σχολιασθοΰν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μέσα σ’ αύτά η μορφή 
τοΰ προέδρου στρατηγού Μαχάδο.

•Ο στρατηγός έξελέγη στά 1924 εις άντικατάσταση τοΰ προέδρου Μενοκαλ, και 
μέ τήν υποστήριξη τών Ενωμένων Πολιτειών αξίζει νά σημειωθεί οτι σήμερα 
υστέρα άπό σειρά ατυχημάτων στήν εσωτερική του πολιτική, πάλι μιά επέμβαση του 
πρεσβευτή τών Ενωμένων Πολιτειών τόν άνάγκασε νά παραιτηθεί. Στο μεταξύ 
δμως διάστημα, οί σχέσεις τοΰ προέδρου μέ τούς οικονομικούς κύκλους τού Νταουν 
Στρήτ υπήρξαν εξαιρετικά καρποφόροι καί γιά τις δυο μεριές’ σχετικά αναφέρουν 
τό εξής χαρακτηριστικό γεγονός : στά 1927 σ’ ένα γεύμα πού τοΰ έκαναν Αμερικα
νοί οικονομικοί παράγοντες στή Νέα 'Υόρκη, δταν ό πρόεδρος Μαχάδο έδήλωσε: 
«Κυβερνώ μέ πυγμή σιδερένια», ό άντιπρόσωπος τού Οίκου Μόργκαν τοΰ άπήντησε: 
«Τά μέσα δέν μάς ενδιαφέρουν*  αύτό πού θέλομε είναι νά μείνει καιρό στήν αρχή 
ένας τόσο καλός Κυβερνήτης».

Καί πράγματι δ στρατηγός είχε κι’ δλας άρχίσει νά δείχνει πώς τέτοιες είταν 
καί οί δικές του αντιλήψεις' τόν ίδιο αύτό χρόνο, φιλελεύθεροι φοιτητικοί κύκλοι 
πού έπετέθηκαν εναντίον του έδιώχθηκαν παράνομα καί μέ σκληρότητα. Στις πρώ
τες σχετικές παρατηρήσεις πού τού έγιναν άπήντησε: «έμένα δέ μέ ρίχνουν τα κου
ρελόχαρτα», εννοώντας τούς νόμους" άλλοτε, σέ παρόμοια περίπτωση, άπήντησε· 
«δ,τι είναι πατριωτικό, είναι νόμιμο» ...

‘Η αντίδραση ηύξανε, καί ταυτόχρονα τά βίαια ή τρομοκρατικά μέσα τοΰ προέ
δρου" στις επόμενες προεδρικές έκλογές, ό Μαχάδο παρουσιαζόταν μόνος υποψή
φιος’ κατηγορούμενος γιά τις δικτατορικές τάσεις, άπαντά: «Δικτάτωρ, ναι! Αλλά 
δικτάτωρ εν όνόματι τών ίερωτέρων πραγμάτων τού κόσμου: τής δημοκρατίας καί 
τής ελευθερίας!»’ καί δ ’Αρχιεπίσκοπος τής ’Αβάνας τελειώνει ένα του κήρυγμα μέ 
τά λόγια: «Ό Θεός στόν ούρανό καί ό Μαχάδο στή γή» . ..

Γιά νά επιτευχθεί τό δεύτερο αύτό κυριώτερος συνεργός είναι ή μυστική Ασφα
λεία : άπό τά 1927 στά 1931 ή στατιστική αναγράφει 2.638 ύποπτες αύτοκτονίες καί 
μυστηριώδεις θανάτους στήν Κούβα. Ή κατάσταση αύτή ώθησε τά πράγματα στήν 
έξέλιξη ή οποία μάς έγινε τώρα γνωστή .άπό τόν καθημερινό μας τύπο.

*Ένα γράμμα τον Στέφαν Τββάϊγκ·

Άπό καιρό ό Στέφαν Γσβάϊγκ είχε ζητήσει νά τού σταλούνε τά έργα τοΰ Κωστή 
νΠαλαμά. Τό γράμμα του πού δημοσιεύουμε παρακάτω μεταφρασμένο είναι ή απάν
τηση τού διάσημου Αύστριακοΰ συγγραφέα στήν αποστολή τών βιβλίων αύιών.
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Σάλσμπουργκ, 9 Ιουνίου 1933.

’Αγαπητέ κύριε καί συνάδελφε,

Ή τόσο πολυτάραχη έποχή πού ζοΰμε, δέ μοΰ έπέτρεψε δυστυχώς νά βυθιστώ · 
νωρίτερα στη σειρά τών ωραίων εκείνων βιβλίων πού είχατε τήν καλωσύνη - έδώ· 
και λίγους μήνες — νά μοΰ στείλετε, προσθέτοντας μιά χαριτωμένη άφιέρωση.

Έπιτρεψετέ μου νά σάς έκφράσω τώρα, δλο τόν ειλικρινέστατο θαυμασμό μον 
γιά τα ποιήματα σας καθώς καί γιά τά πεζά σας, δηλαδή γιά δλο σας τό έργο, πού 
οΐ ομορφιές του μοΰ φαίνονιαι πολύ καλά αποδομένες στή γαλλική μετάφραση. Πόσο 
όμως λυπάμαι πού δέν μπορώ νά σάς διυβάσω στή μητρική σας γλώσσα !

Ή επιτομή τής νεοελληνικής λογοτεχνίας τοΰ Έσσελιγκ μοΰ πρόσφερε πολύ κα
λές υπηρεσίες. Εϊμαι τώρα σέ θέση ν' άντιληφθώ τήν ολωσδιόλου πρωτεύουσα θέση 
που κατεχετε στή σημαντικώτατη αύτή κίνηση. Καί άλλη μιά φορά σάς εύχαριστώ 
και σας ζητώ συγγνώμη γιά τήν τόσο μεγάλη μου σιωπή.

Πιστέψετε, άγαπητέ κύριε καί συνάδελφε, στόν ειλικρινέστατο καί βαθύτατο 
Θαυμασμό τού άφοσιωμένου σας

Στέφαν Τσβάϊγκ

Σας ζητώ θερμά συγγνώμη πού σάς γράφω τόσο άτελώς, άλλά οΐ τελευταίοι μή
νες ειτανε δυσκολοβάσταχτοι (θά τό ξέρετε ίσως πώς κάψανε καί τά δικά μου τά βι
βλία δημοσία στο Βερολίνο, χωρίς ποτέ νά έχω άνακατευθεΐ στήν πολιτική). Διάβασα 
αργα τα έργα σας, γυρεύοντας νά μαντέψω τή μουσική τοΰ ρυθμοΰ μέσα άπό τή με
τάφραση (την ποιητικώτατη, άλλωστε, τοΰ κ. Clement)— ένοιωσα κάτω άπό τήν άδυ- 
νατισμενη ίσως μορφή τής γαλλικής απόδοσης, τή μεγάλη δημιουργική δύναμη, 
ένοιωσα πως εΐσαστε ένας άπό τούς ποιητές τοΰ μεγάλου έμφυτου ρυθμοΰ, όπως εΐ- 
ταν ο Walt Whitman καί δ Verhaeren· ένας άπό εκείνους πού μεταμορφώνουν 
την ίδια τη ζωη σε ρυθμό δίχως νά τό θέλουν. Πόσο λυπάμαι πού δέν μπορώ νά 
διαβασω ελληνικά τούς ήχηρούς αυτούς στίχους - μά θά ήθελα, τουλάχιστο, μιά. 
μέρα να μου δινόταν ή εύκαιρία νά σφίξω τό άξιο χέρι σας στήν ’Αθήνα. Είναι τό
σοι ιγοι εκείνοι πού υποστηρίζουν άκόμα τήν ακέρια ποίηση, τήν καθαρή ποίηση 
ώστε πρεπει νά τούς θαυμάζουμε μέ δλη τή συγκίνηση πού ταιριάζει στό σπάνιο καί · 
στο υπέροχο,,Έπιτρέψετέ μου, νά σάς στείλω ένα άπό τά βιβλία μου - όχι ώς άντα- 
ποοοση, ως άντιδωρον , άλλά ώς εκδήλωση σεβασμού.

Χιτλερισμός καί Εκκλησία.

Τις μέρες αυτές καταδικάσθηκε άπό τό δικαστήριο τής Δορτσμούνδης σέ 1Θ 
μηνών φυλάκιση ένας καθολικός παπάς. ΑΙτία τής καταδίκης του είταν δτι παίρ
νοντας μιά φορά αφορμή άπό ένα χιτλερικό άρθρο πού είχε γιά τίτλο «ό καθολικι
σμός είναι αίσχος γιά τόν πολιτισμό», έμίλησε εναντίον τού εθνικοσοσιαλισμού.

Η λέξη αυτή γραμμένη ελληνικά στό κείμενο.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τό χρονικό τοϋ Μαχαιρά

Είναι μερικός καιρός τώρα πού ό κ. R. Μ. Dawkins, Καθηγηιής τής Βυζαντινής: 
καί νεωτέρας Ελληνικής γλώσσας καί λογοτεχνίας στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης, 
έχει έκδώσει τό Μαχαιρά, τό γνωστό Κύπριο χρονογράφο τοΰ ΙΕ' αιώνα.

Ό κ. Dawkins είναι πολύ γνωστός εδώ, κυρίως ώς αρχαιολόγος. Τον είχαμε 
Διευθυντή τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής άπό τό 1906 ίσα με το 1914. I ια 
τις άνασκαφές πού έκανε στή Σπάρτη (1906-1910) έχει βγάλει, σέ πολυτελή έκδοση, 
ογκωδέστατο βιβλίο στά 1919 μέ τόν τίτλο «Άρτεμις Όρθια». ’Εξόν απο την αρχαίο- 
λογία, έχει καταγίνει καί στις ντοπιολαλιές τής Μικράς Ασίας καί τθ^ οντου και 
δημοσιέψει σπουδαία άρθρα γιά τις μελέτες του. Τελευταία έγραψε καί μιά ώραία μελετη 
γιά τόν Άγγλο λογοτέχνη Norman Douglas. Άπό τά 1920 διδάσκει στην Οξφόρδη, 
καί ή έκδοση τοΰ Μαχαιρά είναι άπό χειρόγραφο πού σώζεται έ<εί.

Γιά τήν έκδοση αύτή γράφτηκαν, νομίζομε, δυο μονάχα σημειώματα εδω’ ενα στην 
«Εστία» καί τό άλλο στό τελευταίο τεύχος τής «Έπετηρίδος τών Βυζαντινών Σπουδών». 
Τό πόσο σπουδαία καί χρήσιμα στή μελέτη τής Ιστορίας καί τής γλώσσας μας είναι τέ
τοια έργα, καί πόσο δείχνουν τή συνέχεια τήν αδιάσπαστη το» Ελληνισμού είναι τοσο 
ολοφάνερο, πού κάθε σχόλιο περιττεύει, άν καί βρέθηκαν μερικοί νά πούνε πως είναι 
ανάξιο νά καταγίνεται κανείς μέ αυτούς τούς χρονογράφους και τους ομοίους των.

ΓΓ αύτό, σάν είδαμε στό ’Αγγλικό περιοδικό τό Journal of Hellenic Studies 
(Τόμος 32ος, Μέρος 3ον, σ. 3314) μιά βαθιά μελετημένη βιβλιοκρισία γιά τό έργο 
αύτό άπό τό γνωστό λογοτέχνη Ίω. Ν. Μαυρογορδάτο τής Λόνιρας (‘) παρακαλέσαμε 
τό φίλο κ. Νικόλαο-Ποριώτη νά μάς τή μεταφράσει—αριστοτεχνικά δπως εκείνος μονάχο» 
ξερει_γιά νά τή γνωρίσει καί τό Ελληνικό Κοινό απο τήν « Ιδέα».

Δ Π. Π.

(ΐ) Ό κ. Μαυρογορδάτος έχει δημοσιέψει αγγλικά μιά τραγωδία «ή Κασσάνδρα 
στήν Τρφάδα» (1914), τόν «Κόσμο αλυσοδεμένο» (1917) μελέτη οίκονομοκοινωνική, 
ποιήματα (1927), μελέτες γιά τόν Έρωτόκριτο καί τό Κρητικό Θέατρο (1929), τήν «Τω 
ρινή Ελλάδα» (1931).—’Ανταποκριτής μεγάλης ’Αγγλικής Εφημερίδας στον πρώτο 
Βαλκανικό πόλεμο, έδημοαίεψε σέ τόμο τις εντυπώσεις του μέ τόν τίτλο «Γράμματα
άπό τήν Ελλάδα».
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AEON (ΊΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ: Έξήγησις τής γλυκείας χώρας Κύπρου, ή όποια λέγεται 
Κρόνακα, τοΰτέστιν Χρονικόν, δπως τήν έχει έκδΛσει μέ μετάφραση καί σχόλια ό 
Κ. Μ Dawkins.

Τόμ. Α', σελ. XV1-685, μέ χάρτη. Τόμ. Β’, σελ. Vi-333, μέ γενεαλογικό πίνακα. 
■Οξφόρδη : Clarendon Press 1932. Τιμή Λ. στ. 2, σ. 10.

Πρέπει^ νά συγχαρή κανείς τόν καθ-ηγητή Dawkins γιά τήν άποτερ.ίτωση τής 
έκδοσης του Μαχαιρά’ άπό καιρό τήν καρτερούσαμε καί τώρα μάς παρουσιάζεται δί
τομη σε μια τιμή πού έχουμε μάθει πιά νά τή γνωρίζουμε σάν άτυχο παραβλάσταρο 
του Πανεπιστημιακού τυπογραφείου τής ’Οξφόρδης. Ό πρώτος τόμος’περιέχει τό κεί
μενο, μέ νέα διαίρεση του σέ έξη βιβλία καί 713 άριΟμημένους παραγράφους, μέ κριτικά 
υπομνήματα, καί μέ περίτεχνη μετάφραση πού ποτέ της δέ χάνει λέξη' άπό τά 'Ελληνικά 
ούτε παραπολυ επιτηδεύεται τό ύφος. Ό δεύτερος περικλείνει μιά συντομο'πατη εισα
γωγή, ένα βιβλιογραφικό σημείωμα, ένα σημείωμα γιά τή γλώσσα τοϋ Χρονικού, τά 
σχόλια τού κειμένου, τρεις πίνακες καί ένα γλωσσάριο. Κρίμα πού δέ μάς δίνει καί 
μιά σελίδα πανομοιότυπη άπό κάθε χειρόγραφο.

Οί δέκα σελίδες γιά τή γλώσσα τοΰ Χρονικού, δπως τή μεταχειρίζονται «καί ό 
Μαχαιράς καί όποιος είναι υπόλογος γιά τήν (Όξφορδιανή) διασκευή., δοκιμάζουνε 
μοναχά «νά περιγράψουνε τό λεξιλόγιο στους γενικούς του όρους, και νά έπισύρουνε 
τήν προσοχή στά σημεία όπου μπορούμε τουλάχιστον νά εξιχνιάσουμε τις αρχές μερι
κών άπό τά αξιοσημείωτα γνωρίσματα τής Κυπριώτικης 'Ελληνικής όπως μιλιέται 
σήμερα». Ο καθηγητής Dawkins προβαίνει καί καταστρώνει δέκα φωνητικά γνωρί
σματα γιάτή διαλεχτό, πού πιστεύει πώς έχει κατορθώσει νά τά ξεχωρίση : αποβολή 
του τόνου ΰστερ*  άπό τό αρνητικό· αφομοίωση στά φωνήεντα’ ανάπτυξη τοΰ x άπό τό 
ήμίφωνο »· αποβολή τών β, y, δ ανάμεσα σέ δυό φωνήεντα*  άπαλυσμό τών χε, χ*  
και συ' αφομοίωση τοΰ τελικού ν' άνακάτωμα τών βγ καί γβ· διπλασιασμό στά σύμ
φωνα και τήν άνομοιωτική άποβολή τής μιά: άπό τις δυό όμοιες επάλληλες συλλα
βές. 0δέκα σελίδες συμπληρώνονται μέ ένα πολύ σύντομο σημείωμα γιά τό λεξιλόγιο. 
Αύτό όμως άναπληρώνεται μέ τό έξοχο Γλωσσάριο πού είναι καί μόνο του έργο ση
μαντικότατο,γιατί συνοψίζει πολλές λεξικογραφικές πληροφορίες άπό μέσ*  άπό τά σχόλια 
και άπ’ αλλού*  δμως άδύνατο νά μή λυπηθούμε πού ό καθηγητής Dawkins δέν έχει 
ςανατυπώσει δλη του τή συγγραφή γιά τό λεξιλόγιο τοΰ Μαχαιρά πού βρίσκεται στά 
Proceedings of the Philological Society (19254930)*  αύτή μά; δίνει πολύ πλη
ρέστερη επισκόπηση τής αναλογίας καί επιρροής πού είχανε τά λόγια Ελληνικά, τά 
δημοτικά Ελληνικά, τά Βυζαντινο-Λατινικά, τά Γαλλικά, τά Ιταλικά, καί τά Σημιτικά 
στοιχεία. Και κοντά στά σημειώματα εκείνα γιά τά φωνητικά γνωρίσματα καί τό λε· 
ςιλόγιο τής γλώσσας, θά μάς εϊτανε καλόδεχτες λίγες πληροφορίες γιά τή γραμματική. 
Εξω άπό ένα σημείωμα (§ 680), γιά τήν ονομαστική κατά παράθεση μέ άλλες προη

γούμενες πτώσες, σχεδόν καμιά οδηγία δέ μπορεί νά βρεθη στούς τόμους αυτούς*  καί 
ό αναγνώστης, ο συνηθισμένος μέ τά Ελληνικά μιας παλαιότερης ή νειότερης εποχής f 
θά τδχε χαρά του νά μάθη λ. χ. γιατί ό Μαχαιράς γράφει, καθόις φαίνεται άδιάφο · 

-ρα, λότζατών Γενουβίσων \\ λότζα τους Γενουβίσου;, ό ποϊεστάς τους Γενοβίσους 
η τό κουμούνιν τών Γενουβίσων,

Τό Κυπριώτικο Χρονικό τοΰ Λεόντιου Μαχαιρά άπό πολύν καιρό εΐτανε γνωστό 
μαζί μέ τις Άσσίζες, ώς ή άξιολογώτερη πληροφοριακή πηγή γιά τούς μεσαιωνικούς 
θεσμούς και τή γλώσσα τής Κύπρος. Είχε πρώτο τυ πω θή κάπως απρόσεχτα άπό τό 
Σάθα στά 1873 άπό ένα χειρόγραφο τού 16ου αιώνα πού είναι στή Βενετία (Β) καί 
ζαναεκδοθή άπό τους Miller καί Σάθα ΰστερ*  από εννιά χρόνια μέ γαλλική μετά
φραση καί λίγες παραλλαγές άπό ένα άλλο χειρόγραφο τοΰ 16ου αιώνα (Ο) πού γραφτή - 

κε στήν Πάφο καί είναι τώρα στή Βοδλεγιανή βιβλιοθήκη τής ’Οξφόρδης. Ό καθηγη
τής Dawkins μάς έδωκε τώρα μιά εντελώς νέα άντιβολή τού Β, προσθέτοντας στά 
κριτικά υπομνήματα εκείνες μόνο τις παραλλαγές ατό τό Ο δσες φέρνουνε κάποιαν 
όοισμένη διαφώτιση ή βελτίωση. Τυπώνει τό κείμενο άπό τό Βενετικό χειρόγραφο ακρι
βώς δπως είναι γραμμένο, μόλις διορθώνοντας κάτι παραπάνω άπό μερικούς ρδιοτρο- 
που’ς τονισμούς»: κ’έισι είμαστε αναγκασμένοι νά συνηθίσουμε σε γραφές πού συναλ- 
λάζονται, συχνά μέσα στόν ίδιο παράγραφο, δπως λειτουργία καί λουτουργία, Ριγου- 
να καί Ραούνα (ή Άραγώνα), γενεάς καί γενιάν, κληρονόμους καί κλερονομους^ βεν 
τεττα και βετέττα, σουρτάνος καί σουλτάνος, ' Αποδεχάτορος και ' Αποδοχατορος Ιο 
dGCataro), Συργιάνοί καί Συρίάνοι, Κοντεφρέ ντε Πολίου και Κουντίφρε ντε Που 
λιου (Godefio / de Bouillon). Αληθινά, παρά νά παρένθεση τό μου, που, καθό>ς σω
στά λέγει, «δέν έχει απολύτως κανένα χειρογραφικό κύρος», σέ μιά άπό τις δυο φορές 
πού αναφέρει τόν πατέρα του δ Μαχαιράς (τόν πατέρα, τόν κύρην Σταυρινόν του Μα- 
ναιρά § 608), δ καθηγητής Dawkins προιιμφ νά μετάφραση τό πατέρα ως ισοδύναμο 
μέ τό παπά, καί κάνει τό Σταυρινό Ιερέα. Ή κατά γράμμα μειάγραφή τοΰ χειρογρά
φου έχει, φυσικά, προδιαγραφή άπό τήν ελπίδα μήπως βρεθούνε στό 15ον αΙωνα 
ίχνη τής γλώσσας πού μιλούνε τώρα στήν Κύπρο. Κρίνοντας δμως άπό τόν άσυνήθιστο 
συλλαβισμό τών ονομάτων, πού βέβαια Οά εϊτανε τότε εντελώς γνώριμος, από τήν αδια
φορία πού ανόμοιοι συλλαβισμοί γίνονται δεχτοί, καί άπό τήν αδυναμία μας νά ξέ
ρουμε ποιοι συλλαβισμοί υπήρχανε στό άρχέτύπο καί ποιους συνεισφέρανε οι κατοπι
νοί άνττγραφέες, κλίνουμε ίσως νά υποθέσουμε πώς αύτή ή εμπιστοσύνη στο γραμμα 
τοΰ χειρογράφου καί στή φωνητική άκριβολογία τού γραφέά είναι κάπως υπερβολική.

Οι παρεμβολές κ*  οί αλλαγές άπό τό Ο σημαδεύονται στό κείμενο μ’ ένα περίτεχνο 
σύστημα άπό άριθμημένες περισπωμένες άριΟμημένες ήμι-άγκύλες,τετραγωνικές αγκύλες 
καί καμπύλες άγκύλες*  καί είναι στήν άρχή άρκετά δύσκολο νά παρακολουθήση κάνεις το 
Ελληνικό, μέρος στό κείμενο καί μέρος στά κριτικά υπομνήματα στά κάτω τής σελί 
δας,άπό τή μετάφραση στήν αντικρινή σελίδα ,πού είναι αφήγηση τεχνικά συγχωνεμένη 
καί άπό τις δυό εκδοχές. «Οί διαφορές μεταξύ Β καί Ο είναι, αληθινά, τοσο πολυά
ριθμες», λέγει δ καθηγητής Dawkins, «ώστε θά ειταν εύκολώτερο νά τυπωθή άκέριο 
τό Ο παρά νά υποδειχτούνε δλες αυτές στά σημειώματα. Προσθέτει πως «πολύ δέ θά 
κερδίζαμε μ’ έκείνη τήν πληρότητα». "Ομως δέ μπορούμε καί πάλι νά μήν πούμε κρίμα 
πού δέν έγινε δυνατό νά τυπωθούνε μαζύ τό Β καί τό Ο σέ παράλληλες στήλες’ τα 
δυό διαφορετικά κείμενα θά παρουσιάζανε ένα αληθινά αξιοσημείωτο παράδειγμα γιά 
τό πολύστροφο καί τή δεχτικήν Ικανότητα τής μεσαιωνικής 'Ελληνικής (πού γιά τα 
δείγματά της πού τώρα μάς παρέχονται δέν είμαστε δά καί αχάριστοι)’ και ή συσχέ*  
τισή τους παραμένει πρόβλημα πού μήτε δ καθηγητής Dawkins δέν έχει κατορθώσει 
νά υπόδειξη μιά λύση του τελειωτική. Τό πρόβλημα δέν αλλάζει με τή Βενετσιανικη 
μετάφραση τοΰ Stranibaldi (αύτή πρωτοτυπώθηκε άπό τόν de Mas Latne στα 1891), 
πού είναι χρήσιμη γιά τή διευκρίνηση τοΰ κειμένου, φαίνεται όμως πώς βασίζεται 
«απάνω σ’ ένα κάπως καλήτερο χειρόγραφο τής έκδοχής Ο παρ’ αύτό πού είναι τώρα 
στήν ’Οξφόρδη». ,

«Ό,τιδήποτε υπάρχει στό Ο καί όχι στό Β αποδείχνεται παντα πως εχει φυσική 
θέση στό κείμενο Β, όπου μέσα μπορεί νά καλομπή’ δλες οί άλλες διαφορές στις δυο 
εκδοχές δέν καταλήγουνε σέ τίποτα παραπάνω άπό μιά διαφορετική έκφραση για τα 
ίδια λεγάμενα καί σέ μιά γενικά μεγαλήτερη πληρότητα στήν αφήγηση του Β*  διάφορες 
σέ πράγματα καί άσυμβίβαστα λεγάμενα είνιι σπανιώτατες αληθινά, καί περιορίζον
ται σέ μικρολεπτομέρειες» (σελ. 17). θάδικοΰσε κανείς τόν καθηγητή pawkins αν 
ήθελε συγκεφαλαιώσει τήν επιχειρηματολογία του σ*  έναν παράγραφο: ολοι οσοι εν 
διαφέρονται γιά τό πρόβλημα πρέπει νά διαβάσουν οί ίδιοι την είσαγωγη του. α
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συμπεράσματα του δμως μπορούνε ν’άνατρερθοΰνε μέ τά δικά του τά λόγια. ’Επιχειρεί 
ν’άποδείξη, άπό μερικά έδάφια πού εϊναι σφραγισμένα μέ τή σφραγίδα τής προσωπικής 
παρουσίας στήν αύλή τοϋ Πέτρου Α’ καί τής χήρας του βασίλισσας Έλεανώρας» 
(σ. 18), πώς «μέσα στις πηγές πού βρίσκονται πίσω άπό τό Χρονικό τοϋ Μαχαιρά»— 
υπάρχουνε κάπου μισή δεκάδα παραπομπές σέ γραπτές πηγές έξω άπό διάφορες μνείες 
γιά προφορικές πληροφορίες—«εϊτανε κάποια άξιοσημείωτη εργασία άπό τό χέρι τοΰ 
Δημήτρη Δανιήλ, νεαροΰ Έλληνα μέ Γενοβέζικη προστασία πού άναφέρεται ώς γραμ
ματικός τής βασίλισσας». Αύτή καί άλλες πηγές τις έργάστηκε έπειτα καί τις αύξησε 
ό Μαχαιράς, μέ άποτέλεσμα τήν εκδοχή Β. Αύτός πού έγραφε τό Ο, άπό τό άλλο μέ’ 
ρος, πήρε τά ίδια έγγραφα, τά περίκοψε, κ’ έτσι έφτειαξε μιά συντομότερη έκ’ 
δοχή» (σ. 19).

Είναι άληθινά άδύνατο νά διαβάση κανείς τό Χρονικό χωρίς νά πειστή πώς ένας 
άπό τούς δυό χρονογράφους βρέθηκε προσωπικός κι ό ίδιος σέ πολλά άπό τά επεισόδια 
πού περιγράφει. Είχε λ. χ. παρακολουθήσει μέρα τή μέρα τις λογομαχίες πού καταλή
ξανε στή δολοφονία τοΰ βασιλέα Πέτρου Λ' (1369). καί παρατηρήσει μέρα τή μέρα 
τήν πολιορκία τής Κερύνειας άπό τούς Γενοβέζους στά 1374*  καί δμως μπορεί αύτό νά 
είναι άμφισβητήσιμο γιά τό Δημήτρη Δανιήλ (Δανιέλ (η)) μ*  δλη τή γνωριμία του μέ 
τήν τοαμπερλάνα (καμαριέρα) τής βασίλισσας, τήν Προφέττα, καί δλα τά γοητευτικά 
καθέκαστα γιά τά δικά του περιστατικά ώς καβαλλάρη μαντατοφόρου τοΰ βασιλιά. "Ως 
"Ελληνας κάτω άπό Γενοβέζικη προστασία, άν καί πρόθυμα μπορεί νά δεχτούμε πατς. 
«είδε τά πράγματα σάν εντόπιος», δύσκολα θά φανέρωνε τόσο σφοδρό μίσος πρρς τούς 
Γενοβέζους, μ’δλη του τήν πίστη καί άφοσίωση πρός τή δυναστεία τών Λουσινιάνων. 
«Ώς δουλευτής τής βασίλισσας Έλεανώρας (Ληνόρας)», λέγει δ καθηγητής Dawkins, 
«μπορεί νά σημειωθή πώς βάζει τή διαγωγή της κάτω άπό φως δσο παίρνει εύ'οϊκώτερο». 
Ωστόσο οχι μόνο καταγράφει τό χυδαίο ξεντρόπιασμα τής ρήγαινας άπό τόν Σίρ Τιπάτ 
Πλεφαράτζη (Sir Thibald Belfarage), καθώς τόν πάνε στήν κρεμάλα, παρά καί αύτός 
ό ίδιος, δταν εκείνη γράφη ένα προδοτικό γράμμα πρός τόν Τζουάν τόν πρίγκηπα τής. 
’Αντιόχειας, τή χαρακτηρίζει ή φαρμακούσα παρά τό φαρμάκι (§ 552).

Ακόμα καί τό κείμενο φαίνεται πώς παρουσιάζει σημάδια πο»ς δέν έχει γραφτή, 
άπό ένα μόνο χέρι. Κάποτε σχεδόν Βλέπουμε τή μορφή ένός "Ελλΐ|να καλογέρου πού 
φιλόπονα μεταφράζει ένα σύντομο Γαλλικό χρονικό—ό Μαχαιράς δ ίδιος, καθιης γνω
ρίζουμε άπό Γαλλικές πηγές πού παραθέτει δ καθηγητής Dawkins, μιλούσε Γαλλικά 
πολύ καλά γιά έναν Κυπριώτη—παραγεμίζοντας τά κενά διαστήματα μέ εκκλησιαστικές 
ηθικολογίες (§§ 189, 259, 482, 576, 660, 670, 790), διασκεδάζοντας άμα φτάνη στις, 
κουβέντες, καί προλογίζοντάς το μέ δλάκεοο προοιμιακό κατάλογο άπό έκκλησίες, έπι- 
σκόπους, αγίους καί ακρίδες, πού θάτανε σχεδόν άδιάβαστο άν δέν εϊτανε καλλωπισμένο 
μέ τήν πολύτροπη εύρυμάθεια τοϋ καθηγητή Dawkins.

”Av εϊταν δμως δ Δημήτρης Δανιήλ, ή άλλο πρόσωπο άπό τήν αύλή - γιατί οχι δ· 
δάσκαλος τοΰ Ρήγα Πέτρου Β*,  «δνόματι σίρ Φίλιππε, ίερεύς Λατίνος, δ ποιος ήτον 
έξάδελφος τοΰ πατρός μου τοΰ κυροϋ Σταυρινοΰ τοΰ Μαχαιρά» (§ 566);— ή κύριο) τερη 
πηγή τοΰ Χρονικού, αύτό μένει ζήτημα βοηθητικό. Τό κύριο πρόβλημα είναι γιμ τη. 
σχέση πού έχει τό Ο μέ τό Β. Καί μέ τήν οδηγία ακόμα τόσο δξύρρινου ιχνηλάτη 
σάν τόν καθηγητή Dawkins, μπορεί κάποτε νά υποψιαζόμαστε πώς δυό χωριστοί 
έρανιστές βάζοντας τά ίδια υλικά θά λέγανε κάπως διαφορετικές ιστορίες, παρά τήν 
ίδια ιστορία μέ λόγια πού εΐναι συχνά, μά όχι καί πάντοτε, έντελώς διαφορετικά*  καί 
μπορεί συχνά νά αισθανόμαστε πόις τά δυό διαφορετικά κείμενα είναι πιθανιότερο νά 
βγήκανε άπό δυό χωριστούς "Ελληνες μεταφραστές πού δουλεύανε, δ ένας στή μιά κι δ· 
άλλος στήν άλλην άκρη τοΰ νησιού, έπάνω σέ δυό άντίγραφα τοΰ ίδιου Γαλλικού χρο
νικού. Γιά τήν ώρα δμως είμαστε υποχρεωμένοι νά δεχτούμε τόν υπόδειξή του ώς βα- 

<ιικήν υπόθεση. Αύτός μόνος μέ τά δσο γίνεται πληρέστερα εφόδια έχει εξονυχίσει καί 
μελετήσει καταλεπτώς καί τά δυό κείμενα, καί ή μαρτυρία του γιά τή σχέση πού έχουνε 
μεταξύ τους, καθώς καί μέ τά παράλληλα Ιταλικά χρονικά τοΰ Amadi καί τοΰ Φλωριου 
Βουστρώνη, δέ μπορεί νά τή μετασαλέψη γνιόση μικρότερη άπό τή δική του.

Τό κύριο σώμα τοΰ Χρονικού, άν καί ή συνοχική καί έξηγηματική υφή του σπάνια 
εΐναι τόσο καλή δσο οί επιστολές καί οί δημηγορίες, είναι ζωηρή διήγηση πού περί 
κλείνει τήν έποχή τών Λουσινιάνων Ρηγάδων Πέτρου Λ', Πέτρου Β', Ίακιόβου Α'καί 
Ίανοΰ (Ίανίου ή Τζενίου) (1359· 1432). Ανεβαίνει μέ αξιοσημείωτη δραματική δύναμη 
σέ τρία κύρια κορυφτόματα: τή συνωμοσία τών "Ιπποτών καί τή δολοφονία τοΰ Ρήγα 
Πέτρου, πού κατάντησε αύτοΰ άπό μικρές αφορμές— άρχεκάκος διάβολος τήξ πορνείας 
—μέ τή ζήλεια καί τό πεισμάτωμα τής Ρήγαινας Έλεανώρας τής Άραγοινέζας*  τήν 
προσφυ,ή της στή Γένοβα καί τή φιλονεικία άνάμεσα Βενετσιάνους καί Γενοβέζους 
πού οδήγησε τήν κατοχή τής Φαμαγούστας άπό τούς Γενοβέζους καί τή δοξασμένη 
άμυνα τής Κερύνειας άπό τόν Ιάκωβο τόν Κοντοσταύλη, πού τέλος γυρίζει άπό τή φυ
λακή καί τήν εξορία ώς ’Ιάκωβος Β'*  τήν άνόητη πρόκληση τού Αιγύπτιου Σουλτάνου 
πού δδήγησε στήν έπιδρ^μή τών Σαρακηνών*  καί ύστερ*  άπό αύτά τό ιστόρημα γίνεται 
κομματιαστό καί άσυνάρτητο. ’Ακόμα κ*  ή μάχη τής Χεροκοιτίας μοιάζει σάν κατρα- 
κύλημα άνούσιο, μολονότι δ ίδιος δ Λεόντιος ό χρονογράφος παρουσιάζεται άξαφνα 
στόν τόπο τής μάχης έπιφορτισμένος μέ τό κρασί (πού έλειψε άλήθεια) καί ακούει 
άπό τά χείλη τοΰ Φιλίππου Λουσινιάν τοΰ Κοντοσταύλη πώς πιάστηκε αίχμάλ(ι)τος δ 

Ρήγας Ίανός.
Ό συνθέτης τοΰ Χρονικού εϊναι σημαντικά ανοιχτόμυαλος δσο γιά τις συμπάθειές 

του. Μάς κάνει έντύπωση ούτε Γάλλος νά εϊναι ούτε ’Ιταλός, ούτε κάν "Ελληνας, παρά 
καθαρά Κυπριώτης (διατί είμαι Κυπριώτης, δπως τό άγοράκι εϊπε στόν άγαπημένο 
Κοντοσταύλη, § 454). Άς εϊναι πιστός στήν αύλή τών Λουσινιάνων*  εϊναι μόνο γιατί 
αύτή έφτασε νά γίνη Κυπριώτικος θεσμός*  μισεί μόνο τούς Γενοβέζους, γιατί δέ θελανε 
νάφήσουνε τήν Κύπρο ήσυχη. Εϊναι δίκαιος σ’δ,τι λέγει γιά τούς Σαραχηνούς*  οί δυσκο
λίες στά παζαρέματα μ’ αύτούς δέν εϊναι τίποτα μπρος στή δυσκολία γιά το παζάρεμα 
μέ τούς Γενοβέζους’ καί τό ξεκαθαρίζει καλά πότς ή τελική έπιδρομή λόγον εϊχε τήν 
άσυλλόγιστη απληστία τών Κυπριωτών, πού τούς άρεσε ν’αγοράζουνε φτηνά καί πλούσια 
λάφυρα άπό τούς Κουρσάρους τής Συριακής παραλίας*  καί εισάγει έναν καλοκάγαθο 
σεΐχη (σιέχη) άπό τή Δαμασκό πού στέλνει τόν ίδιο τό γιό του δμηρο - μαντατοφόρο νά 
είδοποιήση προσωπικός τό Ρήγα, μά δέν κατορθώνει νά περάση μέσ’ άπό τήν 
Βουλήν. Μιλάει μέ δικαιοσύνη καί γιά τή Ρωμαϊκή Εκκλησία. Εϊναι άλήθεια πώς 
κατακρίνει τόν Σίρ Τιπάτ Πλεφαράτζη. έναν "Ελληνα Συριανό, γιατί ^εγίνην Λατίνος» 
(§ 579)*  δμως δ στοχασμός του γιά τις δυό Έκκλησίες καί τόν ένα Θεό καταλήγει μ^ 
τήν περίεργα φιλοσοφική διαστολή αάποστολικοι οί Λατίνοι, και καθολικοί οί 
Ρωμαίοι». *Η  «σωστή χρωματιά» στή φράση αύτή, δπως κάποτε παρετήρησε δ κα
θηγητής Dawkins (Byz-neugr Jahrb. Ill (1922) σ. 141), «δέν εϊναι εύκολο νά 
καθοριστή»’ τώρα τή μεταφράζει κατά λέξη, χωρίς σχόλια. Καί σοΰ έρχεται δ πειρασμός 
νά στοχαστής πώς έδώ άποστολικοί μπορούσε νά σημαίνει «σταλμένοι σ’ εμάς», «άπο- 
σταλμένοι έξω άπό τή Ρώμη», «άποστολικοί» σάν άντίθετο πρός τό κα&ολίκοί, πού 
εϊναι φυσικά γενικοί, παγκόσμιο», άρα καί «εντόπιοι».

*Η έπιφανειακή αύτή άνάλυση προσφέρει έντελώς άνάξιο φόρο στή μεγαλόπρεπη 
έκδοση πού μάς έχει χαρίσει δ καθηγητής Dawkins. Θά χρειαζότανε ταξιαρχία δλη 
άπό φιλόλογους γιά νά έχτιμήση τέλεια τούς άθλους του καί νά ύπολογίση δπως 
πρέπει τήν άξία τών πορισμάτων του.

Μ.
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Κομμουνιστικά παραληρήματα.

Ό γνωστός Ανώνυμος δημοκόπης δράστης ίων κυρίων άρθρων, πού σερβίρονται 
κάθε μήνα στούς μαζικούς Νέους Πρωτοπόρους, ξετυλίγει στό τελευταίο του κατα
σκεύασμα τα έφιαλτικά ένυπνιάσματα, π< ύ τοΰ έχει έμπνεύσει ή μεσαιωνική εκπαι
δευτική πολιτική τής σημερινής κυβέρνησης. *0  ευφάνταστος αύτός συντάχτης όρα- 
ματ ζεται, μέ τή βοήθεια τοΰ μαρξικοΰ του Όλλε δόρφου, κύματα, θύελλες, φουρτού
νες φασιστικές, Αστικές αντεπαναστάσεις, πραξικοπήματα, κοντολογίς τέρατα καί 
σημεία μόνο καί μόνο γιατί οί άραχνιασμένοι εγκέφαλοι, πού κυβερνούν σήμερα 
τήν ελληνική εκπαίδευση, λογαριάζουν, άγνωστο γιά ποσοστή φορά, τήν εξόντωση 
τής δημοτικής καί τήν ανάσταση τής καθαρεύουσας. Εϊνε γιά νά θαυμάζει κανείε 
τήν ηδονή, πού μ’ αύτή πιπιλίζουν οί άνθρωποι αυτοί τις μαρξιστικές φόρμουλες 
καθό^ς καί τή βαναυσότητα τους δταν τις κολνούν απάνω στά ελληνικά πράγματα. 
Δυό έκπαιδευτικές πολιτικές έκ διαμέτρου αντίθετες (σέ βαθμό μάλιστα ώστε οί 
κομμουνιστές έκπαιδευτικοί σέ εξοντωτική δίωξη άηό τή σημερινή, ν*  απολαβαίνουν 
τή μεγαλύτερη ελευθερία στήν προηγούμε>η\ δυό κόσμοι ασυμβίβαστοι, συγχωνεύον
ται βίαια καί δημοκοπικά στή σχηματική ομοιογένεια τής ταξικής συμφεροντολογικής 
αλληλεγγύης. Τή στιγμή πού ή μιά παρασταίνει τόν αυθεντικότερο μεσαίωνα μέ δλα 
του τά παρεπόμενα (κυρίως δμως μέ τήν απόλυτη άδιαφορία της γιά τό πνευματικό 
ξύπνημα τοΰ λαού) ένώ ή άλλη χαρακτηριζόταν άπό τήν έπιμονώτερη προσπάθεια 
γιά τή μορφική καί ουσιαστική έκλαΐκευση τής παιδείας, ό κομμουνιστής ορθογρά
φος ισχυρίζεται μελοδραματικά δτι καί οί δυό πασκίζουν νά διαιωνίοουν τή δια
νοητική καί υλική σ>λαβιά τών μαζών! Στό σημείο αυτό μάλιστα μάς ξανασερβίρει 
τό ανόητο μοτΐβο (πού βρήκε μιά τόση εύκολη απήχηση καί σέ μή κομμουνιστικούς κύ
κλους) τής παλινωδίας τής ελληνικής αστικής τάξης, τάχα Αποφασιστικά δημοτικιστι- 
κής πριν επικρατήσει κοινωνικά καί καθαρευουσιάνικης μετά τήν επιβολή της.—“Όλο 
αυτό τό παραλήρημα δείχνει θαυμάσια σέ τί πέλαγος παρακρούσεων λικνίζονται 
αυτοί οί θεσπέσιοι αναμορφωτές πού υπόσχονται νά μεταβάλουν τήν : Ελλάδα σέ γή 
τής έπαγγελίας Ό μαρξισμός έχει ξεκουρδίσει μιά γιά πάντα τή σκέψη τους: είναι 
τόσο ικανή νά συλλάβει τήν πραγματικότητα δσο κι’ ένα ξεχαρβαλωμένο ρολόϊ νά 
δείξει τήν ώρα !

9 Αφόρητος αυμβίωαις (α).

Στούς τελευταίους «Πρωτοπόρους*  ή κ. Φούλα Πορφυρογένη ebαι πολύ θυμω
μένη καί κάνει μιά τρομερή συζυγική σκηνή μέ τό καημένο τό «Σήαερα». Λέμε συ
ζυγική σκηνή γιατί είναι γνωστό πώς τόν τελευταίο καιρό ή φωτισμένη διανόηση 
τής ’Αθήνας πανηγύρισε τούς ιδεολογικούς γάμους τών φιλτάτων έστέτ αύτοΰ τον 
περιοδικού μέ τόν ιερό καί απαραβίαστο διαλεκτικό υλισμό τοΰ κ. Δ. Γληνοΰ. Κι*  

δλος ό κόσμος καμάρωνε. Ό Ζαχαράτος εϊτανε στις μεγάλες δόξες του καί τά πλή
θη περιμένανε νά γεννηθεί γρήγορα - γρήγορο, Απ’ αυτήν τήν συνάντηση τοΰ μαρξι
σμού καί τοΰ νεοελληνικού αισθητισμοΰ, ένας καινούργιος πολιτισμός, πού νά βάλει 
τά γυαλιά σ’ δλους εμάς τούς ιδεαλιστές λακέδες τής πλουτοκρατίας. Μά τά πράματα 
φαίνεται πώς δέν πάνε καθόλου καλά. «*Ονειρο  είταν καί πάει!» αλίμονο. «*Ετθ|  
συμβαίνει συχνά» πού λέει καί τό τραγούδι. Έμεΐς τούς τά είπαμε μέ τρόπο, άπό 
φιλικό ένδιαφέρον, μά αυτοί δέν ήθελαν νά άκούσουν τίποτα κι’ αντί νά μάς ευχα
ριστήσουν γιά τις καλές συμβουλές μας έγιναν πΰρ καί μανία καί φώναζαν πώς 
είμαστε κακοί άνθρωποι καί θέλουμε νά χαλάσουμε τήν ευτυχία τους άπό ζήλεια. 
Αύτά παθαίνει οποίος ανακατώνεται στοΰ ξένου κόσμου τις υποθέσεις γιά νά κάνει τό 
καλό. Έτσι κι’ εμείς βρήκαμε τό μπελά μας. Γώρα δμως ή κ. Φούλα Πορφυρογένη. 
τούς τά ψέλνει μιά χαρά άπό τήν καλή κι’ άπό τήν ανάποδη καί μ’ ένα ύφος σά 
νά τούς κατρακυλά άπό τις σκάλες τής σοσιαλιστικής Ανοικοδόμησης καί τής προ- 
λετκουλτούρας, Νά καί μιά μέ τήν παντούφλα, νά καί μιά μέ τό σκουπόξυλο, νά καί 
μιά κατσαρόλα στό κεφάλι, μπλαζέδες, σοσιαλφασιστες, βενιζελικοί! Έμεΐς σ’ δλα 
αύτά κρατούμε άψογη ούδετερόιητα, αναπολώντας μονάχα μιά ρήση τού Μολιέρου. 
πού θά τήν έχουν ύπ’ δψη τους οί γαλλομαθείς συνταχ»ες τοΰ καλ ΰ «Σήμερα»'· 
Τα l as voulu, Georges Dandin! Πού πάει νά πεί: Ήθελές τα κ’ έπαθές τα! Κα^ 
μέ πολλή συμπόνια τούς παρακολουθούμε πού παρελαύνουν εμπρός στις κόκκινες 
οημοίις μ’ ένα ύφος νοστιμότατο καί γραφικιότατσ, ένα ύφος Ανθρώπων cocus, 
battus et contents. Καί εις άλλα μέ υγείαν!

’Αφόρητος συμβίωσις (β').

Οί οίκογενειακές αύτές συμφορές δέν έξαντλοΰνται μέ τόν καβγά τών «Πρώτο 
πόρων» καί τοΰ «Σήμερα». ’Υπάρχει καί ή «Νέα Έπιθετύρηση». Καινούργιο φροΰτθ 
πάλι αύτό, αρειμάνιο, περισπούδαστο καί σοβαροφανές σαν "Έλληνας ακαδημαϊκός, 
γλωσσάμύντι ρας καί ύπέρμαχος τών ιερών παραδόσεων. Τή γράφουνε διάφοροι κ. κ. 
Κορδάτοι, Πσπακωνσταντϊνοι κλπ , γνησιώτατοι συνεχιστές τής μιστριωτικής παρά
δοσης, σoqoλoγιώτατoι, σχολαστικοί ώς τό κόκκαλο, δασκάλοι Απ’ τήν κορφή ώς τά 
νύχια, ξεροί, στεγνοί, πολύ ικανοποιημένοι μέ τόν εαυτό τους καί Απόλυτα υποταγ
μένοι στή σχολαστική τοΰ μαρξισμού. ‘Όλα αύτά στήν ωραία πατρίδα μας θεω
ρούνται σποιδαία «επιστήμη». Οί καλοί μας δμως «Πρωτοπόροι» (τόσο πολύ τούς 
συνηθίσαμε καί μάς συνηθίσανε πού κοντεύουμε νά τούς συμπαθήσουμε) έχουνε 
σοβαρές Αντιρρήσεις γιά τά σοφά καμώματα τής «Νέας Επιθεώρησης», πού τή λένε 
άπλούστατα μικροαστική, άντικομμουνιστική, διασπαστική, διαστρεβλωτική, λαθρό
βιο έντυπο, λαχανόφυλλο καί.... χιτλερική ! Κι’ ή «Νέα ’Επιθεώρηση», άπό τήν άλ
λη μεριά απορεί καί έξ·σταται γιατί τάχα οί «Νέοι Πρωτοπόροι» κατηγορούν τό 
σύντροφο Τρότσκυ πώς είναι προδότης καί άντεπαναστάτης; Τί κακό τούς έκανε Δ 
άνθρωπος; Είναι χρόνια τώρα πού δέν πείραξε κανέναν. Κι’ αν έσφαξε στό παρελ
θόν μερικές εκατοντάδες χιλιάδων Ανθρωπάρια δέν εϊτανε δικά μας παιδιά, άλλά 
αστοί, λακέδες διανοούμενοι καί χαμερπεΐς μενσεβίκοι. Τό λοιπόν γιατί τά λέτβ 
αύτά τά πράματα; Μά οί «Πρωτοπόροι» Αντί γιά άλλη Απάντηση σπάνουνε δλα τά 
τζάμια καί τά τσανάκια κ’ έξακουλουθεϊ στή μαρξική συνοικία φοβερό ταβατούρι 
καί ούρανομήκης πρόγκα.
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’Ανησυχίες.

Ό αιώνιος «νέος» κ Κλεών Παράσχος είναι πάλι γεμάτος ανησυχίες και κάνει 
τρομερές φασαρίες έξαιτίας τοΰ Μονταινίου καί τοΰ Λεονάρβου Νταβίντσι μέ τούς 
όποιους προφανώς έχει προσωπικά. Τού; κρίνει κάπως άφ’ υψηλού καί τούς λέει 
σκληρά λόγια, πού ασφαλώς θά τούς πειράξουν κατάκαρδα. Τούς ονομάζει άνανδρους 
καί τούς ξαποστέλνει μέ δυό γερές φάπες στό σβέρκο, πού θά τούς κάνουν νά στραβο
λαιμιάσουν γιά αρκετό καιρό. Έμεϊς βέβαια δέν έχουμε καμμιάν όρεξη νά άνακατω- 
θοΰμε στά προσωπικά ζητήματα τών κ. κ. Παράσχου, Νταβίντσι καί Μονταινίου. 
Μάς ενδιαφέρουν μονάχα οί γνώμες τοΰ κ. Παράσχου γιά τά μεγάλα ζητήματα τής 
ανθρωπότητας καί τις μελετήσαμε μέ πολλή προσοχή. Φρονεί λοιπόν καί διακηρύτ
τει μέ θόρυβο, ό λαμπρός «νέος» ότι κάθε αληθινός διανοούμενος έχει χρέος σήμερα 
νά δώσει μιά απάντηση στά μεγάλα έρωτήματα τής εποχής (τά πολιτικά καί κοινω
νικά), νά κατέβει στήν αγορά καί νσ δράσει γιά τό καλό τών συνανθρώπων του. 
Κι’ αυτά βέβαια είναι όλα έν τάξει ’Αντίρρηση δέν έχουμε. Άλλά στις σελίδες τοΰ 
κ. Παράσχου δέ βρήκαμε, φεΰ! μήτε τά έρωτήματα μήτί καμμιάν απάντηση καί μεί
ναμε εμβρόντητοι καί πολύ ανήσυχοι. Τέλος - πάντων είναι καιρός νά αρχίσουμε 
κ’ έμεϊς νά ανησυχούμε.

Τά μεγάλα συνθήματα.

Ή περίπτωση τοΰ κ. Παράσχου είναι τυπική. Κάνει χεροπιαστή μιά φαιδρή 
ιδιότητα αρκετών έλλήνων «διανοουμένων»; τή μανία τους νά λανσέρνουν μεγάλα 
■συνθήματα όπως όπως, βγάζοντας σπαρακτικές φωνές γιά τά πρωτεία τής κοινω
νικής πραγματικότητας καί κεραυνοβολιόντας όσους δέν άνατρέπονται άπό κατά
πληξη μπροστά της (γιατί νομίζουν πολύ φυσιολογικά ότι καί ή πραγματικότητα αύ
τή, όπως κάθε άλλη, έχει άνάγκη άπό ψύχραιμη θεώρηση καί μελέτη, μακρυά άπό 
κάθε υστερισμό καί συναισθηματική παράκρουση), πότε ξεσκεπάζοντας άπό τρίπο
δος καί σέ τρεις άράδες τήν ‘Αλήθεια κι" άξιώνοντας στό όνομά Της τυφλή υπο
ταγή, πότε, τέλος, διατάζοντ >ς τούς άλλους ν’άνακαλύψουν τό σωστό καί νά τούς τό 
πουν, κρατώντας ζηλότυπα γιά τόν άνώτερο εαυτό τους τό δικαίωμα τής συνοπτικής 
κι’ άμετάκλητης έ·. κρίσης ή άποδοκιμασίας Πίσω άπ' όλους τούς καμποτινισμούς 
αυτούς κρύβεται τό πιό φριχτό κενό. Οί άνθρωποι, πού χειρονομούν καί ξεφωνί
ζουν μ*  αυτόν τόν ξετσίπωτο κι*  ανόητο τρόπο, πάσχουν άπό μιά αθεράπευτη ψυ
χική καί πνευματική στειρότητα. ‘Ανίκανοι νά αισθανθούν καί νά σκεφθοΰν γιά 
δικό τους λογαριασμό, λαχταρώντας δμως τις δόξες καί τις τιμές τών «διανοουμέ
νων», πασκίζουν νάβγουν άπό τήν άνυπαρξία τους κινητοποιώντας όλους τούς κρό
τους καί θορύβους τής τζάζ - μπάντ. Άλλά δέ γελούν κανένα μέ τ’ άκαλαίσθητα 
τους μαϊμουδίσματα. Τό κοινό τούς έχει μυριστεί. Ξέρει πολύ καλά ότι ή πρώτη 
καί βασική άποστολή τοΰ αληθινού διανοουμένου είναι νά καταλαβαίνει, καταβάλ
λοντας δλες τις μακρόχρονες κι’ έπίπονες προσπάθειες, πού άπαιτεΐ τό τίμιο άλλά 
καί τόσο λεπτό λειτούργημα του. "Οσο γιά τούς άλλους, πού άγωνίζονται ν’ άποχτή- 
σουν οντότητα μέ κάποια «στάση», τούς δηλο'ινει μέ τό όνομα, πού ταιριάζει σ’ όλους 
τούς παραποιητές: κομπογιαννίτες.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 14-ΑΘΗΝΑΙ ί 
-------------------------------- --------- -------------------------------------------------

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
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Μπύχνερ;—Δύναμις καί ϋλη. Μετάφρασις ΰπη Α.
Φαρμακοπούλου........................................· · ;

Wtxee Φμ.—γέννησις τής τραρφοίας. Μετα- 
φρασις υπό Ν. Καζαντζάκη. . · · ;

ΛΙετβε Φρ.~Τάδε &ρη Ζαρατούστρας. Μεταφρα- 
σις υπό Λ. Κουκούλα. . · · · · ·

Ιβίττι Φρ.—Μπολσεβικισμός. Φασισμός καί Δη
μοκρατία. Μετάφρασις υπό Άλιβιζάτου. ■

Νορντάου ^Ιί'ξ.—Τά κατά συν&ήκην ψεύδη.
Μετάφρασις υπό Κ. Παπαλεςανδρου. · · ·

Λίορντάου Μάξ.—Ψυχολο ικά Παράδοξα. Με- _
τάφρασις υπό Ν. Κουντουριώτου . - · * 1Ο·

«Γοοντάοο Ψυχολογική Φυσιολογία τής
Μεγαλοφυΐας καί ’Ιδιοφυίας. Μετ. Λ. Παλαμα. » Ιο.

ίντχνδίλ.—Ή Ψυχολογία τοϋ ίρωτος. Μετάφρασις
υπό X. Δαραλέξη . - · '—

Τντεμ-πάΰ ,χ.—Υγιεινή καί φυσιολογία του γά-
μου. Μετάφρασις υπό Τ. Καρδαρα. . · * .

Λ'τεμι«ά5 Λ.—Υγιεινή τών ήδονών καί τέρ
ψεων. Μετάφρασις υπό Γρ. Εΰαγγελίδου. . . * 1&·

ΙΙαιγιώ I.—'Η Εατάχτηση τής ευτυχίας. Μετά-
φρασις υπό I. Βαχαβιόλου. - - · t * ου·

ΪΙάτερ Β.—Ή έποχή τής άναγεννήσεως. Μετά-
φρασις υπό I. Καρζή - - · · · · *

Πλεχάνωφ Γ.—’Αναρχισμός καί Σοσιαλισμός. » 0U.—
Ποανζαρέ Έρρ.— ’Επιστήμη καί υπόδεσις. _

Μετάφρασις υπό Π. Ζερβοϋ. ' !
ΙΙώλχχν Φρ- Ή ήϋτκή τής είρωνείας. Μετά- _

φρασις υπό X. Δαραλέξη.....................................  t * ύυ·
Ραττσενβτάτν -Ό Έρως διά τών αιώνων. Μετά- _

φρασις υπό Ν. Δαλεζίου. . · · · · · * 2 ’
Ι*ενάν Έρ.-Ό "Απόστολος Παύλος. Μεταφρα- _

σις υπό Γ. Βουτσινά. Τόμοι 2. . · ·, · * ;
1>ενάν Έρ.—ΟΙ Απόστολοι. Μετ. Μπ. Αννινου. > 40.—
Ι»εναν Έρ.—*0  Βίος τοΰ ’Ιησού. Μετάφρασις

υπό Άρ. Καμπάνη. . - . . » 50.
Ι»ς·ι.ττ<ο Τ.—At άσ&ένειαι τής προσωπικότητας. _

Μετάφρασις υπό Π. Ψηλορείτή.....................................> 00

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΔΩΡΕΑΝ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥΘΕ1ΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχικά καί Άποθεματικά Δρ. 1.250.000.000
Καταθέσεις τρ 31 Δεκεμβρίου 1931 · 7.709.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΑΚ/ΡΕΙΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 51 Maiden Lan· 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΣΙΚΑΓΩ, 33 S. Clark Street 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκτελεΐ πόσης φΰσεως τραπεζικός έργασίας είς τό έσωτερι- 
κόν καί έξωτβρικόν ύπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους.

Δέχεται καταθέσεις

(είς πρώτην ζήτησιν, έπι προθεσμίρ καί ταμιευτηρίου) 
είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν εύνοϊκά Ιπιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW-YORK, 51 MAIDEN LAMB

Πδρυθεΐσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης Έλλάδβς, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής πολιτβίαςτής Νέας’Υ- 
άρκης, προς έξυπηρίτησιν των έν ’Αμερική ’Ελλήνων

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολλ. 1.500.000

k ------


