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Γενικό ξάφνιασμα στάθηκε ή μοναχή απόκριση στό σύνθημά 
■μας: «Πώς; Τί; ’Επανάσταση τοϋ δημοτικισμού; Δηλαδή;..» 
Και ούτε μπορούσε, γιά τήν ώρα, νά είναι άλλη, δπως τό ξαί- 
ραμε καί τό είπαμε άπό τήν αρχή. Άνοίγοντας, μέ τήν έκδοση 
τής «’Ιδέας», αύτό τόν πόλεμο, δέν είχαμε τήν παραμικρή παραί
σθηση. ’Αγώνας πούρχεται, χωρίς τά συνηθισμένα δανεικά φώτα 
καί χωρίς τις αιώνιες, χιλιοτσαλακωμένες συνταγές, ν’ αγγίξει 
άμεσα, στις πιό βαθιές καί κρυφές του ρίζες, τό ελληνικό πρό
βλημα, ξαίραμε πολύ καλά, πώς δέ μπορούσε νάχει ούτε γλήγορη, 
ούτ’ εύκολη έπικράτηση. Όσο είμαστε απόλυτοί βέβαιοι πό)ς τά
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πράματα καρτερούσανε και τά πνεύματα λαχταρούσανε αυτό τόν 
αγώνα· δσο ασάλευτη πεποίθηση έχουμε στήν τελική νίκη — άλλα· 
τοσο πιστεύουμε πως θα κερδηθεΐ με καιρό καί μέ κόπο, μέ πάλη, 
σκληρή, πού θά διεκδικήσει τό έδαφος πιθαμή μέ πιθαμή. Όχι 
μονάχα δέν ελπίσαμε τήν εύκολη έπικράτηση, μά — πρέπει· 
νά τό ξεμολογηθοΰμε — ούτε τήν εύκηθήκαμε : "Αν στή Ρουσία 
τό, στάρι θεριεύει, μέ ψηλά, ρωμαλέα στελέχη καί πλούσιο καρπό, 
εΐναι γιατί, άπλούστατα, σκεπάζουνε τή σπορά χιόνια παχιά >αί 
την αναγκάζουνε να ρίξει βαθιά, πολύ βαθιά τις ρίζες μέσα στή 
γη ... . Ένας εϊτανε πάντα ό μεγάλος, ό αδυσώπητος εχθρός,, 
π’ απαντήσανε τά σύγχρονα, ρωμέϊκα κινήματα, σ’ οποία περιοχή; 
τής ζωής, στήν πνευματική καί στήν πραχτική — ή εύκολη επι
τυχία. Αντί νά κερδίζουνε βάθος, απλωνόντανε σ’ έχταση· άντι 
νά πλουτίζονται μ’ έσωτερική ουσία κι’ έσωτερική ενέργεια, ψά
ρευαν οπαδούς — έναν αριθμό παθητικών συνειδήσεων, πού άπο- 
δεχουνται μιά φόρμουλα... . Τό κλασικό κατάντημα δλων αυτών 
τών ρωμέϊκων κινημάτων εϊτανε πάντα ή διαδήλωση. Όλα ξε- 
θυμάνανε καί σβύσανε μέ τήν εύκολη, παθητική κι’ αβασάνιστη 
προσχώρηση τοΰ καθενός — μέ τή διαδήλωση. ΚΓ είδαμε πλήθος 
τετοιες διαδηλώσεις στήν ποίηση καί στή λνογοτεχνία, στή διανόηση; 
και στην επιστήμη, στήν κοινωνική θεωρία καί στήν πολιτική, να 
περνούν από μπροστά μας, κουνώντας ξενοφερμένα, φανταχτερά 
λάβαρα, μέ ρουκέτες καί τρακατρούκες, μέ πολύχρωμα βεγγαλικά, 
μέ βουή καί μέ πάταγο — γιά νά διαλυθοΰνε, λίγο πιό κάτω» 
αφήνοντας επί τόπου καμμένα χαρτιά, ξύλα, τσαλαπατημένες παν
τιέρες, άχρηστο υλικό, γιά τούς σκουπιδιάρηδες τής δημαρχίας.

* * *

Ό αγώνας μας εΐναι, άπό τή φύτρα του τήν ϊδια, καλά προ-- 
φυλαγμένος άπό τέτοια ενδεχόμενα. Τά σύμβολά του δέν είναι 
κατάλληλα ούτε, γιά πρόχειρο ψάρεμα οπαδών, ούτε γιά πρόχει
ρες διαδηλώσεις. Έχουνε μέσα τους κάτι άκόμα πιό ριζικό: τήν 
οριστική κατάλυση τοΰ- οπαδού καί τού διαδηλωτή — τού δούλου,, 
που χαίρεται κι άγάλλεται, σά γυρίζει στό παζάρι καί δείχνει τήν 
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πνευματική λιβρέα μιας κακοχωνεμένης ξένης θεωρίας, γιατί φαν
τάζεται πώς έτσι γίνεται κΓ αύτός κάποιος! Τά συνθήματα τού 
άγώνα μας είναι σαλπίσματα εφόδου κατά τοΰ στατισμοΰ και 
τοΰ μαρασμοΰ, πού περνάει τή διαδήλωση γιά πνευματική ζωή — 
καί μάλιστα επαναστατική! — καί γιά δράση. Τά σύμβολά μας 
σαλπίζουνε τήν κατάλυση τοΰ οπαδού καί τοΰ διαδηλωτή γιατί 
γυρεύουνε τό ξύπνημα τής πνευματικής ενέργειας ο δλη τή δυ- 
ναμικότητά της. Θέλουμε νά λυτρώσουμε τό έπαναοτατικο πνεύμα, 
πού άγωνίζεται στήν Ελλάδα νά βρει τό δρόμο του, άπο τήν ανυπό
φερτη σύγχυση πούχουνε δημιουργήσει τά ξένα κηρύγματα κι οί 
πολυθόρυβες διαδηλώσεις γύρω άπ’ αύτά. Ποθούμε νά δοσουμε 
στόν έλληνα επαναστάτη νά καταΐόβιΐ πώς δέν μπορεί νά κάμει 
τήν επανάστασή του πάνω σέ ξένα καλούπια, μέ ξένες θεωρίες καί 
ξένες φόρμουλες. Πώς εΐναι κΓ αύτός υποχρεωμένος νά φτιάσει 
τό δικό του καλοΰπι, δπως ό ’Ιταλός, ό Γερμανός, ό Ρούσος, δ 
Τούρκος, ό Γιουγκοσλαΰος, μέσα στό κάδρο τής δικής του πραγ
ματικότητας. Καί θέλουμε νά τόν βοηθήσουμε, δσο μπορούμε σ 
αύτό, ρίχνοντας, σέ γενικώτατες γραμμές, τά πρώτα οτοιχεΐα μιας 
επαναστατικής θεωρίας, μ’ άνεξάντλητη δυναμικότητα κι άπειρες 
δυνατότητες, πούχει βαθιά, πολύ βαθιά τις ρίζες της στήν ελλη
νική πραγματικότητα. 'Η έπανάσταση τού δημοτικισμού εΐναι ή 
μόνη άληθινή έπανάσταση πού μπορεί νά γίνει στήν Ελλάδα. 
Καί ή μόνη πού πρέπει νά γίνει. Καί θά γίνει.

* * *

Έπανάσταση τοΰ δημοτικισμού; Τί εννοείτε; Οσοι εχουνε το 
ιερό δέος τής πρωτοτυπίας καί εΐναι τών αδυνάτων άδύνατο νά 
στοχαστοΰνε τό παραμικρό, χωρίς παραπομπές στις φυλλ.αδες τοΰ 
τελευταίου εύρωπαϊκοΰ ταχυδρομείου, δέ συνέρχουνται άπό τό 
ξάφνιασμα. Πώς τούς νοιώθουμε! Ψάξανε, οί άνθρωποι, στις φυλ- 
λάδες τους, μέ κάθε προσοχή κΓ επιμέλεια. Καί δέν τή βρήκανε 
πουθενά γραμμένη μιά τέτοια έπανάσταση. Πώς νά μήν ξαφνια
στούνε καί να μή ρωτάνε καί νά ξαναρωτάνε, μέ τό χαμόγελο 
τής πολύξαιρης δυσπιστίας τοΰ πνευματικού ραγιά, πού τρέμει νά
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κάμει βήμα, χωρίς τά δεκανίκια τοϋ γνωστού καί τοϋ καταταγμέ
νου; Ή έπανάσταση αύτή δέ μπαίνει στά γνωστά καλούπια πού 
πιπιλίζουνε νύχτα - μέρα οί έφημερίδες τους και τά περιοδικά τους. 
Άρα πρέπει νά πάει μέ τις ούτοπίες.... Ξεχνούνε πώς καμμιά 
έπανάσταση δέν εϊτανε ποτέ γραμμένη στά χαρτιά, οϋτε έμπαινε 
σέ καλοΰπι, πριν δημιουργήσει τό δικό της. Σέ ποια χαρτιά εϊτανε 
γραμμένος ό φάσισμός, πριν τόν δημιουργήσει ό ιταλικός στοχα
σμός, μέσ’ άπό τά στοιχεία τής ’Ιταλικής πραγματικότητας—πριν 
ό Τζοβάνι Τζεντίλε οργανώσει σέ θεωρητικό σώμα τις διάχυτες 
αντιδράσεις, τις ροπές και τις τάσεις; Άν λέγατε στούς διανοού
μενους τής προμουσολινικής ’Ιταλίας, δτι, σέ λί/α χρόνια, ή χώρα 
τους θ’ άναγεννιώτανε μέ τήν πνοή μιας έπανάστασης, σάν τή 
φασιστική, θά σάς άκούγανε μέ τό ίδιο ξάφνιασμα πού δείχνουνε 
σήμερα οί "Ελληνες διανοούμενοι, δταν μιλάμε γιά έπανάσταση 
τού δημοτικισμού. Κι’ άλλοι θά βιαζώνιανε νά κηρύξουνε τό φα 
σισμό ουτοπία· κι’ άλλοι θά γυρεύανε νά τούς δοθεί, έτοιμη, ολο
κληρωμένη, άπό τότε, μιά θεωρία, πού ακόμα σήμερα εξακολου
θεί νά δουλεύεται καί ν’ απλώνεται καί νά πλουτίζεται μέ και
νούργιες πνευματικές εισφορές—άκριβώς δπως μερικοί άπό τούς 
"Ελληνες διανοούμενους γυρεύουνε νά τούς δοθή, έτοιμη καί κλει
σμένη, σήμερα, ή θεωρία τής έπανάστασης τού δημοτικισμού. Τί 
αίτημα κλασικής τυφλοσουρτολατρείας! Γιατί δέν υπάρχει μόνο 
τό ιερό δέος τής πρωτοτυπίας—υπάρχει, στον ίδιο βαθμό άδιάλ- 
λαχτο, καί τό ιερό δέος τής πνευματικής ένέργειας. Τί άλλο εκ
φράζει, άν μή τεμπελιά πνευματική καί νωθρότητα λυμφατική 
το άναμάσσημα τών ξένων επαναστατικών καλουπιών, τών λενινι
σμών καί τών φασισμών κΓ δλων τών παραλλαγών τους, δεξιών 
κΓ άριστερών; Καί γιατί άλλο γυρεύουνε νά τούς δοθεί, σάν 
«νας τυφλοσούρτης μέσα στούς άλλους, κΓ ή έπανάσταση τού 
δημοτικισμού—άν μή γιά νά γείρουν άπό τό άλλο τους πλευρό, 
στό μαλακό τους στρώμα, καί νά ροχαλίσουνε μακάρια; Θέλου
με νάμαστε έπαναστάτες χωρίς τή βαθύτερη καί θεμελιακή προϋ
πόθεση κάθε άληθινού επαναστάτη : Τήν πνευματική άγρύπνια, 
τήν πνευματική χειραφέτηση καί τήν πνευματική ένέργεια.

♦ *

Γιά νά μάς λείπουν άκριβώς αυτές οί προϋποθέσεις δεχόμαστε 
παθητικά, στατικά—δηλ.άντιεπαναστατικά—τό φασισμό ή τό λενι
νισμό, επαναστατικές θεωρίες, πού στον τόπο μας δέ μπορούνε νά- 
χουνε καμμιά έφσρμο/ή: Ό φασισμός, γιατί ό λαός μας είναι αρχαι
ότερος στήν πολιτική, στή δημοκρατική λευτεριά κι'άπό τούς Ιτα
λούς κι’ άπό τούς Τούρκους κΓ άπό τούς Γιουγκοσλαύους κΓ άπ’ 
δλους τούς λαούς πού έφάρμοσαν, μέ τις σχετικές παραλλαγές, αύ
τό τό σύστημα κΓ άπόδειξε πώς ξέρει νά τή φρουρήσει. ΚΓ ό 
λενινισμός, γιατί λείπουν, άπό τήν κοινωνική μας πραγματικό
τητα, τά στοιχεία πού θά μπορούσανε νά στηρίξουνε μιά κομμού· 
νιστική έπανάσταση. Ποιο είδος κομμουνιστική έπανάσταση 
θά μπορούσε νά γίνει στήν Ελλάδα, μ’ ένα τόσο αδύνατο αριθ
μητικά, σχεδόν άνύπαρχτο προλεταριάτο, πού κΓ άν τού 
παραδινότανε τό κράτος δέ θάτανε σέ θέση νά τό κου- 
μαντάρει; Οί διανοούμενοι κομμουνιστές είναι οί ποιο άστεΐ- 
οι διαδηλωτές άπ’ δσους είδαμε στήν Ελλάδα τά τελευταία είκο- 
σιπέντε χρόνια—διαδηλωτές, πούναι άπό τά πράματα καταδικα
σμένοι νά κάνουνε «φιλολογία»—γι’ αύτό στον τόπο μας υπάρ
χει μπόλικη κομμουνιστική λογοτεχνία, μά καμμιά σοβαρή κομ
μουνιστική δράση—προσμένοντας νάρθει—πέσε πήτα, νά σέ φάω! 
—άπ’ έξω κι’ άπ’ έξω νά έπιβληθεϊ τό καθεστιος πού ονειρεύον
ται ! Έπαναστάτες, άστεροσκόποι κΓ οϊωνοσκόποι τοΰ διεθνή ο
ρίζοντα, πού δλος ό επαναστατικός ρόλος τους έξαντλεΐται στό νά 
παρακολουθούνε καί νά καρτερούνε—σέ μιά προσδοκία παρά 
λίγο μυστικιστική, πού δέ διαφέρει πολύ άπό τόν παληό μεσσια
νισμό τών όβραίων. Ή έπανάσταση τού δημοτικισμού είναι 
καλά προφυλαγμένη άπό τέτοια παραπατήμ ιτα. Δέν είναι τυφλο
σούρτης οϋτε ξενοφερμένος, οϋτε καταστρωμένος σέ ξερές αφαιρέ
σεις. Είναι προσταγή ξυπνήματος τών συνειδήσεων, πού άπ αυ
τές-^—καί μόνες—πηγάζει κάθε άληθινή έπανάσταση: Εγερτήριο 
πνευματικής ένέργειας γιά νά συγκροτηθεί, μέ τή δουλειά καί τήν 
εισφορά κάθε άξιου στοχαστή ένα σώμα θεωρίας καί νά έγκαινια- 
στεΐ μιά επαναστατική δράση, σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις τής
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ελληνικής πραγματικότητας. Και στό σημείο αύτό πρέπει νά δόσω 
μιά έξήγηση : Τί εννοούμε, δταν λέμε πραγματικότητα ελληνική ; 
Τήν απόκριση τήν εχουμε δόσει στήν πρώτη μας μελέτη «"Εθνος 
καί ανθρωπότητα». ’Αποκλείσαμε κάθε στατική ερμηνεία. Τονί
σαμε, δτι τό έθνος είναι μιά πραγματικότητα δυναμική, ένα γί
γνεσθαι αδιάκοπο, μιά σύνθεση άπό δυνατότητες. Αυτές δμως 
δέ στέκονται στον αέρα. Αύτό τό εθνικό γίγνεσθαι έχει (ορισμέ
νες αφετηρίες. Ή δράση τοΰ ανθρώπου δέν ξετυλίγεται έξω άπό 
τόπο και χρόνο, άλλά μέσα σ’ ένα κάδρο άπό ιστορικές πραγμα
τικότητες. Αυτές προτείνονται στή συνείδησή τού κα'ι στήν πνευ
ματική του ενέργεια σάν πρώτο, θεμελιακό υλικό στή δημιουργική 
του επεξεργασία. Δέν εννοούμε τήν ελληνική πραγματικότητα σάν 
κάτι τελειωμένο, κλειστό, κρυσταλλωμένο, πού προσκαλείται δ κα
θένας νά υποταχτεί—παρά σά μιά πρόταση, σάν απλή άφετηρία, 
πού άσφαλίζει τήν κατεύθυνση. Μέσα σ’ ούτή τήν πραγματικό
τητα ό δημοτικισμός παρουσιάζεται σά μοναχή επαναστατική ά
φετηρία, τοΰ ξεπηδάει μ’ άτόφια, γνήσια κι’ οργανική φυσιογνω
μία. "Ετσι θά ίδοϋν άμέσως οί όκνο'ι στοχαστές μας, πώς δέν τούς 
προσκαλοΰμε νά δημιουργήσουν άπό τό τίποτα. Καμμιά επανά
σταση, άλλωστε, δέ δημιούργησε άπό τό μηδέν. "Οσο και νά ξα
φνιάζουνε, μέ τήν καινούργια σύνθεση πού φέρνουνε στά δεδομέ
να τής πραγματικότητας, έχουνε τις ρίζες τους σέ καταστάσεις 
προηγούμενες. Κάθε επαναστατική θεωρία, πριν νά συγκροτηθεί 
καί νά ξαφνιάσει σάν κάτι καινούργιο, υπάρχει σέ κατάσταση δυ
ναμική, σέ πλήθος σπέρματα. Ό δημοτικισμός υπάρχει, σάν έλ- 
ληνική έπαναστατική. πραγματικότητα, θεωρία καί δράση. Άν 
μας φαίνεται σήμερα σάν κάτι ξεθυμασμένο, άτονο, στατικό, 
είναι γιατί, άπό τεμπελιά κι’ άπό τυφλοσουρτολατρεία, τόν κα
ταντήσαμε κι’ αυτόν διαδήλωση. Αντί νά σκάψουμε, νά βαθύ
νουμε, νά γνωρίσουμε καλά τήν ιδέα του καί νά τραβήξουμε άπ’ 
αυτήν δλες τις μεγάλες συνέπειες —κυττάξαμε νά τής δόσουμε έ- 
χταση, νά τήν άπλώσουμε σ’ έπιφάνεια: Παραστράτημα βαρύ, 
πού τό ρωμέϊκο πληρώνει σήμερα τις συνέπειες. Μά γΓ αύτό 
πρέπει νά μιλήσω σέ ξεχωριστό άρθρο.

ςπυρος μελας

ίΤΙβΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ

ΝΙΟΤΗ

Τό είπαμε καί πρέπει νά τό ξαναλέμε κάθε πρωί : ή μόνη ελ
πίδα σήμερα είναι ή νιότη. Πιό δυνατό καί πιό άδιάλλαχτο άπό 
πάντα πρέπει νά άντηχήσει, στήν έποχή μας, τό θαρραλέο σάλπι
σμα : τόπο στους νέους! ΚΓ δλη μας ή προσπάθεια πρέπει νά τεί
νει στό νά κρατήσουμε τή νιότη άμόλυντη άϊτό τις σάπιες ρουτίνες 
τοΰ παρελθόντος, νά τής μεταδώσουμε άρκετή αύτοπεποίθηση καί 
άρκετή άνεξαρτησία ώστε νά μπορέσει, μιά μέρα, νά λυτρωθεί όρι. 
στικά άπό τήν κληρονομιά τών πρεσβυτέρων καί νά χτίσει, άπάνω 
•στά συντρίμμια, ένα γερό καί καθαρό οικοδόμημα, άνάλογο μέ τις 
<άνάγκες μιας νέας καί πιό μεγάλης ζωής.

Τώρα μάς λένε άντιδραστικούς οί άνθρωποι πού δέν είναι ικα
νοί νά σκεφτοΰνε άπάνω στή ζωντανή, πολύμορφη καί άεικίνητη 
πραγματικότητα, οί σχολαστικοί, οί δασκάλοι, πού φυλακίσανε γιά 
πάντα τό πνεύμα τους μές σέ φόρμες νεκρές καί.σέ άλύγιστες, ξε. 
περασμένες θεωρίες. Μάς λένε άντιδραστικούς γιατί άρνηθήκαμε 
μιά καί καλή τούς τυραννικούς δογματισμούς τους. Μά τί μάς μέλ
λει δ,τι κΓ άν ποΰνε; Ή ζωή θά δείξει ποιά είταν ή καρποφόρα 
δράση καί ποιά ή άγονη άντίδραση, ποιοι είταν οί πρωτοπόροι καί 
-ποιοι οί άεριτζήδες, οί δημοκόποι, οί άνεδαφικοί καί άχρηστοι θεω
ρητικοί. Γιά μάς οί άληθινοί άντιδραστικοί είναι οι στείροι άρνητές 
κάθε δημιουργικής προσπάθειας καί κάθε οικοδομικής εργασίας, πού 
περνούνε τόν καιρό τους, μέ άνόητη αύταρέσκεια, στό περιθώριο 
τής πραγματικότητας, μασουλίζοντας τά πορίσματα μιας κούφιας 
σοφίας καί άνίκανοι νά νιώσουνε τίς πραγματικές επιταγές καί δυ. 
νατότητες τής ζωής. ’Αρκετοί άπ’ αύτούς σήμερα αύτοκαλοΰνται 
«έπαναστάτες», πασχίζοντας νά δικαιολογήσουνε τήν άκαματοσύνη 

-τους μ’ αύτήν τή δήθεν ριψοκίνδυνη δήλωση. Μά ή ζωντανή νιότη, 
<&ν έχει τό δαίμονα μέσα της, γρήγορα θά ρίξει στή θάλασσα τά ξε
περασμένα κιτάπια καί θά βρει τό δρόμο τών πραγματοποιήσεων.
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<"“* 7h σΧ°λαστικισμό, εξίσου άγονο δσο κΓ δ ααο-

ς’μ^νΐέν« λάξΖΤμζΤοΗδ°όά„γέκρα^ςάντ6 
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μένουνε γράμμα κενό. Ύ ης επιΡ'λειας.
nTF'H π10 έτλληνι1<ή νιότη, αύτή πού θά δώσεΐ τά αύριανά
στελεχη του έθνους, εΐναι άκόμα, στό σύνολό τηο πολύ Ja, 

;=^ΞϊΞ5“Ξί?~ 
μια βολική και ευυπόληπτη ρουτίνα. Δέ λυτρώθηκε άκόυα άπό τό 
α,φϋχτικό παρελθόν, άπό Ιίς το κα1 Π παραΧε.ς 
άπο τήν κοοφ.ο οίηση Τής Παλ.άς Αθήνας, τής έπίαηοπς Xs’j'ϊ 
καί τής μωραίτικης πολιτικής. Π επίσημης παιδείας

Μά ή ύπερβολική αύτή φρονιμάδα εΐναι ή έσχατη πλάνη σέ μιάν 
ΧΧμηθν’πο^.αΤν<λλεΤα1 Λνα1
σεισμών. Πρέπει να εμπνευσουμε στή νιότη τό μίσος καί τόν άπέ 
Χθεια τηξ ρουτίνας, τής μετριότητας, τής στασιμότητας τού^δασκα 
λισμου. Πρεπει νά τής μεταδώσουμε τό πνεύμα τής περιπέτειας τήν 
άγαπη του αγνώστου, τού κινδύνου, τών γενναίων άγώνων ^ με 
ίές7τΐςπθύε\μλεεωποΝ^τήν πρ°ετθιμάσουμε ψυχολογικά νά ζήσει. 
Ρες στις θύελλες που ερχουνται, μέ τό μέτωπο ψηλά, μέ τό π νεύμα 
έ ευθερο προς όλες τις μεριές, μέ ζωντανές καί άκμαΐες τις δη 
αηοάΡΐΚεζ ν0τηΤές Της· Πρέπει οί νά ένσαρκωθούνε σέ τολ
μηρά έργα και γενναίες πράξεις.
τηο nvt?0 e,,’PaGT£ δλ°1 σχεδ0ν σύμφων°1 οί ^λιές πειθαρχίες 
της πνευματικής μας ζωής δέν μπορούνε πιά νά χωρέσουν τήν έπονί 
μας ας τό πάρουμε άπόφαση μιά καί καλή πώς πρϊπει νά τΙς έν 
ατα είψουμε Και νσ πσσχ[σουμε νά συλλάβουμε τ·ς . .

που θα έκφράζουν τό δικό μας κόσμο. Κι’ άφού νιώθουμε πώς ή πρί 
κοινωνική μας όργάνωση έπαψε νά εΐναι δημιουργική κι’ άχνισε

ν σαπίζει, πρέπει άπό τώρα νά προετοιμάζουμε τά πνεύματα γιά 

τις άηαβαίτητες άηαΜοτβΐώσεις κοινωνικών πβονομίων. ‘Όταν/έρθει 
ή κρίσιμη καί τόσο έπικίνδυνη ώρα μιάς κοινωνικής αναμόρφωσης, 
οί αύριανοί άνθρωποι πρέπει νά εΐναι έτοιμοι νά θυσιάσουν χωρίς 
δισταγμό καθετί πού δέ θά μπορεί πιά νά χρησιμέψει για τήν πρ

- ™γ> 'Ελληνισμού νά προλάβουν νά κοψουν τα αρρωστα κοι- ™ν «ά μ4χη X οΟ μ^ταδώαοον',ό μόλοαμά τοος σ' όλόκληρο τόν- 
νωνικα μέλη ρ ξ .. ό £θνος σέ μιά διάλυση ίσως όρι- 
ίτ^π'ά’τοϋτο'νυρΒύουμεάπό τή νιότη προπαντόςέλευθερία, τόλμη 
:Γμ Αντίληψη τής άποατολής μας 6ς άνθρωπον κα>

ώς Πονθ°θά αας βγάλει αύτό τό δραματικό, ακο,εινό ταξίδι τής γενεάς 
-° ^θριόποο ή οό κανόναν καιν 

ζεπεαμό-κανείς μας βέβαια δέν μπορεί νά ™ ήερ ι απ πρ ν.

νικό ικανότητα τού άνθρώπου καί στή δύναμη των ιδεών, τα πάντα 
ΧΤρΓΤ Μ iOS S’ ΖώμνεςΜάπΓ"ά ίδα. 

νικά, δέ θά δούμε φώζ·
ρΐ£2ΡΓΟΣ θοετοκας
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ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχει καταντήσει κοινοτοπία, τά τελευταία δέκα χρόνια, ή διά 
κρίση ανάμεσα στήν προπολεμική καί τή μεταπολεμική έποχή. Συχνά 
παίρνει τις διαστάσεις κοφτής, άπότομης Αντίθεσης. Πολιτικοί, δη- 
μοσ.ογράφοι, λογοτέχνες, άκόμη κι’ ό man in the street, ό Απλοϊκός 
κι άνίδεος άνθρωπος τών ’Αγγλοσαξόνων, άναπολοΰν καί περιγρά
φουν (καθένας άπ τή σκοπιά του) τήν προπολεμική περίοδο μέ τή 
-μελαγχολική νοσταλγία, πού ξυπνούν τά πολύ ώριμα, νηφάλια κΓ 
•άργοκυλητα πράγματα άφού σβύσουν. ‘Όπως πάλι συμφωνούν άν 
οχι για ν άναθεματίσουν τή σημερινή έποχή, πάντως γιά νά τήν πα· 
■ραστησουν δσο γίνεται πιό άσυνάρτητη καί σκοτεινή. 'Η άντίθεση 
αυτή δέν εξηγείται μόνο μέ τή φυσική τάση στις σχηματικές άπλο- 
ποιήσεις. Οφείλεται καί στό πέρασμα τού καιρού, πού κοσκινίζει 
αμείλικτα τις άναμνήσεις. “Ετσι φεύγουν σιγά-σιγά άπό τόν πίνακα 
οι λεπτομέρειες κΓ οί άποχρώσεις καί μένουν μονάχα οί δυνατές 
πινελιές, τά άναγλυφικά στοιχεία - δλα τά γνώριμα καί ξεκουρα- 
στικα αποκούμπια τοΰ ματιού. “Αν, τέλος, λάβουμε ύπ’ δψη κα{ 
μιά παραίσθηση συνειθισμένη στήν προοπτική, τήν έξιδανίκευση τών 
περασμένων, πού γίνεται τόσο πιό άδιάλλακτη δσο τά τωρινά φαί
νονται ν άποτραβιοΰνται όλοένα άπό κείνα, δέ θ’ άργήσουμε νά 
■μπούμε στό νόημα τής ύποκειμενικής κατάστασης, πού παρουσιά
σαμε λίγο πιό επάνω.

Ωστοσο δλα δέν εΐναι ύποκειμενικά στήν κατάσταση αύτή 
Υπάρχουν πραγματικές έξωτερικές διαφορές άνάμεσα στά προπο

λεμικά και τα μεταπολεμικά χρόνια. Βέβαια, πριν άπό τά 1914 
■ούτε οι πόλεμοι έλειψαν ούτε τό κοινωνικό πρόβλημα ληθαργούσε 
Πάντως οί πόλεμοι εκείνοι είχαν καθαυτό τοπική σημασία : δέν τά
ραζαν τήν παγκόσμια Ισορροπία, πού φαινόταν ν’ άσφαλίζουν οί δυό 
■μεγάλοι εύρωπαϊκοί πολιτικοί σχηματισμοί. Τό κοινωνικό πάλι πρόβλη
μα δέν παρουσίαζε τήν όξύτητα, πού έμελλε άργότερα νά γνωρίσει 
Η έπαναστατική φοβέρα δέν εΤχε άκόμη τυλιχτεί μές τήν αίγλη 

τής έμπράγματης δικαίωσης, πού χαρίζει κάθε Αποφασιστικά στρα- 
τευόμενη διεθνική όργάνωση καί, πρό πάντων, μιά τοπική έπιβολή 
τού άνατρεπτικοϋ προγράμματος. Πόσο διαφορετική ή μεταπολεμική 
πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα ! Τά συμμαχικά συγκροτή
ματα πού φαινότανε Αδιάσειστα μές τή θανάσιμη εχθρα της αν
θρωποσφαγής, δέν άργοΰν νά διαλυθούν. Μερικοί άπό'τούς νικητές 
πασκίζουν νά κρατήσουν δπως-δπως τά λάφυρα τους, ένω άλλοι 
Αδιαφορούν ή ζητούν καινούργιους προσανατολισμούς. Τα κράτη, 
πού ξεπήδησαν Από τις συνθήκες τής ειρήνης, παραδέρνουν Ανά
μεσα στά καλοπιάσματα καί τις Απειλές μή ξέροντας πού τελικά 
νά βασιστούν. Άπό τούς νικημένους πάλι, άλλοι επωφελούνται άπο 
τήν κοσμοχαλασιά γιά ν’ άλλάξουν ριζικά νοοτροπία και να ξα- 
ναφτιάξουν τή ζωή τους κι’ άλλοι, φαρμακωμένοι άπό τήν ντροπή 
τής στρατιωτικής ταπείνωσης, μηχανεύονται σχέδια έπί σχεδίων για 
ματόβρεχτες κι’ όριστικές άντεκδικήσεις. Καί, σάν συμπλήρωμα της 
πολιτικής σύγχυσης κι’ Ανισορροπίας, οί Αμοιβαίες ήπειρωτικές-κα
χυποψίες ή οί πρωτόφαντοι ήπειρωτικοί ιμπεριαλισμοί. Παράλληλα, 
φουντώνουν, μές τήν καρδιά τών κυριώτερων λαών, τά δυό μεγάλα 
κοινωνικά συνθήματα τής έποχής μέ τις Ανυπολόγιστες πολίτικες 
συνέπειες, δ Κομμουνισμός κι’ δ φασισμός, καί ξεσπΑει πάνω σ 
•όλους, δικαίους καί Αδίκους, σάν ύστατη Νέμεση, ή παγκόσμια οι

κονομική κρίση. , , , Α
Δέν είναι, λοιπόν, ύπερβολή συγχρόνων, που Αφήνονται στόν 

πειρασμό νά δραματοποιήσουν τόν έαυτό τους, ή βεβαίωση, που 
τόσο συχνά άκούεται, δτι ζουμε σέ μιά έποχή κοσμογονική. Φτάνει 
ν’ άντιληφτοϋμε δπως πρέπει αύτόν τόν χτυπητό χαρακτηρισμό. Να 
σημαίνει ότι, άπό τό σημερινό Αδιέξοδο, θά ξεπηδήσει μια Ιδανική 
τάξη πραγμάτων, μιά ξαναγεννημένη Ανθρωπότητα; Βέβαια, στό 
«κοσμογονική» κρύβεται κάποια αίσιοδοξία, πού είναι Απαραίτητη 
γιά όποιον νομίζει τόν έαυτό του άξιο νά έπηρεάσει τή ροή τών γε
γονότων "Οσο δμως στέκεται κανείς στό έπίπεδο τής θεώρησης καί 
τής κατανόησης τους, ή αίσιοδοξία δέν είναι, Αντικειμενικά, περισ
σότερο δικαιολογημένη άπό τήν Απαισιοδοξία. Τό μέλλον της Αν
θρωπότητας εΐναι άδηλο. Εΐναι τόσο πολλές κι Αντιφατικές οί δυ
νάμεις, πού δουλεύουν μέσα της ώστε τίποτε δέν μπορεί ν Απο
κλειστεί. 'Ωστόσο δλοι νιώθουν έπιτακτικά τήν Ανάγκη καποιας έξη- 
νησης. "Οταν Από παντού ζητούν μέ λαχτΑρα θετικούς προσανατο
λισμούς, δέν μπορεί νά εΐνα· για κανένα Αδιάφορο άν ύπάρχει 
τρόπος νά διατυπωθούν μερικά ξάστερα συμπεράσματα, δπου ή 
;δράση ν’ Αντλήσει τις Απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές.

Ό πρώτος δρος γιά νά μπούμε στό νόημα τής σημερινής πραγ
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ματικότητας είναι ν" απαλύνουμε σημαντικά τήν άντίθεση άνάμεσα 
στάν προπολεμικό καί τό μεταπολεμικό κόσμο, περιορίζοντας την 
σέ μιά άπλή διάκριση, άπόλυτα δικαιολογημένη άλλως τε άπό τήν 
εξωτερική, τήν άμεσα άντιληπτή όψη τών γεγονότων. 'Όσο κι’ άν 
μάς συγκλονίζουν οί μεγάλες περιπέτειες τής ιστορίας, δσο κι’ άν 
μάς φαίνεται δτι κάτι καινούργιο άρχίζει μαζή τους, δέν πρέπει νά 
νομίζουμε δτι είναι ούρανοκατέβατες ούτε δτι σπάνουν τή βαθιά 
συνέχεια τής ιστορίας. Τό μόνο πού κάνουν είναι νά φέρνουν στό· 
φώς δυνάμεις πού δούλευαν στό σκοτάδι, ή νά θάβουν γιά πάντα 
καταστάσεις, πού κρατιούνταν στή ζωή άπό μηχανική συνήθεια.

Επειτα πρέπει ν’ άπαλλαγοΰμε άπό τό άφόρητο πλήθος τών 
άπόψεων. Πόσες εξηγήσεις δέ δόθηκαν γιά τό σημερινό άδιέξοδο ! 
Οικονομικές, δημοσιονομικές, πολιτικές, φυλετικές κτλ. κτλ. 'Ωστόσο 
ύπάρχει καί στις πιό περίπλοκες καταστάσεις ένας πυρήνας, ένα 
κέντρο, άπ’ δπου γεννιούνται καί στιβάζονται ή μιά πάνω στήν άλλη 
δλες οί δυσκολίες. 'Όταν ό πυρήνας αύτός ξεσκεπαστεί, είναι τόσο 
τό ξάφνιασμα άπό τή βασική άπλότητα τών πραγμάτων άλλά κι' 
άπ’ τήν τεράστια προσπάθεια πού άπαιτεϊται γιά τό ξανάνιωμα 
τής πράξης καί τή συμμόρφωση της μέ τήν άπροσδόκητη άποκά- 
λυψη ώστε κεραυνοβόλα άκολουθεϊ, σάν άντίδραση, ή δυσπιστία, ό 
σαρκασμός ή ή κατάπτωση. Τούτο συμβαίνει πρό πάντων στις φά
λαγγες τών ειδικών, πού, κλεισμένοι μέσα στούς πυργίσκους τους, 
δέ βλέπουν παρά μιά μόνο πλευρά τών πραγμάτων. Όχι, βέβαια, 
πώς πρέπει νά ξεγράψουμε τή συμβολή τους. Είναι άναμφισβήτητο· 
δτι άντικρύζουν κι’ αύτοί ένα κομμάτι τής άλήθειας. Νομίζοντας 
δμως πώς τήν κατέχουν όλόκληρη κι’ άδιαφορώντας γιά τήν συνει
σφορά τών άλλων, τήν παραμορφώνουν τελικά καί βρίσκονται στήν 
αδυναμία νά βοηθήσουν άποτελεσματικά τή δράση, πού έχει πάντα 
άνάγκη άπό καθοδήγηση. Περισσότερο άπ’ όπουδήποτε άλλου, κά
νει έδώ θραύση ό θετικισμός. Ξεσηκωμένος άπό μερικούς φτηνούς 
θριάμβους, καιροφυλαχτεΐ γιά νά γελοιοποιήσει σάν ούτοπική κάθε 
άπόπειρα γιά μιά έ\ ιαία κι’ ούσιαστική έξήγηση τής σημερινής κρί
σης. Δέν είναι πολύς καιρός πού ό Bergson είπε τό λόγο του γιά 
τά βαθύτερα αίτιά της. Μέ τήν προνομιακή ικανότητα δσων σκέ
πτονται μεταφυσικά νά πηγαίνουν ώς τά έσχατα δρια τών πραγ
μάτων καί νά δείχνουν δτι ή άνθρωπότητα δέν άλλάζει ριζικά ψυ
χικές καταστάσεις (πού είναι ή άκατάλυτη προϋπόθεση τών έξωτε- 
ρικών) παρά μέ τό φανέρωμα τού ιστορικού θαύματος, διάλεξε στήν 
έξήγηση του θαρρετά, μέ άκέρια έπίγνωση τού τί κάνει, τό δρόμο· 
τής έλάχιστης πιθανότητας (άτροφία τού μεταφυσικού παράγοντα 
στις σύγχρονες κοινωνίες άνάγκη τοΰ άποκαλυπτικού άνθρώπου ή 

τούλάχιοτο, ήθική κάθαρση μέ τή συστηματοποίηση κι’ έξάπλωση 
τής μεταφυσικής γνώσης). Άλλά γιά τούς πολλούς, ό δρόμος αύτός 
είναι ό δρόμος τής ούτοπίας. Γι’ αύτό άκόμα νά συνέλθουν άπ’ τό 
ξάφνισμα τους οί άνίδεοι. ’Εξαίρεση κάνουν μερικά πολύ φωτεινά 
μυαλά, σάν τόν πολιτικό κι’ οικονομολόγο Joseph Caillaux, πού 
κατάλαβαν καί συγκλονίστηκαν ώς τά μύχια τής ψυχής το^ζ· Σέ 
δραματικούς έλέγχους τής συνείδησης τους άναμέτρησαν τις ευθύνες 
τους άπέναντι τού τόπου τους, τοΰ πολιτισμού, τής ιστορίας. Επω- 
φελήθηκαν άπό τήν εύκαιρία γιά νά βροντοφωνήσουν τήν ύπέρτατη 
υποχρέωση δσων κρατούν, στις κρίσιμες αύτές στιγμές, τις τύχες 
τών λαών στά χέρια τους, νά κινητοποιήσουν δλες τις εύνοϊκές δυ
νατότητες, πού προσφέρει ή συνειδητή κι’ έξακριβώσιμη πραγματι
κότητα, άφήνοντας στις άγνωστες κι’ άνεξέλεγκτες δυνάμεις τής 
ζωής τήν φροντίδα γιά τήν τέλεση τού θαύματος.

Δέν πρόκειται, έδώ νά καταπιαστούμε μέ τήν άπώτατη ιστο
ρική έξήγηση τής παγκόσμιας έξάρθρωσης ούτε μέ τήν ισοδύ
ναμη της προεξόφληση τής δράσης τών δυνάμεων, πού μπορούν 
νά φέρουν αύτόματα τήν θεραπεία, έξω άπό τή σκέψη και τή θέ
ληση δσων φιλοδοξούν ν’ άναγνωριστούν σάν οί καθαυτό πολι
τικοί διαμορφωτές τής πραγματικότητας. ’Αποκλειστικός σκοπος 
μας είναι νά ξεκαθαρίσουμε μερικές βασικές ιδέες, πού να εξη 
γοΰν, μέσα στά συντομώτερα χρονικά πλαίσια, τις τωρινές περι
πλοκές καί νά τοποθετούν τήν άφετηρίαγιά τήν έπιθυμητή εξέλιξη 
πάνω σέ άμεσες έπιδιώξεις.

Ή σημερινή κρίση είναι κρίση πολιτεύματος. Αν αυτή ή βεβαί
ωση δέ φανεί απλοϊκή, όπωσδήποτε θά κάνει τήν έντύπωση παρα
δοξολογήματος. “Εχουμε τόσο πολύ συνειθίσει νά βλέπουμε στόν 
δρο «πολίτευμα» ένα κούφιο σχήμα ώστε δέν μπορούμε νά συλλά- 
βουμε τή σχέση άνάμεσα σ’ αύτόν καί τήν παγκόσμια κρίση. Δύο 
εΐναι οί λόγοι τής παραμόρφωσης του. Ο πρώτος εΐναι ένα βλα
στάρι τού θετικισμού, ό νομικισμός, πού άδιαφορεΐ γιά τις φλογε
ρές πραγματικότητες καί κυνηγάει μέ πάθος τήν τυπική καί σχημα
τική έκφραση τους. Κάτω άπό τήν έπίδραση του, ή λέξη πολίτευμα 
κατάντησε νά μή σημαίνει παρά έναν άψυχο μηχανισμό, άπεριόρι- 
στα έπεξεργάσιμο άπό τήν άλχημεία τής έπιστήμης, έξω δμως άπό 
κάθε έπαφή μέ τή ζωή. Ό δεύτερος λόγος εΤναι ή φτηνή μεταφυ
σική τού ιστορικού ύλισμού. Μεταφέροντας στήν κοινωνική πραγμα
τικότητα τή βασική φιλοσοφική διάκριση σέ ουσία καί ιδιότητες, σέ 
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υπόστρωμα κι’ έπιφαινόμενα, ρίχνει δλο τό βάρος στήν οικονομική 
πραγματικότητα καί καταδικάζει σέ ρόλο παραγωγών δλες τις άλ
λες. ’Ανάμεσα στις τελευταίες είναι καί τό πολίτευμα, άπλή νομι
κή άπεικόνιση τής πρώτης>'Ωστόσο άπομένει ή άγνή κι’ όλοκληρω- 
μένη έννοια τοΰ πολιτεύματος, ή καθαυτό φιλοσοφική, πού εκφρά
ζει πιστά τή δισυπόστατη πραγματικότητα, τή μόνιμη καί φευ
γαλέα, τή βασική καί τήν έπεισοδιακή. ’Ενώ αύτή ή άντίληψη άνα- 
γνωρίζει στό πολίτευμα τόν κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό παράγοντα, 
τό θεωρεί δμως καί σάν τή συνθετική έκφραση δλων τών στοιχείων 
τής κοινωνικής ζωής. Μιά τέτοια άντίληψη εμψύχωνε π.χ. έναν Mon
tesquieu (γιά νά θυμηθούμε ένα άπό τούς νεώτερους πολιτικούς φιλο
σόφους) δταν προσπαθούσε νά συλλάβει στούς τρόπους τής διακυβέρ
νησης τών λαών^ δχι άδειες μορφές, άλλά βαθιές κι’έσώτατες πραγ
ματικότητες, μέ δλες τις προϋποθέσεις καί τις συνέπειες τους. Δέν 
πρόκειται νά αύτοσχεδιάσουμε έδώ κανένα φιλοσοφικό όρισμό τοΰ 
πολιτεύματος. Φτάνει νά ποΰμε δτι, λέγοντας πολίτευμα, έννοοΰμε 
τις βασικές ήθικές άρχές, πού ύποβαστάζουν μιά κοινωνία. Γιά μάς, 
τό πολίτευμα είναι πριν άπ’ δλα μιά πραγματικότητα ήθική. Στη
ρίζεται, μέ τή σειρά του, στή γενική πεποίθηση δτι οί θεμελιακό1 
κανόνες, πού κυβερνούν τή ζωή μιας κοινωνίας, είναι οί καλύτεροι 
δυνατοί κΓ δτι δλοι έχουν συμφέρον νά συμμορφώνονται μαζή τους. 
’Από τήν άλλη μεριά, τό πολίτευμα παρουσιάζεται σάν ή συνιστα- 
μένη τής κοινωνικής ζωής άφοΰ οί γενικές άρχές, πού τό άποτε- 
λοΰν, δέν εϊναι ούρανοκατέβατες άλλά βγαίνουν άπό τά τρίσβαθα 
τής κοινωνίας κΓ άντιπροσωπεύουν τό πεντάσταγμα τής αιωνόβιας 
πείρας της. 'Η άντίληψη αύτή, έκψράζοντας τις δυό ιδιαίτερες λει
τουργίες τοΰ πολιτεύματος σάν άρχής ύπέρτατα ρυθμιστικής καί 
σάν σύνθεσης προσδιορισμένης άπό τά συστατικά της, δείχνει συ
νάμα καί τήν ιδιόρρυθμη άλληλεξάρτηση, τόν άμοιβαΐο έπηρεασμό 
τών άνθρώπινων πραγμάτων.

'Η σημερινή κρίση, είπαμε, είναι κρίση πολιτεύματος. Σύμφωνα 
μέ τή φιλοσοφική σημασία τοΰ δρου, πού ξεκαθαρίσαμε, ή κρίση 
αύτή θά πρέπει νά συνίσταται στόν κλονισμό τής πίστης στούς βασι
κούς ήθικούς κανόνες, πού θεμελιώνουν τήν κοινωνική ζωή, καί ταυ
τόχρονα—μοιραία συνέπεια τοΰ κλονισμοΰ αύτοΰ—στήν καταστρο
φή τής ισορροπίας, πού έξασψαλίζουν οί κανόνες αύτοί άνάμεσα 
στά στοιχεία τής κοινωνίας. Μιά φυσική άπορία γεννιέται άμέσως : 
άν ή κρίση, πού είναι γενική, είναι κρίση πολιτεύματος, θά πρέπει 
καί τό πολίτευμα αύτό νά είναι γενικό. Άλλά ύπάρχει τέτοιο πο
λίτευμα; Στό έρώτημα αύτό μπορεί νά δοθεί μιά άμεση άπάνςηση. 
καθαρά στατιστική: είναι γενικό τό πολίτευμα, πού έχουν δλες ή ο1

Μ.ά τέτοια δμως Αντίληψη τής
τας προδίνει έξαιρετική άφέλεια. Στήν £ Χή I* νά έννΟηθει 
πνευματικής και ήθικής, ή ^“^ζ^θ^^πρόβλημα δυναμικότητας 
σάν μιά άπλή κατασταση άλλα σαν νά άπλωθεί

θά ξεκαθαρίσει όλότελα τή σκέψη μ ζ X ζ σύθεντικά 
Εύρώπης, γέννημα τής δυτικής σκέψης,
(τούλάχιστο σ’ αύτότό σημείο) την άρχαια έλΧ^κή1 τζ δεΐγ. 
σιμός άπό δποιοδήποτε δείγμα τής άζθ  ̂ γ^ά
μα αύτό νάχει πραγματοποιήσει τις *™Ρ σ^ς Ρ το0 περασμέ- 
τήν κατανόηση και τήν εφαρμογή του. ς Ρ έκατομ~
νου αιώνα, οί Γιαπωνέζοι ήταν, μαζυ με τάαλλ.α Ρ ΡΦ .
μύρια τών κιτρίνων, οί άντιπροσωπευτικωτεροι τύποι ης 
ϊας καί τής ρουτίνας. Άπό τή στιγμή δμως που Φ-^θηκε^ 

τίδραση στό μαρασμό κι ή δημιουργική πολιτισμΟϋ Σήμερα οί 
εμπόδια γιά τήν άφομοίωση το° Εύ-
Γιαπωνέζοι είναι τεχνικά ισότιμοι μέ τους πιό πρ ( ρημ
ρωπαίους. Άλλ’ αν ή άντίληψη αυτή της αόνο
νεται στήν περίπτωση τοΰ τεχνικού πολιτισμ .
άπό τά στοιχεία τής κοινωνικής ζωής, πρ π Παγκόσμιο δέν
γιά τό πολίτευμα, πού είναι ή συνισταμένη ης· νά ξα.
μπορεί νά είναι παρά τό πολίτευμα, που εχει η Ρ 
πΧ α· δχον τόν κόσμο. -Αλλά πώς θ« ™ X’

εξακριβώσουμε δη εχει τή δύναμη αυτή. εξετάσουμε
γ,ά νά καταλήξουμε σέ θετικά συμπεράσματα είνα νά εξετασ^ μ 
άν τώχουν υιοθετήσει οί χώρες, που φαίνονται ν X 
αφορετικές κοινωνικές συνθέσεις καί πού ταυτόχρονα
τή μεγαλύτερη δυναμικότητα. Οι χώρες αυτές εί ή -Αγγλία
Ρωσσία. ή Γαλλία (πούπλάί της πρέπει να τοποθετήθου^ή 
κι’ οί'Ενωμένες Πολιτείες τής Αμερικής) κι ή
περίπτωση της συγγενεύει τώρα τελευταία ή Γερμανία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

(Συνεχίζεται στό έπόμενο τεύχος «’Ιδέας»).
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Η ιστορία της νεοελληνικής επιστήμης (’) διαιρείται σέ δυό πε- 
(ριόδους: τήν περίοδο τής δουλείας, άπό τήν "Αλωση τής Πόλης ώς 
τήν 'Ελληνική Έπανάσταση, καί τήν περίοδο τής άνεξαρτησίας, άπό 
τήν έπανάσταση ώς σήμερα.

Ή νεοελληνική έπιστήμη στήν περίοδο τής δουλείας καλλιεργή
θηκε σέ διάφορες σχολές κι’ άκαδημίες, τής Βλαχίας, τής Κωνσταν
τινούπολης, τής Ιωνίας, τής Χίου κλπ. ’Έτσι συναντούμε: τήν Σχο
λή της Χίου, δπου διδάσκονται έπιστημονικά μαθήματα άπό τόν 16ο 

•αιώνα- τήν Πατριαρχική Σχολή, δπου προστίθεται έδρα Φιλοσοφίας 
καί Φυσικής καί διδάσκει ό θεόφ. ό Κορυδαλεύς τό 1626 τήν Σχολή 
Μανωλάκη, στό Φανάρι 1679· τήν Σχολή τοϋ Άγιοταφικοϋ Μετο
χιού 1665 τό Μαρούτσιον Σχολείο, στά Γιάννινα 1742 τήν Σχολή 
τών Άμηελακιών 1796 τήν Ίονική ’Ακαδημία. 1808 πού τήν δια 
δέχτηκε ή Ίόνιος ’Ακαδημία 1840 τήν "Ακαδημία τών Κυδωνιών ή 
Σχολή τοϋ Βενιαμίν 1800 κλπ.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ — 1453 — 1821
Οί κυριώτεροι αντιπρόσωποι στήν περίοδο αύτή είναι :
1»ος αιώνας (1453 - 1500) — Γεώργιος Πλή&ων : Περί τινων 

ούκ όρθώς κατά τήν γεωγραφίαν Στράβωνος διορισθέντων, Περί 
σχήματος γής, Μέθοδος εύρέσεως ήλιου καί σελήνης καί τής 
άστέρων έποχής κ.λ.

(1) Στήν « Ιδέα» τοϋ ’Ιουνίου 1933, είχα δώσει μιά σύντομη περίληψη τής <Νεο- 
ελΛηηκης ΦΑοσοφίας., άπό τήν Άλωση τής Πόλης ως σήμερα, άνέφερα τά έργα κι’ 
εςετασα τις κατευθύνσεις. Συμπληρώνω τήν εργασία εκείνη μέ μιά ανάλογη γιά τήν 
Νεοελληνική ’Επιστήμη· έτσι ευρύνεται κάπως τό πεδίο τής ενημερότητας μας, γιά τά 
πνευμαπκα προβλήματα ιού .τόπου μας, σέ μιά εποχή πού παραμένει ακόμα αμελέτητη.

(2) Ηετικες επιστήμες (Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά) σ’ δλη τους τήν έκταση καί 
τή σημερινή τους σημασία.
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Ιβος αιώνας (1500-1600) — Φραγκίσκος Μαυρόλυκος: Co- 
smographia de forma, situ numeroque coelorum et clementorum. 
Venetiis 1543.

ΙΤας αιώνας (1600 -1700)— ’Ιωάννης Κουττούνιος : Physicarum 
epistola praefixa ad Principium et Arciep. Saliburg, De coelo et 
mqndo, De Meteoris.

1»ος αιώνας <(1700 - 1800) — Μιχαήλ Περδικάρης : Βί
βλος Χημική τής Φαρμακοποιίας άπλή τή φράσει. Βικέντιος Δα- 
μφδός: Φυσική Φυσιολογία. — Μπαλάνος Βασιλόπουλος: Οδός 
μαθηματικής.......... τ. 4. έν Βενετία 1749 καί ανατ. 1775, Αντί
πελάργησις.......... έν Βιέννη 1816.— Κωνσταντίνος Τζεχάνης : Εγ-
χειρίδιον άριθμητικόν "Αλλη τή Μαγδεμβουργική 1769, Προγύμνα- 
σμα γεωμετρικόν, ήτοι νέα θεωρία τοϋ τετραγωνισμού τοΰ κύκλου 
1774.- Νικόλαος Ζερτζούλης: ’Αριθμητική καί Γεωμετρία Ούολφίου 
(άπό τά Λατινικά), Πειραματική Φυσική Πέτρου Μόσχεμβαμ (όμ.), 
Μέρος τών κατά Νεύτωνα στοιχείων (όμ.). —Χριστόδουλος Ακαρναν : 
Περί Φιλοσόφου, φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυσικών, πνευματικών 
καί θείων. Βιέννη 1786.- Εύγένιος Βούλγαρις : Μαθηματικά Σεγνέ- 
ρου έν Λειψία 1767, Φυσική Φριδερίκου Βουκερέρου, ’Αριθμητική και 
Γεωμετρία Βολφίου κ.λ. — Γ. Βεντόττης : Περιγραφή τοΰ Παντός 
1782.— Θεόφ. Κορυδαλεύς: Είσοδος Φυσικής άκροάσεως. Βενετία 
1779-80. Νικηφόρος Θεοτόκης : Στοιχεία Μαθηματικά τ. 3 έν Μό
σχα 1798-99, Αριθμητική, Περί ’Ηλεκτρικής δυνάμεως κ.λ.—I. ’Εμ
μανουήλ : Στοιχείων άριθμητικής δοκίμιον έν Βιέννη 1797. — Ρήγας 
Φερραΐος : ’Απάνθισμα Φυσικής 1799.— Δημήτριος Δάρβαρης : Πρό
χειρός άριθμητική έν Βιέννη 1799,’Επιτομή Φυσικής έν Βιέννη 1812 — 
Αγγελος Δελλαδέτζιμας : Περί τών φαινομένων τής κινήσεως πολλών 

σωμάτων 1785 κ.λ.
19ος αιώνας (1800-1821) — Κωνσταντίνος Κούμας : Κω- 

νικαί'τομαί Καίλου έν Βιέννη 1803, Σειρά στοιχειώδης τών μαθημα
τικών καί φυσικών πραγμάτων τ, 8 έν Βιέννη 1807, Χημείας έπιτομή 
τοΰ ’Αδήτου τ. 2 έν Βιέννη 1808, Φυσικής Σύνοψις....Έν Βιέννη 1812, 
Σύνοψις έπιστημών..., Έν Βιέννη 1819 κ.λ.— Γοβδελάς Δ. : Στοιχεία 
’Αλγέβρας έν "Αλλη τή Μαγδεμβουργική 1806, Στοιχεία άριθμητι
κής έν Ίασίω 1818. — Κωνσταντίνος Βαρδαλαχος : Φυσική Πειραμα
τική έν Βιέννη 1812.- Διονύσιος Πόρρος : ’Αριθμητική έν Ναυπλίω 
1828. — Στέφανος Οικονόμος : Στοιχεία τής Φυσικής ιστορίας (ανέκ
δοτο) (').— Στέργιος Μακραίος: Έπιτομή Φυσικής άκροάσεως 1816. 
Βλαντής Ση. : Φυσική Δημώδης 1810.— Βενιαμίν ό Αέσβιος : Στοι-

(1) Σημ. Σά>α: Νεοελληνική φιλολ. Αίΐ. 1898.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΙΔΕΑ,, ΤΟΜΟΣ Η
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χεΐα άριθμητικής τ. Α έν Βιέννρ 1818, Γεωμετρίας Εύκλείδου στοι- 
χεια τ. 2 εν Βιέννη 1820, Φυσικής (άνέκδοτα) (')— Χαρικλεύς ’Απ. γ 
Τερψις μαθηματική έν Όδησσώ 1836— Χριστοφίδης Ήλίας ; Έγχει- 
ριδιον άριθμητικής πρός χρήσιν τής προπαιδευμένης νεολαίας Άθ- 
1836— Καρανδινδς Σπ. : "Ερευνα περί τής Φύσεως τοΰ διαφορικού 
υπολογισμού Κέρκυρα 1827—Καρανδινός Ίωάν. ; Παρατήρησις περί, 
του γενικού τύπου τών συνδυασμών Κέρκυρα 1825, θεωρήματα 
τινα περί πολυγωνομετρίας Κέρκυρα 1826— Ραγκαβής A. Ρ. ; Συλ
λογή προβλημάτων έκ τής στοιχειώδους Γεωμετρίας καί τριγωνο
μετρίας Αθ. 1836— Στέφανος Ίεροδιάκ : Στοιχεία άριθμητικής καί 
Αλγέβρας τ. 1—4 έν Βιέννη 1816.

Εξετάζοντας τις παραπάνω έργασίες, διακρίνουμε γενικά μιά 
προσπάθεια, γιά νά γνωσθοΰν καί διαδοθούν, στήν ύπόδουλη άκόμα 
Ελλαδα, δλα τά κατά καιρούς πορίσματα τών θετικών έπιστημών 

τής Δύσης, χωρίς ποτέ ή προσπάθεια αύτή νά φτάσει νά προαχθεΐ 
σ άνεξάρτητη κι’ αύτόνομη έπιστήμη. Εξαίρεση κάνει τό έργο τού 
Βενιαμίν του Λέσβιου ποΰ εΐναι άνάγκη νά μελετηθεί ξεχωριστά

Εΐδικώτερα ή προεπαναστατική έπιστημονική περίοδο μας πα
ρουσιάζει:

1. Αντίδραση στο σχολαστικισμό. - Εΐναι γεγονός, δτι εύθύς έξ 
άρχής τό έπιστημονικό πνεύμα έδειξε προοδευτικές τάσεις καί στη
ρίχτηκε άπάνω σέ ύγιεΐς βάσεις, παρ’ δλες τις δυσκολίες πού συ
ναντούσε σ’ ένα περιβάλλον τόσο καθυστερημένο. Κι’ δσο κι’ άν ή 
καθυστέρηση έκείνη ήταν δικαιολογημένη άπό τήν παρουσία τών 
Τούρκων κι’ έπιβεβλημένη μάλιστα άπό τόν άγώνα πού προετοιμά- 
ζουνταν, γιά τήν Ελευθερία, άφοΰ δλη ή προσοχή, ή ζωτικότητα, ή 
δυναμικότητα τής Φυλής, ήταν έκεϊ δοσμένη, δμως τ’ άποτελέσματα 

εν ήταν λιγώτερο όλέθρια. Καμιά πνευματική κίνηση καμιά δημι
ουργική άναλαμπή· τρεις καί τέσσερις όλόκληροι αιώνες πήγαν σέ 
κάτι εκκλησιαστικά καί λίγα γλωσσικά ζητήματα· σέ τίποτ’ άλλο. 
Τή στιγμή πού ή ’Αναγέννηση συνέπεμνε τήν άνθρωπότητα, σ' ένα 
νέο πολιτισμό, άνοίγοντας νέους όρίζοντες καί προσφέροντας νέα 
ίδανικα, μ ένα παλμό δλο νειατα καί σφρίγος, έμεΐς, λογιωτατι- 
κα στενεύαμε δλο καί πιό πολύ τούς όρίζοντές μας. "Ετσι άκόμα 
μέ τά μάτια στραμένα μονάχα πίσω, βρίσκοντας καταφυγή στά πα- 
ληα και τα σπασμένα είδωλα, ζώντας σ’ ένα παρόν καταθλιπτικό 
καί φριχτά άβέβαιο, μείναμε χωρίς ’Αναγέννηση.

>(υΛημι·Ο^ ,Σ"φονΐ?,°.υ:, Αί φυσ'κα1 έπισι^ιαι *ν Έλλάδ. προ τής Έ.-χαναστά- 
σεως Αα·. 1926 (σημ. βιβλίο ενδιαφέρον έκτος άπό-τή γλώσσα).

Γι’ αύτό εΐναι άξιοσημείωτο, πώς οί -πρώτοι μας έπιστήμονες 
μπόρεσαν ν’ άντιδράσουν, σέ μιά τόσο άντίξοη καί κρίσιμη στιγμή. 
Γιατί έπρεπε αύτοί μόνοι, αύτοί πρώτοι νά δείξουν τόν νέο δρόμο, 
τών ξένων κατσκτήσεων τής έπιστήμης, μέ τις νέες της άνάγκες, μέ 
τις νέες της άπαιτήσεις, πού συχνά ήταν τόσο ριζικά άντίθετες μέ 
τις προηγούμενες, τις παληές άλλά καί βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. 
Κ’ ’ίσως θάχαναν έναν τόσο άνισο άγώνα, άν δέν συνέβαινε κ οϊ 
έπιστήμες οί ίδιες στις κατακτήσεις τους καί τά πορίσματά τους, 
ναναι οί πιό χρήσιμοι βοηθοί, οί άπαρσίτητοι μάλιστα, στήν προε
τοιμασία τής έπανάστασης. Καί πόσο έγινε αισθητή ή άνάγκη τής 
διάδοσης τών Φυσικών έπιστημών τήν στιγμή έκείνη, γίνεται άν- 
τιληπτό στόν καθένα δταν παρακολουθήσει τά προκαταρκτικά τοϋ 
άγώνα. Καί εΐναι ή ’ίδια ή άνάγκη, πού συνέδεσε τήν προεπανα
στατική νεοελληνική έπιστήμη, μέ τήν λαϊκή συνείδηση, τήν δημώδη, 
τόν δημοτικισμό τής έποχής έκείνης, άφοΰ ήταν άπαραίτητο νά κα
τέχει ό λαός τά πορίσματα τών θετικών έπιστημών στις πρακτικές 
τους έφαρμογές.

’Ήδη άπό τόν 17ο αιώνα, ό Δαμωδός, ό Σκούφος, ο Περοικαρης, 
ό Γόρδιος κ. ά. έγραψαν τά έπιστημονικό τους συγγράμματα στή 
δημοτική. Ό Δανιήλ Φιλιππίδης, έγραψε τήν «Νεωτεριστικήν Γεωγρα
φίαν» (1791) σέ γλώσσα δημώδη καθώς κι’ό Μοισιόδαξ. τήν «θεωρίαν 
Γεωγραφίας» (1781). Καί μολονότι, στήν εισαγωγή τής νεωτεριστικής 
γλώσσας στά διδακτικά βιβλία άντέδρασε μέ πείσμα και φανατι
σμό ό Βούλγαρις. δμως κΓ άργότερα συναντά κανείς στα σχολικά 
βιβλία τήν άπλοποιημένη γλώσσα ένός Γαξή, Κούμα, Στέφανου του 
Οικονόμου, Βόμβα, Φαρμακίδη, Κοκινάκη, Βαρδαλάχου, Βενιαμίν. 
Καί μάλιστα τό έπιστημονικό δημοτικιστικό ρεΰμα πήρε τέτοιες δια
στάσεις, ώστε άρχιζε νά φανερώνει καί γενικώτερες διεκδικήσεις 
μ’ ένα Ψαλλίδα λ. χ. πού συστήνει τά νεοελληνικά σ' δλα τα σχο
λικά μαθήματα. Καί ή άγάπη τοΰ λαοΰ καί τό ένδιαφέρον του ήταν 
τέτοιο ώστε ν’ άνησυχήσει τό Πατριαρχείο, πού διέβλεπε στό ρεύμα 
αύτό ένα σπέρμα έπαναστατικό άθεΐας, καί νά έπέμβει νά κλείσει 
σχολειά κι’ άκαδημίες, ν’ αφορίσει έπιστήμονες, νά κάψει, έργα, τα 
πρώτα έργα τής άφύπνησης τής νεοελληνικής σκέψης. Κι απο πάνω 
ή δικαιολογία, πώς άν δ λαός ένδιαφέρεται γιά έπιστήμες. αυτό 
προέρχεται άπό τήν θεαματικότητα τών πειραμάτων ! Ετσι ή αντί
δραση. μέ στενόκαρδο καί πικρόχολο φανατισμό, λες κι είναι 
μοιραίο νά έμποδίζει καινά καταστρέφει πάντα κάθε έργο προοδου..

2. Πρώχη έπιστημονική όνοματολογία. — Όποιαδήποτε κι 
άνήταν ή άντίδραση, οί φυσικές έπιστήμες, πήραν γρήγορα άνά-
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πτύξη μέ λαϊκό καί δημώδη χαρακτήρα (>)· Οί αδελφοί Δαρβάρεοι, 
βγάζουν τήν «Οικιακή διδασκαλία τής Φυσικής» έν Βιέννη 1810. Οί 
Μαν. καί Κυρ Καπετανάκης, «Οίκονολογίαν παιδικήν» πού μιλούσε 
γιά φυτά, γιά άνθη, γιά καρπούς, γιά όρυκτά κλπ. τ. 10 έν Βιέννη 
1810—12. Ό Βλαντής: «Φυσική δημώδη πρός παΰσιν τής δεισιδαιμο
νίας» 1780. Ό Θ. Ράκκος: «Σύνοψιν τών έπιστημών είς χρήσιν τών 
παίδων» (άπό τά γαλλικά) 1815. Ό Γεωργίου Μ.: «Άποθήκη(2) τών 
παίδων» 1808. ’Έτσι δταν φτάνει ή στιγμή τής πρώτης επιστημονι
κής έλληνικής ονοματολογίας, πού είναι έν άπ’ τά καλύτερα έργα 
τής προεπαναστατικής περιόδου, ό δρόμος ήταν ήδη χαραγμένος. 
Καί δέν πρέπει νά παραλείψω ν’ άναφέρω τά όνόματα τών πρω
τεργατών, τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη καί τοΰ Ρήγα πού συνέταξαν 
τήν ονοματολογία τής φυσικής, τοΰ Βενιαμίν τοϋ Αέαβιου τής χη
μείας, τοΰ Κ Ζεβίρα τής Βοτανικής, τοΰ Μοιαιόδακα τής Γεωγρα
φίας καί τής τριγωνομετρίας κλπ.(3). Χωρίς νά μπώ στις λεπτομέρειες 
τής όνοματολογίας αύτής, τοΰτο μόνο σημειώνω: δτι οί δροι ήταν 
τής δημοτικής, τής κοινής, τής γλώσσας πού μιλιούνταν καί δέν στη- 
ρίζουνταν στό άρχαΐο γλωσσάριο, παρ’ δλη τή διαμαρτυρία τών 
■φανατικών άττικιστών (*).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1821 1933

Γιά νά έξετάσει κανείς τήν πορεία καί τήν έξέλιξη τών θετικών 
Έπιστημών σ’ ένα τόπο, στήν τελευταία έκατονταετηρίδα, πρέπει 
χωρίς άλλο νά έμβαθύνει λίγο σ’ αύτή τή φύση τοΰ έπιστημονικοΰ 
προβλήματος, καθώς παρουσιάζεται κΓ δπως πρέπει νά νοείται σή
μερα. Είναι ύποχρεωμένος νά κάμει όρισμένες βασικές διακρίσεις, 
πού άν δέν γίνουν όδηγοΰν σέ μεγάλη σύγχυση, δταν μάλιστα, δέν 
άναλογισθεΐ κανείς άρκετά, πόσο ραγδαία ήτανε ή άνάπτυξη τών 
Φυσικών έπιστημών τά τελευταία χρόνια καί τεράστια ή γενίκευσή 
τους, στις διάφορες πρακτικές έφαρμογές. 'Η άπλοϊκή σέ μας προε
παναστατική άντίληψη, γιά τις θετικές έπιστήμες, σάν ένα είδος 
θεωρίας τής Φύσης, «Φυσιογνωσίας», εΐν’ άνάγκη ν’ άναθεωρηθεΐ. 
“Η εξέλιξή τους είναι τέτοια ώστε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπά
θεια γιά νά μπορέσει κανείς νά χαράξει μ’ άκρίβεια τά πραγματικά 
τους πλαίσια. Καί μιά τέτοια προσπάθεια εΐν’εύνόητο δτι θά ύπερέ-

(1) Στεφανί&ου Μ. — Αί q-υσικαΐ έπιστήμαι έν Έλλ. προ τής έπαναστ. Α9·.  1926.*
(2) Άπο·0·ήκη=Συλλο·γή.
(3) Φάνης Μιχαλόπουλος : Τά Γιάννενα καί ή Νεοελληνική ’Αναγέννηση (1618— 

1820) ΆΦ. 1930. σ. 102 (αημ. Βιβλίο αξιοπρόσεκτο έκιός άπό τή γλώσσα).
(4) Στεφ. 6. 14—17 καί 54 —57.

βαίνε τά δρια καί τόν σκοπό ώς ένα σημείο, τής μελέτης μου αύ
τής, πού είναι κυρίως μιά ιστορική άνασκόπηση. θά ήθελα δμως νά 
μοΰ έπιτραπεΐ νά έπιμείνω, σ’ ένα σημείο, δπου γίνεται πολύ συχνά 
σύγχυση, άπό κείνους μάλιστα πού είναι λίγο εξοικειωμένοι μέ τά 
προβλήματα τών έπιστημών. Καί τό σημείο αύτό είναι, πώς πρέπει 
νά γίνεται διάκριση σέδυό βασικά ξέχωρες κατευθύνσεις, στή μιά τής 
καθαυτό έπιστήμης πού άσχολεΐται μέ τά προβλήματά της άνεξάρ- 
τητα άπό κάθε συνέπεια ή πρακτική έφαρμογή κΓ άφορα τήν επι
στημονική έρευνα, καί γι’ αύτό τήν όνομάζουμε καί θεωρητική, καί 
στήν άλλη τής έψαρμοσμένης έπιστήμης, τής τεχνικής, πού στρέφε
ται κυρίως στήν πρακτική κι’ έπιδιώκει τήν ώφέλιμη χρησιμοποίηση 
τών δυνάμεων τής Φύσης κι’ άποτελεΐ τή βιομηχανία.

Είναι γεγονός δτι ή μιά κατεύνθυνση έπηρεάζει τήν άλλη, 
ώς ένα σημείο, άλλ’ δταν λέμε έπηρεάζει, πρέπει νά έν- 
νοοΰμε τοΰτο : δτι ό βιομήχανος έπιστήμονας λ. χ. έχει άνάγκη άπό 
μιά θεωρητική έπιστημονική κατάρτιση, γιά νά είναι συγχρονισμέ
νος στις νέες κατακτήσεις καί προόδους τής έπιστήμης του, γιά τόν 
πολύ νοητό λόγο, δτι είναι άσφαλισμένη δσο μπορεί ή επιχείρησή 
του κι’ δχι βέβαια, πώς μιά όρισμένη βιομηχανία δέν μπορεί vavat 
καί μιά καθαρή χειρωνακτική εργασία τελειοποιημένη· αύτή ήταν 
άλλωστε ή πρώτη μορφή τής βιομηχανίας, δπου ήρτε έποικοδομητικά 
νά προστεθεί ό θεωρητικός καταρτισμός. ’Έτσι σήμερα, είναι πιά 
τελείως, γνωστό, πώς ή έφαρμοσμένη έπιστήμη, ή βιομηχανία προϋ
ποθέτει πολλά άπό τήν θεωρητική προπαιδεία. Άλλά καί τό άντίθετο 
άληθεύει, δτι δηλαδή καί ή θεωρητική έπιστήμη στις Αναζητήσεις της 
επηρεάζεται ώς ένα σημείο, κΓ άπό τις έκβιομηχανισμένες μορφές 
πού πήρε αύτή ή ϊδια στις διάφορές της έφαρμογές. Άλλά κι’ έδώ 
θέλει προσοχή, γιατί δταν λέμε δτι ή θεωρητική έπιστήμη έπηρεάζε- 
ται, πρέπει νά έννοοΰμε τοΰτο, δχι βέβαια πώς ό Α έκβιομηχανισμέ- 
νος τύπος δίνει άναγκαστικά μιά Α όρισμένη κατεύθυνση στήν έξέ
λιξη τής θεωρητικής έπιστήμης, άλλά πώς ή καθ’ αύτό έπιστήμη δέν 
είναι μιά καθαρή πνευματική δημιουργία, άπροσάρμοστη κι άναι- 
τιολόγητη άπό όρισμένες τοπικές ύλικές συνθήκες, δπου άκριβώς 
προορίζεται ν’ άναπτυχθεΐ καί νά δράσει. Γι' αύτό τό έπιστημονικό 
πνεύμα γενικά, τό συγχέουν πολλές φορές ή μέ τις καθαρά πνευμα
τικές, τις νοητικές έπιστήμες, ή μέ τήν στενή καί περιορισμένη τε
χνική, τή βιομηχανία. Καί στή μιά καί στήν άλλη περίπτωση, ή 
σύγχυση προέρχεται άπό τήν άπροσδιόριστη δυστυχώς άκόμα 
φυσική άναγκαιότητα. πού ένώ πλαισιώνει καί προσδιορίζει τήν κα
τεύθυνση στήν καθαυτό έπιστημονική δημιουργία, δέν τήν μεταστρέ-
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4>ει δμως τόσο ώστε νά παύει νδναι πνευματική δημιουργία, δηλαδή 
ελεύθερη. 1

Εχοντοις αύτά ύπ' δψει, τήν μεταεπαναστατική επιστήμη διαι
ρούμε σέ εφαρμοσμένη ή βιομηχανική καί σέ θεωρητική ή καθαυτό 
επιστήμη.

Α ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Οί κυριώτεροι άντιπρόσωποι τής έφαρμοσμένης έπιστήμης εΐναι: 

Κωναταντινίδης Α. Στοιχεία τεχνουργικής χημείας έκδ. β' Άθ. 
1875 Σούλης Άναατ. : Περί άντιστάσεως τής ϋλης πρός χρήσιν 
των άρχιτεκτόνων καί μηχανικών Άθ. 1879.- Δαμβέργης Άναατ. : 

οθεύσεις εδωδίμων καί ποτών καί έξέλεγξις αύτών Άθ. 1887, Νο
θεύσεις ύφασμάτων καί δερμάτων καί έξέλεγξις αύτών Άθ. 1891.— 
Γιαννοπουλος Στ. : Περί άρτου ύπό χημικήν άποψιν (Διατρ.) Άθ. 
1883. Κορδέλλας Άνδρ. : Χρωματολογία, ήτοι περί φύσεως, όνο- 
μασίας καί χημικής συστάσεως τών χρωμάτων, παρά τοΐς άρχαίοις 
καί τοΐς νεωτέροις Άθ. 1886- Πετρόπουλος Γ. Π. : 'Η άνευ σύρμα
τος τηλεγραφία Αθ. 1904.— Ρουααόπουλος ’Ιωάν. : Ή χημεία τοΰ 
έμπορου Αθ. 1903 - Ματ&αιόπουλος Γεώργ. : Άνάλυσις τών ουρών 
Αθ. 1905.-- Φραγκόπουλος Κ. καί Μεξεβίρης I. : Ηλεκτροτεχνία έγ- 

κεκριμενη ύπό τοΰ γενικού έπιτελείου τοΰ ναυτικοΰ διά τήν τορπιλ- 
λικήν σχολήν, έκδ. Β' Άθ. 1920- Φωκάς Άλέξ. : Εισαγωγή εις τήν 
μελέτην τών ζυμώσεων Άθ. 1911.- Παλιαταέας Φωτ. Στοιχεία 
γεωπονικής χημείας Άθ. 1920.-Στα&όπουλος Θεόδ. . Βρωματοχη
μεία τ. 3. Άθ. 1926 - 31.—Λαλίετος Ίούλ. : Μελέται έπί τοΰ άλεύρου 
σικαλεως κατά Vlopfer (Διατρ.) Άθ. 1925.- ’Εμμανουήλ Έμμ. : Χη- 
μεία τών τροφίμων καί ποτών καί μέθοδοι ελέγχου τής ποιότητος 
τούτων Αθ. 1916, Χημεία τροφίμων καί ποτών Άθ. 1923, Έφηρμο- 
σμενη ούροχημεία, φαρμακευτική χημεία Άθ. 1927.—Γαλανός Δ. Σ. : 
Εισαγωγή εις τήν άνάλυσιν τών τροφίμων Άθ. 1926, Καφές, τέϊον 
κακαον, καί άναπληρώματα αύτών Άθ. 1927. Γαλάτης Λ. : Ή 
τεχνική τοΰ οργανικού χημικού Άθ. 1926.

Εξετάζοντας τις γενικές αύτές έργασίες τής έφαρμοσμένης έπι- 
στημης καταλαβαίνει κανείς, πόσο ή προσπάθεια αύτή στή συνο
λική της κατεύθυνση καθορίζεται άπό όρισμένες ύλικές άνάγκες πού 
τήν πλαισιώνουν καί τήν δικαιολογούν. Τό φυσικό περιβάλλον 
καθορίζει τά δρια, δπου πρέπει κι’ δπου μπορεί ν' άναπτυχθεΐ 

ή δράση τής έφαρμοσμένης έπιστήμης. Πλαισιώνει άλλά και πλου
τίζει τήν έπιστημονική έμπειρία γιά τήν έδραίωση κι' ανάπτυξη τής 
βιομηχανικής παράδοσης σ’ ένα τόπο. Κι’ εΐναι αύτή, πού έξοισφα - 
λίζει τήν ύλικήν εύημερία καί τήν δυναμική επάρκεια. Σ’ έμας, οι 

-Δλικές τοπικές συνθήκες, δπως καί σ' δλα τά μέρη τοΰ κοσμου, 
έχουν δημιουργήσει όρισμένα προβλήματα, πού ή έφαρμοσμένη επι
στήμη πρέπει νά λύσει. Εΐναι ϊσως σκόπιμο νά τ’ άναφέρουμε 
καί νά τά ύποδείξουμε, κάπως συστηματικώτερα. Είναι δμως 
επίσης άπαραίτητο προηγουμένως νά προσθέσω, δτι ό τρόπος 
πού άντιμετωπίζει κάθε χώρα τά προβλήματα αύτά, έπηρεαζεται 
πολύ κι’ άπό άλλους παράγοντες, έξωεπιστημονικούς, δπως λ. χ. 
τούς πολιτικούς καί οικονομικούς. Γι’ αύτό πολλές φορές βλέπουμε 
-δτι παρά τις ύποδείξεις τής έφαρμοσμένης έπιστήμης, ή λύση όρι- 
ομένων, ούσιαστικών καί πολλές φορές επιτακτικών προβλημάτων, 
άναβάλλεται γιά πολιτικούς καί οικονομικούς λόγους.

Εύημεροΰν οί χώρες εκείνες, δπου ή λύση τών υλικών προβλη
μάτων τους καθορίζεται κυρίως άπό τήν έπιστημονική τους άναπτυξη 
χΓ όχι άπό τήν επιρροή μιας όποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας. 
Γιατί ή πολιτική σκοπιμότητα έρχεται καί παρέρχεται ένω τα ζω
τικά προβλήματα τής χώρας παραμένουν έκεϊ, καί ή~ παράταση και 
ή εκκρεμότητα στήν έπίλυσή τους έξασθενίζει συνεχώς και μαραίνει 
τήν χώρα αύτή.

Τά προβλήματα τής έφαρμοσμένης έπιστήμης στόν τοπο μας κα- 
<θώς παρουσιάζουνται σήμερα καί οί προσπάθειες πού γένηκαν γιά 

-τήν έπίλυσή τους εΐναι :
.1. Φυσική βιομηχανία:

α) τό πρόβλημα τοΰ λευκοΰ άνθρακος 
β) » τοΰ λιγνίτου
γ) » τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος
5) » τής βιομηχανίας τοΰ χάλυβα
ε) » τής μηχανουργίας.

2. Χημική βιομηχανία.
α) τό πρόβλημα τών χημικών προϊόντων 
β) » τής χρωματουργίας
γ) » τής υαλουργίας
δ) » τών χημικών λιπασμάτων
ε) w χής παρασκευής έκρηκτικών ύλών.

3. Βιολογική βιομηχανία.
α) τό πρόβλημα τών φαρμακευτικών προϊόντων
β) Οινολογία
γ) Οινοπνευματοποιία (Σταφίδα)
δ) Ζαχαροποιία
,ε) Ιαματικές πηγές καί μεταλλικά νερά.
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Τσακαλώτος Άΰ·.: Έξέτασις τοΰ Ελληνικού τερεβυνθελαίου (Ατ
τικής) Άθ. 1908 — Βουρνάζος Άλ.: Ή θηραϊκή γή, άπό άπόψεως 
έπιστημονικής καί τεχνικής Άθ. 1904. —- Δαμβέργης Άναστ.: Οί κα
πνοί καί τά τουμπεκιά τής Ελλάδος (ύπόμν.) Άθ. 1894.— Μάν&ος 
Νικ.: ’Επιστημονικοί έρευναι επί τών ζυμώσεων τών καπνών μας 
καί πολύτιμα συμπεράσματα πρακτικής άξίας, Βόλος 1928.— Ζω
γράφος Δ.: Ιστορία τής σταφίδος, τ. Α' (άπό τόν ΙΕ' π. X.—Ιθ μ.Χ. 
αιώνα) Άθ. 1930 σ. 320.— Σκιντζόπουλος Α Σ.: 'Οδηγός τής οικο
νομικής καύσεως τοΰ άνθρακος, Ύπουργ. Έθν. Οίκον. Άθ. 1920' 
σ. 58.— Σαρρόπουλος Ζ’εώργ.: Τεχνολογία ήλεκτρικοΰ φωτισμού, έκδ. 
Τεχν. Έπιμελ. τής Έλλ. Άθ. 1932 σ. 224.— Ζαγανιάρης ’Ιωάν.: Οι
νοποιία Άθ. 1931, σ. 230— Τεχνικά Χρονικά: Επίσημο δργανο τοΰ 
Τεχν. Έπιμελ. τής Έλλ. (δ. σ. 1142—1200 Δεκέμβρη 1932. κ.λ.π

Σά συμπέρασμα—άπάνω στά Ελληνικά προβλήματα τής έφαρ- 
μοσμένης επιστήμης γιά τήν επίλυσή τους, θά είχα νά παρατηρήσω, 
δτι δυστυχώς ή μελέτη πού τούς έγινε ώς σήμερα είναι δλως διόλου 
άνεπαρκής καί πρωτόγονη. Άλλωστε ή μεΧέτη τέτοιων προβλημά
των δέν είναι μονάχα ζήτημα τεχνικής καί στατιστικής. Χρειά
ζεται άπαραίτητα καί ή κρατική μέριμνα γιά τήν προστασία τών 
βιομηχανικών προϊόντων καί τήν τοποθέτησή τους στά κέντρα 
τής κατανάλωσης, γιατί άλλοιώτικα κι’ ή πιό σοφά καί τέλεια όργα 
νωμένη βιομηχανία θά χρεωκοπήσει καί θά ξεφυλιστεϊ. Γι’ αύτό τό · 
κράτος δέν πρέπει νά περιμένει τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας άπό > 
τά τεχνικά έπιμελητήρια καί τις διάφορες στατιστικές, ούτε κι’ άπ’ 
τήν άτομική πρωτοβουλία, άλλά πρέπει αύτό τό ’ίδιο νά δώσει τήν 
κεντρική κατεύθυνση στήν βιομηχανική κίνηση τοΰ τόπου. Καί γι’ 
αύτή τή δουλειά χρειάζεται ένιαία τακτική στηριγμένη στήν πλήρη 
γνώση τών πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τής χώρας καί στήν 
προσφορώτερη δυνατή έκμετάλλευσή τους, γιά τό κοινό καλό.

Β - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Οί κυριώτεροι άντιπρόσωποι τής θεωρητικής έπιστήμης είναι 

α'· Χτή ■χ.ημ.εία-
Χρηστομάνος Άναστ.: Αναλυτικοί πίνακες, ήτοι μέθοδος τής ποιο

τικής χημικής άναλύσεως διά τής ύγράς όδοΰ. Άθ. 1865. Στοιχεΐοτ 
Χημείας έκδ. β', Άθ. 1889.— Δαμβέργης Άναστ.: Μαθήματα Χημείας, 
Μέρ. Α', Πειραιεύς 1883, Στοιχεία Χημικής έκδ. 3η Άθ. 1909

28!

Ζέγγελης Κων.: Περί Χημικής συγγένειας, Άθ. 1896, Έγχειρίδιον 
Άνοργάνου Χημείας, έκδ. 1η Άθ. 1905, έκδ. 6η Άθ. 1933.— Κο- 
μνηνός Τηλέμ.: Έγχειρίδιον Αναλυτικής Χημείας, Άθ. 1890, ’Οργα
νική Χημεία, μεθ’ όδηγιών συνθέσεως όργανικών παρασκευασμάτων 
έξ έκάστων τών κεφαλαίων τής όργανικής Χημείας, έκδ. β' Άθ 
1922.— Ματ&αιόπουλος Γεώργ.: Έγχειρίδιον όργανικής χημείας τ. 1 
Λιπαραί ένώσεις, Άθ. 1917, Επιτομή όργανικής χημείας, Άθ. 1923; 
έκδ. 3η (τυπ.).—Αίγινήτης Βασ.: Στοιχεία χημείας, Άθ. 1913.— Δάλ- 
μας Δ . Μαθήματα εισαγωγής εις τήν άναλυτικήν χημείαν μετά πινά

κων ποιοτικής άναλύσεως, Άθ. 1925—26.Επίσης γιά είδικώτερες μελέτες, διατρ. κλ. εΐναι άνάγκη νά ση
μειώσω τά όνόματα : Ζαβιτσάνος Γ. (1867). - Στάης Στέφ. (1877). 
Οικονόμος Σπυρ. (1866). — Βαλσαμάκης Ήλίας (1888). — Βουσάκης: 
Άριστ. (1882).— Πολίτης ’Ιωάν. (1891). Σκιντζόπουλος Α. (1901). 
Τσακαλώτος Δημ. (1904).— Δοντάς Σπυρ. (1907). Βέης Κ. (1908). 
Φωκάς Άλέξ. (1915).— Παπακωνσταντίνου Βικ. (1919).— Πίντος Π. 
(1926).— Τσακαλώτος Ά·9·. (1924).— Χόρς Στ. (1926). ’Εμμανουήλ 

Έμ. (1923). Καραγκούνης Γ. (1931) κ.ά.

β'. Χτή ·|»υβ'.χή.
Δαμασκηνός Άντών. : Στοιχεία φυσικής πειραματικής Άθ. 1871 

Μαθήματα φυσικής πειραματικής Άθ. 1873 έκδ. 4η Άθ. 1881 
Άργυρόπουλος Τιμ. : Μαθήματα φυσικής Πειραιεύς 1884-88, Πειρα
ματική φυσική 1891 -92, Στοιχεία φυσικής έκδ. 4η Άθ. 1904.—Ά&α- 
νασιάδης Γεώργ. : Τό σύστημα τών ήλεκτρικών μονάδων Άθ. 1900 
Ασκήσεις έκ τής φυσικής Άθ. 1905, Φυσική τεΰχ. Ιο, ’Οπτική Άθ 
1917 έκδ. 2α Άθ. 1922, Επίτομος φυσική πρός χρήσιν τών πρωτοε 
τών φοιτητών τών Φυσικ. καί Μαθημ. Επιστημών Άθ. 1924 έκδ. 2α 
Άθ. 1929.— Αίγινίτης Βασ. : Στοιχεία φυσικής καί χημείας Άθ. 1913, 
Μαθήματα φυσικής Άθ. 1914, Γενική φυσική τ. 2 Άθ. 1921-24 
Ηλεκτρολογία έκδ. 2α Άθ. 1924.— Χόνδρος Δημ. : Φυσική Μη 
χανική—’Ιδιότητες τής "Υλης Άθ. 1917, Μαθήματα φυσικής τ. 1 -2’ 
Άθ. 1923. Παλαιολόγος Κ.: Εισαγωγή εις τήν Φυσικήν του άτόμου

Άθ 1933Επίσης γιά είδικώτερες μελέτες, διατρ. κ.λ. εΐν' άνάγκη ν’ άνα 
φέρω τά όνόματα : Πόρτας I. Π. (1854). Στροϋμπος Δ. (1869).— 
Ρουσσόπουλος 'Ο&. (1881).— Σπαΰάρης Άνδρ. (1886).—Μαλτέζος Κ 
(1897).- Κονδύλης Παναγ. (1892).— Παλαιολόγος Κ. (1915). — Βατοπαι- 
δινός Παγκρ. (1923).—Παπαϊωάννου Κ.(1924). Βασιλείου Δημ. (1931)
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Υ · Χτά Μαβημ,ατιζά

7 Ν°ύβρζΓ'κ Σε·Ρά μαθ^ατικών τ· 1-5 Άθ. 1853.-ZarC«3<ix„c F'. ’ ' Ε "εδ0ς °ναλυ™ή γεωμετρία Άθ. 1879 έκδ. 2α Άθ. 1891
γωγη εις τήν Ανωτέραν ’Άλγεβραν Άθ. 1879 έκδ 2α Άθ 1898 

TTlP£A0aV^?KE’8£“HETPiOi ’Αθ· 1880' 'ΟλοκλΠρωτικός Λογισμός 
X f χα 01. Ευθυγραμμος τριγωνομετρία έκδ. 8η Άθ 1917 
^ίδ?οΓπ f ;.θ:ω^ ΗΠΧανική Άθ. 1904, Γεωμετρία εΣ 
μετρία Φιλοσ^ υθεΐσΚη' =ΑπειΡ°σηκή καί μή Εύκλείδιος γεω- 
Στοΐνεϊα PX&V ™22~ρεμοϋνδος Γεώρν ■

°* θεωρίας τών διαφορικών έξισώσεων τ. 1—2 Άθ 1912-
. γχειριδιον αναλυτικής γεωμετρίας Άθ. 1919, Μαθήματα Άνα 

9ΓΓις92τΓ·1 3/9;7^°’1Μσθήματα ^Ιβρας Ά? 
Μ Ρ 2 ’Αθ 25 f I Στ°ΙΧεΐσ άναλυ™* Υ-μετρίας 
τρίας Άθ 1927 Αε ’ Στθ1ΧεΤ« Προβολικής γεωμε-

Απτιροστικός λογ,σμΡόη™η ^η·«Χ“ίΧζώ'9νΖ"'*  Π ■ 
Αλγέβρας καί Φυσικής ·Αθ. ,929 ·Ασκή yeopCTpto, καΓτρΖ' 

νομετρ,ας Αθ. )930. ■ Ασκήσεις άναλυ,.κής *ϊας Αβ X
Επίσης γίά εΙδικώ,ερες μ!λέ ™ ™

7(ΧΧνοΓα: BirsX (i8«'XXs Λ (1851) Κ “""Τ” Στ' I'853’ ~ Σ°'<ηα'’^ M‘Z- (1857).- Φα,ζέας
85\} ~~Κατσαΐτ^ Σ Α· (™69).-Γεβάκης Γεώβν (1873)-Γεωο 

γιάδης Δ. (1880).-ίΤρΐσπί,ς Ν. (1895)—^απα^ώι j (18L ®

X? ei(\8T~Ba:tXfis 1• 900κανδηλωρος Σ (]904)._ΧέλμηςΙ (1915)_Ρε6γ Γ 
«}9^ ~Κα°α*ε°δωβης Κ. (1904).-Γεννημαζ&ς Ν. Β. (1924)-Άο

Δ· (192°)- Γ' (1908^
Λεκος Ν. (1920).—Νικολάου Ν ί1927Ί X '»■ >r >
π«„Μαάνναυ κ π (193„ ο λ ? ~ νΤ'"'* ’’5 (,926)■-Β. (1932)(·). · (,930> ““-σον ν (α. τ. καί χ.)._ Maxeils

♦ ■ ♦ ♦
Η εργασία πού γίνηκε στή θεωρητική έπιστήμη είναι σημαντικό 
πρα,ύταπεςίρεσνες «αί μελί,ες δίν έλείψαν" μολονύ’Χ”1» 

^TJ5=, 3,«χ-ς—■

ξ απο η, πιο αναπροσοιπευϊιχές προσπάθειες πού έγιναν.

κες κάθε μελλοντικής προσπάθειας τής θεωρητικής έπιστήμης- Καί 
ή πρώτη μας μέριμνα πρέπει νά είναι ή άνάπτυξη τών εργαστη
ρίων δχι μονάχα τών πανεπιστημιακών με προορισμο την ά η 
■δεΐξη καί διδασκαλία, άλλά καί τών κρατικών, πού νά επιδιώκουν 
μιά εύρΰτερη καί περισσότερο καθοδηγημένη προώθηση στην ερευν 
καί τή σπουδή δρισμένων επιστημονικών προβλημάτωνΦυσικ 
πρώτο άλλά καί τό πιό μεγάλο βήμα που μπορεί να γίνει στις 
θετικές έπιστήμες, είναι τό έργαστήριο. Παρ’ δλη 
τους άνάπτυξη, ττ’ ένα κύκλο περισσότερο σφηρημενο και μαθημ 

ικό, Εξακολουθούν νάναι στή βάση τους, έξω άπό τά καθαρα 
θηματικά, εμπειρικές έπιστήμες καί είδικώτερα πειραματ κες. Η 
άΐετηρία τους ή άπαραίτητη προϋπόθεσή τους, παραμένει τό πει 
.ραμα. Γι’ αύτό τό κράτος πρέπει πριν άπ’ δλα. να ιδΡ^ 
στήρια έπιστημονικά, μ’ ένα συγκεκριμένο σκοπό, τή μελέτη δρ σμε 
νων προβλημάτων, έτσι δπως μας παρ°υσ1^θντσζίσ<τ°θ£ωρητική 
χον τό φυσικό καί τό κοινωνικό δπου ζοΰμε. Ετσι κα ή 
έπιστήμη θά μπορέσει νά πάρει κάποια αυτοτέλεια και θα συντελ 
σει, ώστε, καί τά ζωτικά προβλήματά μας να βρουν- τή ™υ
λύση. Τά Εύρωπαϊκά κράτη, γι’ αύτό τό σκοπο, κοντά: σέ^κάθε. β ο 
unyav'Ko κέντρο ιδρύουν κι’ ένα πρότυπο έπιστημονικο εργαστήριο. 
Μ ούτύ X τρόπο πε,οχαίνετα,. Απ’ τή μί« μερίά. «δ σύστημα- 
τικιά καί τέλεια εργασία,στά διάφορα βιομηχανικά εϊδη και προϊόντα 
κι άπ τήνΙλΕη δίνεται δλο καί νέα τροφή στον θεωρητικό επιστη_ 

μονά γιά τήν πρόοδο τής έπιστήμης του. Δέν πρεπει, φυσικ , 
ύποθέσει κανείς άπό τά παραπάνω, πώς ή θεωρητική εζιστ^μ 
κληοώνεται μονάχα σ’ αύτόν τόν τύπο της συνεργασίας, αλλα προ 
±Ενου Ε’ άρχίσει κανείς, δπως έμεΐς. είναι άπαραίτητο, ν Αρχί
σει άπ’ αύτοϋ Βέβαια, τό πρόβλημα πού άντιμετωπίζει ό έ^ισ^μο- 
νας σ’ ένα έξελιγμένο περιβάλλον, είναι πολύ γενικωτερο και Απαι
τεί άνα μφίσβήτητα εύρύτερες γνώσεις. Κι’ αύτό μο^ονο^ α^°μη 
άποανυατοποίητο σ’ έμας δέν πρέπει δμως και να μας διαφευγ , 

* γιατί μόνον ίτΐ όπάρχτι κάποια έλπίδα νά προκόψίΐ άργοτίρα μι« 

πληρέστερη καί τελειότερη έργασία. _a„cΗ έπιστήμη σήμερα, στήν έκταση καί τή σημασία που πήρε, δέν

ΖπΧΧ X-καί X δρΧήό. πο0 -

νόημα καί Χαιολογοϋν τήν άποστολή. Ινός «τομου. μιας κο,νο 

νιας, ένός έθνους.
Γ χ ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΛΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

μας^ΕΤνΐΧσικΪ μεταρρυθρίσει< ^πλώνουνται στά εκπαιδευτικά 
τΧ Π r r φυ<ΠΚ0,να ™Ρ°δέχεται ν’ άδρανήσει ένας ύπουργός 
τής Παιδείας σε τόπο δπου ή έκπαίδεψη στερείται δγι πιά 
ΙοΧΤϊίν' “’°" * “θΧη

■ μως Κα' "Λύ 0Α1|3'ρό τό ™ παρουσιάζεται Λ έκ. τικής Γ ατίΤ Ρ Γ μΟναΧά °ά μ1ά κον’6»θ»λΗ1 έκόήλωαη Λλ„

ης κπαιδευτικής ήμών δράσεως». Καί νά ή πολιτική πάλι άποφα- 
uSZoJ^ Λυχ.η τ°° 0X0Xtl00 Πρ™' ”ή δεϊόέλληνίκός λαόςπζς 
ν.κό α°“χ °· ήΧητΟρε?/“' V‘“ y<> Ίθ“<6 του κεφάλαιο. Kai τό ίλλη. 
Λ . ,Χ ατ°’ εδα<,>ος πΡόΧειΡ° γιά τέτοιες άποδείξεις Έτσι 
άπο σήμερα θάρχίσει, μαζί μας, ή νέα κουλτούρα. Προπαντός δίχως

ΤΟ α'°ΐαρΜόν κΰρ“ Κσκο0ρ6·μά'
τις XXVr° Γ'"" Οά κ“θ’'Ρίο«. Η*°Ρ«.  κατά τή συνήθεια 
βώτ τό άντ(β^οΡΡη μ“’ε'ς '6 π“ρ<"'έΙ” θ*  έξακολουθήαει άκρι- 
«X ΚΓ ° λ ’ °' ΡΙζ'Κές ^’’Ρ^ς τής κομματικής α„- 
X μ θίας. Κι αυτό, οχι μονάχα γιά τούς νόμους τής φορολογίας έπΐ 
τών .κληρονομιών λ. χ„ μά σρ £νσ έδσφος Ρ
κά κι’ άδιϊπεσμίςκ ήάνάγκη νά Χτίσ°υμε προσθέτοντας ύπομονητι-

ίνατΤό ^να πετραόάκ. κάνω αέ λιγοστά γερά θεμέλια Γιατί.
υατα’τά δ λ "θ'! πσΡαδέΡνουΡε Ρέσα στό στροβίλισμα ή τά τέλ-

Ιάότ ™ΡΡνημ “ ά,° δΐ€θν,Κές ά"ύ "0^·
ένα Λβ. Λ ζ ΤσγΐΚσ γυΡευουΡε Π τραγικότερα άδιαφοροΰμε γιά 
ενα ήθικό περιεχόμενο ζωής, είμαστε καταδικασμένοι νά βλέπουμε

ΙΔΕΑ 285

”ρό ,οό σέρνουνε στόν τόκο μας οί άλλαγές τών υπουργείων, ο. 

ΧΧαΤΧΧΧXX τήν έκααίόεψη σημαίνει 

,ώςΔκ τους ή καί ήμιά μονάχα. κόψανε ^~ουν κα-
ράλληλα τις βαθειές ανάγκες τής έποχής τους. Είτε γιατί τό χ 
λειό δέν έχει άκόμα προφτάσει νά συγχρονιστεί μέ τους νέους προσα- 
να °ΟΧ σμοός είτε" γ,α,ίκ ομμαακοί Χόγο, ή.ψόΧΧορνε τήν άντιάραση· 
ACrrn είναι άκριβώς ή περίπτωση τοΰ κυρίου Τουρκοβασίλη. Και 
βρήκε τήν καθαρεύουσα. Γιά νά γιατρέψει τήν πνευματική μας κρίση 
τοΰ ίρεΤαζότανε καί κάτι λιγότερο ύλικό άπό τις πάψεις κα 
τούς διορισμούς. Χρειάζεται δμως καί τόλμη γιά νάηοφανθει^I ετ 
υονάχος σου άπ’ τή μιά ώρα στήν άλλη πως ή βαθεια αίτια τής 
πνευματικής μας κρίσηο είναι, τίποτε όλιγωτερο τίζ°τε^ 
ή εισαγωγή τής δημοτικής στά σχολεία μας. Ο κύριος ΤουΡκ°Ρ 
λης τό άποφάνθηκε άκλόνητος, δίχως τήν παραμικρή εΡευν“^χωζ 
σύγκριση ούτε στατιστική - θέλουν καιρό αύτό δλα, και στο μεταξύ 
μπορούσε νά πέσει καί τό υπουργείο.- Καημένο έλληνικό σχολείο

Λένε πός ό κατατρεγμός τής δημοτικής εγινε γιά ν« Χ^θει 
κομμουνισμός στήν Ελλάδα. 'Ένα τόσο αδέξιο επιχείρημα δε χ 
δτι κάποιος μή ξαίροντας πώς νά δράσει, έφευρισκει οπως-δπως 
τούς άντιπάλουςτου. Είναι πιά κοινοτοπία τό νά„λέζ^νέν°ς Κ 
ό δημοτικισμός στάθηκε ό πρώτος δρόμος που 
έθνική συνείδηση καί πώς ειταν τό μεγάλο μας ως τώρα εθνικιστικό 
κίνημα. Συνταυτίζοντάς τον σήμερα ή κυβέρνηση μέ τον κο^°υν 
σμόη θάμοισζε νά βρίζει τή μνήμη ένός άρχηγοΰ σάν τόν ωναα. 
νούμη Τώρα, άν πολλοί δάσκαλοι, δημοτικιστές, κλείνουν _"ρθζ τον 
κομμουνισμό, μά τόσο άπλοϊκός είναι ό υπουργός της Παιδεισς, 
ώστε νά νομίζει πώς χτυπώντας τό γλωσσικό ζήτημα θα JePpL^ 

ττολιτικέο ιδέες· "Ενα παιδί θά σας ελεε: αυξήστε τους ^Χόέ ,^ ΐήΓ,ούΧήνέ,εμέαα στή φτώχια τούς ΟτρατόφΟ· 

λάκες τών πατρίων πριν άρχετε νά ^τ'ΐΖίρ-
τρόμητος τά πάτρια. Καί μήν τούς καταδιώκετε πολύ. Γιατί έτσι ερ 
γάζεστε μεθοδικά γιά νά σπρώξετε προς τόν κομμουνισμό πολλά 
ζωντανά στοιχεία. ’Εκτός άν αύτό σάς συμφέρει, κύριε Τουρκοβ 
σίλη, παρέχοντας άντιπάλους στήν καταδιωκτική, την αβνηζ^η 

°3 ΤώρΤδσο γιά τόν ξεπεσμό τοΰ πνευματικού έπιπέδου στήν^Ελ
λάδα πού έσεΐς τόν άποδίνετε άφελέστατα στή δ^°,τικ^ ^θετ^ 
.συμβαίνει τό πνευματικό έπίπεδο νάναι ξεπεσμενο σ δλες τις χώρες 
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του κόσμου άπό τόν πόλεμο καί δώ. Ούτε ή Γερμανία, ούτε ή Άυε- 
Ρ κή υποφέρουν άπό γλωσσικό ζήτημα. Μά παντού καί σέ 
Sc '"Γ7? βσθΐά δΐσσσλευΊεΤ οί ύλικοί κ’ οί ήθικοί παράγοντες τής 
καί’ δέν τήν Γ' ηΛΤής ήξσΐΡε KaM 0Ρθ°νΡ«Φί« είκοσι Χρόν?α 
και δέν την ξαιρει σήμερα, συγκρίνετε τόν κύκλο τής ζωής καί τήο 
Ζ X τΧΤ00 δ6ΚΟίξ-η χρονώ τήν έποχ·' ί ’ή 

υονάνα νά ή Φ°Ρα μπ°Ρ0υί* ε νά τΊ συλλάβουμ’ εύκολα. Φτάνει 
οίκονέ σ-εφτθυμε τ0 χάθς π0ύ χωρίζεΐ στιϊν πατΡίδα μας τήν 
οικογένεια της περασμένης γενιάς άπό τήν άστική οικογένεια τή 
λύσεΓ·"1’’ Α ΚΤΟς Κ1 σ0Γ0 έρθεΐ ξσφνΐΚά ενα καθεστώς καί μάς τό 

υσει άπ τή μια μέρα στήν άλληνε διοργανώνοντας ένα τάγμα άπό 
κουμπουροφορους άδελφοός. Κάθε τόσο άκοΰμε τούς καθηγητές στή 
SZr/rL’“7"o-lo0v'a'γιά Τ|ς άδυ™μ'" "°*

ζραφτα των φοιτητών και γιά τις βιαστικές απαντήσεις τους πού 
ανε να μπερδέψουνε καμιά φορά μέ τό σημερινό ρυθμό καί τό

"θΖομ°γθάΡΙτή Γ'0110 θέμαΤα έτοιρσσρένα άπό έρευνες αιώνων 
πηλλ 'Va ανυψωση Τ0° πνευίιατικο° έπιπέδου, μαζί μ' άλλα

λλα, θα τή συντελέσουν καί οί νέες παιδαγωγικές συνθήκεσ πού 
χρονιά τώρα μοχθούν γιά νά τις συλλάβουν οί πρόσκοποι τής άγω- 
νης. Ενα τέτοιο ωρίμασμα δέν πραγματοποιείται άπό σήμερα X 
μική°κρΚίση γΧτσ7ΡΙΚά· θ' K°XlTlKOi’ γΐά θίκονο
Sa 1 Α ζεταΐ υπομονΊ-’ εξέλιξη ώς πού νά λυθεί Εΐναι 

ο πόν δυνατό κάτι άρκετά πιό πολύπλοκο σάν τήν πνευματική μας 
εΐνα?δΖνυ lSV0t Οημεΐώνεΐ ένα σταθμό στήν ιστορία τοΰ κόσμου 
ξεδϊάλυτη ' π°λΐΤΙΚ0ς *νδρας νά θε“Ρ^ τόσο εύκολο- 

vn oS μδΑή ΚαΤάστσση εΤναΐ Κθλύ π10 δύσκολή *αί μπερδεμέ
νη. Ο ξεπεσμός του σχολείου μας έξω άπ’ τις κοινές λίγο πολύ 
λικο'θΈλλη Α έχεΐ Κσί π°λλθύς λ0Υ°υς ένδτ^κούό· 'Όλοι οί ένή- 
μεναλΖτα ΥΕννηθεΤ μέσα ^αναστάσεις
μεγαλώσανε μέσα σε πολέμους καί θά πεθάνουνε, μπορεί κάτω 
λαοθτή'-Ω η μ1δς Β°υληξ 8π°υ θά δέΡνουνται οί Αντιπρόσωποι τοΰ 
κώνει τη^7/ΐα'Τ ε'δΐΚώτερη σίτίσ πού Αποτελεσματικά άποναρ- 
ε . η ..5υπναδα Καΐ είλικρίνεια στά μαθητικά τά χρόνια τό 
ξ ρ υμε όλοι οσοι τήν ύποστήκαμε μεθοδικά καί τέλεια πώς εΐν’ ή

θαρευουσα. Πριν λίγα χρόνια τό Πανεπιστήμιό μας άπαίτησε εΓ 
σιτηριες εξετάσεις άπό τούς άποφοίτους τών γυμνασίων. 'Ένα κί
νημα που εδειχνε. πώς ή έλληνική μέση παιδεία δέν έμπνέει καμιά 
εμπιστοσύνη. Καί ή ειρωνεία αύτοΰ τοΰ μέτρου είναι το δτι'τούςΤ 
τουργους της τούς μορφώνει αύτό τό ίδιο τό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή 
ο ίδρυμα άκριβώς πού τούς άποκηρύττει στάποτελέσματα τής δρά-
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σης τους. Έχει μεγάλη άξιοπρέπεια τό έκπαιδευτικό μας σύστημα. 
Συμβαίνει δ£ως τό έλληνικό Πανεπιστήμιο νάναι μάλλον ή άκρο- 
πολη^ τοΰ καθαρευουσιανισμού καί της ύπόλοιπης νοοτροπίας που 
συνεπάγεται πά'ντα ό καθαρευουσιανισμός. Γιατί λοιπόν νάποτυχαι- . 
νει τό έργο τής μέσης παιδείας τή στιγμή πού τό Πανεπιστήμιο της 
παραδίνει καθηγητικό προσωπικό γαλουχημένο μέ τις όΡθοδθξες °Ρά 
χές του ; Απάντηση πώς δλα τά φταίει ή δημοτική που μπήκε στα 
σχολεία δέν μπορεί κανένας νά τήν πάρει στά σοβαρά. Γιατί τα 
έξη χρόνια τοΰ Γυμνασίου δπου διδάσκεται συστηματικά έπισης ή 
κΧρεάοσαα καί παράλληλα μέ τή δημοτική καί τή» άρχαια φθά· 
νσυνε γιά νά καταρτιστούν φωστήρες τής Γ2 X
νει φυσικά νά τούς τή διδάξουνε καλά. Έδώ εΐν δ κομπος, κύριε 
Τουρκοβασίλη. Τό νά δώσει δμως τό εθνικό μας Πανεπιστήμιο κά 
ποτέ θέμα γ7 είσιτηρίους έξετάσεις «δ Πτωχός καί δ Πλούσιος» 
άνοίγοντας τις πύλες του σέ μαθητές πού θά κατόρθωναν να διε- 
ξέλθουνε μιά τέτοια κουψιολογία. αύτό δείχνει όχι τις, καταστροφ ς 
^ς δημοτικής. μά τόν προσανατολισμό καί τίς φιλοδοξίες της καθα- 

^ΒλΤτ^^αράκί πού δημοοίεψε άγγλεκά 

νιά τήν έλληνική διγλωσσία, λέει πώς μαύτό το φαινόμενό έκδηλω^ 
νεταΧα πρόβλημα ήθικό καί ψυχολογικό μέ σημασία βασική. « 
άλήθεια κ’ οί κίνδυνοί της» άπ' τή μιά «ή ύπο-
τό Βολικό κ’ ή πνευματική κηδεμονία άπ τήν άλλη.»· Αυτό το υπο 
ρέν^,νΓμέ πόνο καί μ· ά^ρω,ηρ.ααμσύς τό πληρώνουνε τε. ηαιδικα 
τά νοόνια Τό ξαίρουμε καλά, γιατί μεγαλώσαμε στα σχολεία ης 
Πόλης τιοό εκείναΡτούλάχιστο τήν είχανε^ ™ δλα της τήν καθα- 

ρευουοιάνικη. τή φαναριώτικη παράδοση. £ ύ.

πινη ξοή ή Ικιατροφή.
ποτέ δέν έχεις ξεκινήσει απ αυτηνα. n η ■

< >,τΑ συννά καταντα και άνήθικη. Η 
ΛαΓ μώ μερική Βζ»' λ*

Ολόκληρη μιά στάση άπέναντι της <χοής, |U« »pvr| η

“Χ"πΧ α ο άν’τίδραση «να. νά περιφρονήσεις τό φ,οχό καί 
ηόνζ“ηνήήλικοΡωκηα’°σήμερσΡ 0a\’ άπό τίς έρχασίες -όχοονε V νει 

νιά τήν ψυχολογική μελέτη πάνω στό θέμα Π^Ι κα, Γ1ω,«α, η 
έπιστροφή τής καθαρεύουσας στά σχολειά μάς μας φαίνεται ένα 
μουγγό άμάρτημσ άγραμματοσύνης. "Οταν ξαιρει κανένας πως η 
έκμάθηοη τής γλώσσας άπ' τό πα.δί δέ» εΤν ένα φαινόμενό παθητι-
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2ω ύππαοάΧβ70ύ WVT£AeTTai *άΡι στΊ δασκαλίστικη έπέμβαση άπ 
ξ ’ παρα βρίσκεται στενά κ’ αίτΐολογΐκά δεμένη μέ τήν ψυνικό δη

τοΰ παιδιού, μέ τήν «έκ τών μ ζν Ψ"χ.κή δη- 
,7ΤΧ Τ*·  >δταν τό ξα1ρει καν6,ς “ύτό· X 
ται τό ποσο αδικαιολόγητος καί βλαβερός παράγοντας είναι ή κα 

■θορεαουαα. Γιατί ήάχωχή όφεΙλε1 πάνω ά„.
t •xwo.^ej. Ο W. Stern τελειώνει τό βιβλίο του «Die Kin 

•dersprache», μ αυτές τις φράσεις: «Πλάι στις καθαρά έπιστημονι 
κές ερευνες για τό πρόβλημα τής γλώσσας τοΰ παιδιού στέκουνται 

I παιδαγωγός προσπάθειες. Στόχος τους είναι τό νά κατανοή 
σουν και να έχτιμήσουνε τή γλώσσα σάν ένα φυσικό κΓ άνεπιτή 

■Βοήθε τΡΟπ° ,έ*δηλωσης ΨυΧ^ης ζωής τοΰ παιδιού καί μέ τή 
το κάθετηάτοα βαθΐά ^έσα στ1ν Ψ^κή μερικότητα εϊτε
του κάθε ατομου είτε ένος σταδίου τής παιδικής ήλικίας Καί νά 
συμμορφώσουν τή διδασκαλία μέ τέτοιον τρόπο "πού νά μήν 

τυραννικά τή φυσική γλωσσική έκφραση καί νά μήν τήν έξεπίτηδεύει 
παρα το ενάντιο νά τή διευκολύνει καί νά τήν έξευγενίζε"

10 σχολείο πού θά επιδιώξει νά ντύσει ,,έ __
ύλικό ψυχικές έκδηλώσεις τών παιδιών, ούσιαστικά δεμένες'μΓτή 
γλωσσά του περίγυρου - καί καθαρεύουσα δέ μιλάνε στά σπίπα τά 
ελληνικά - οχι μόνο δέ θά κατορθώσει νά τις συλλάβει ποτέ· θά 
ψυνικέο οί1έΚδ\σζ’ αύΤ.0 Τ0 ϊδΐ° Τ0 σχ°λεΐ0’ στό νάτροφήσουν οί 
λοδοδησ εΚδηλωσεΐς/' σέ ^πτωση μεγάλης ζωντάνιας στό νά 
λοξοδρομήσουν προς εξωσχολικούς ήθικούς άλητισμούς

να καλυτερέψουν τάναχνωστικά της πού πολύ συχνά ΐαθ. χΧ1’ 
Mmo”’λ"71γς,καλ“1σθησΙα,: μπορ6Τ νά ’^θόΟνε. Ή τού 
Sii τΤλουΤκ^κ^Γστ^^κπΙδεΓ9^000^

νάρθεϊ μοιραία τό ξεκαθάρισμα μέ τήν έξέλιξη ^θάτα^ε 
μα περισσότερο τίμιο. Χρειάστηκαν ?όσα χρόνια vtd νά δία^ο^θ 
θει και να επικρατήσει ή δημοτική στή λογοτεχνία μας Δέν nt

ΧκσΙ State

ι π°ΰ θά θελήσει νάποκλειστεϊ ή δημοτική άπ’ τα

ήγετη του έκπαιδευτικοΰ μας καθεστώτος. 510 τον
Λ f— r— α - _- _ . .ΑΓΓΕΛΑ ΒΑΛΙΑΔΗ

Μ. ΣΤΡΙΊΙΑΡΗ

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ

II

•Η άντίληψη τοΰ παθολογικού στις τέχνες δέν στρέφεται μόνο 
ένα^ίον τής^τεχνοτροπίας Kai τής φόρμας. Εναντίαν ™
κάτι πού αποτελεί μιά κυριότατη ιδιότητα και για πολλούς τήν ου 
σία τής τέχνης: Μερικοί λένε τήν τέχνη παθολογική για το περιεχ 
υενό της γιά τά θέματα, πού καταπιάνεται. t

Μιά άντίρρηση θά μποροΰσε νά σταματήσει τή συ^ση ως ε * 
"Οτι ή τέχνη είναι ελεύθερη νά εκλέγει τό θέμα της. Αν θέλαμε να 
βάζαμε περιορισμούς στήν τέχνη, πού θά έπρεπε νά μπουν τα δρια 
Ποιος θά μας έβεβαίωνε δτι τοποθετήθηκαν σωστά και δτι δεν είναι 
στενά πολύ πλατιά ; -Οσο δικαιολογημένη κι’ άν είναι η. άντερ*  
ρηση τούτη, δμως ή άρχική ιδέα τής ελευθερίας στήν εκλογή, μ 
τόν απόλυτο τρόπο πού διατυπώθηκε, δέν μπορεί να στηρηχθει ως 
τό τέλος μέ έπιτυχία. 'Υπάρχουν δρια στήν ελευθερία της^τέχνης 
καί αύτά ταυτίζουνται μέ τά δρια τής αισθητικής του καλλιτέχνη. 
Στό ίδιο περιορισμό ύπόκειται καί τό περιεχόμενο, ή εκλογή τον> θε- 
υατος Τόσο στήν εκλογή, δσο καί στόν καταμερισμό της ύλης 
σπρώχνεται ό καλλιτέχνης άπό μιά ψυχική δύναμη, μια αναγκη, ένω 
μένη πάντα μέ τά γοΰστα του, τις άτομικές του παρατηρήσεις τις 
* τα οίσθήιιατά του. Μέσα σ’ αύτό τόν ψυχικό κοσμο
:Χ· ή ^α δέν βγαίνει Μοιμη σάν τήν
Αθίνό «V™ κεφάλι τού Δία. άλλά όουλεύεταί. πλαθετα. απο 

τΑυ σκέιΐιη ώς πού νά πάρει τήν τελική της μορφή· .
ή -Ο όρόμος άΟύ πσίρνουν οί ίμπνεύαεκ; ίνός καλλιτέχνη είναι 

δοσμένος άρχικά άπό τό είδος της τέχνης. Ή μουσική συνβεση π.χ. 
ίνει περισσότερο άπό κάβε άλλο είδος γιά κυριωτερο στοιχείο ης 
X αισθηματικό κόσμο, άν καί χιά τόν συνθέτη δέν ^ς
αετάλλευ,ες 01 δπτ.κές εντυπώσεις και «αραστασε.ς, ενώ ίδιες

Περιοδικό -ΙΔΕΑ,, tomoe ιι
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δΐσφΟρετΐΚ^ σ^ασίσ τό ζωγράφο, τό γλύπτη χο- 
Ρζ.^β να παΡαΡεΡίζονται γιά τούς τελευταίους τά αΙσθήμαΪ- 

μα εχουμε υποψη μας τόν περιορισμό στήν έκλογή τοϋ θέι,α τος, φτάνουμε γρήγορα στό συμπέρασμα, δτι μόΪο έκΧες οί τέίνεΓ 
που έχουν τόν άνθρωπο γιά άντικείμενό τους, μπορούν έν γένει νϊ 
χρησιμοποιήσουν παθολογικά φαινόμενα στό περιεχόμενό τουο ’Έτσ 
για όρισμένες τέχνες άποκλείεται ή δυνατότητα ϊιά τόν άπόδ

στό παθολογικό, δχ^ δμως δτι απθδ°θεΐ μΟμφές δτι τείνουν 
γικό 'Όταν λέυε δτ ε τό περιεχόμενό τους εΤναι παθολο-
νακα δσο καί στό Λ T°™° μελαΥΧθλικό, τόσο σένα πί- 
πεΐο πού ούτε Γυση: αντσνακλδμε δ^ή μας διάθεση στό το-

S'L ·ΙΡ“ΥΟΟδ' μπΟΡ°°ν νά 6ρ.αΡμί,Λ?αθΖ"α

άλλη ό ά μ1<ϊ περΐπτωσΊ β°ηθο0ν τά λόγια πού τραγουδιόνται στήν 
Χηήόοϊ°μσσΐσ ΚΟμστΐΟ° Κ τ λ· ’Αλλά Κσί * «π’εύθείαν άνά 
πτύξη όρισμενων αισθημάτων μέ τήν μουσική - χωρίς λόγια δ λ

ύποτίθΧΓά^η'0 μποΡεΤ νά γραφεί στό παθολογικό
. α , npLV δτΐ τέχνη καταπιάνεται μέ τήν ύπαρξη τοϋ

X ρε( στην εξέλιξη της μια τέχνη τόσο πιό έντονη γίνεται ή ποο 
σπαθεια για την διείσδυση στόν ψυχικό του κόσμου. Π

λλα ή τελειότερη άπόδοση τοΰ ψυχικοΰ κόσμου στήν τέ/νη
είναι δύσκολο νά γίνει, χωρίς νά περαστούν κάπωςκάπο^ τά J 
χοπαθολογικά σύνορα. Καί τοΰτο εΤνε τόσο εύκολοί, άρκεΓνά σκε’

μύγ« ατό ,ζάμι τόν κάν51 νά τήν κυνηγάει <έ τόβδ,ΧX

>ηί, ένει ιιιά τέτια τρομαχτική φαντασία, πού τόν παρασύρει σέ 
ΪΰΧΖΛ' ίού τις πιστεύει τίλ0ί κ»'6 
είναι έτοιμος νά πάρει δρκο, καί ένας τρίτος έχει τοσο ευαίσθητα 
ίάνΧατσυ. πού στις παραμικρές άναποδιές τής καθημερινής 
ζωής άπαντά.. μέ ύα,ερικές X

πραγματικό δυσάρεστο γ£γονος, όρίου δπως
συγγενούς, ή μελαγχολική κατασταση μ ΧΡ ζ

νά φάνε ένα όρισμένο είδος τροφής, γιατί βγάζουν την άλληj μέρα 
α,.ράκια Στό σύνολό τους δμως δέν τούς λείπε.» 
ανώμαλοι χαρακτήρες, οί ψυχααθεν.κο. η όπως άλλ.ως τους. λεν. 
ένα ά,έλε.ωπο πλήθος Ανθρώπων μέ άλλες τόσες; ποικιλί.ατη^σον 
θέση τοΟ ψυχικού τους κόσμου. Δέν πρόκειται εδω για άρρωστους, 
άλλά γιά άνθρώπους. πού μεγαλώνουν και γερνάνε μη 
μαλία τους, όπως μερικοί έχουν ένα δάκτυλο η μώ.πλευρά ^παρα^ 
πάνω. "Αμα δέν ύπάρχει ή μύγα ό ευέξαπτος μ ρ
λαμπρότερος άνθρωπος τοϋ κόσμου. Α„Τί>η,ιιη

Τελείως διαφορετικές είναι, σύμφωνα με τή σημερινήτής™ “ ρίας^ άρρώστιες. οί ψυχώσεις. Αύτές
μ?ά μέρα σέ έναν άνθρωπο τις περισσότερες ψορες από άγνωστη 
αίτια καί πάντα άσχετα μέ τις συνθήκες τής ζωη.; ,οα Αντιθε

!ΕΧ
άτόμσυ. τήν άλλαγή τής προσωπικότητάς του και τελικά ,ήν κατά

στροφή τής διανοητ.κής του ήν ψϋχοπαθολογΙ«
'Ύστεοα άπό τή μικρή τούτη παρένθεση απο μΐ|ν Ψ λγίνε™ φανερό δα σέ πολλές περιστάσεις θά βρεθεί ή τέχνη στην 

άνάγκη νά άποδόσει κάπιο παθολογικά φα.νομ νσ^Ο. δ.ννα,οτ^ς 
δμως καί τά μέσα πού παρέχονται στις X ς Υ
του είναι άνόμο.ες καί σέ βαθμό διάφορες στην καθεμν“ J
γραφική καί ή πλαστική π. χ. είναι περιορισμένες · 
τού παθολογικού, δέν λείπουν έντουχοις κα. δω ο. άχε™ε<

-ο ΐν,ΑΟέιιά πού δείνΥει απο που και πως εξελίχτηκε •Τνατά™»ι στήν ά^ ψυχοπαθολογιών φαινομένων οπή
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^ανΩάΤσστήσθυντ0θα0μσ’ συμβολικά τά δαι- 
uaDoo £|3yaivav από τό στόμα τών δαιμονισμένων σάν μικρά 
άΖηιΓματσΚ;σ~ΚΙ έ5ώ ύπ0ΡΧεί Ρίά όμοιότητα μέ τήν
μέ τόν τοόπΤ °' Ψ°Χή τ°° άνθΡώπ™ καί
ώηα τ - « π°υ ^7τσζ0ντ°υσαν’ 8τι ά(»ίνει αύτή τό σώμα στήν 
δείχνει τη ΑΡΥοτεΡα όμως ό Άνδρέας del Sarto μάς
tv ατά ρη μ°νΐσμενη>> σΤή σΤΙγμή’ π°ύ έπέΡΧ*ται  μιά κρίση. Κι’ 
ΓΖ c μαΤσ τ°°τα άνΤαναΚλδνε καί οί πεποιθήσεις καί άντι- 
ή ποοσπάΩ ™ ν0σήματα’ δεν σταματάει ώς τόσο
να ίϊ 710 τ^/ναπαΡάστασή τοΰ ψυχικοΰ κόσμου στά έρ- 
y ης ζωγραφικής. Οι ζωγράφοι μελετάμε τό καθρέφτισμά του 
στην σωματική έπιφάνεια γιά νά τό κρατήσουν σέ μιά στιγμή άπά-' 
νω στο πανί. Η έκφραση τοΰ προσώπου ένός μελαγχολικοΰ π. χ. 
/άπόδ™ αΚρθτστ° τέντοΡα ένός αισθήματος, τής θλίψης. Μά καί 
τοοΰ η σΤη μψΙΚή gK<t>paarl αύτο° του αισθήματος είναι κα
τορθωτή στις μέτριες καί έλαφρότερές του εντάσεις. Στις πιό βά
ριες μελαγχολίες τό πρόσωπο δέν δείχνει καμιά θλίψη είναι άκί 
»ητο, άπολιθωμένο. μ1ά μάσκα πο. χέ/ i ™ 

«ΧηνΤ"-“ν έΚΦΡάθίων ζω^κή, μέ τήν σύσπαση όρι-
Savart ΤητΧαΡ°“τηΡ“"ΙΚή °Χί“’Τ' T°° °ώματο<: * ’*·  εΤνα, 

ίο άν νΤ ·6’νθ' °μ”ς δύσΚ°λ° ’° πε' πορτραΐ-
τικοΟ fl άπΧ μ1α μεγ“Αη·, δ'κ°ι°λογημένη θλίψη, μελαγχολία ψοχω- 
χοπαθολονικώνΤ * ° - Η 10011 °μως γΐά τΊν έκΜεΐάλλευση ψυ- 

πού tfl λένε Φ.α1™μΕνων' *Ά  "i «Μελαγχολία» πού Λ. Durer 
°r XSVS ' Αστρονομία»- ώς Τήν απεικόνιση τοϋ έσωτε 

θεί τίς πίΓαοοζ""''· e‘VO‘ ΦΟ''εΡή·' &V Kai Τήν πΡοσπάθε.α ύποβοη- 
καί ΟποβΓλλ ° ' Ρ'ζ Τ'τλθς Ι0° ίΡγ°“· 'Ρύ έ’^νε’ «λά

δια ως τήν τραγωδία. Καί τοΰτο γιατί δ" πΖοζΖ™ Ζ K“R“" 
λόγος εΐναι ίσνυοότεηη , t ' > προφορικός και γραπτός καί αίσθημά,„ν KP0Tflv P °. «“«Ρ^ΟΟη διανοημάτων
κ.νήαείς, τηΧη 'Χθϋν.6™η°η με”ξύ Ανθρώπων άπό τίς

I S· ι>| μιμική και τους απλούς ήχους
Τοΰτο τό^μέσο’μετatε^' ™ύ ΐ™ ή π''ε“θ»™θ ^«Οίνονία. 

μέσο μεταχειρίζεται συνηθεανερα καί ή επιστημονική έρευνα

■“ ·■· ·“·■ ”

ιδιο—τό λόγο—στά αισθήματα καί' εά δ'α’°ηθ»” χ χ. ά,ο.
ηί ί,ί^ατότητεο αύτες, που διαθετει η Λογυι^χ r

θ‘ c κατσστάοεις. πού καί οί Ιδιοι κοί ή έποχή τους σκέπαζαν με 
X πέπλο μυστηρίου, ύπερφυαικότητας κα< «ώ; Α„ 
τόν ίδια άντίληψη ώνόμαζαν οι ρωμαίοι τήν επ ηψ Ρ 
Χλεπαν ατούς άρρώστους-στόν μεσαίωνα προπάντων- α 
άποτελέσματα μιάς πολύπλοκης καί ύπερψοσ.κης "θ“Ρ“'ςθζ„ς 
στές καί άγνωστες αμαρτίες ή τήν ακροτστη εξ ξή παθολο. 
•Ώστε άν στις μοντέρνες τέχνες βεβαιώνουμε την ύπαρξη παθολο 
νικοϋ θέματος, δέν θά πει δτι εΐναι μιά άποκλειστικη τους ^οτητ 
άλλά θά μπορούσαμε κάλλια,α νά P"’^«upe: .«ποιος^πο,ητης 
ενει πεοινοάψει ψυχοπαθολογικα φαινόμενα , ■ ζ _πΐρϊπΧΧ 0,oVaT0 δράματα τού Ibsen, τού Hanplnrann κ.ο^η 

χρησιμοποίηση τοΰ παθολογικού νά ήταν μεγαλύτερη και πιο 
ϊειδητή αόμψονα μέ τίς αντιλήψεις τής έποχής τους γ.α τήν ψυ· 
χΚάΓάρρώστια. Δέν πρόκειταί νά -
ΐια έρώτηση. πού θά μάς δδηγοϋσε σέ λεπτομέρειες.
«τ. Λ έοώτηση αύτή γιά τήν ποσοτική διάφορά στα παθολογικά θε

τέχνη άπό τό ζωντάνεμα σέ ρωμάντσα και σέ ρολους δραματικ ς 
χαρακτήρων άνομάλον ή βλαμένων άπό τή °0“''°ό.
τόμε συχνά στις αμέσως προγενέστερες εποχες. Η μομΦη που 00 
θηκε π χ στή ρεαλιστική τέχνη δείχνει μιά μονόπλευρη κριτική. Ψ 
χΡκές ανωμαλίες καί άρρώστιες διακρίνουμε δχι μόνο στα 
σμΤτα» -ΰ Ibsen, τοΰ «άμαξα Henschel» τοΰ Hauptmann^ στον 
« Ηλίθιο» τοΰ Δοστογέφσκη, άλλά καί στά έργα των συγχρόνων, 
οΰ Η msun τοΰ Γκόρκι, τοΰ Thomas Mann καθώς και σε παλαιο- 

"ρες κορυφές τής τέχνης, άρκεί νά θυμηθούμε το περί-
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τ-ή: τΡέλλ“ '°0Ό Μολιέροο Ζτόν Τ°° θεάτρου- τόν Οίδίποδα κ τ λ

άσψαλώς™ ** δόσει 
στήν κωμωδία κλείνουν - ^Γάπ^τάθν'^V°i* VePd>7tOU ’AXXd 
άλλά καί τά δυό μάτια γελΐα οχι μόνο τό ένα
«νΧΧΐί" ;Χ“ή7ντέλε*6 *“* 

TOO ψυχοπαθολόγου. Τόσο δύσκολο είνα, μέζΑλ“Τό ίρμηνε,“ 
πιαστεί ένας μή είδικόσ στά .... · ω λλ λΟγια να κατσ-
πλοκή καί τή λύση, πού δείχνει τό πρ°βλ,!|μ°τα’ ττΐν δραματική 
εΐναι ένας ψυχικά dp00 Τ0 εργ°· ^αί τούτο γιατί ό άμαξάς
νόμους, άγνωστους καΓΧατάΤηκΓσύμ,,“ν“ μί ίοωτερικούς 
πολύ, ούτε λίγο θά y ‘Ε.Ξ Ί Κο,νό θ“’Ψ Ού'μ
τ»«Υωγή ατό πρόνρ^μσ^Γ'φυΖ7Χσ«''-ήγνώμη 
τελειο. ψ Λι°τρο, ώστε τό έργο να γίνει

είναι, άλλά τόσο ή περιγραφή JL δ a6oX°YltKa Φαινόμενα, δπως 
είναι έπιστημονικά άβάσιμη ζεύτικη Λ' Π ΧΡησΐμοποίιΐσή τουζ 
άπαιτήσεις - άλλά καί γιά τις δυό δέ 1°° 1αφΟρΐΚες ννώΡες, δυό 
επιστήμη. φταίει ή ψυχοπαθολογία ώς

Η τέχνη δέν κάνει ποτέ ψυχιατοία καί ■ -
ται ψυχοπαθολογικά φαινόμενα ούτε δε'ν ο peTa*ElP^- 
δτι θά τά περιγράφει πιστά R τ Χ τή φιλοδοξία,
ξεφεύγει άπ’ τά δριά της. Μά ή π/*  * Υ1° °ΚΟπό της
νά άνταποκρίνεται υέ ένα όηι ΡιΥραφη της δέν είναι άνάγκη Χ’οτρος ,ού τό"“άβόζεΓνόΤποΙ™ *”«”> νόσημα. δοτί 6 ” 

θά ήταν άπλούστατα ή άντιγοαφό δΐσγνωσιΊ' γιατί τότε
κοΰ συγγράμματος. Ρ ν°ς κακοΪΡαμμένου ψυχιατρι-

τέτιου προσώπου μέσα οτΤέο Κ°ί.λλΐτεχντ1 στΊ δημιουργία ένός 
αύτά πού όδηγούν τόνXνοΓ ■είναΐ όΧό-χα διαφορετικά άπο 
ματα ένός φρενοβλαβούς Ό κ^λ °V° V° περιγράΨει τά συμπτώ- 
νό μπεΤ νά Κ“Ταλά|*'  «“
σκέψη, ούτε μέ τό πείραμα, τήν άναλονία τ 1ή
πείρα τή δική του καί δλων τΛ "νν Υ ’ ην συγκρισΠ καί τήν «πως ό “ζ ζήτημά

π^ΧαΧόΤο-Χ'θ,τ S

ψ«. ώρισμένες ότομικές προσπάθειες ’^^ση^ν αό,ο.

^ΓΧΤς^μόΓ

- - - 

παθολογικά. φυχιατρία καί δταν
Είπαμε δτι ή τέχνη δέν να μάλιστα άπο-.

άκόμσ άσχολειται μέ τά ίδια φα ν μ θ - νά τά έζηγήσει, νά
μσκρύνεται άπό αυτή, δσο πιο πο σχετικά μέ καθαρές φυ
τά κάνει αντιληπτά, προπάντων μ καλλιτέχνης νάχώαεες Άπό με*  Ο.ό.γκη άνθρώπενη προσπαθε^^κσΧ^ X 

συνδυάσει, νά έξηγήσει, να αίτιο ογη μ ψυχωτικό, εΐναι άκα- 
χ1κό κόσμο, πού στή -Ρ«γμ—ή πιό βαριά^ρρώστια πρέπει νά 
τόρθωτο. Και όμως στην τέχνη τθύς σάλους Καί τις φουρ-
βγαίνει σά λογικό °ζ^ερ^Ρ χ, άποτέλεσμά τους, γιά νά μπο-
τοΰνες της ζωής, πρεπε μυστική, δσο περίεργηρέσει νά σταθεί στό λογοτεχνικά έργο. Οο<> μυσ η. σ , ν
Ρ άν είναι ή έσω,εριπή σννοχη. η ψύχωση J άντιλη.
άνέβασμσ. μια ένταση των φυοι ^ο£) Μχουν (5άση τους μ,ά
πτών αισθημάτων. Αυτό για aAc ψυγοπαθολογικών φαινο-
ψύχωση. Μά καί σέ δλες 'ΥΡθ0 τόν άπομακρύνουν
μένων ή φαντασία και η η η [ας ’Αλλά αύτό ούτε
^Λ'τίχ^ΐ,Χη;Χ νά μειώοειτήνκαλλιτεχνική άξία

—.sxu
Τής έψ^μενης ®οφυ ς. « χαί 0η6ρήφανα αναθήματα
της, απο τα λεπτότερ κα, χούς άθλιότερους εκτρςχχηλι-
ώς τις σκληρότερες π ρ Φ &έν μπορεΐ νά φανεί χω-
Χ^ςΤαΐαθά ίταΛΤό τόν άνθρωπο ««ί ή ΨθΧ^ W 

"νΜποροθαμϋετνά άρνηθοϋμε τό δνκαίωμοτέχνη νά ^απιάνε- 
ται μέ τά ψυχοπαθολογία φαινόμενα . θα ήταν σα 
ρεύαμε νά άσχοληθεΐ μέ τή ζωή.
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ΕΩΝΣΤ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

το ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΦΡ^ΧΧ°^ °ϋμίων5ϊ ™ "«ρατοΟμε σί κάπο,ςς- 

•ποιο άλλο λόγο άλλά Τ' μμ°Ρ<ί>Ια τίϊς διστύπωσής τους είτε κα-

«°- ~λόπτουνε δλη τήν πνευματικτΓ δ Καποιες φορές κα-

Ξ™ r -=.”“.=2 
sse^g»sWSiSsJ8e 
’- μ εγω’ ρυθμίζει κατα συνέπεια καϊ

-■ΧΤή Χ“ ή άνΤ,Κ51μενικ'’ ’°®
σ«νΤΧΓ&^2νΓ-έμνυό ννω”έ'· "°ύ μί ™^·πνα τά μάτ,α τής ψ'χής μο'Λάί πάλ.Τ ‘Χ™ ’“°ΥΡυ'

«.μίνοά άφοριαμός «4 δέ ™α^'<θΚ

:£SS
Auto πού δέν δά τό παύσει διιλ δέν ' , τολογικι’ κ<?ισΠ, που έξυπακοΰετο...

ρητά. Αύτόδμ^ δ;;^^^"υσε'’7τ!/?να* Μή U- 

θρωπο, ώστε είναι τό μόνο γιαυτόν δυνατό^ό '* ”*4^'°  T°V πνευ^“Γικ« <ϊν- 
δέον, άλλά άδύνατο. Ααυτό X. δτ “ ’ \ Γ°υ δέν ε!ναι άίιλώί Μή
β^ος. λεεΐ’ οτι ° «νεξεταστος βίος οΰ filtar0s χώ

~Έ«ά ώ::.·="«“η.;;;

:;~χ=^5π:ΐ=;»χ;.ϊ

"ΕΞΞϊ—i^sSSSS 
τά δυο είναι τδ λογικο αίτιεκάθε σημείο (σορ- 
καί έτσι και ή έκταση και_η ^θθ’Ί άντικεψένΟυ £χει άποψασιστική 
ροπημενη, το π0^°ν’ ™ τ-ν άξ[α ^κόμη τής πνευματικής
επίδραση στήν δλη ύπαρξη Π άντιΚείμενο ; Καί τέλος
ζωής. Έρωταται λοιπον, ποιο διδόναι, γιά τήν όιχοία
ένα τρίτο ερώτημα. Η υποχρ· η „κταση άκόμη
μιλήσαμε παραπανω, ποια έκταση ρ Υ X

X ’£■ rZoaU·*-  -> ”δλλα 6τη;“ 

όποια μάλτατα μποροΟν νά αομπτυχθοόν ο ίνα^ ’° εΡ“τ^ ηος 
ποτά θανατ σίνα δεδομένο χρον.κο η ’P<£l ™ μ οα- 
πού θ’ άποτελέο». τό πλήρωμά τής ουνε.δησης. Πατ. με
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Τη Α Καί τ0 άντΐκε^ενό TrK προσδιορίζεται βέβαια καί ό 
τρρπος διαμόρφωσής του.

Αλχά πριν τό τρίτο έρώτημα γιά τήν έκταση τοΰ χρέους τής λο 
διδόναΓποπΡ°ηΥεΐταΛ λ°ΥΙΚά gVa άλλ°: Τ0 Χρέ°ζ αύτό τ°θ Wov 

δοναι, που υπέχει ό πνευματικός άνθρωπος, τί τό δικαιώνει πζά 
τθϋ' " άπάντΠση πηγάζει άπ’ αυτή τή φύση τοΰ 

χαΤο ή τήν άπλΓσΐσ 7^°^ δτϊλ' εΤναι· άναιρεΤ τό τυ- 
* ,‘θΐ1 - Ί αναγκη της φύσης καί εισάγει καί δημιουργεί τή 
συνειδητοτητα. Πώς λοιπόν τό πνεύμα στήν πορεία του και δίν 
τά β?"' τ° πνευμα πσρά σ“ν ένέΡΥεισ· σάν Χίνησις - θά ρυθμίζει 
σει Β1β"αΓ’ θ*  *σράξεΐ. άΚ0μΓ> Τθύ< δΡόΡ°^ πού θάκολουθή- 
μέ τού/νΓ αυθαΐρετσ ειτε κατ’ άνάγκη ή τύχη, άλλά σύμφωνα 
μ τους νομούς και τις άρχές του, δηλ. κατά δέον. Καί αύτό νιατί 
Χένςεοόταε ύπά ™
αυτές ούτε υπάρχει ούτε μπορεί νά νοηθεί. Καί τήν ύπαρξη λοιπόν 
Zn νΤ°ς ΧΡεωσΤεΤ ΚαΤά λ0χ°ν νά θεμελιώσει ή σ^εύ 
κρίση δέν /εσ0 βέβαΐα ΧΡησΨ°ποιήσιμο εκτός άπ’ τό λόγο, τήν

ριση δεν υπάρχει - και γιά τή θεμελίωση αύτή νά λογοδοτήσει 7ό 
λογος στον έαυτό του). 1 1
κώΓεΙο^Α?11'1 πρ°σθέσωμε’ ότι τό βασικώτερο καί ουσιαστι
κότερο πρόβλημα στην'πορεία τοΰ πνεύματος εΤναΐ άκριβώς σέ ποιά 
θά^ΊΑ Φ0Ρα- θ άφ1ερωθεΤ συνείδηση. Καί κατά δέον φυσικά

υ ει και αυτό. Καί συνεπώς καί αύτό τό περιλαμβάνει τό χρέος 
ϊΐα τη λογοδοσία, γιά τήν κατά δέον θεμελίωση. -Ετσι λΑπίν τό 
μεεΡτόί°Αμεν- Τ τΡίτ°υ έρωτήματος Αποτελεί τή μέθοδο, τόν τρόπο

Κ Ί°1°τή συνείδηση θόπαντήσει κάθε φορά στάλλα δυό.
αι ηδη εΐναι καιρός ν άντιμετωπίσωμε αύτό τό τρίτο έρώτημα 

Χία την έκταση τοΰ χρέους τοΰ λόγον διδόναι, πού ύπέχει ό πνευ 
τΤΧήΧ^ ~ δηλ· άπλώζ * μ^°νΧπροΟποΖ 

δηαη α ο μΦ.β Υ1° όποιαδ’ίπ°·Γε όντολογική θέση τής συνεί- 
καίΐή’ν^ ωμενη ’]δη λθγικά κσί περιέχει τήν άπάντηση σαύτή 
τηση ' ξ(“φανΐση τΊς' αλλα κσί περαιτέρω περιλαμβάνει τήν άπάν- 

η η τό βασικό δεοντολογικό έρώτημα γιά κάθε πράξη ή παρά
λειψη της συνείδησης, γιά δποια στάση της γενικά, άν δη\ αύτή 
«’ναι κάτι πού πρέπει ή δχι. 1 η

Και γιά νά διατυπωθεί δσο πρέπει καθαρά ή περίπτωση αύτή ή 
δεύτερη, δηλ. ή δεοντολογική θεμελίωση κάθε πράξης τοΰ πνεύε^ 
τος, που γύρω της άλλωστε περιστρέφονται δλες οί παρακάτω σκέ
ψεις, πρεπει νά έπιμείνωμε περισσότερο
„Λ δΓνμΤ™ έ’ιβάλ^τα,-Χαγ,κά Οστερα Λ,’ τόνοτέροχ

X υμε. δτΐ, όπως ή ερωτηση γενμςά προηγείτα, χαγ1κά άπό

κάθε είδους κρίση, έτσι καί τό δεοντολογικό έρώτημα, για το όποιο 
μιλήσαμε, προηγείται άπό .κάθε πράξη τοΰ πνεύματος - lato sensu 
πάντα - καί ή θεωρία σαύτή τήν έννοια εΐναι πράξη - και μονο η 
καταφατική άπάντηση σαύτό (ή δεοντολογική κρίση δηλ., της όποιας 
κατ' άκριβολογία προηγείται τό έρώτημα) νομιμοποιεί μέσα στη 
σφαίρα τοΰ πνεύματος κάθε συγκεκριμένη του πράξη. -

Καί πώς συμβαίνουν αύτά, θά ίδοΰμε εύθύς παρακάτω. Κάθε 
πράξη του πνεύματος δηλ. δέν ύπάρχει, δέν μπορεί να υπάρξει 
παρά χάρις στήν παράλειψη πολλών άλλων, πού είναι εξ ίσου κατ 
άρχήν πραγματοποιητέες. Τό πνεύμα δηλ., άπειρο αυτό εχει ως 
αποστολή, έχει άπό τόν έαυτό του επιτακτική και απαραβατη εν 
τολή νά μορφώσει καί μέ δλους του τους τρόπους το άμορφο γε
νικά Τό πνεΰμα ή μάλλον ή ζωή του δέν υπάρχει και δεν μπορεί 
νά ύπάρχει άποσπασματική καί επεισοδιακή. Ό βαθύτεροι, νομος 
καί σκοπός τοΰ πνεύματος καί τοΰ πνευματικού ανθρώπου δέν είνα 
ΛρΓ; ή μόρΦ-n δηχ. τού θέ—7
τούς τρόπους, μέ δΧες τίς κατηγορίες της (θ.ωρητ
πρακτικές, καλλττεχνικές). Ή !δια ή θταη της
τό Υοέος της αύτό. Συνάμα δμως ή θέση της συνείδησης είναι και ή 
πρώτη αιτία γιά τή διάκριση τής μορφής. 'Η συζζδτ^ η θζζ 
ναδικός φορέας καί πραγματοποιητής του πνεύματος δέν μπορε να 
"νοηθεί χωριστά άπ’ τόν ιστορικό χρόνο, πού είναι άπολυτα δεμέ
νος μαύτή. Τοΰ χρόνου δμως αύτοϋ κύριο γνώρισμα είνα ή 
της Α πεπερασμένο. ’Έτσι λοιπόν ύπάρχει φραγμός ανυπερβ η ς 
γ?ά τή ζωή τοΰ πνεύματος. Στήν (ιστορική) πραγματικοτητα δ ν εΐθ 
ναι δυνατές παρά ώρισμένες καί περιωρισμένες μονο πραξεις.^ 
πνεύματος Καί γιά νά πραγματοποιηθεί μια τέτοια πρ ξη, 
πεΐται δπως σημειώσαμε ήδη, νά παραλειφθοΰν άπειρες «λλες,π υ

ίο’Χ'η —non -e δλλης
Πώε θά γίνει ή έπιλογή ; - Βέβαια δχι αυθαίρετα. Οπως σημειω 
ααμε ήδη. τό πνεύμα ρυθμίζω τίς πράξείς του κατά τους νομούς κ«. 
Tic άονές του καί συνεπώς ή έπιλογή θα γίνει κατα δέον. Η επι 
λογή δέ αύτή άφορά φυσικά καί τόν τρόπο τής δΐαμ°ΡΦ“^ 
τοΰ αντικειμένου, τό είδος τής συνειδητής ζωής, ηθ^ής. δηλ. έ η
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φοΓα ™ΐτε Κ“λλΐτεχνΐΚ^' κσί αύτό τό Αντικείμενο, ποιό δηλ. κάθε 
φορά πρέπει νδναι τό Αντικείμενο.

Και τώρα τό έρώτημα : Τί σημασία έχει αύτή ή κατά δέον έπι- 
κεόαλ ή 7“ θεμελίωση δποιας πράξης τού πνεύματος:-Τήν 
κεφαλαιώδη σημασία, δτι μόνο ή κατά δέον θεμελιωμένη πράξη εΤ- 
Καί ΥνησΑ πΡαξη τ°° πνεύ^στ°ζ κσί άνή·<ει σέύγια πνευματική ζωή. 

δέον ο > ΦαΓτσΐ άμίσως Καί μέ άπλΠ ^ι ή μή κατά 
στή σφαΤσ εΐναι έντελ^ Νομιμοποίητη μέσα
βΖΐη Γ Ρ -°χ πνευμαΤΟς· νιατί Υ-εται καί υπάρχει κατά παρά- 
βαση βασικού, θ σημειώσαμε, νόμου τής πνευματικής,, τής ιστο
ρικής ζωής, του δέοντος δηλ. καί τής συνειδητότητάς της. Ό σκο- 
πός της πράξης αυτής, σάν καταγόμενος άπό τήν αυθαιρεσία είτε 
ήν τύχη είναι ένας ειδικός σκοπός, όλότελα Αποσχισμένος άπό τόν 

σΧδηΖΐά Κ<Χί ΥενΐΚ0 ν0ημσ ίστθρ1^ είναι
Αξιών τοΰ πνεύματοής.πΡαΥμάτωση σϋνείδησης-τών

τό Χπηυσλλεταΐ, δμως Κσί άπ0 “λλη άπθψ^ V’ Ασχοληθούμε μαύτό- 

τεθέντα Ό?0 ί Γ α κσί σΧε™ή πάντα μέ τά έκ-
τει καί τη η άναφέρσρεν ΠδΊ’ ή θέσις τής συνείδησης, θέ- 
τούσ τοά^ η Τ° ΧΡε°ζ της νό ΜθΡΦώσει καί μέ δλους της

■ X ε ατ0 άντΐκείμεν°· ' κάθε πάλι συγκεκρ'ι 
μ η ραξη της λογω τής στενότητας καί τοΰ πεπερασμένου τοΰ 
δηλ ΡΖδΧΡΟνθϋ εΤναί, ΚαΤ’ Ανάγκην πεπερασμένη, συνιστώ 
δηλ„ στή διαμόρφωση μ ένα τρόπο ένός ώρισμένου Αντικειμένου 
Ετσι μέσα στήν πνευματική, στήν ιστορική ζωή ένυπάρχει 

βασυ<ή παρανομία, βασική άντίφαση δηλ. μεταξύ στόν κατά δΤον 
της συνείδησης, που είναι γενικώτατος ώς στό άπειρο καί 

στον πραγματοποιούμενο κάθε φορά, πού είναι ένας ειδικός καί 
περιωρισμενος. Ή ειδική αύτή πράξη βαρυνόμενη μέ τόν όγκο τής 
βασικής αυτής παρανομίας δέν μπορεί νά θεωρηθεί γνήσιο πράξη 
του πνεύματος, παραμένοντας έπεισοδιακή καί άνάξια διανοητική

Αλλά συμβαίνει πάντα, σέ κάθε περίπτωση αύτό : ”Η ή ϊδια 
πνευματική ζωή έχει τήν δυνατότητα νά ύπερνικήσει καί έξαφανίσε, 
αυτή τήν παρανομία, αύτή τήν άντίφαση ;

Καί αύτό άκριβώς συμβαίνει· καί στήν περίπτωσή μας. Γιατί τί 
σημαίνει ή κρίση, δτι τό ύποκείμενο πρέπει μαύτό τόν τρόπο νά μορ
φώσει αυτό το ώρισμένο άντικείμενο καί συνεπώς, γιά νά έπιτύχει 
αυτό, να παραλείψει κάθε άλλη μέ δποιο τρόπο μόρφωση δποιου 
Αντικείμενου ; Η δεοντολογική αύτή κρίση, πού θεμελιώνει μιά συν- 
κεκριμένη πράξη τής συνείδησης (κρίση, πού βγαίνει άπό τή συνεί

δηση, άδιάσπαστη άκόμη κσί δλόκληρη καί ένιαια, αφού δεν εχει 
περιβάλει κανένα άντικείμενο, καί πού διατηρεί έτσι ακέραια ή 
αύθεντία της) τήν προικίζει μ’ ένα στοιχείο γενικότητας και καθο 
λικότητσς δπως άκριβώς είναι ή άπαίτηση τοΰ πνεύματος, και 
έτσι Αναιρεί τόν Αποσπασματικό καί έπεισοδιακό της 
καί συνεπώς έξαφανίζει τήν παρανομία κάί τήν Αντίφαση για τή 
όποια μιλήσαμε προηγουμένως καί έτσι τήν Ανεβάζει και τήν ν μ - 
ιοποιεΐ μέσα στή σφαίρα τοΰ πνεύματος.

' 'Η γενικότης δηλ. καί ή καθολικότης αύτή δέν υπάρχει στήν 
πράξη καθ’ έαυτή, άλλά στή δεοντολογική μορφή, που> την περιβί - 
λει γ ατί ή μορφή αύτή ή καλύτερα ή κρίση, ποβ την επιβάλλει, κρί 
va " άπειρο κατά ένα τρόπο-τούλάχιστον αύτό έχει σκοπο της- 
(καί έτσι ή συνείδηση έρχεται στήν ειδική πράξη άπ τήν δρ°σ^ 
άπειρου) κρίνει κάθε δυνατή καί μέ κάθε της τρόπο πράξη της συνει 
ίησης Αδιάφορο άν μέ θετική μορφή περιβάλλει μόνο αύτή που προ

κρίνει, ένώ κάθε άλλη μέ άρνητική.
"Αποσπασματική λοιπόν καί άκριτη καί συνεπώς μή γνήσια πνευμ - 

τική δέν είναι κάθε πράξη τής συνείδησης (στήν ιστορική πραγματικό
τητα), άλλά μόνο έκείνη ή πράξη της -είτε θεωρία είτε πράξη stncto 

■sensu— πού δέν είναι δεοντολογικά θεμελιωμένη, μέ την παραπανω 
σημασία σύτοΰ τοΰ δρου, καί δέν πηγάζει συνεπώς άπ τό καθολι
κό πνεΰμα καί τόν Αδιάκοπο ειρμό τοΰ χρέους άλλα που προτιμήθηκε 
τυγαια, τυφλά καί άκριτα είτε αύθαίρετα. Καί φυσικά τις ίδιες ίδιο, 
τητες έχει καί ή λεγάμενη πνευματική ζωή, πού είναι άθροισμά απο 

τετ°Ηςσύγχρονη τάχα πνευματική ζωή αέ ποιά κατηγορία Ανήκει ; 
Σέ ποιά^κατηγορία άνήκει. άν κοιταχθεί καί άπό τήν άλλη (Απο τήν 
συνειθισμένη) άποψη, δχι δηλ. άπό τήν άποψη Απλώς του τι έδημι- 
ούργησε, άλλά καί τοΰ τί παρέλειψε νά δημιουργήσει ·

Πριν δμως προχωρήσουμε στήν έρευνά μας, ε ναι σκοπ μ , 
ραίτητο ίσως νά προσθέσωμε στά παραπάνω δυό λόγια ακόμη, για 
νά μή νομισθεΐ ίσως, πώς μέ τήν Ανάπτυξη που έγινε υπερβάλλον
ται τάχα οί δυνατότητες τοΰ λόγου, τής λογικής δύναμης της συνεί
δησης καί δτι· καταπστοΰνται καί παραγνωρίζονται οι διαισθητικές 
καί μυστικές είτε δποιες ύπερλογικές δυνάμεις τής ψυχής. Ε vat 
δηλ Αναμφίβολο φυσικά, δτι ή πιστοποίηση τής έκάστοτε ύπαρξης 
τοΰ δέοντος τής συγκεκριμένης πράξης του πνεύματος κατ αποκλει
σμό κάθε άλλης είναι Ασφαλώς έργο καί τών ύπερλογικων δυνάμεων 
μοιάζει, μπορείς νά πεις, κάποιες φορές, σάν πραγματική αποκα- 
λυψη Καί αύτό, γιατί δέν πρόκειται Απλώς γιά τήν αψαχτη και 
Ανεξήγητη «δύναμη τής κρίσης» πού απαιτείται και για τήν πειο
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άπλη λογική υπαγωγή, άλλά γΐά τή δύναμη γιά μιά δημιουργικό
τερη συνθετική προσπάθεια δίχως τήν προϋπόθεση ύπάρχοντος συ
στήματος. για μιά κρίση οχι σάν τις άλλες. 'Όμως καί γιά νά λει
τουργήσουν οι υπερλογικές δυνάμεις τής ψυχής καί γιά νά πραγ- 
κάθΓ°ΐ ή σπ°τελεσμστΐΚή συ^ολή τουζ στήν άντιμετώπιση 
κάθε είδους προβλήματος, χρειάζεται άπαραίτητα κάποια λογική 
τάξη, χρειάζεται ή λογική της παρασκευή. Σαύτή, μπορεί νά πει κα- 
δύν’ υπαοΡΧα ή άλ,ίθεΐα’ πού Ί συμβολή τής ύπερλογικής

υναμης θα επιφερει τήν ένεργεία ύπαρξή της. ’Έτσι ή πρώτη (προ'- 
διαγραψει τα δρια, πού θά κινηθεί ή δεύτερη. Χωρίς τή δεύτερη ή 
πρώτη είναι στείρο»· χωρίς τήν πρώτη ή δεύτερη είναι μάταιη. Γι- 
αυτο ακριβώς και εΐναι ή πρώτη εκείνη πού ζητάμε. Κι’ άν έπιμέ-

^σ0τεΡ° σαύΤή Καί μ0ν° Υΐαύ^ κάνσρε τώρα λόγο, 
αυτό όψείλεται, στό δτι τή δεύτερη ούτε νά τήν έπιδιώξωμε βέβαια 
•Ωστό°υμε θ01' Va 1ταΡσ>Ύείλωμε "Αν.ύπάρχει, έχει καλώς 
Ωστόσο με την έπιτυχία τής πρώτης κάνομε πολύ πειό πιθανό καί 

το φανέρωμα τής δεύτερης, δπως καί άσψαλώς πειό τελεσφόρα τήν 
επέμβασή της. Ψ Η 1

Παρ' δλο πού στό σημείο αύτό τελειώνει βέβαια ή σειρά τών 
σήψεων, πού συνδέεται μέ τό κεντρικό ζήτημα, πού μάς άπασχό- 
ησε ταιριάζει ακόμη ν’ άντιμετωπισθεϊ καί ένα άλλο, δχι βέβαια 

Γαςίτητο «σημσσίσςτΚαί πρ°κύπτει άπ’ τά προηγούμενα, άπα- 
ραιτητο δμως συμπλήρωμά τους καί μέ εξαιρετική πρακτική άξια

Γι είναι δηλ. πού θά φωτίσει τό δρόμο τής σκέψης γζά τήν έκά- 
στοτε κατα δέον θεμελίωση κάθε πράξης τής συνείδησης ; Στό ερώ
τημα αυτό δεν είναι δυνατό βέβαια νά δοθεί άπάντηση έτσι γενικά
"εΪ αλλωστερ0νθ στΠ συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση 

μπορεί να γίνει και οχι να όρισθεϊ γενΙΚά έκ τών προτέρων Είναι 
ζητημα πραγματικό, quaestio facti. Άλλά στήν περίπτωση αύτή 

υτε ή quaestio iuns μπορεί νά διατυπωθεί εύκολα. Μόνο προσπά- 
θεια ίσως μπορεί νά γίνει· καί αύτό θά γίνει. Συστηματικότερα 

μως και αποτελεσματικότερα μπορεί νά γίνει ή άντιμετώπιση τοΰ 
γενικωτερου ζητήματος (γενικότερου ένδιαφέροντος άκριβέστερα) 
της επιλογής ένός τρόπου ζωής τοΰ πνεύματος, ένός είδους συνει
δητής ζωής της έπιστήμης δηλ. τής τέχνης ή τής ήθικής στήν εύρύ- 

ερη της λέξης σημασία, δπως συνήθως στήν πραγματικότητα πα
ρουσιάζεται το πρόβλημα, πρό πάντων στούς νέους, άλλά καί γε
νικά στόν πνευματικό άνθρωπο είτε καί σέ κείνον πού θέλει πού 
αρχίζει καλύτερα νδναι τέτοιος. Κι’ άκόμη σέ κάθε άνθρωπο γε
νικά, γιατί δ καθένας καί τήν δυνατότητα τής πνευματικότητας έχει 
και πρεπει αύτή νάναι ό χαρακτήρας του.— Κι’ άν στήν έποχή μας 

αύτό τό χρέος παραγνωρίζεται κι’ αύτή ή δυνατότης μενει συνήθως 
στείρα, αύτό όψείλεται σέ στενά ιστορικές συνθήκες, και το πιοτερ 
ίσως στό σημερινό οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα διαβίωσης.

Καί πρώτα-πρώτα βέβαια-γιά νά μποΰμε στο ζητημα που ε 
πάμε ν’ άναπτύξωμε, - άπ’ τά προηγούμενα προκύπτει, δτι η επι
λογή αύτή πρέπει νά βασίζεται σέ μιά στάθμιση και σύγκριση κστ 
άξίαν δλων τών δυνατών πράξεων τής συνείδησης είτε ειδικά των 
τρόπων πνευματικής ζωής καί νά άποφσσίζεται, όταν ή "Ρα
μένη πράξη υπερτερεί κατ’ άξίαν κάθε άλλη δυνατή απο τις παρα
λειπόμενες. Άλλά καί πάλι παραμένει άκέραιο σχεδόν το προβλημ , 
γιατί τί εΐναι πού θά κρίνει γιαύτή τήν άνωτερότητα ; Στην περί
πτωση μάλιστα, δπως καί θέτομε πειά τό ζήτημα, πού γίνεται επι
λογή μεταξύ τρόπων ζωής τοΰ πνεύματος, άφου και ό καθένας άπ 
αύτούς δικαιώνεται καί θεμελιώνεται άπό μίαν άξια, που τήν πραγ 
ματοποίησή της επιδιώκει, καί δλες πάλι οι άξιες είναι εξ ίσου 

αξίες, εξ ίσου δηλ. άξιες. _ ,
Καί δέν είναι δυνατό μέ κανένα τρόπο νά θεωρηθεί ή επιλογή 

αύτή πρόβλημα ύποκειμενικό, δπως καμιά φορά χαρακτηρίζεται. Εί
ναι βέβαια ύποκειμενικό, δπως κάθε πρόβλημα, γιατί ή προβ ημα 
τικότης βέβαια εΐναι ίδιότης τοΰ ύποκειμένου καί είναι άδυνατη 
χωρίς αύτό, άλλ’ αύτό δέν σημαίνει, δτι είναι πρόβλημα, που δεν 
έχει τήν άξίωση καί τό δικαίωμα νά κριθεΐ καί νά λυθεί με ένα τρο- 
πο, όχι βέβαια άπόλυτο μέ τή σημασία τής γενικής έφαρμογής και 
ισχύος, άλλά άντικειμενικό καί άπόλυτα άξιο στήν σχετικήν του 
έκταση, στήν άτομικήν του ίσως εφαρμογή.

Άλλά τί θά όδηγήσει στήν άντικειμενική αύτή κρίση, που κάθε 
φορά θά λύει τό πρόβλημα, καί άφοΰ περιοριστούμε σε μια ειδική 
περίπτωσή του, τής έπιλογής μεταξύ τρόπων ζωής του πνεύματος . 
'Ένα ειδικό πρόβλημα, πού παρουσιάζει σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση ένα ώρισμένο είδος πνευματικής ζωής. π. χ. ένα ει
δικό έπιστημονικό πρόβλημα λύεται κατά τή γέννηση τής δη
μιουργικής σχέσης ύποκειμένου καί άντικειμένου, μορφής και ύλης, 
πού βέβαια δέν εΐναι καθόλόυ αύθαίρετη, άλλά σύμφωνη και αρμο
νική μέ τή φύση καί τις συνθήκες τοΰ άντικειμένου. Εκεί δμως είναι 
δεδομένα καί ώρισμένα καί τό διαμορφωτέο άντικειμενο και ό τρο- 
πΟς τής ζωής τοΰ πνεύματος καί συνεπώς τής διαμόρφωσης του. 
Τώρα δμως. στήν άποψη μάλιστα, πού άντιμετωπίζομε το ζητημα, 
δεν ύπάρχουν οί ίδιες προϋποθέσεις. Γιατί τώρα τό ζητούμενο ακρι
βώς είναι τό είδος, ό τρόπος τής ζωής τοΰ πνεύματος. Οσο για το 
άντικειμενο, τό δυνατό άντικειμενο δποιου τρόπου, τό εμμεσο αντί- 
κ.(μενο ίρευνας μ« οτδ αημεϊο «δ,δ. είνα, χδσο γεν,κδ «κόμη
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■καί τόσο άόριστο, άφοΰ σαν τέτοιο δέν μπορεί νά έννοηθεϊ παρά τό 
• άμορφο γενικά, τό άπειρο, ώστε και αύτό δέν πρόκειται νά μάς πα
ράσχει καμμιά βοήθεια.

Καί δμως, άφοΰ στό γενικό αύτό πρόβλημα κάθε στοχαστή πρέ
πει νά δοθεί άπάντηση μέ λογική συνέπεια—λόγον διδόναι—ύπεύθυνα 
καί ελεύθερα, μακρυά άπό κάθε τυχαία σύμπτωση εϊτε άλογη κλί
ση, εΐναι φανερό, πώς μόνομέ τό άντικείμενο, όποιο καί νάναι, μπο
ρεί νά εύρεθεΐ ή δέουσα άπάντηση. Πρέπει λοιπόν νά γίνει ικανό τό 
αντικείμενο γιαύτή τή συμβολή. ('Όπως δηλ. τό άντικείμενο τό ένο- 

•οΰμε πάντα σάν δραμα τοΰ ύποκειμένου, πρέπει καί μπορεί τό ύπο- 
• κείμενο νά διαμορφώσει τό όραμά του μέ άλλο τρόπο, άπό άλλην 
άποψη, ώστε νά γίνει πράγματι ικανό νά μάς βοηθήσει στήν άντι- 
μετώπιση τοΰ προβλήματος πού μάς άπασχολεϊ).

Καί πράγματι άπ’ τή στιγμή, πού θά σκεφθοΰμε, πώς ή ζωή τοΰ 
πνεύματος γίνεται πάντα μέσα στήν ιστορία καί συνεπώς έχει πάν
τα ιστορική συνέχεια, τότε τό άντικείμενο, γιά τό όποιο μιλούσαμε 
προηγουμένως, έμφανίζεται σάν τίποτε άλλο παρά μιά φάση σέ μιά 

•δεδομένη στιγμή τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι καί έτσι παίρνει μιά συγ
κεκριμένη μορφή, πού μπορεί νά χρησιμεύσει ώς άφετηρία καί βάση 
γιά τήν εύρεση τής άπάντησης στό πρόβλημά μας.

Καταλήξαμε λοιπόν στό συμπέρασμα, πώς άφετηρία πάντα πρέ
πει νάχωμε τή σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα. Παίρνομε δέ 
αύτή τήν έννοια στήν ευρύτερη δυνατή σημασία της. "Οπως τήν 
εννοούμε δηλ. περιλαμβάνει καί τό σύγχρονο οικονομικό καί κοι
νωνικό πρόβλημα π.χ. καί κατ’ έξοχήν φυσικά, καί τίς ειδήσεις άκό
μη, πού έχομε γιά περασμένους παληούς πολιτισμούς, καί μάλιστα 
καί μέ τή θετική καί τήν άρνητική τους όψη, λ.χ. οί άδιάβαστες έπι- 
γραφές. Καί γιά νά προχωρήσωμε πειό πέρα άπ' τό συμπέρασμα 
αύτό, θ’ άποτολμήσωμε καί μιάν άλλη διαπίστωση. Νομίζω δηλ. 
δτι τό δέον τής διαμόρφωσης τοΰ άντικειμένου παρουσιάζεται στό 
ύποκείμενο πολύ πειό έντονο, δποιες φορές συμβαίνει τό άντι- 
κείμενο νά εΐναι ήδη διαμορφωμένο, άλλά μέ μορφή άρνητικά 
άναφερόμενη στήν ίδέα, άντίθετα δηλ. πρός τό δέον, παρά δταν εΐ
ναι έντελώς άμόρφωτο. Καί έτσι π.χ. έξηγεΤται κάπως ή παροιμιώ- 
δης καί πρωτοφανής γιά έπιστημονική άνακάλυψη προσήλωση τοΰ 
Γαλιλαίου στήν άλήθεια του καί τό περίφημο e pur si muove.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τά λεχθέντα οί συνθήκες τής έποχής εΐναι 
πού κάθε φορά ύπαγορεύουν τό δέον τής κατεύθυνσης τοΰ πνεύμα
τος καί πού χαράζουν στό πνευματικό άνθρωπο τό δρόμο, πού έχει 
χρέος ν’ άκολουθήσει. Καί αύτό φυσικά καί σήμερα· καί κατ’ έξοχήν 
μάλιστα σήμερα, πού εΐναι καί μόνο του φανερό. Στις ήμέρες μας ή 

ζωή βέβαια σφύζει μέ καταπληκτικά γοργό ρυθμό καί ξεχωρίζει άπό 
•κάθε άλλη. "Αλλοτε έπρεπε νά μελετήσει κανείς τήν έποχή του. Σή' 
μέρα άποκαλύπτεται σχεδόν μόνη της. "Αλλοτε τό άτομο δημιουρ
γούσε τά προβλήματά του. Σήμερα τά προβλήματα τής έποχής—τά 
θεωρούμενα τούλάχιστον — διασαλπίζονται καί διατυμπανίζονται 
Καί εΐναι άκόμη σήμερα τόσο έκδηλη ή άντίθετα πρός τό δέον δια
μόρφωση τόσων πραγμάτων! Σήμερα εΐναι ή κοινωνία καί τυπικά 
καί πιό έντονα παρά ποτέ τό «παρακλητικόν τής διανοίας».

‘Ωστόσο αύτό άναφέρεται έντελώς παρενθετικά. Σκοπός τής 
αειράς αύτής τών σκέψεων είναι νά παρουσιάσει ένα έρώτημα πού 
ποτέ σχεδόν δέν τίθεται, καί ν’ άναπτύξει τό λόγο πού έπιβάλλει τή 
Όέση του. Καί νομίζω, πώς αύτό εΐναι άρκετό. "Αν έγινε προσπά
θεια γιά νά δοθεί μιά άπάντηση εϊτε γιά νά ύποδειχθεΐ ό δρόμος γιά < 
τήν άπάντηση,έγινε τό πιότερο ’ίσως γιά νά άνοιχθεϊ ό δρόμος σέ 
μιά συζήτηση, πού φυσικά θά είμαι έξαιρετικά εύχαριστημένος, άν 
γίνουν αφορμή οί σκέψεις αύτές νά δημιουργηθεϊ. Πάντως εΐναι, νο
μίζω, ή μόνη δυνατή απάντησή.'Η δποια άκαμψία της εϊτε οί έλλεί- 
•ψεις, πού παρουσιάζει στό σημείο, πού θέλησε νά σταθεί, έλπίζω 

μέ τήν συζήτηση ϊσως νά λείψουν.ΚΩΝΣΤ. I ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
.»

_ “IAEA,, το μ οχ ·ι γΠεριομκο ιδχλ.·
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HI. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ: Ανθολογία (1708—1933)

κενό'ΑλλάΖ^ ·Α^0λ0γί"ς τοδ/· Άποστολίδη δέ συμπληρώνει μονάνα ένα- 

κάποιο τέρμα σΤμΤάν Χ/ιψη” πού ' ^δ “|ΐ?σημείθ)ϊου· Γι“* άσφαλώς δίνε,.
, at μιαν εΛΛειψη που συνοδευόταν άπό τήν άκαταπτΓί«.'«

λογηϊη^Γ^ μέΖ<?ι τή στιγμή αύτή νά έκδώσουνΠνθί
eoC;^a\?aX„z^EX θΓχσι γνωστό> δυό ^·

σκοπό νά τά περισώσουν,-καί τις άλλες "ον^ί^™ πΟι^ατα οπ0ιαδ™°τε, θέ τά- 
Ανθολόγου. Υπάρχουν καί τών δυό λογών τέτοιες πρ^πάθΓ*  *“™laV έπιλο^ τού 
στό άμορφο στάδιο τής προσπάθειας Πολλέ' εϊνα ' t π°υ?μως "“θάμειναν

7 οψη μας αύτή τή στιγμή, όπως λ.χ. τήν Ανθολογία τοΰ Σκόκουτής 
δας· της Αμερικής, τοΰ περιοδικού «Πολιτισμό'-» τοΰ Tnw ' ’ ι? Ατλ“ντι’ 
σταντινίδη, τοΰ Κοκκινάκη, τοΰ Σιδέρη τοΰ' 'Αον ΤαΥκοπουλ°ν· «>« Κ'·>ν
τοΰ Παράσχου, τοΰ Αύλωνίτη, κι’ άλες Βέβαϊ - Η^^’
ειδικευμένες, χωρίς γενικότερη αξίωση. Όμω- όλες σ^ούν’ 
τήν επιμονή. ’ ς στερούνται το σύστημα κα»

Αντίθετα πρός κάθε άλλη προσπάθεια ή 'Ανθολογία τοΰ κ Άποστοί'Α - 
πρώτη αυτή, με κάποια γοητεία επιμελημένης έργασίας, έχει σύσX ‘ 
θολόί’οΓΖ αύτοπεποίθτΓσΐ Για,Γ " °1 ^ενέστεΧάν-’

αύτή τοΰ ανθολόγου, πού συγκεντρώνει W’’ “ύτοπεποίθΊση 
τόλμη. Ή τόλμη αύτή γίνεται Αμε?σως σ’ όλ οικοδομής του μέ
σουμε τις σελίδες τής Ανθολογίας. Δέν περιορί^ΖδΖ^ποστολϊ’ 
ονόματα τών ποιητών — ποάνιια «ηό ΛΑ ”· - 7 ποστολιδης στα γνωστά
ta,BISta„ δχόϊΖ. **’ ίΛ>υ, .... Πά.
ίφημ,ρίδω.-χά», Λ,ί,η,α \,ν 'ί·»ίϋ„',"·ά ””,’ “''■θδ““ν· ψ“>«! 
ήταν αύιός ό σκοπός του Oita ί·ύτ·η« ' fe * 1 α πρωτοτυπήσει, γιατί δέντου. Δέ δίστασε νά σίμπερ^βει Από τ , “ύΐή *

ποιητών μας χωρίς νά κινδυνεύει νά θεωρ^θεΤ ώς“ προχωθολόγος “θ?ωρΐσμένων 
να π ιρουσιασει άννωητη τ(>πυΑ«'χ * ’ “ Χε ρολογος. Ούτε δίστασε
.ή. Τί,.,.£ „,™,“ »‘=ί’1»» -

μπορούσανε νά προληφτοΰνε. Στά προτερήματά rrJT'" eU”W/‘“T“ πού Γσω« **
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“”="'.==;“^~=;ΐΒ;=ΞίΞ
™, ,νοερών -> .τ~ < μ “ .Ζ ή 4*  -

ή W«.«V. >«>« μ«1' W 1 £ ( «ξη, δίν iz,ή ,ρ.ν.λ.,.χή

Χθζχ» ζζζζζζζΧΖζΧ
περιοριζόταν στήν ανθολόγηση μικρών χρονικών παρέχεις δοο δταν κλεϊς
θωμά δταν ανθολογείς ποιήματα μικρών περιόδων και τMQ %ς

, , -Γ.ΐι.λ διακοσίων εικοσιπενιε χρόνων, «ucvv rμέσα στην εργασία του τον π I , αίφνης. Κ(χ( „τη
ενιαίο, συμπαγή τοσο, ώστε δίπλα στο Βενεριο να ν
μορφή, ό κ. Άποστολίδη; δέν άφησε καμμια τεχνοτρ ι , νεοελληνική ποί-

'Jhiwh. ’» ““ *““!«” ”ύ ~ " ’Τ’"ΞX. Λ;Vim*
ηση έκπροσωπεϊται σ’ ολους τους κρουνούς της. μουσικό ρυθ*
Uta»,. ·Ο». ««. «Λ. μ°”“Χ ' »Ζ »««■
,.Β„ I»,. ,ή Μχ»,., ™ Α*Χ  , X « ..wU,
τής ’Ανθολογίας του είναι η δημοτική. Το διακρίνουμε αυν υ ’ - 9α-
εκλογή πού κάνει τών στίχων τής δημοτικής. "Ομως ενα ' ύπθβολή στόν άνα-
ρεύουσας δέν τό παράλειψε, φτάνει αυτό νασκει καποια 1 1 άναγνώ-
γνώστη. Πίστεψε Ακόμα καί σέ κάτι άλλο, πολύ “ξι0πρ°^ χ? J ποί πού κατά 
ριση ώρνσμένων ποιημάτων. Υπάρχουνε ποιήματα «τη νεοελλην κη π η 
κοΛ δμολογία συγκίνησαν. Γι’ «ύτά τά -^^v Τκ.^ΖτοΙδης φύλαξε 
δέχεται μιά εύρύτερη συνείδηση η ψυχή των κολλώ' ο κ έκφρ(ίζουνε τά ποι- 
θέση. Επίσης κανένας περιορισμός στήν άποψη τωα

Ζ ta ΖΖΧ %....»™ ■>-» »«·ym" "Χ· 

πό>ς είναι ανθολόγος ποιημάτων κι’ όχι άνθολογος 1δΕω',· . άδικ( κα1
-Χως

νφ Θά μπορούσε νά συλΙογέΓό Πα'

Παλαμά. Μού φαίνεται πως η τέτοια αποσπασματική ίπιτετραμμένο βέβαια
γνώστη τής ’Ανθολογίας τή συγκίνηση που αναζητάει. Ε ™ Q . Ρ

έναην άνθολόγο νά παραθέτει πού^Χρχετ λό-

λέ: φορές μονόστιχα, δπως καίει ο χ σχ{)ν Παλαμα. -Επίσης παρα-
Χουδιων «

Τυ,τάλδος αίφνης παρουσιάζεται με δυο ποιήματα δ μ, θέση χη?

•Ολόκληρη σειρά 'ποιότητας τραγούδια άντιπροσωπεύον-
στήν Ανθολογία, αφού άλλο, ,με
τπι, δπως είναι ο εξωφρενικός Ορεσιης s στό σημείο αύτό, δ
τών μωρόπ’.ηχ«ον νέων ποιητών. Ούτε μπορε, ,
.,ρόΖί ,«» -O^™· " X™X’J a,’„8. ·Ο

ή ·Λν».Χ«γΙμ πρί.» 'Ζ,””μΪΖν»δ.°ό“”'κ1έ«, Ρ.ν«.βήί, » Γ· Π..«ά«4«. » 
X XU XXvta»«-■».1 -*«·■  τ-’’"'”"·-
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*«^«.· ί π-u, «χ»., 
Γιατί πολλοί άηό τ»ί*  ιίτί,ι.Χovnur "‘^°'ηί . χα_ι Κ'λϊδΡ'λλλοΐίνε καί ό/.ιοκίλοονο 
«α:, Μ ίγ,Ζό,ΓΧ”’Τ, “ S" W**.**  - W Α· 

κτη αυστηρότητα. Γιατί άλλοίαονη ” ’ ulf* ata πρεπει να διαλέγωνται μ’ άμείλι- 
τίς μιμήσεις ή τούς καπνούς τών νέωΤΐ “"ΥσζζΤ “ν^°λογ,οΰΡβ »’1? συμπτώσεις ή 
ό κ. Άποστολίδης δέ φρόντισε νά παοο,,η ή * όΛ σ(Γαλμα βρίσκουμε στά δτι 
τών. Λυτό θά ήταν εύκολο άν έπει 1 °8-1 “ Ιην ΙΓροσ<ηπι*ότήτα  τών ποιη
τικότερων τραγών τωΓθά^ Απάνθισμα τών χαρακτηρ .
V™ Ζ±εσΖΤ7 ά μ:· νά έντομο βιογρα.

πίνακα τών περιεχομένων έστω Καί τή "° τ,υς,π°ιητες xifc ’Ανθολογίας, στον 
σει ό αναγνώστης, άπό τήνΐΤε.υ,ΰ - δέ μπ0(?ίϊ ν* ά^™πι-

ται σάν κάπως νά παρασύρεται ό κ. ’Αποirt Τί-)/ ΐ’^'γνζ· ,,. ζ ί »

j*  «α"..λ..ώ'™Ζ'"ΐίη:7ΐ! X

Ζ·«sr-« χ :Χα:
την Παλατινή 'Ελληνική Άνθοληνί^ ' ’s ι ? ’ Α^αλω5 είναι> υστερ’ από
« «.I χΐΐτ,, Ιπα,α™,’ νααά».... Κλ„ ,ήν

ματα 300 ποιητών ή ·Ανθολην.'« .. Δ ον Κε<Ραλα, εχει 4500 επιγράμ- «ο» 81, ά„.^· „01ί,,^,· Χ ”>ϊ. σί "*w  «..η,.χτΧί'Ζ

X ~ *

1 »4..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ: ΞΥΔΗΧ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΡΙΩΤΗ: Η θ,μίΐ,. Τ™χη 1 «αί ,.

« Μ Ν.·
ήΛιχή δίίναμη Ιμα^,αμέ,η κ„: . ■ ο?™™ 'Τ *εϋ®αην,κων ΐμαμμά,ων χαί μ,ά..<ί ,.«« «Χ·„ ΖμΤ,χχ“2”"°; τ·"* «—*·  r·*  * «4- χαί γιά τό arates« μ.;„μ, ,ής JM6o! ’ γλώ °” ’J’’"’*’ "Κ λ»ϊ»··χ,ία5 μ„ς 
όταν έκδόθηκε τό δράμα του ή «Ροδόπη» ποο-ένυ’ πρ“'οχυπ“ ιατρικά έργα- 
πνευματικούς κύκλους τής έποχής-μέ άρθοα κι ’ ^“ηρη συγκίνι1σΊ στούς 
είδους φιλολογικ ί σημειώματα καί ποό ° Γ ™“μΡ“χ°*°Υ^  μέ κάθε 
τεχνικά μεταφράσματαΣ7σων ά-στουσν ^ά’ Ασυνείδητα καί καλλι-
■φωσε ό Ποριώτης ένα έογο πνευπσν ρϊημαχων Γ0® παγκοσμίου Οίστρου διαμόρ- 
δείχνει καί άπό μιάν άλλη πλευρά τις ζωτικές' άνάγκες καΡπ^™™ Ζ“1 ,ώραϊο πού 
μιας λογοτεχνίας καθώς πορεύεται ίό δοόιιο τΰ<- 8 πνευματικές λαχτάρες
ποΓήΖ’τανή Ζαώίίτή"-’’ σΪνΪδησηΐ

8 «Λ V6««. δ -
,αΦΟαβϊής ,ήί ν,οελΧην,χήί Χοϊ®»Χ»»<- ΖΖόν qxww^w; πνενμαηχίς δάοχο.

σέ μιά λογοτεχνία-καθώς εΙναΡ ή δική μας. Όσο πιο συστηματική κ^ π 

έκπληρώνουνται oi μεταφραστικές ιστορικού περιοδι-

τικισμού. Άπό κει θά μπορέσετε νά "“«^Χ^μούιστί τοΰ εύσυνείδη- 

δράση τοΰ σοφού λογιου, τοΰ { γνωστί) φνλολογική καί λογοτεχνική
του και ζωντανού μετάφραση·)· Μεχρ ΐμ δ ~ τραβήξει ακόμη μα-
του εργασία ξεπερνά τούς είκοσι τόμους και ^-εται πως θα τρα

κρυά. Μάς τό δείχνει αύτό προβάλλει και τό
πρωτοτυπία εγκαινίασε ο Ποριώτης. μ ζ παράδειγμα
πρόσωπο του πνεματικου , εργάτη προσφερον αςn· τής άλήθειι- 
θαυμαστής αφοσίωσης στην αγαπη και την εξυπηρ «Νουμά’ πού
•ο Ποριώτης άν καί άνήκει στήν παλαιμαχη και δοξασμένη γράμμ„,„
δημιούργησε τή νεοελληνική λογοτεχνία^ν Χ^^κή θί,ρη καί
δπως πολλοί-άλλοι σύντροφοι του. Συνεχ.ζειδ^ση μ ,ξ^
ζωτικότητα καί δέν άφίνει μήτε μιά μέρα, μήτε μιά ωρ“ " συζητώντας μέ δλους 
„ίς Βιβλιοθήκες, ξεσκαλίζοντας λεξικά κ’ έρευνωντα..πήγε., <Αν()ί.
ακούραστα, λύοντας απορίες, "^“νζύ^ζής φιλολογικής έπιστήμης. Τό
γεται πρόθυμα και με σοφή ευκολία κπλωσύνη, καί στά μάτια του
πρόσωπό του φωτίζεται άπό μια ευγενική, Ρια , 5-ωτικότητα ένός έμπνευομέ- 

νου ανθρώπου που άλλο δεν εχει στό νου τ ρ σήμερα περιφρο-
μας καί νά τή συστηματοποιήσει φιλολογικά. Η παληα γένια π
νοΰμε δέ μάς έδωσε μόνο ταλέντα μά και συνειδήσεις. χά

Συνεχίζοντας λοιπόν ό Ποριώτης δ^στή κρ’ση, έγ-
βιβλίο καί τό περιοδικό σαν εμπορικά είδη ρ μεταφράσεων πού δίχως άμ·
καινίασε μιά νέα και πρωτότυπη απο κ R ννωστό τί σημαίνει στήν
φιβολία πρέπει νά θεωρηθεί , σ. νυφσσμένα μέ τήν
Ελλάδα μεταφραστής, μετάφραση, κυνική περιφρόνηση π.ός στον
πνευματική άσυνειδησία, τήν αγραμματοσύνη, δημιουργία καί μιά κάθαρση,
αναγνώστη. Ή έργασία τοΰ Ποριώτη είναι ^ί, ΓθεΧκΧ έργων πού είχε άρχ- 
Ποιος δέ θυμάται τή σειρά των μεταφράσεων ξ άοιστουργηματική μετάφραση
σει παλαιότερα %Πθ?^ΐη? Μ^ηνήΓ’οδ Μαίτερλιγκ ; Κάτι παρόμοιο έπι- 
τής Σαλώμης του Ουαιλδ και της Μγ η Α1(11<λ_£>, πο{, Jvai μαζύ —τι πρω 
χειρεϊ καί σήμερα μέ τήν περιοδική έκδοση τη < ) ύιόϊεχο καί πού σέ
τότυπος αλήθεια συνδυασμόςτεύχος περιοδικού και βιβλιο^υτο
κάθε τεύχος μάς προσφέρει μεταφρασμένο ενα "«Θυμέλης» δοκιμάζει τή 
άναλάβει ό ίδιος τό τύπωμα και την εκ^οση τη λθιπί>ν νά τον(σω τήγ έξαιρε-
πσάνια ημρά τής έκδοτικής ελευθερίας, εν ε , ΑΟνάνωση καί αισθητική διάταξη 
τική έπιμέλεια καί τήν πρωτοτύπησε ο ,α τυπογρα . , ,ρροντιομένα, έόπα-
τής «Θυμέλης». "Ολα είναι βαλμένα με ταςη και | . ιατρική διάταξη, τά εΐκο-
ρουσίαστα δλα, τά ε ^^νΖσκίτσ" πούδΧοσμούνε τόσο χαραχτηριοτικά τά περι- 
νανραφιμμιτα και τα καλλιτεχνικά σκιτ παοαμικοή λεπτομέρεια, προδι-
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πού επιμένει μέ κάθε θυσία νά τήν ανυψώσει σέ θέση τέχνης καί διδασκαλίας αισθη
τικής. Μά έκεϊνο πού πρέπει άπάνου απ’ δλα νά σημειωθεί, εκείνο πού χαραχτηρίζει 
κυρκότατα τήν προσωπικότητα τοΰ Ποριώτη σέ μιά συνθετική της έκδήλωση είναι τό 
μεταφραστικό του δαιμόνιο, επιστήμη καί τέχνη, ποίηση καί σοφία, βαθειά κατα
νόηση τοΰ θεατρικού λόγου και απόλυτη κατανόηση τοΰ ψυχολογικού μηχανισμού τής 
δημοτικής, καί ακόμη κάτι πιό πολύ, τής λαϊκής γλώσσας. Ώς τώρα στά δυό πρώτα 
τεύχη τής «Θυμέλης» μάς έδωσε μεταφρασμένα δυό θεατρικά έργα, τήν «Κόρη τοΰ 
Γιόριου» τού Δ’ Άνούτσιου, καί τή Σαιξπειρική κωμωδία «Άλλ*  άντ’ άλλων». Είναι 
καί οί δυό μεταφράσεις απόλυτα δημιουργικές καί απόλυτα ευσυνείδητες καί λογο
τεχνικές καί πραγματοποιηθήκανε δίχως κανένα συμβιβασμό μέ τίς_ γνωστές νεοελλη
νικές ευκολίες, πού στόν βωμό τους θυσιάζόυνται πάντα όλες οί αρετές τών-ξένων έρ
γων. Ειναι καί οί δυό μεταφράσεις αποχτήματα τής ορθόδοξης δημοτικής γλώσσας 
καί τοΰ νεοελληνικού θεάτρου καί ζωντανά επιχειρήματα γιά όσους άκόμη φαντάζουν- 
ται πώς ή γλώσσα τής κυρίας Άργυροπούλου καί τού Καβάφη κ«ιΙ τού κ. Κύρου πρέ
πει νά είναι ή γλιόσσα τής λογοτεχνίας μας γιά νά άποχτήσουμε λογοτεχνία ! Στήν 
πριδτη μετάφραση, πού έμεινε πιστή στούς ρυθμούς καί στά μέτρα τού πρωτότυπου, 
ό Ποριώτης ξεδιπλώνει δλες τίς πτυχές τής λεπτής, υπομονετικής καί σοφής του τέχνης. 
Στή μετάφραση τής Σαιξπηρικής κωμωδίας εμπνευσμένα μετάγγισε δλη τήν ποιητική 
του δύναμη καί άποκάλιψε τό αφομοιωτικό του δαιμόνιο πού είχε τήν έκπληκτική 
ικανότητα νά μεταφέρει στήν πιό καθαρή δημοτική γλώσσα ένα τόσο δύσκολο, τόσο 
μακρινό καί περίτεχνο έργο. Δέν είμαι σέ θέση νά σχολιάσω τίς μεταφράσεις αυτές 
άπό /.άθε μεριά τους, μά καθώς μέ συνέπαιρνε ή πολύπλοκη καί ζουμερή ευθυμία τών 
Σαιξπειρικών παρεξηγήσεων πού δέν είναι μόνο μιά σειρά κωμικών γεγονότων καλο- 
σκαρωμένων μά κι’ ένα μεφιστοφελικό ξετύλιγμα εφιαλτικού ονείρου, στοχαζόμουν πιός 
δ Ποριοιτης φυσώντας πνοή σέ δλα του τά σύνεργα κατόρθωσε νά μεταφέρει στή 
στή γλώσσα μας οργανικά τήν τόσο δύσκολη στό πνεύμα της, στά χοντρά καί τοπικά 
της αστεία, στά διφορούμενα καί σοφά καλαμπούρια τής, καί στή ν; ψυχολογική περι
πλοκή της, κωμωδία, δπως κατορθτόσει κανείς νά κρατήσει ακέριο καί άθιχτο ένα λε
πτό καί εύκολοχάλαστο αντικείμενο σέ μιά πάρα πολύ δύσκολη καί ακροβατική- ϊσορ 
ροπία. Φαντάζεται κανείς πόσες δυσκολίες θά έπρεπε νά νικήσει ό Ποριώτης γιά νά 
ολοκληρώσει τή μετάφρασή του δίχως νά καταστρέψει τό πρωτότυπο καί τί σοφός 
γνώστης θά είναι τής γλώσσας μας, σέ δλα της τά καθέκαστα, καί σέ κάθε της λεπτή 
Ψ’*Ζ ική απόχρωση, γιά νσ βρίσκει πάντα τήν ανάλογη ζωντανή’καί θεατρική έκφραση 
πού αντιστοιχεί σέ ώρισμένα, δύσκολα, πολυσύνθετα καί κάποτε πολυερμήνευτα σημεία 
τοΰ πρωτοτύπου.

MIX\ΗΛ ΑΘΗΝΑΙΟΥ: Ποιήματα.

Δεκατέσσερα μικρά στιχουργήματα, σάν κι*  αύτά πού κυκλοφόρησε ένας νέος μου
σόληπτος δ Μιχαήλ ’Αθηναίος, μπορεί νά σημαίνουνε κάποτε δχι μόνο μιά δειλή αρχή 
καί μιά φροντισμένη προσπάθεια μά κι*  ένα δοξασμένο τέλος. Μά τέτοιου είδους θαύ
ματα είναι σπάνια. Έγώ θά προτιμούσα νά είχα στά χέρια μου μιά δλόκληρη'συλλογή 
τοαγουδιών τοΰ ’Αθηναίου. Είμαι βέβαιος πώς τότε θά ξεχώριζα δεκατέσσερα ή καί 
πιό πολλά ποιήματα ωραία καί δυνατά καί άξια νά διεκδικήσόυνε γιά τόν πλάστη τους 
τόν τίτλο τού ποιητή. Γιατί άι’ όσα μά; άφίνει νά εννοήσουμε καί νά διαισθανθούμε 
καθώς διαβάζουμε κάποιες στροφές διαπερασμένες άπό τόν ρυθμό μιας δυνατής καί 
διαλεγμένης αισθητικής συγκίνησης, καθώς σταματούμε σέ στίχους αυτόνομους κα^ 
γιομάτους νόημα ποιητικό, μάς Επιτρέπει ό ’Αθηναίος νά υποθέσουμε πώς είναι άρμα-

_________ -—-’ , , · άνή'

«χ™
ουχπ διάθεση *« ι ξ» “ζθζ,,ι χπλ» σι^Λ^τημένο σϊιΧ”> η καφορίίουνε τή δια-

. άγάπη του ποδς τον «Οτω ποιητικών πρόβλημα »Εχει ενα κύριο προτέ-
- -

τήρησή μ®»"-·. ' , & βελούδινη τήν ώρα

«>· K-r''X: ««ι, ·Ί·» "·■>·'

< '· · · *·  * \ ·7·.· λ“,ά κ“
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Ξένοι γιά τήν ‘Ελλάδα.

* «-*  « * .·α?ο-
του άπό τήν 'Ελλάδα, άπό τις όποιες e&nunn’ W Candi<le τις εντυπώσεις:
Στις λίγες αύτές σημειώσεις βλέπει κάνε c π™α\α™°™°μ“™ τά ά^ναϊκά φύλλα

... ,Ϊ^ΛΪϊ* ’’4 * Μ
w= Τ' : ■'*· ’* ’*Ι«ί n„raill; Ιχολ,άζ(ι . «”* ">'/» «~1«ϊη «««««ί«η«,, „s t8.„ „ϋ

·ή. ,, Ζο«”.« Χ’Γ ”?*■'  ° Κ"Οί ”! AW'”»· Σ-

■ήν Ilf, mm m„is ’μΐ rt °”' "*  *' fc δ”«
ανακαλύπτει». επισκέπτεται κάνεις τήν 'Ελλάδα, τήν

»-.·»·**  >* »™-. α ».·
χαδώς καί γιά τις έλλείψεις τής γαλλικής ° φιλοξενία Τ0υ *·*  λ -,-
θεωρεί τούς νεωτέρους Έλληνες άδιΤ^μβνους πο“ς°™ν '°™ μας· ToC™. επειδή 
ΥΟαφουν περί Ελλάδος, τού; ξεχνούν Τό Χθ' ■ ™ <σέ δ’Μ

~,ό”” ·<«’»»· ®-65 Λ

νιατι η ελληνική κυβέρνηση άμελεΐ φανερά νά ΣιΖΤλλει^ ™™ ?***  “θ'” 
τα οποία διαθέτει άπό τουριστικής άπΐ^Χ. β*μ·Τβλλευ<Μ ™

Ο Σικελιανός.

τ*~?> "«νήντα χιλιάδες καί θαυμάζει πώς μέτόσο πλήθο'' δ Υπ1°λθγΐξει τούς θεατέ« ®έ ««· 
Χολογία: «καθένας τους είχε κρατήσει τήν άνεξίρ,ησΓτ  ̂Τκ^^'

wt;dcx.,4 X;

ι * Λ Χλ/ϊλπ Αλλά νά συλλάβει jAtct οτιγμ^1 · · · αύτό δέν αποβλέπει νά φέρει στη σκηντ|^μι δ® ’ , ά Κα; πσραδίδε( τό ρόδο 
τή στιγμή όπου δ Όρφεύς παρουσιάζεται για τελευτάι φ
στούς «ορφανούς». . «σιτικός τοϋ Mercure de France

Ϊ.4 «α».μο »s .““ubigia) ό ό«.ι« Λ .-W?'

Εοβιεειχή άγεογή.

•Η «Ίσβέστια» τής Μόσχας δημοσιεύει ενα^ρθ

σύγχρονες κατευθύνσεις της f ωτικών τάσεων τής αγωγής καί τής Αγνοιας 
μέ μεγάλη δριμύτητα ενάντιον τωνθαφ ένδιαφέρουσες

3 -to”·*·*»'-«Παρακολουθήσαμε μια φορά μια,Χβάσματα τών παι- 
μέ τά παιδιά τοϋ 29ου σχο ειου° συ έδιάβαζαν μ<=
διών, περιεστρεφετο γύρω σταβιβλ μ. ένερνηΤικοτητα. με

Τήν Άννα Καρεν'ιν τοΰ Τολστόη, π.χ. την είχα

’ά *5  ~·« β ,ή,
^,7κ" ** ”4"’

Καί ειλικρινέστατα ελυπηθηκαμε τους Ο ’ . έΟΥατικός, καταδικάσθηκε

*

-ά -«.ι,... vs":.
καστές, υστέρα άπό ένα τέτοιο ρεζιλίκι μπροσ 
πάρτε το' έγώ δέ θά τό κρατήσω κοντά μου».

Καί ηοολετααιακ^ονοτεχνία.

5«... -
Κοι τών ΕΣΣΔ ευχαριστημένοι, κι ας παρο άνθρώπινσ
ιρορίες καί οί στατιστικές. Βρίσκουν πως οίκοτορία». Έτσι, ή Ρωσία πα-
ένδιαφέρον, πολύ λίγος έρωτας, και η ύνσε0>ς άηό τά έργα αύτά καί έπιστρο 

τάάΧΓκ7“ά'*Χ· ’^ τά ^10τ°βή,Μ“β·

Ένα άρθρο Βέλγου κομμουνιστή, του Πέτρου
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μέ τά Ιδια λόγια, πώς τά βιβλία πού κινούνται στις έργατικές β.Βλ.ηΑίν τ
τρεις σωματοφύλακες, καί «ό υποκόμης τής Βραζελώνης. Τήν^ on‘ <0‘ 
βρίσκει κι" αυτός στό γεγονός δτι ή όνηι.„?Α ° ?5 ' «Φ°Ρμη του κακού
έντελώδ τόν ανθρώπινο παράγοντα > " ‘^ολ»“θΐακή λογοτεχνία άμελεί

Γνώμες γιά τδ Μαρξιαμό :

θεωρία κοινωνικής έπαναΖίάΧς nSpi'”’QTeQ0 μισον πολιτικής δράσεως παρά

Η. de Man
Νεκρολογίες

•μείνε, τοσο Χτόστή Λ δέν θά
έπαιξε πρώτα σΧ™πά^ “ " συγΥ^1*0 τΟυ δσο άπό τδ ρόλο πού
κήρυξή του ΕίρηΤόφΤο άπΓ βπ°’Ρ0ΛΊ,5 Τθδ Μεγάλου Πολέμου καί κατόπιν στήν 
τερ Jv τής «^ς^Γ19Η v‘^ &ζ
Σεράγεβο. «Ακόίη καί τί τελεί ή
..ανία γιά τό σελσΓό τϋς ^ΓΥρ-φ° °*  4 ΑύγοΑ”°υ 1914 Γερ-

•άλλά νά άποτρέΧι τόνπόλε^ ’?S-° ε?θτητθς’ εΤχε δχι νό «^^ει, 
στάξει σάνϊναν ϊπόΐύ κυ» Λ ™ '? ΗΟιραϊα τόν παρου-

Ό Γά?λο- σοο λ ’ ’ ®ι ιεΟ°υς συντελεσιας τής κηρύξεως τού πολέμου εκείνου·
•του του ^ί^ζ^δοΧ05 ”*
μέ τή δρ^Ττού ζΖέςκ - " "P‘V &*>  ™ ^άλο -λεμο,
πρωτεύουσες άλλοι Λοοδοι r‘ *“V, είχαν ύπά^81 ατ1’' “λλες ευρωπαϊκές

-ό, Γη^Ϊ^ “iZt t0l’’°°.iaXl·
- »>.>λ - ·’*“>·

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

δημητριος βερναρδακης
Τά μετεπανασιαΧ;

πνευματικούς ανθρώπους που μπορεσ ·= Ούγνρονη ζωή. Τόση σοφία καί τόση 
καί νά προεκπαθοΰν " ^^«λήθηκε στόν κατήφορο τής

•δουλιά μιας σειράς απο μεγάλους επ ηδικα(ωσή Τ0υς. Ό Δημή-

“<γ»“
δ’τι δλοκλ’,(ίωσε και προγμ,ίτω<’ε π?·6°ιη·Με·

νει ή επαγγελία του, - ΫΕϋε).ληνικής φιλολογικής έπι-^^νν^ί έπί πλέον-τό

τ.,Χρο Λ τύπος τού πνευματ.κοΰ «^= έ

Ή φιλολογώ του μέθοδο εϊνε χήν
•βίτης στό Βουκουρέστι, τις τε ίυταιες πρ _ Ακαδημία του τήν ερμηνεία όχι τών 
αλληλοδιδακτική μέθοδο, και χρησιμοποιη έγ Ό μεγάλος αύτός διδάσκαλος
λέξεων καθαυτό άλλά αύτων, για τό νόημα του κειμενμτ^ν >
πόσο ωφέλησε, με τή μέθοδο του τοειχ'ε . Κωνοταντά καί άλλων, πού σταθή- 
Λάμπρου Φωτιαδη, ταυ Δανιήλ Φιλιππι η, έννησης. Αί,τοΙ μέ τό γλωσσικό
κανε-οί μεγαλύτεροι προ ρομι.ι , τό συνιηρητικό νεωτερισμό του καθώ'
x, ’ εκπαιδευτικό τους κήρυγμα _ ,«διαμορφωτή καί προσωπική μέθοδο τοΰ

Καυσοκαλυβιτη. Αλλα ο φιλο/.ογικ ς ψ ν_οτ·)ν Εΰρώπη, ?πνιξε την η- 
.•έπανάσταση και μέ το αν ισμα ,Ύ(1πε νεκρές μορφές στή γλώσσα καί στήν

^«..4»™ -, χ-Ou...»,-,.

,πίΛ,ημη κ«> μΐ,«φϋ«ψ, τη*  ■ 4νο>*|>ί*ο  Χ<ό,'«· Α,αμόρφ,',ατ «I ώτ&τε,ρτς
καί Γερμανών. Ο Βερν. γεφυρ ,Η » δοαι) τ01-, Ευριπίδη αποτελεί σταθμό
.σέ πλήρη ερμηνευτική τη κριτική με*Λο·  *ρμηνεί(1>. οί διορθυ.-
στά Ελληνικά γραμματα. « χι · 0 ' _ Εδρ(ί,πης, πού πήραν δ,τι είχαν νά
.σεις μπορεί νά είναι χρήσιμες για τ ·ζνύπτσ»ν στήν μελέτη τών λεπτομεριών
ηάροον άπ τόν άρχαϊο πολιτισμό και ζ^ ^^ΧνευζΓτος στά αρχαία κείμενα, νά 
του. Η ερμηνεία κι αναζητηση τη- ου 1 βαρείες συνέπειες στή γλώσσα καί
ή άρχή πού επρεπε νά ^ινησοιφι, τής αχολαστι-
Λτην παιδεία μας και στ ν π<» ι Κύοώπη καί φυτέψανε στόν τόπο μας οί

,ής καί άγονης μεθόδου πού εφεραν απ την Ευρώπη κ ι,
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προγενέστεροί του φιλόλογοι.-Μέ τή μέθοδό τους αύτή γίνανε air!.. ■„ . .
η τύχη τής σημερινής γλώσσης τοΰ έθνους έξηρτήθη άίετακλύ , ■ - "κζ,κη ,μ°'®α
ληντχής». Έφερε λοιπόν τήν καθαρή ερμηνεία ΖΖ
γράμμα καί πρωτόχυσε τό περιεχόμενό του σέ νεοελληνικέ^ ’ σι° αθλβι°

j&ww ,™MS„ „;i TOI * X” Ϊ,·Τ
ο τρεις καλές μεταφράσεις στή δημοτική πού χρησιμοποιήσανε τό Βεον Ε’δ ·*

άκαδίμα"ΖνκαυΤσ'··Χώΐε·ρη-μένε)ι1 * ™ μέ τό <<>« κήρυγμα. Ό

Βαδίζει στ<ι ίχνηX

S « - --
Χ“ό ·ά
-41"^ *s: ” iXx.’Sr'
βγ^^λεξ?κό1ΰ τήφ,δΐσσΐώδ-Ους δημ°"* ής Υβ^^ικής., 'Όταν μιά υέρ„

S iX;”;s±'z’,s γ ”5· ·*  τ**·  -*  —«"
Πιό ψηλά στέκει γιά τόν έπιστημονικό του Βίο. Τόση ά«ηηπί<η/«η

- ~Χ ΉΧΕ

»ίΐϊ<>Λ «.' 2 ΧΧ"Χ”"ίΐΧ·
μιονργικης του απόδοσης. ’Αγωνίστηκε δμως πάντα τίμια και σ^φωνα μΓτΐς 

ΧΖΧ^ωπος ·Ζ -

πολΐδΖ 0 &Ρ*? ρΜκης· ° Ρίθ« ™ ϊ^άτος ά^-έπεισι’διίΓχαραχτηρΖκά Ζΐ 
πολύ οτδαχτικα γιά τούς νεωτέρΟυς. «Είνον λένε. Λ"ν“Χτηριστικα και

.ατα ί£ ών έπεπρωτο νά ύποστιί. τάπαν δείνα·. Καί «φυτεύων λάχανα· στό νησί τον 
££ U 1ρημ'ΐ .ν WI, ™·Λ »®«ν. ».·δ~ί *■«·-■  W" “ «

"”‘n»sXi «*«  w κ*  «· ·» ”u?“o"“s:s

I “ς; zsri ζ·. -»<■
Εκείνος δέν έχουν λυθεί άλλά απλώς μετατοπιστεί.

Γ. ΒΑΛΕΤ ΑΣ1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : , t _
Όσους θέλουν νά μελετήσουν τή ζωή και το έργο του \.

ίίκ ,.«ι««.. α. ν· Β·»*';  CX οι β.Ζ^«* κ «.· τοΰ Δ. Βερναρδακη, Μελετη» 1907,σελ. IU κ.ες. α. s
■ύ δημοτικισμός, «’Αναγέννηση», τ. Α (1927) σ. 426 κ. εξ.

‘Η συμβολή τοϋ Θεάτρου στό Δημοτικισμό·

Πιό ζωντανά πιό άμεσα σ.ή λαϊκή ψυχή καί νόηση αντιφωνεί ή δημοτική γλώσ-

XSZ x.1 «,„rt Ο«-«“■■*  **”- ,8“·

- ·» τ*?**  Τ’ 
μ - » · lArtrtite —καί νιατί νάν*  έχίσημη ucpou ουιε καν μιλιε

I ZZlrSw *S>  “-τιίτο. «ντιδρόντας στις άξιοθρήνητες Βερναρδακι- 
κέ= συνηχήσεις, μπόρεσε καί Αγκάλιασε συνειδητά τήν ομορφιά και την καθαριότητα 

τΤθ"Ζο'ΪφρΖ ζωής μέ τό λόγο, άπό τις πρώτες, γιά νά σταθεί ύψωσε τά 

χέρια πρός τήν λαϊκή παρηγοριά, τόν καθάριο κόσμο τοϋ λ“ίκ“μ ^^Z^vZ 
Τύλιξε μέσα στήν ^βαφία του τά άστραφτερα νερά της 8^°"^5’ 7’Ζου’. 
ατούς κόρφους του κάθε ιδιωματισμό καί κάθε χαρακτήρα τοπικής γιορτής, έθιμο 
μ™ΖτΚ Χιη- ««- "Λ ■*  <·“> σ’»*  “' ”"■·

Ή Χ,ΧΓώ <ήν «λλη μι»". Χ<.»»ω««η "!«» '“
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κόσμια εμφάνιση, και τά δημοσιογραφικά όργανα, συνεπή στή γλωσσική μπάσταρδο- 
συνη που καλλιεργεί ό τύπος, καταγγέλλουν τίς ιδιωματικές ύπερβασίες Πάλληδων καί 
«εοτοκηδων, πώς ή 'ζωντανή τάχα γλώσσα τού λαού δέν έχει τέτοιο ρυθμό, καί άλά- 
φιασμα, πώς δέν είναι λιγερό κυμάτισμα έλληνίδας κόρης πού ξεπήδησε γιγαντόκορμη, 
με δίκη της ομορφιά καί χάρη άπό τό φράγκικο καί μωαμεθανικό σμίξιμο, μά πώς 
ειναι κάτι πολύ φκιαχιό καί εγκεφαλικό, κατασκευασμένο στά κύτταρα τού λογιωτα' 
τισμου κι’ όχι στό παλμικό άνάκρουσμα τής μουσικής ψυχής, κάτι τέλος τό συγγενικό- 
με τη μυγιάγγΐχτη νοοτροπία τής καθαρόαιμης αστικής τάξης, χωρίς χυδαϊσμούς καί 
ακρότητες
, Μά κι' άν άκόμα ό συντηρητικός δημιουργός ή θεατής θελήσει νά τίς αποκλείσει 
εχει πάλι τήν υπόσταση καί τόν λόγο της ή δημοτική γλώσσα, έτσι ποΰναι καί ιι’ 
αυτές τις επιβιώσεις της, έχει τήν αιτία τής δπαρξής της: ν’ άνιίκαθρεφτίσει ξελά- 
γαρα στον ιστορικό καθρέφτη τό λιγερό της πέρασμα μέσ’άπό τά πολύπτυχα τής λαϊ
κής ψυχής όπουβρίσκεται καί όποια εξέλιξη πήρε στό διάβα τών καιρών. Τό σπίτι, 
το φέρσιμο, τό έθιμο, ή γιορτή, τό πένθος, ή πρόληψη ζωγραφισμένα άπό τό χέρι τού 
τεχνίτη στο χαρτί, έκφρασμένα άπό τόν υποκριτή σέ λόγο, ζωντανεύονται όπως είναι, 
χω0^,επ„ίσ'1μθ ρ°ϋχ0 κα* λουσάτ;ΐ Λολυτέλεια, μπροστά στά μάτια τού άδολου θεατή.

°, δράμα τής λαϊκής, τής ανθρώπινης ψυχής, απλό, μεγάλο στις πολυσύνθετες: 
συγκρούσεις του δέν εκφράζεται άλλοιώτικα δέν διαχύνεται στήν η-υχή τοΰ θεατή 
”“ρ“ μοναχα άπ" αύτό τό λούκι , ή δημοτική γλώσσα ό μόνος φορέας, ό μόνος δρό
μος άμεσης έπίδρασης στις λαϊκές μάζες γιά τή βαθιά, απτή κατανόηση τής δραμα- 
τικής νομοτέλειας.

Το ξένο θέατρο, πιότερο κατασταλαγμένο άπό τό δικό μας οέ μιά γλωσσική έχό- 
τητα που περικλείνει εντός της όλες τίς γλωσσικές ιδιορρυθμίες, γεμάτο ζωντάνια καί 
αικη .φωτοβολή (δές τή Σαιξπήρια. προσαρμογή στις άδυτες ψυχές τής κατώτερης: 

μαζας) αγωνίζεται κι’ αύτό μέ τίς μεταφράσεις του γιά τόν ίδιο σκοπό.
Ο Γκαϊτε, άποδοσμένος σέ ωραίους δημοτικούς στίχους άπό τό Χατζόπουλο πέρνει 

παΛιιο, θέση, ισορροπία μέσα στις άγωνιώδεις έπερωτήσεις τοΰ λαοϋ. Ό Σαίξπηρ, 
απο τους Θεοτόκη, Πάλλη, Καρθαϊο, Ποριώτη, Ρώτα ξαναζωνιανεύεται άτόφιος στή 
δημοτική μας γλώσσα, άντικατασταίνοντας τίς αύθεντικές μά γλωσσικά άνάρμοστες με 
τ«φράσεις τοΰ Βλάχου και Βικέλα.

, ΟΙ έλληνες τραγικοί άπό τό στιβαρό δοιάκι τής δημοτικής μεταφοράς τοΰ Γρυ· 
παρη και Πολίτη, θαρρείς, άνασσαίνουν στό αρμονικό καί απλό τους άναφτέρωμα ΚΓ 
Ολοένα η αναπροσαρμογή αύτή ρυθμίζεται θαυμαστά μέ τά βήματα τοΰ λαοΰ φω- 
τεινη, γεμάτη παλμό καί ώφελιμότητα.

^έα,τρ0, μ°νσδΐκ0 μεσ0 γι“ τήν *ής  εσωτερικής μας ζωής, πρόσφερε
° " ως τώρα, τα περισσότερα, στή δημοτική γλώσσα, έστω καί μέ τή φτωχή του 

ηθογραφία, κράτησε τόν άγώνα ψηλά (δές καί τήν πρώτη γλωσσική σύγκρουση πού 
ξεκίνησε απο τα Ορεστειακά, θέλοντας νά συντρίψει τόν καθυστερημένο ακαδημαϊσμό)· 
και τώρα είναι έτοιμο νά προβεϊ άκόμα πιό θαρρετά τό δρόμου του άν δει τόν α
γώνα του συντονισμένο κι’άπό τίς άλλες κοινωνικές καί πνευματικές σφαίρες, τό- 
κράτος και τους διανοούμενους....

Ώς τόσο νομίζω άκόμα ότι τό ζήτημα αύτό τής δημοτικής γλώσσας στόν κύκλο- 
τουλάχιστο του θεάτρου έχει θεμελιακά λυθεί.... Μένει τώρα νά τό μιμηθοΰνε οί 
^εστραπσμενοι καί οί επίσημοι αρνητές. Τό αξίζει.

ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Μιά μεγάλη έρευνα της « Ιδέας».

Ό συνεργάτης μας κ. Γιώργος Θεοτοκάς άνέλαβε νά κάνει, άπο τις στήλες τής 
«Ιδέας», μιά πλατιά έρευνα γιά τις πνευματικές τάσεις τής σημερνής ελληνικής νιο- 
της Ή έρευνα αύτή θά γίνει μέ δλην τήν άμεροληψία πού επιβάλλεται σέ τέτοιες 
περιστάσεις, δίχως κανέναν άπολύτως Ιδεολογικό φραγμό. Θά Ακουστούν ελεύθερα 
οί πιό άντίθετες γνώμες, άκόμα καί έκεϊνε; πού άντιφάοκουν όλότελα με τις δίκες 
μας άρχές Σκοπός μας είναι νά καθρεφτίσουμε άντικειμενικά τήν κατάσταση τών 
πνευμάτων, τίς ανησυχίες καί τίς κατευθύνσεις τού πλήθους τών νέων, πού σήμερα 
γιά πρώτη φορά αντιμετωπίζουν τή ζωή καί τά προβλήματα της

Ή έρευνα αύτή άπευθύνεται σέ νέους γύρω στά είκοσι τους χρόνια, κατα προ
τίμηση σέ σπουδαστές, χωρίς όμως νά άποκλείεται καμμιά άλλη κατηγορία προσώ
πων. Συγκεκριμένα έρωτήματα δέ θά τεθούν. Ζητούμε από τού; νέους να εκφρα- 
σουν γενικά μέ ποιό τρόπο άντιμετωπίζουν τίς διάφορες ιδεολογίες που χωρίζουν 
σήμερα τά πνεύματα, ποιές είναι οί θρησκευτικές ή φιλοσοφικές κλίσεις τους, ποια 
τά όνειρά τους γιά τό μέλλον τοΰ τόπου καί τής κοινωνίας, άν δέχουνται ή άν άρ- 
νοΰνται τήν ιδέα τοΰ έθνους, τήν κρατούσα οργάνωση τοΰ Κράτους καί τής κοινω
νίας, τήν κρατούσα ήθική, πώς άντιλαμβάνουνται τόν έρωτα, τό γάμο, τις σχέσεις 
τών φύλων,'πώς νιώθουν τήν τέχνη, ποιές είναι οί λογοτεχνικές προτιμήσεις τους- Η 
απαρίθμηση αύτή τών ζητημάτων δέν είναι περιοριστική. Κανένα θέμα, άπό όσα 
μπορούν νά ένδιαφέρουν τή νιότη, δέν άποκλείεται. *

"Οποιος έχει κάτι νά πει άς τό πει. Ό συνεργάτης μας θά επιδιώξει να ερθει 
σέ προσωπική επαφή μέ τούς νεανικούς ομίλους τής πρωτεύουσας. Δέν πρέπει όμως 
νά αποκλειστούν τά άπομονωμένα πνεύματα ούτε οί νέοι τής επαρχίας καί τοΰ έξω- 
τερικοΰ, γιά τούτο ό κ. Γ. Θεοτοκάς δέχεται εύχαρίστως γράμματα σχετικά μέ όσα 
είπαμε παραπάνω καί υπόσχεται νά δημοσιεύσει τά πιό χαρακτηριστικά. Τά γράμ
ματα αύτά πρέπει νά είναι σύντομα καί γραμμένα άπό τό ένα μέρος τοΰ χαρτιού. Ο 
συνεργάτης μας δέχεται γενικά καί κάθε είδους ντοκουμέντα πού μπορούν νά χρησι
μοποιηθούν σ’ αύτήν τήν έρευνα, ψηφίσματα σωματείων, άποσπάσματα ημερολογίων, 
άποσπάσματα αλληλογραφίας, ανέκδοτα παρμένα άπό τή ζωή (σύντομα όμως και κα
λογραμμένα). ΠαρακαλεΪΛ μονάχα τούς άνταποκριτές του νά είναι ειλικρινείς στη 
δήλωσή τής ηλικίας τους.

Οί βρυκόλακες.

Τό ανόητο καθαρευουσιάνικο έντυπο, μέ τό όποιο ασχοληθήκαμε σ ενα απο w 
περασμένα φύλλα μας, συνεχίζει τή συζήτηση δριμύτερο. Κι’ αύτήν τήν φορά, μην
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.μπορώντας νά άντιτάξει τίποτα σοβαρό στήν επιχειρηματολογία μας καί τήν πολεμική 
μας, παραθέτει τί. γνωστές' χυδαίες συκοφαντίες πού εκτοξεύουν συνήθως εναντίον μας 
τά όργανα τής κομμουνιστικής δημοκοπίας : μυστηριώδεις επιχειρήσεις, καταχθόνια 
τσέκια κτλ. Είναι οί ίδιοι άνθρωποι πού μιλούσαν άλλοτε γιά τά περίφημα ρούμπλια 
τής πανσλαβιστικής προπαγάνδας καί πού σήμερα δέ διστάζουν νά συμμαχήσουν άκόμα 
καί μέ τούς κομμουνιστές γιά νά λασπώσουν τόν άγώνα τοΰ δημοτικισμού. Οί βρυκό- 
λακες αύτοί ένός οϊκτροϋ καί καταδικασμένου παρελθόντος είναι ικανοί νά μεταχειρι
στούν δλα τά μέσα, καί τά πιό ταπεινά καί τά πιό άνήθικα, γιά νά κρατήσουν τή θέση 
πού ξαναπήραν μές στήν έλληνική εκπαίδευση, χάρη στήν άναχρονιστική πολιτική τοΰ 
σημερνοΰ άγράμματου υπουργού. Μά τά υπουργεία έρχουνται καί παρέρχουνται κ’ ή 
"Ελλάδα οπωσδήποτε θέλει νά ζήσει.

Τά έργα τών βρυκολάκων.

Τολμούν καί μιλούν οί καθαρευουσιάνοι βρυκόλακες γιά τήν τόσο λιγόχρονη εκ
παιδευτική πολιτική τών δημοκρατικών Κυβερνήσεων. Καί τήν καταδικάζουν άφ' υ
ψηλού συγκρίνοντάς την μέ τό δικό τους μακάριο εκπαιδευτικό καθεστώς. "Εκατό χρό
νια κυβέρνησε ό καθαρευοι σιανισμός τήν εκπαίδευση τοΰ έλληνικοΰ Κράτους. Ποιά 
εΐ.αν λοιπόν τά λαμπρά άποτελέσματα τής δράσης του; Μιλούνε μόνα τους τά πρά
ματα. “Υστερα άπό εκατό χρόνια καθαρευουσιάνικης παιδείας, ό ελληνικός λαός εΐναι 

•ό πιό αγράμματος λαός τών Βαλκανίων. Ή νομοθεσία, ή δικαιοσύνη οί δημόσιες υ
πηρεσίες, δέν κατόρθωσαν ποτέ νά χρησιμοποιήσουν τήν καθαρεύουσα μέ κάποια 
συντακτική τάξη καί κάποια διαύγεια. Χάνουνται συνεχώς μές σιούς πιό φριχτούς μα
καρονισμούς. "Η έλληνική κοινωνία παραδέρνει μές στή χειρότερη γλωσσική αναρχία. 
Καί τό πιό φανερό δείγμα τής καθαρευουσιάνικης ανικανότητας : μίση ωρα έξω άπό 
την πρωτεύουσα τοΰ Κράτους, στά γειτονικά χωριά, ό λαός μιλά άρβανίτικα, γιατί 
τό καθαρευουσιάνικο σχολείο δεν κατόρθωσε, μές σέ εκατό χρόνια, νά τοΰ διδάξει 
τά ελληνικά. Τί έχουν νά άντιτάξουν σ" δ'α αύτά; Τίποτα, άπολύτως τίποτα, γιά τούτο 
καταφεύγουν σέ βρισιές καί συκοφαντίες Κσί δέν καταλαβαίνουν οί ανόητοι πώς 
ομολογούνε μ" αυτόν τόν τρόπο τήν οριστική χρεωκοπία τοΰ εκπαιδευτικού συστή- 
,-μαιός τους, πού έβλαψε τόν "Ελληνισμό περισσότερο άπό δ,τι τόν έβλαψαν οί Τούρκοι.

' ϋϋ ΣΤΑΔΙΟΥ 14-ΑΘΗΝΑΙ
ΒIΒ ΛIΟ Π ΩΛΕΙΟΝ Μ. ΣΑΛΙΒ - ------------------------ -

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝ2Ν1ΟΛΟΠΑ
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τάφρασις ύπο Ν. φυσι0λογία τής
lWopv-αθ» '·ί,. Μετ. Λ. Παλαμα. »

Με^οφν^Ι IS Μετάφραοις

ίπό X. Δαραλ^η^^ Κα· φυσίθλον1α τού γά- 
W μο’;. τίβ-

’ντει».ς '»ό Λ. ν, . ϋ Εύαγγελίδου. 
veB.. .,£ .ί.νΧ<«. μ™-

ηύ-·Η Κ» ’«s'Μ,,“· 

φρασις υπδ L Καρ.η■ Σοσιαλισμός.
Γ. Α_.^ίατήμη ΗαΙ ύπό&εσις. 

Ιΐοανκχοε . - π 7 οίΐοΰ · ,"Μετ. φρασιςυπο Π. 7^ - ε1&ωνείας. Μετα- 

φρασις ΰπο Χ;.θ 2g τών αΙώνων. Μετά-
ΙΡαττβε νστ«*  ~ ’ ...

φρασις ·£όστολος Παύλος. Μετάφρα-

ύπο^ Μετ Μπ. Άννίνου.
1>βνΓ _·Ο Βίος τού 'Ιησού. Μεταφρασις

ΰπό^ Αρ. Χα^^ένβ;α4 τ<}ς ηροοω^κάτ^ς.

Μετάφρασι; υπο Ψ^η

ΙΓητΟΑΤΕ1 TIMCKAT^0r0N_J^^
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ. 1841

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

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΖ 
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΑΚ/ΡΕΙΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 51 Maiden Lana 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΣΙΚΑΠ2, 33 S. Clark Street 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΧ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Δέχεται καταθέσεις

(«Ις πρώτην ζήτησιν, ίπ! προθεσμίφ καί ταμιευτηρίου) 
«Ις δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν εύνοϊκά Ιπιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NBW-YORK, 51 MAIDEN LAMB x

ΠδρυΟεΧσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδες, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής πολιτείας τής Νέας *Υ-  
όρκης, ορός Ιξυπηρίτησιν τών έν 'Αμερική 'Ελλήνεεν

Κεφάλαια Δλοσχερ&ς καταβεβλημένα Δαλλ. 1.S00.000


