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Όσοι μας παρακολουθούνε, σ’ αυτή τήν προσπάθεια, ξέρουν, 
«απο τήν πρώτη στιγμή, πώς έρχόμαστε νά κινήσουμε πόλεμο — 
αύτό τόν απαραίτητο καί σωτήριο πόλεμο, πού οί ψυχές λαχτα
ρούσανε και τά πράματα καρτερούσανε χρόνια καί χρόνια. Ξεδι
πλώνοντας κι’ άνεμίζοντας τήν πύρινη σημαία τής αλήθειας, νά 
ριχτούμε ορμητικά, μά σταθερά, κατά τής ψευτιάς, πού, μέ πλή
θος μορφές, σκλαβώνει καί πνίγει τήν ελληνική, τήν ανθρώπινη 
ψυχή—τήν ψυχή μας. Θέλουμε νά τή λυτρώσουμε. Ποθούμε νά 
τής άποδόσουμε τή λευτεριά καί τή δημιουργική δυνατότητα.

Οί δούλοι τής ψευτιάς ξεσηκώθηκαν άπό τήν πρώτη λέξη τής
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«’Ιδέας». Καταλάβανε καλά πώς είναι τά τελευταία τους, ό αγώ
νας γιά δλα. Και βαλθήκανε μέ τά μεγάλα τους δπλα. Τή συκο
φαντία, τή διαβολή, τον προσωπικό διασυρμό. Είναι γνωστός ό· 
μύθος μέ τό χοίρο, πού προκάλεσε τό λιοντάρι νά παλέψουνε. 
Πήγε, κυλήστηκε στή λάσπη ώς τά ρουθούνια, καί τοΰ φώναξε:; 
Άν κότας, έλα!. .. Καί ποΰ; Καί πώς; Κι’ άπό ποΰ νά σέ πιά- 
σω;... Ή «’Ιδέα» κάνει, μιά φορά γιά πάντα, τή δήλωση, πώς 
θά πολεμήσει μέ τόν πιό σκληρό, τόν πιό άκαμπτο, τόν πιό άδι- 
άλλαχτο τρόπο, πώς θά κρατήσει δμως αυστηρά τόν αγώνα της 
στό καθαρά διανοητικό έπίπεδο. Θά συζητήσει τά πάντα, δέ- 
θ’άφήσει ούτε τό πιό μικρό επιχείρημα στούς αντίπαλους. Μά’. 
δέ στέργει νά κατεβάσει, κατά τό γνωστό τρόπο τών καφενόβιων 
συζητητών, τά ψηλότερα ζητήματα στή λάσπη τών προσωπικών. 
Δέν μπορεί νά υπάρξει πνευματική ζωή, χωρίς πνευματικό ήθος. 
Ή δημιουργία κι’ ή επιβολή του είναι άπό τις πρώτες προϋπο
θέσεις τοΰ αγώνα μας.

* * *

Μέ τις βασικές της αρχές καί τή μελέτη «Έθνος καί ανθρω
πότητα» ή «’Ιδέα» έβαλε ξάστερα τούς αντικειμενικούς σκοπούς 
στόν πνευματικό της πόλεμο κι’ επιχείρησε ν’ αναγνωρίσει τις- 
θέσεις τών αντιπάλων. Πόσοι έχθροί, πόσα μέτωπα! Μά ποιος 
τούς φοβάται; Ή αλήθεια είναι κακό στοιχειό: “Οσο χτυπιέται, 
τόσο θεριεύει. Μάταια πασχίζουν νά κλείσουνε τή ζωή, στήν πιό· 
καυτερή της ουσία, στήν πιό γνήσια όρμή της, μέσα σ’ άσφυ- 
χτικά καί στείρα καλούπια, παλιά ή καινούργια. Ή άδιάλλαχτη 
συντήρηση μάταια γυρεύει άπό τό τέρας τής βίας τούς πιό άπαί- 
σιους μορφασμούς του γιά νά τρομάξει τή ζωή, νά τήν παγώ
σει, νά τήν φυλακίσει μέσα στις πεθαμένες διατυπώσεις τών πε
ρασμένων. Κι’ δ επαναστατικός μυστικισμός μάταια γυρεύει, άπό- 
τό ίδιο τέρας, νά σύρει, μέ τούς ίδιους μορφασμούς, τή ζωή, 
σκλάβα σχηματικών άληθειών, στά ματωμένα εργαστήρια τών 
πιό άμφίβολων και καταδικασμένων πειραματισμών. Όνειρεύοτ- 

ται δλες τις δυνατές κι’ άδύνατες επαναστάσεις : Καί δέ βλέπουν 
αύτή τήν επανάσταση, τής άληθινής ζωής, πού βρουχιέται υπό
κωφα, δλη φοβέρα, τήν επανάσταση, πού γίνεται στά πνεύματα 
καί τις συνειδήσεις—τή μόνη επανάσταση πούρχεται, φτάνει, γιά 
νά σαρώσει τήν πολύμορφη ψευτιά, τούς συντηρητισμούς ή τούς 
λενινισμούς, κάθε σχήμα πού μικραίνει καί στενεύει τά δρια τής 
ζωής στά καλούπια μιας τάξης ή μιας πρόληψης, νά τή λυτρώσει 
άπό τούς βιαστές της καί νά τήν άποδώσει στόν έαυτό της. Δέ 
βλέπουνε τήν επανάσταση τοΰ άνθρώπου, τοΰ δλοκληρωμένου άν- 
θρώπου καί τής άλήθειας του, έναντίον δλων τών ταξικών με
τώπων καί τής μιζέριας τους! Αύτό τόν πόλεμο κηρύξαμε, από
λυτα βέβαιοι πώς θ’ άνοίξουμε, σύντομα, βαθιά κι’ άγεφύρωτα 
ρήγματα στις παρατάξεις τής ψευτιάς καί τής πλάνης, γιά νά δρ- 
μήσει χαρούμενα, ή σκλαβωμένη ζωή, στόν παρθένο χώρο τής 
λεύτερης δημιουργίας. Ποιος μπορεί ν’ άντισταθεϊ στή ζωή καί 
στήν άλήθεια της ; Ένα προς ένα θά πέσουν τά οχυρά τους, 
σάν τά κάστρα πού φτιάνουν μέ χώμα τά παιδιά, δταν παίζουν·

* * *

Σήμερα στήνουμε τόν άγώνα μπροστά στό πρώτο. ’Εγκαι
νιάζουμε τή μεγάλη μάχη γιά τό γλωσσικό. Τό βαθύ κι’ άνεξάν- 
τλητο σύνθημα τοΰ δημοτικισμού είναι γραμμένο πάνω, πάνω, 
στή σημαία μας. Καί πώς θάτσνε διαφορετικά ; Τί άγώνα θά 
μπορούσαμε ν’ άναλάβουμε γιά τήν άπολύτρωση άπό τήν ψευ
τιά καί τήν άπόδοση τής έθνικής συνείδησης στόν έαυτό της, χω
ρίς νά καθαρίσουμε πρώτα τό γλωσσικό έδαφος άπό τις μιζέριες, 
τις πλάνες καί τις προλήψεις πού τό σκεπάζουν ; Πώς μπορεί 
νά νοηθεί πνευματική ζωή καί δημιουργία χωρίς τήν δλοκλή- 
ρωση τής νίκης τοΰ δημοτικισμού ; Πώς νά ελπίζουμε σοβαρά, 
πώς τό έθνος θά μπορούσε ποτέ νά μορφωθεί άληθινά καί ν’ ά- 
ναπτύξει τις πνευματικές του ικανότητες, άν δέν επικρατήσει, 
παντού, δ δημοτικισμός, άν ή ζωντανή γλώσσα τοΰ λαοΰ δέν 
άπλωθεϊ σ’ δλους,-χωρίς καμμιά εξαίρεση, τούς κλάδους τής έθνι- 
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κής ζωής ; Πως νά φανταστούμε πώς μπορεί νά λείψει ποτέ ή 
πνευματική αναρχία χωρίς νά φύγει άπό τή μέση τό πρώτο της 
τό βασικό ξεκίνημα — ή γλωσσική αναρχία; Πώς θά μπορούσα
με νά χαράξουμε κατευθύνσεις καθαρές στήν πνευματική ζωή τής 
νέας γενεάς, νά λευτερώσουμε τή νιότη άπό τή σύγχυση τών ι
δεών πού παραδέρνει, νά τήν προικίσουμε μέ σίγουρες πνευματι
κές καί ηθικές άξιες, χωρίς νά τής δώσουμε τή φυσική της γλώσ
σα, γιά τή διανοητική της ζωή καί τήν καλλιτεχνική της δημι
ουργία ; Πώς θά μπορούσαμε τέλος ν’ άφήσουμε τό δημοτικισμό 
έρμαιο τών ανέμων, όπως παρ3υσιαζότανε τά τελευταία τούτα 
χρόνια τής πνευματικής μας νέκρας; Νικητής καί τροπαιούχος 
στην ποίηση, στον πεζό ?νθγο, στό μυθιστόρημα, στό διήγημα, στό 
δραμα, στην ιστορία, στή φιλοσοφία, σ’ δλες τις μορφές τού λό
γου καί τής πνευματικής ζωής, άκόμα καί στής επιστήμης τήν πε
ριοχή, δπου άνάδειξε γερούς μαχητές, φαινότανε σάνά κοιμάται στις 
πλούσιες δάφνες του, δταν μιά τελευταία κυβερνητική μεταβο?νή— 
αύτή μονάχη—έφτασε νά δώσει στούς βρυκόλακες τών περασμένων 
τό τρελλό κουράγιο νά φανταστούνεπώς μπορούνε νά δοκιμάσουνε 
μιά επιθετική επιστροφή,νά τόν χτυπήσουν,ύπουλα, στήν πιο βαρύ
τιμη κατάχτησή του — τήν εκπαιδευτική! "Όχι, ό άγώνας τού δη
μοτικισμού μπορεί νάχει ξεπεράσει τήν ήρωϊκή του περίοδο, μά 
δέν τέλειωσε. Κι’ άκριβώς γιατί ξεπέρασε τήν ήρωϊκή περίοδο 
κι’ έχει μπει στή μεθοδική καί συστηματοποιημένη προχώρηση, 
χρειάζεται νά συνεχιστεί μ' άγρυπνη καρτερία κι’ ά?ιύγιστη επι
μονή. Νά γιατί ερχόμαστε ν’ άνορθώσουμε, περήφανη κι’ άδιάλ- 
λαχτη, τήν ’ιδέα τού δημοτικισμού.

* Χ 
* *

Είναι τό ζωντανό κέντρο κι’ ή πλατύτατη βάση στό μεγάλο 
καί καθολικό πόλεμο πού κινούμε. Είναι τό ύποβλητικώτατο σύμ
βολό του. Ποιά πραγματικότητα μπορεί νά έκφράσει, μέ τρόπο 
πιο άνάγλυφο, άπό τό δημοτικισμό, τή βαθύτατη άνάγκη τής ε
θνικής ψυχής νά βεβαιώσει τόν εαυτό της, μέ τή ζωντανή, τή 

γνήσια μορφή της, έξω άπό τά φτιασίδια δποιουδήποτε μασκα- 
ρέματος; Καί πού αλλού ξεσκεπάζεται καλύτερα τό παιγνίδι τών 
δούλων τής ψευτιάς, δλων τών δούλων τής πολύμορφης ψευτιάς, 
πού σκλαβώνει καί πνίγει τήν ψυχή μας, άπό τή στάση τους ά- 
πέναντι τού δημοτικισμού ; Πού άλλού μπορεί νά φανεί, μέ τρό
πο πιο Ξάστερο, τό πόσο μακρυά βρίσκονται άπό τή ζωντανή 
ζωή, πούρχεται σήμερα νά γυρέψει τά δικαιώματά της, οί εχ
θροί τού άγώνα μας γιά τήν άπολύτρωση—δλοι του οί εχθροί, 
χωρίς έξαίρεση, δεξιοί κι’ άριστεροί ; Τί κάνουν οί κομμουνι
στές, αύτή τή στιγμή πού μιλούμε ; Τί άλλο παρά νά έκμεταλ- 
λεύονται, μέ τόν πιο αισχρό τρόπο, τό γλωσσικό ζήτημα; Τήν 
εθνική γλώσσα, μιά έκφραση άπό τις πιο πνευματικές τής ενό
τητάς μας καί τής βαθιάς μας ψυχικής άλληλεγγύης, γυρεύουνε 
νά τή μεταβάλουνε σέ διαβολική μηχανή ταξικού πολέμου. "Ο,τι 
άπό τή φύση του τήν ίδια είναι καμωμένο νά μάς ενώνει θέ
λουν νά τό μεταβάλουν σέ μέσον καλλιέργειας τού μίσους καί 
τής διαίρεσης. Τ’ δργανο τής πνευματικής δημιουργίας καί τής 
προκοπής θέλουν νά τό κατεβάσουν στό ρόλο τού ύπερέτη 
μιας στείρας δημοκοπίας. Είναι σά νά θέλουνε ν’ άλλάξουνε τό 
γάλα τής μάνας μας σέ φαρμάκι. Ό δημοτικισμός, σ' δ,τι κλεί
νει μέσα του δυναμικό, καθολικό καί γνήσιο, σύψυχος ορθώνεται 
νά χτυπήσει, κατακέφαλα καί τελειωτικά, τήν άνόσια τούτη επι
χείρηση. ’Έχει δλη τή δύναμη νά μήν επιτρέψει ν’ άσελγούν έτσι 
άπάνω στήν εθνική γλώσσα. Δέ θ\ άφήσει ποτέ τ’ δργανο τής 
πνευματικής προκοπής, τού φωτισμού καί τής λύτρωσης τού λαού, 
νά γίνει εργαλείο ταξικής τύφλας καί δουλείας στούς δημοκό- 
πους. Τούς παίρνουμε τό λάβαρο τού δημοτικισμού, πού άτιμά- 
ζεται στά χέρια τους, άπό μία βάναυοη κι’ ολέθρια εκμετάλλευση, 
γιά νά τό δόσουμε δπου άνήκει: Στό έθνος ολόκληρο. Ξαίρουμε 
πώς, άπό τήν άλλη μεριά, ξεσηκώνονται τά «συνεργαζόμενα 
άστικά σωματεία» κι’ άρνιοΰνται νά τό πάρουνε κι’ έπιχειρούνε 
νά σηκώσουνε, στον τόπο του, τή χιλιοξεφτισμένη, ξεθωριασμένη 
πατσαβούρα τής καθαρεύουσας. Άπό μιά μεριά χαιρόμαστε, πού 
ήρθαν έτσι τά πράματα, γιά νά ίδούν δλοι καθαρά τή γραμμή 
μας καί νά μάς νοιώσουν. Γιατί θά χωρίσουμε τά τσανάκια μας, 
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μιά γιά πάντα, κι’ άπό τις αστικές αυτές οργανώσεις. Γιατί θά 
σηκώσουμε τή φωνή και θά τούς ποϋμε: Εϊσαστε, τό ίδιο, σάν 
τούς κομμουνιστές—άν μή και χειρότερα—εχθροί τής ζωής και 
τής αλήθειας. Η επιχείρησή σας, μέ τό γλωσσικό, είναι δυο φο
ρές πιο ανοσία άπο τή δική τους. ”Αν αύτοί μεταχειρίζονται τή 
γλώσσα τής μάνας μας γιά νά στραβώσουν τό λαό, νά τόν κάμουνε 
δούλο τής δημοκοπιας καί νά βάλουνε τό μαχαίρι μιας άγριας 
διαίρεσης, εσείς τί επιχειρείτε; Νά τοΰ στερήσετε όλότελα τή φυ
σική του γλωσσά! Ποιος ό σκοπός σας; Γιατί λυσσάτε κατά τού 
δημοτικισμού; Γιατί τόν συκοφαντείτε κΓ επίτηδες τόν μπερδεύετε 
με τον κομμουνισμό, με τήν άθεΐα καί μ’ δλες τις πληγές τής 
γής; Τί θέλετε νά κάμετε ; Γιατί ό δημοτικισμός ήτανε καλός γιά 
τόν άστικό κόσμο, γιά σάς, πριν άπό τό 1910, δταν θέλατε νά 
καταλύσετε τά τζάκια τοΰ παλαιοκομματισμού καί νά μπήτε κυ
ρίαρχοι στήν πολιτική ζωή καί τώρα γυρίζετε τό τροπάρι καί 
στέκεστε άντιμέτωποι στή δίκαιη άξίωσή του, νά ίδεΐ τή γλώσσα 
του, τήν εθνική μας γλώσσα, καθιερωμένη’σ’ δλες, χωρίς έξαί- 
ρεση, τις εκδηλώσεις τής ζωής; Η μήπως είναι άλήθεια αύτό 
πού σάς κατηγορούν οί κομμουνιστές —καί γιατί νά μήν είναι— 
πως θελετε να κρατάτε το λαο στο σκοτάδι, έξω άπό κάθε πνευ
ματική ζωή, γιά νά μήν έχει άξιώσεις καί νά στέργει, σάν εξουθε
νωμένος ραγιάς, τις πιό άγριες έκμεταλλεύσεις; Ποιο έγχείρημα 
είναι πιο φριχτό άπό τούτο; Καί πώς μπορούμε νά μή τό πολε
μήσουμε μ δλη τή δύναμή μας, γυρεύοντας τήν άναγνώριση τών 
δικαιωμάτων τοΰ λαού στη ζωη, σ δλη τή ζωή, τήν πνευματική 
καί τήν άλλη, πέρα γιά πέρα; ’Ερχόμαστε, στ’ δνομα ιών αιμά
των καί τών ιδρώτων πού χύνει, γιά τό συνολικό άγαθό, νά γυ
ρέψουμε δικαιοσύνη. Καί καμμιά δύναμη δέ θά μπορέσει νά μάς 
ξαρματώσει, πριν δούμε ν’ άρχίσει νά επικρατεί αύτό τό πνεύμα.

* * 
* ·

Το γράμμα τού υπουργού κ. Παπανδρέου στήν «’Ιδέα» γι’ 
αύτά τά ζητήματα ήρθε, πολύ επίκαιρα, νά μάς θυμίσει τό ρόλο

■τής πολιτείας. Ό κ. Παπανδρέου άναμφισβήτητα είναι .άπό τά 
πιό προοδευτικά στοιχεία τής πολιτικής μας ζωής. Τό διάβα του, 
άπό τό υπουργείο τής παιδείας, έχει άφήσει άχνάρια φωτεινά. 
“Έκαμε δσα κανένας, πριν άπ’ αυτόν, έλληνας ύπουργος, για τα 
γράμματα, γιά τήν τέχνη, γιά τό θέατρο, γιά τήν εκπαίδευση. Κι 
·άν καταλαβαίνουμε καλά τό γράμμα του, μάς λέει πώς θάκανε 
καί τό μεγάλο, τ' άποφασιστικό βήμα, γιά νά δλοκληρώσει τή 
θέση τοΰ δημοτικισμού στό εκπαιδευτικό μας σύνολο, άν εΰρισκε τό 
•δδαφος ετοιμασμένο, άπό τήν τεχνική μεριά, πού παρουσιάζει τό 
ζήτημα. Καί γι’ αυτή τήν τεχνική προετοιμασία μάς προσκσλεσε 
νά δουλέψουμε, σηκώνοντας δημόσια τή συζήτηση, άνάμεσα σ’ 
•δσους μπορούνε νά πούνε κάτι διαφωτιστικό. Υιοθετήσαμε, με τη 
ιμεγαλείτερη προθυμία, μιά πρωτοβουλία, που είναι τοσο σύμφωνη 
μέ τόν άγώνα μας. ’ Αμέσως πιό κάτω περνούν στη σειρά, όπως 
τις λάβαμε, οί γνώμες κορυφαίων στήν ποίηση, στον πεζό λογο 
καί στή διανόηση. ’Έτσι άνοίγουμε σήμερα τη συζητηση. Διαφω
νούμε μ' αυτούς πού δέν πιστεύουν στή χρησιμότητά της. Προε
τοιμάζει τά πνεύματα, δημιουργεί άτμόσφαιρα, χρησιμη στην πο
λιτική, δταν επιχειρεί νά δόσει λύση σ’ ενα μεγάλο πρόβλημα. Μά 
πριν άπό κάθε υπόδειξη τεχνική καί κάθε συμπέρασμα, ή « Ιδέα» 
«χει νά διατυπώσει μιά βασική άρχή, μιά θεμελιακή προϋπόθεση 
■σέ κάθε μας ενέργεια γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ δημοτικισμού στην 
εκπαίδευση : Ότι θεωρεί — καί μαζί της ολος ο διανοούμενος 
κόσμος, ό άξιος τού ονόματος — άδύνατη καί καταδικασμένη σέ 
ναυάγιο κάθε άπόπειρα γιά τέτοια ολοκλήρωση, μακάρι βασισμένη 
καί στό τελειότερο τεχνικό σχέδιο, άν οί πολιτικοί άντρες κΓ οί 
άνώτεροι λειτουργοί τής πολιτείας δέ δείξουνε, μέ σταθερότητα 
καί ειλικρίνεια, πώς εϊνε βαθιά ποτισμένοι άπό τό πνεύμα τού δη
μοτικισμού κΓ άν δέν τό φυσήσουν άποφασιστικά σ' δλα τά όργανα 
καί τις λειτουργίες τής πολιτείας. Τί θά τά κάναμε τά νομοσχέδια 

. καί τις άγορεύσεις, άν πίσω άπ’ αύτά δέν υπάρχει ζωντανό κΓ
«γρυπνο τό πνεύμα τοΰ δημοτικισμού ; Τά νομοσχέδια είναι με
ρικά χαρτιά καί οί άγορεύσεις μερικά λόγια. Τά χαρτιά πέφτουνε 
στό καλάθι καί τά λόγια τά παίρνει δ άνεμος. Μόνο τό ζωντανό 
πνεύμα στερεώνει τις μεταρρυθμίσεις καί τις κάνει αποδοτικές. 
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δημιουργικές. Κι’ αύτό τό πνεύμα, πριν άπ’ δλα θ’ αξιώσουμε από
χην πολιτεία και τούς λειτουργούς της. Θά τ’ αξιώσουμε μ’ αλύ
γιστη έπιμονή άπ’ δλους, δπου κι*  άν στέκονται. Είναι καιρός νά 
τό νοιώσει βαθιά ό πολιτικός κόσμος άν θέλει νά ύπερετήσει·. 
τή μεγάλην υπόθεση τής κοινής σωτηρίας. Είναι καθυστερημέ
νος. Είναι πίσω, πολύ πίσω άπό τή ζωή, πού προβαίνει μέ γορ
γότατο ρυθμό, δημιουργώντας κάθε μέρα, καινούργιες άνάγκες. Εί
ναι καιρός νά πάρουν τό βήμα της. Τί περιμένουν; Ή άποσύν- 
θέση συντελεΐται ραγδαία κάτω άπό μάτια μας. Τό θρησκευτικό- 
αίσθημα τό νέκρωσε μιά άτροφική διδασκαλία σέ πεθαμένη γλώσσα, 
τό κοινωνικό αίσθημα τό μαράζωσε μιά παιδεία, πού θέλει νά 
συγκινήσει τή διψασμένη ψυχή τοΰ νέου μέ προκατακλυσμιαία 
άπολιθώματα, τό πολιτικό αίσθημα τό χαντάκωσε ό μακαρονισμός 
τής γραφειοκρατίας, τήν πανεπιστημιακή διδασκαλία τήν πέθανε 
καί τή σαβάνωσε ή καθαρεύουσα. "Ετσι μπορεί καί ψαρεύει ό κομ
μουνισμός πολύ εύκολα τήν πελατεία του. Δέ γυρεύουμε τις κα
ταστροφικές λύσεις τής μονοκοντυλιας. Λέ ζητάμε νά κάμουνε για 
τό δημοτικισμό κάτι άνάλογο μ’ αύτό τοΰ Κεμάλ, πού καθιέρωσε 
μ’ ένα διάταγμα τή λατινική γραφή. Είμαστε λιγώτερο φανατι
κοί, γιά τόν τρόπο τής λύσης καί περισσότερο άδιάλλαχτοι γιά τήν 
ουσία της.

Ζητάμε νά υπάρξει τό ζωντανό πνεϋμα πού θά έπιβάλλει καί 
θά γονιμοποιήσει τή λύση. 'Οποιαδήποτε κι’ άν είναι ή τεχνική 
εμφάνιση αυτής τής λύσης γυρεύουμε νά προϋπάρξει, καθαρά κι*"  
άκλόνητα, κηρυγμένη, δηλωμένη, ή συνείδηση πώς ή καθαρεύουσα 
είναι καταδικασμένη, σέ γλήγορο θάνατο, καί σ’ αυτές τις επίση
μες εκδηλώσεις πού κρατιέται άκόμα. Γυρεύουμε νά δοθεί φανερά 
τό σύνθημα προς δλους άπό τήν πολιτεία. Ζητάμε νά συνταχτοϋνε 
καί νά δημιουργηθούνε, δπου δέν υπάρχουνε, μ’ έντατική καν 
συστηματική εργασία, στελέχη τοΰ δημοτικισμού σ' δλες τις κρα
τικές λειτουργίες. Γυρεύουμε, σάν πρώτη άπόδειξη, γιά έ\α τέτοιο- 
πνεύμα, νά μπορεί ένας ιερωμένος νά μιλήσει δημοτικά στό ποί
μνιό του χωρίς τή φοβέρα πώς θά τού βγάλουν τά ράσα’ νά μπο
ρεί ένας καθηγητής στό Πανεπιστήμιο νά κάνει τό μάδημά του· 
στή δημοτική, χωρίς νά τοΰ κολλάνε τή ρετσινιά τοΰ κομμουνιστή. 

καί νά γυρεύουνε τό κεφάλι του’ νά μπορεί ένας δικαστής νά δια
τυπώσει τήν άπόφαση στή γλώσσα τής μάνας μας χωρίς νά κιντυ- 
νεύει τή θέση του· νά μπορεί ένας πολίτης ν’ άναφερθεΐ στή δη
μοτική σέ μιά ύπερεσία, χωρίς νά πετάξουνε τήν άναφερά του 
στό καλάθι’ νά μπορεί ένας υπουργός, στό βήμα, νά μιλεϊ δημο
τικά, χωρίς νά θεωρηθεί πώς προδίνει τήν άξιοπρέπεια τοΰ άξι- 
ώματος. Μονάχα σά φανερωθεί άπό τώρα ένα τέτοιο πνεύμα μπο
ρούμε νά έλπίζουμε πώς δέν είμαστε μακρυά άπό τή λύση καί νά 
συζητήσουμε σοβαρά τήν τεχνική άποψη Καί γι’ αύτό τό πνεύμα 
θ’ άγωνιστοΰμε, άμεσα κι’άδιάλλαχτα, βέβαιοι πώς είναι τό θεμέ
λιο, ή άρχή γιά κάθε ζωντανή, μεταρρύθμιση.

ΣΠΥΡΟΧ ΜΕΛΑΣ

Ο Κ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Φίλε κύριε Διευθυντή τής «’Ιδέας».

Τό γράμμα τοΰ κ. Παπανδρέου τό δημοσιευμένο στό 2° τεύχος τής 
«’Ιδέας» μέ τά συγχαρητήριά του προς αυτή, μοϋ φέρνει στό νοΰ κάποιο· 
μου λόγο, δέ θυμούμαι πιά, πού καί πώς βαλμένο, γιά τόν κ. Παπανδρέου, 
δταν ήταν υπουργός τής Παιδείας. Έτόνιζα, νομίζω, πώς ήρθε μέ πρωτά
κουστη στά χρονικά τού Κράτους σφραγίδα γιά τήν προαγωγή τών Καλών 
Γραμμάτων. Μπορεί σέ κάποιες της λεπτομέρειες γιά τήν ώθηση τής προ
αγωγής αυτής νά στοχάζομουν κάπως διαφορετικά' μά τί πειράζει αν τό 
κύριο καί ουσιαστικό άντίκρυσμα τοΰ πράγματος μοϋ προξενούσεν δμοια 
εξαιρετική εντύπωση. ’Αναμφισβήτητο πώς ή εμφάνιση τής «’Ιδέας» σας 
είναι σταθμός γιά κάποιο νέο ξεκίνημα προς τήν έρευνα τών προβλημάτων 
τής πνευματικής μας ζωής. Ή σφραγίδα τού κ. Παπανδρέου δσο κι αν 
άναφέρεται σέ καθωρισμένα σύνολα έχει κ’ εδώ τόν τόπο της.

Πρώτ’ άπ’ δλα τό εκπαιδευτικό μας ζήτημα ό κ. Παπανδρέου τό βλέπει 
τραβημένο χειροκροτούμενο άπό τά δύο άκρα, καθώς τά βλέπει, προς τό 
μέρος τοΰ καθενός : άπό τούς κομμουνιστές πού θέλουν δλους τούς άλλους 
άντιδραστικούς (δηλαδή, σοβαρά, καθυστερημένους όλότελα γιά δλα τής ή- 
θικής ή τής αισθητικής τά σημεία’) καί άπό τούς άντιδραστικούς πού ονο
μάζουν δλους τούς άλλους κομμουνιστές χωρίς νά γελούν. Ό κ. Παπανδρέου-
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αντιτάσσει στις δυο αυτές λανθασμένες ιδεολογίες δύο ιδεολογικά κίνητρα, 
-συνυφασμένα μέ τήν αλήθεια : τήν εξέλιξη καί τή ζωή. Και τό ιδανικό τής 
αλήθειας τό άντικρύζει συντροφευμένο μέ τριαδικό επιτελείο : τή Σύνθεση, 
τό Μέτρο, τήν ’Ισορροπία.

Σωστά και λαμπρά.
Μα εδώ τολμώ νά έπικαλεσθώ τήν αγίαν αύτή Τριάδα γιά νά σταθώ 

κάπως παράμερα.πρός τά φωτεινά του συμπεράσματα.
Ό κ. Παπανδρέου κράζει καθαρά : Πρέπει νά τελειώνουμε. Είναι και- 

■ρός. Πρέπει νά επισπεύσουμε τή νίκη του Δημοτικισμού. Δέ μάς χρειάζεται 
πιά ή επίσημη καθιέρωση τής διγλωσσίας και στήν Παιδεία.

Άλλ’ ή διγλωσσία αύτή έτσι μάς ήρθε σά μιά επίσκεψη ξένου, καί σάν 
ξένος είναι δυνατό μ’ ένα σπρώξιμο νά διωχτεί ; Ή βία, έστω καί καθιερού- 
μενη ως άρχή, έχει τόν τόπο της εδώ, καί ή εξέλιξη πού τήν επικαλείται δ 
κ. Παπανδρέου, είναι γιά φιγούρα ;

Τό περπάτημα τού Δημοτικισμού είναι ρυθμός,κάτι ανάλογο μέ τό ρυθμό 
τής τέχνη£. Καθώς τόν εμποδίζει νά προχωρήσει κάποιο πρόσκομμα, ανά
λογο, κάπ:οια γληγοράδα πού δέν ήρθε ή ώρα της κινδυνεύει νά τού στρα
βώσει τό δρόμο ή νά τόν κάμει νά γλιστρήσει' δ Δημοτικισμός δέ βιάζεται 
ούτε πρέπει. Κ’ αισθητά καί ανεπαίσθητα, προχωρεί. Δέν είναι τίποτε ικα
νό νά τόν αλλάξει. Προσωρινά βέβαια μύριες δυσκολίες τού παρουσιάζονται. 
Μά δέν τά χάνει. Τό πνεύμα πού τόν δδηγεΐ τόν πάει μπροστά. Έδώ καί 
πενήντα χρόνια . . . Δόστε του δσες θέλετε συνθέσεις καί συμπλέγματα πού 
τού πλαταίνουν καί τού βαθαίνουν τό κύριο χαρακτηριστικό του, τή γλώσσα' 
περάστε τον άπ’ δλα τά ιδανικά πού τώρα μάς συγκινοϋν' μέ δλα μπορεί νά 
συγγενέψει, νά συνταιριαστεί' τό κύριο χαρακτηριστικό του, σάν τό πρόσωπο 
μέ τά μάτια του, παραμένει καί διευθύνει : ή γλώσσα' άπό τήν δποία στήν 
πνευματική ζωή δλα τά στοιχεία πηγάζουν ενσαρκωμένα. Ό Δημοτικισμός 
έδώ καί πενήντα χρόνια, δ Δημοτικισμός περπατούσε μπουσουλίζοντας, παρ 
δλα του τά περασμένα, σάν ένα παιδάκι. Τώρα μέ άντρίκειο περπάτημα προ
βαίνει σά νά θέλει νά πιάσει δλα τά πόστα.Πολλά χρειάζεται άκόμα νά πιάσει 
καί νά κατακτήσει. Γύρω του μπορεί νά θορυβούν καί νά φοβερίζουν γιά νά 
τόν ξαφνίσουν, νά τόν τρομάξουν. Ούτε ξαφνίζεται ούτε πιά είναι στό χέρι του 
νά τρομάξει. Προχωρεί. Δική του καλή κακή—πάντα ή καλή λογαριάζεται— 
δλόκληρη ή λογοτεχνία. Ή φιλολογία, αν τή θέλετε, μέ τό άλλο της τ’ δνομα. 
Ό στίχος τόν άνυψώνεΓ δ πεζός λόγος τόν πλουτίζει. Βρίσκεται στή λυρική 
μέθη, στήν επικήν όρεξη, ποίηση, αφήγηση, Ιστορία. Τό δράμα καί στό βι
βλίο καί, τό σημαντικώτερο,στό θέατρο μόνος καί γνωρίζεται καί άκούεται. 
Στά θεωρητικά μελετήματα, στά δοκίμια, δουλεύει. Στή φιλοσοφίαν άγάλια 
αγάλια φανερώνεται μέ τόλμη θαυμαστή. Άγάλια άγάλια. Σέ μερικά είδη κυ
μαίνεται στήν άρχή. Θά πάει καί στή μέση καί στά βαθύτερα. Καί μόνο ή 
προσπάθεια πού φανερώνεται παντού άξίζει. Στήν εφημερίδα, ας βρίσκεται 

καί άταχτα καί άνώμαλα. Είναι παραδειγματικό καί χαρακτηριστικό κ’ έκεΐ 
■στήν έπικαιρότητά του τό περπάτημα του. Θάρθεΐ καιρός πού θά ταχτο
ποιηθεί σά στό σπίτι του. Τό σπουδαιότερο, τά δυό μας Πανεπιστήμια τόν 
φιλοξενούν, τής ’Ακαδημίας δέν είναι ξένος. Ή πολιτική πού τελευταία άπ’ 
■δλους έρχεται στή διανόηση καί είναι καί συμφέρο της άκόμα νά επιβάλλε
ται μέ τήν δσο παίρνει άρχαΐζουσα καί ποζάτη κ’ επιφανειακά σοφή διαλε
κτική καί ρητορική της, άνασαίνει, ξεθυμαίνει μέ τό δημοτικισμό.Ό Μαβίλης, 
•δταν στά 1911 μιλούσε στή Βουλή κάνοντας τό χρέος του δ ποιητής γιά τόν 
αγνοούμενο καί τό συκοφαντούμενο δημοτικισμό, δέν έχει γύρω του νά συμ
παθούν καί νά σέβονται τή γνώμη του παρά δυό τρεις, δειλιασμένους κ’ ε
κείνους—τώρα δ δημοτικισμός κάθεται καί συμπαρακάθεται μέ τήν άνεση 
του καί στή Βουλή καί στή Γερουσία. Οί δυό κορυφαίοι τής πολιτικής, ένας 
Χαρίλαος Τρικούπης κ’ ένας Βενιζέλος μάς δείχνουν χεροπιαστά τήν πρόοδο 
τού δημοτικισμού' στούς λόγους καί στήν δμιλία τού Τρικούπη κανένα ση
μάδι πώς υπάρχει κάτι πού θά μπορεί νά ειπωθεί δημοτική. Στούς λόγους 
καί στις δμιλίες τού Βενιζέλου, σωρός τά σημάδια της.

Βέβαιο πώς ή ιστορία καί ή φιλολογία τού δημοτικισμού θά χρειασθεί ν’ 
απασχολήσει τή μέση καί τήν άνώτερη Παιδεία’ λυπούμαι πού δέν μπορώ μέ 
τήν πρέπουσαν άναλυτική σαφήνεια νά μιλήσω πριν προσεκτικά καί καλά εξετά
σω τό ζήτημα, γιά τή θέση πού τής λείπει καί πού πρέπει νά καταλάβει στήν 
εκπαίδευση δ δημοτικισμός. Βέβαιο πώς δέν περιμένουμε τίποτε άπό τή σκέψη 
πού έχει τό θάρρος ένα μαζί παιδαγωγικό καί φιλολογικό άριστούργημα σάν 
τά «Βουνά» λ.χ. τού κ. Ζ. Παπαντωνίου, νά τό παρουσιάζει χειρότερα μέ τήν 
καταφρόνηση πού προ εξήντα χρόνων βλεπόταν ή «Πάπισσα ’Ιωάννα» τού 
Εμμανουήλ Ροΐδη Άλλ’ είναι κάτι άνάλογα σφαλερό μέ τήν πεποίθηση 
.πώς δ δημοτικισμός άδύνατο νά προκόψει άν δέν παραδώσει στή φωτιά κι’ 
αν δέ βγάλει δλότελα άπό πάνου του τήν ιστορία καί τήν παράδοση τής κα
θαρεύουσας. Φρονώ αύτή ή ιστορία καί ή παράδοση άδύνατο είναι μέ τή 
43ία νά έξαλειφθεΐ. Θά χρησιμεύει κ’ εκείνη,θυγατέρα πάντα, άναγνωρισμένη, 
αδιάφορο αν νόμιμη ή παράνομη, τής άρχαίας, γιά νά συμβάλλει στήν εύό- 
δωση τού δδοιπορικού τού δημοτικισμού. Θά μένει κ’ εκείνη, μέ τήν άρχαία, 
ώς πολύτιμη υλικό μέ τό λεξικό καί,δταν ή άνάγκη τό καλεΐ, μέ τό λεκτικό της.

Γιά νά παραμερισθεΐ καί νά λείψει ή επίσημη καθιέρωση τής διγλωσ
σίας άπό τήν Παιδεία, χρειάζεται άκόμα καιρός, ίσως άρκετός γιά μάς, άλλά 
ελάχιστος, ένα τίποτε γιά τό ρυθμό πού καθώς παραπάνω έσημείωσα, είναι ή 
ψυχή τού δημοτικισμού. Πρέπει νά μπει στή συνείδηση τών δημοτικιστών, 
συγγραφέων καί διδασκάλων κάθε είδους, πώς μαζί μέ τήν άσύγκριτη δια
φορά τής ζωντανής ζωής τής δημοτικής, παράλληλα μέ τήν οποία ζωή τής 
καθαρεύουσας, λεπτότατο καί προσεκτικώτατο πρέπει νά είναι τό μεταχείρισμα 
τής δημοτικής. Πρέπει παράλληλα μέ τή διδασκαλία τού δημοτικισμού καί 
τήν πίστη καί τόν ενθουσιασμό πού εκείνος γεννά νά μή λησμονήται καί 
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συνετά νά φωτίζει τί] συνείδηση τό δτι δ δημοτικισμός είναι γραπτός λόγος 
και δτι δ γραπτός λόγος είναι τό ζήτημα πού μάς απασχολεί. Ό γραπτός 
λόγος δσο κι’ αν άκουμπά,δσο κι’ αν τρέφεται μέ τήν δμιλία τοϋ λαοϋ και μέ 
τά δημοτικά γραμμένα του, διαφέρει κατά πολύ άπό τή φυσική δημοτική,, 
καθώς τήν αγαπούμε και τή φανταζόμαστε. "Ενα «αίσθημα κοινωνικής πει
θαρχίας», γιά νά μεταχειρισθώ τή φράση τοϋ κ. Παπανδρέου, τοΰ είναι απα
ραίτητο τοϋ δημοτικισμού γιά νά συστέλλει τήν ελευθερία του πού εύκολα 
γλιστρά στήν αναρχία, και νά διατηρήται σέκάποιαν «ισορροπία».Πρέπει νά 
γνωρισθεΐ και νά έκτιμηθεϊ δτι δ δημοτικισμός είναι, πρώτ’ άπ’ δλα, ζήτημα 
γραπτού λόγου’ και δτι στό γραπτό λόγο έξυπακούονται καί στοιχεία πού δ 
ενθουσιαστικός, ορμητικός καί μπροστά, σάν άστόχαστα, τραβώντας δημοτι
κιστής, τά θεωρεί άσυμφιλίωτα, δμως χρειάζεται νά συμφιλιωθούν, γιά νά 
γίνει κάτι, σιμώνοντας μέ τόν καιρό του, πρός τήν εντέλεια. Πρέπει νά μή 
λησμονήται δτι καθώς ή άρχαία έβοήθησε τήν καθαρεύουσα, ας είναι σφα
λερά καί άμέθοδα, μέ τό λεξικό της καί μέ τό λεκτικό, άνάλογα καί ή δημο
τική μας πρέπει νά εξακολουθεί βοηθούμενη άπό τήν καθαρεύουσα’εννοείται, 
μεθοδικά, τεχνικά, μέσα στά δρια πού δέν τό παραστρατίζουν καί δέν τό χα
λούν τό φυσικό της άπαραβίαστο νόημα.

Αυτά ήθελα νά σάς σημειώσω, ίσως συνοπτιχώτερα, δμως σαφέστερα,, 
άμφιβάλλω αν τό κατόρθωσα καί φοβούμαι τήν προχειρολογία. Άλλ’ αν 
κρίνετε δημοσιεύσιμο τό γράμμα μου, θά μπορούσα άργότερα, προσκαλού
μενος, νά ξεκαθαρίσω ίσως λεπτομερέστερα τό λόγο μου.

Μέ τή φιλία μου καί τό θαυμασμό μου
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

© κ Ι· Ν· ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Μέ παραξενεύει άληθινά άπό τό θαυμάσιο κατά τά άλλα γράμμα τοΰ ν:. 
Παπανδρέου στήν «’Ιδέα» τό μέρος εκείνο, πού προσκαλεϊ τούς «γλωσσολό
γους, παιδαγωγούς καί λογοτέχνες μας νά σκεφθούν καί νά συζητήσουν γιά 
τό συγκεκριμένο τρόπο πού θά γενικεύσουμε τό δημοτικισμό στήν Παιδεία 
δλόκληρη».

'Εμείς οί λογοτέχνες, πρώτοι καί καλύτεροι, έΖ°θε επιτύχει άπό πολλά 
τώρα χρόνια τήν τέλεια καί οριστική νίκη τού δημοτικισμού σ’ δλόκληρη 
τήν περιοχή τής λογοτεχνικής δημιουργίας καί τό παράδειγμά μας ήταν 
εκείνο πού μετάδωσε τήν πρώτη κίνηση καί στίς άλλες περιοχές, στήν εκπαί
δευση, στην επιστήμη κτλ. "Ο,τι είχαμε νά προσφέρομε τό προσφέραμε καί 
τώρα νικητές δουλεύομε, δπως μπορεί δ καθένας μας, μέσα στό καταχτημέ
νο έδαφος, χωρίς νά έχομε πιά εις αιώνα τόν άπαντα κανένα φόβο επιστροφής 
τού διωγμένου εχθρού. Ούτε έχουν καμιά σημασία κάποιες περαστικές βέ
βαια δσο καί άχαρακτήριστες λιποψυχίες μερικών άπό τούς σημαντικώτερους 
έστω αγωνιστές τής Ιδέας, πού κατώρθωσαν νά πιστέψουν τώρα τελευταία 
πως δεν είναι αδύνατο να στέκουν πλάι πλάι ή εικόνα τού Θεού τού ζώντος 
καί τό είδωλο τοΰ Μαμωνά, γιά νά δέχουνται καλοπρόσδεχτη τή θυσία τους 
μέσα στό μυριοζηλευτο τέμενος τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηνών, γιατί βέβαια 
γιά τούς άλλους εκείνους, τούς χαρτομουτζουρωτήδες, πού βρήκαν τό χου- 
ζουρι τους νά τά βολεύουν μέ τήν περίφημη «μιχτή» δέν άξίζει υποθέτω νά 
γίνεται λόγος’ δπως ούτε μέ κείνους, δχι λογοτέχνες αυτούς, άλλά επιστήμο
νες και περιωπής μάλιστα, πού ενώ έσωσαν καί σώθηκαν μέ τό νά πιστέ
ψουν, δε βρήκαν άπό μέσα τους λίγο άντρίκειο θάρρος νά πετάξουν άπό 
πάνω τους τό χιτώνα τής αμαρτίας καί νά εμφανιστούνε στό φόρο μέ τό 
Επίσημο σχήμα τής άρετής, καθώς τώκαμε καί στό εδώ Πανεπιστήμιο ένας 
αληθινός άντρας, δ Λορεντζάτος.

Τους γλωσσολόγους πάλι καί τούς παιδαγωγούς γιατί τούς προσκαλεϊ δ 
κ. Παπανδρέου «νά σκεφτούν καί νά συζητήσουν» ; Τί άλλο έκαναν ώς τώ
ρα, απο δεκαετηρίδες δλάκερες καί αυτοί, παρά νά συζητούν καί νά διδά
σκουν καί νά φωτίζουν, είτε μέ βιβλία καί διατριβές, είτε σέ ειδικά συνέδρια, 
τόσο πολύ μάλιστα καί τόσο εξαντλητικά πού νά έχουν ξεπεράσει δλες αυτές 
οι συζητήσεις καί τά τελευταία δρια τοΰ κόρου καί τοΰ κορεσμού ; ή χρειά
ζονται γιά νά δώσουν έν’άκόμα επιχείρημα σέ κείνους πού Φοβούνται μήπως 
στ άληθεια κυβερνά άπό κακή άκόμα κληρονομιά δ Βυζαντινισμός τού χει
ρότερου είδους τούς νεοελληνικούς εγκεφάλους γιά νά διαιωνίζομε τά ζητή
ματα έτσι άπό απλό ήδονισμό τής συζήτησης ; Άλλά πιστεύει δ κ. Παπαν
δρέου «πως είναι βέβαια μιά άπό τις άπαραίτητες προϋποθέσεις ή συγγραφή 
τής γραμματικής τής δημοτικής». ’Έστω’ μιά μικρή χρηστική γραμματική, 
ένα πρόχειρό ορθογραφικό λεξικό, χωρίς νά είναι καί αυτά άπολύτως άπαραί- 
τητα, δέν είναι επί τέλους πράματα πού άργοΰν νά ετοιμαστούν μέσα στήν 
προθεσμία πού θά πώ άμέσως παρακάτω, άφοΰ μιά καί άναγνωρίζει μέ τό 
κύρος πού έχει «πώς πρέπει νά τελειώνουμε’ πώς είναι καιρός’ πώς πρέπει 
νά έπισπεύσουμαι τή νίκη τοΰ Δημοτικισμού’ πώς πρέπει νά δώσουμε 
στή νέα γενεά τή φυσική της γλώσσα γιά τήν πνευματική της ζωή καί 
■δημιουργία ! » · .

Εμενα το συμπέρασμά μου είναι πώς οί λογοτέχνες, αυτοί προπάντων, 
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και οί γλωσσολόγοι και οί παιδαγωγοί έπρόσφεραν στόν άγώνα, δ,τι είχαν 
καί έπρεπε νά προσφέρουν' νά περιμένουμε και νά ζητούμε τώρα στό τέλος 
πάλι μεθοδική και επιστημονική παρασκευή τοΰ εδάφους, κινδυνεύει νά πα- 
ρεξηγηθεΐ σάν υπεκφυγή καί σά φόβος, μπροστά στο σκιάχτρο τής «στολιτι- 
κής σκοπιμότητας». Βέβαια τό αναγνωρίζομε καί μεΐς δυστυχώς πι'ος τήν 
πολιτεία μας, τώρα τελευταία μάλιστα, τήν κυβερνά δ αδυσώπητος νόμος 
της, πού στέκει πάνω άπό τήν αγνότερη ιδεολογία, πάνω άπό τήν επίγνωση· 
καί αύτοϋ τοΰ μεγαλύτερου εθνικού συμφέροντος' άλλά τότε στόν άγώνα πού· 
μάς καλούν κ’ εμάς επικούρους, δέν μάς πέφτει πιά κανείς λόγος· ούτε στούς 
λογοτέχνες, ούτε στούς γλωσσολόγους, ούτε στούς παιδαγωγούς, ούτε.σέ κα
νένα άλλο έξω άπό αύτή καί μόνη τήν πολιτεία μετά ή άνευ τής πολιτικής 
σκοπιμότητας. Καί μιά πού μάς βεβαιώνουν καί πού τό πιστεύουμε καί μεΐς,. 
πώς τά προοδευτικά στοιχεία πλειοψηφούνε τώρα στή Βουλή, δέν έχει παρά 
νά περάσει δ αρμόδιος Υπουργός ένα νόμο, πού νά λέει μέ δυο λόγια : «Ή 
επίσημη γλώσσα τοΰ κράτους σ’ δλες του τίς σχέσεις καί σ’ δλες του τις υπη
ρεσίες καί σ’ δλη τήν εκπαίδευση είναι ή δημοτική, δπως διδάσκεται τώρα 
στίς τέσσερεις πρώτες τάξεις τού Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα μέ τό άρθρο· 
δείνα τού τάδε «περί. . . κτλ. Οί λεπτομέρειες τοΰ νόμου θά καθοριστούν μέ 
Π. Διατάγματα, θά δημοσιευτούν μέσα σ’ ένα χρόνο καί θά εφαρμοστούν 
υποχρεωτικά μέσα σέ πέντε χρόνια.» Άν τό έφερνε μάλιστα ή περίσταση 
νά μπει αύτή ή διάταξη στό Σύνταγμα πού, καθώς λέγεται, πρόκειται, αν 
δοθεί εύκαιρία νά τροποποιηθεί σέ ώρισμένα του σημεία, τόσο τό καλύτερο 
τότε' εμείς είμαστε βέβαιοι πώς καμμιά του άλλη τροποποίηση δέ θάχει με
γαλύτερη σημασία καί σπουδαιότητα γιά τό μέλλον τού έθνους. Άς είναι 
βέβαιος καί δ κ. Παπανδρέου, πού τόσα τού χρεωστοϋνε ως τώρα ή εκπαί
δευση, τά γράμματα καί ή τέχνη μας, καί πού δίνει τήν υπόσχεση νά υψώσει 
αύτός τή σημαία «γιά νά προχωρήσουμε προς τήν δριστική, τελική, γενική 
επικράτηση τού Δημοτικισμού» ας είναι βέβαιος πώς αν τό πετύχει κι αύτό 
θά στηθεί μέσα στήν 'Ιστορία τής φυλής ισάξιος μέ τόν ιερό σημαιοφόρο τοΰ· 
άπελευθερωτικού μας άγώνα.

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

° Κ Α· Π AEAMOYZCS

Φίλε κ. Θεοτοκά,

Χάρηκα πού άποφασίσατε νά βγάλετε τήν ’Ιδέα. Χάρηκα, γιατί τήν 
’Ιδέα τή θέλετε δχι ούδέτερο βήμα, παρά μέ δική της σταθερή γραμμή, μέ 
ώρισμένη κατεύθυνση άνάμεσα στίς δυο άντιθέσεις δπου έχει στριμωχτεΐ ή 
πνευματική ζωή τοΰ τόπου μας. Καί άκόμα χάρηκα, γιατί βρίσκω σωστές 
τίς βασικές άρχές τοΰ περιοδικού σας. Μπορώ μάλιστα νά ειπώ πώς ή γε
νική τους κατεύθυνση είναι σχεδόν ή ίδια μ’ αύτήν πού υποστήριξαν άλλοτε 
δσοι παραιτήθηκαν άπό τόν’Εκπαιδευτικό'Όμιλο—τήν εποχή πού τδ ιστορικό 
αύτό σωματείο θέλησαν μερικοί νά τό κάμουν σωματείο πολιτικό. ’Αναφέρω- 
τή σύμπτωση αύτή, γιά νά φανεί πιό καθαρά πώς ή έκδοση ένός περιοδι
κού σάν τήν ’Ιδέα δέν εκφράζει μόνο τήν άνάγκη λίγων προσώπων, παρά 
επιβάλλεται κι’ άπό τά πράγματα.

‘Η ’Ιδέα, λέτε, «φιλοδοξεί νά ελευθερώσει τή σημερινή νιότη άπό τή σύγ
χυση τών ιδεών πού τήν περιβάλλει...,ν’ άντιδράσει στόν ξεπεσμό τών θελή
σεων, τών πόθων καί τών τάσεων τής πνευματικής Ελλάδας, ν’ άνορθώσει 
τήν εθνική μας αύτοπεποίθηση...» Συμφωνώ μαζί σας’ μόνο πού άντί σύγ- 
χύση Ιδεών πιό σωστό θά ήταν άν λέγαμε φτώχια, καί πιό πολύ άκόμα 
έλλειψη ιδεών. Γιατί τό κύριο γνώρισμα στήν τωρινή πνευματική ζωή 
καί τών νέων καί τών μεγάλων δέν είναι τόσο ή σύγχυση, δσο ή άπλοποί- 
ηση. Μιά άπίστευτη απλοποίηση στή ζωή καί τά προβλήματά της" δλα τά 
βλέπουν χωρίς προοπτική, χωρίς βάθος' καί τό πιό βαθύ πρόβλημα τό άντι- 
κρύζουν απλοϊκά χωρίς κανένα δισταγμό καί τό λύνουν μέ μιά μονοκοντυ- 
λιά. Έτσι ρηχαίνει, στενεύνει καί φτωχαίνει ή σκέψη μας, καί γενικώτερα ή 
συνείδησή μας. Καί τήν απλοποίηση αύτή τήν έχομε παντού, μά πιό χτυπητά 
στίς δυο άκρες, στά δυο στρατόπεδα : τό ένα τής προοδοφοβίας καί τό άλλο 
τής προοδοπληξίας. Άπό τή μιά μεριά τά τρία έψιλον, «ή Κτηματική — 
έφημερίς τών άστικών συμφερόντων» κ. ά.κ.ά., καί άπό τήν άλλη «δ Ριζο
σπάστης», «οί Πρωτοπόροι» νέοι καί παλιοί κτλ. κτλ.

Τό έθνος καί δ εθνισμός, ή γλώσσα, οί ηθικές άξιες κ. ά. είναι παραδεί
γματα χαρακτηριστικά. Τό έθνος αν δέν κλείνεται γιά δλους μέσα στά δρια 
ή τίς στήλες τής «Κτηματικής», γιά δλους δμως, καί γιά τίς δυο παρατάξεις, 
ταυτίζεται μέ τό «άστικδ καθεστώς», καί μάλιστα τό καθεστώς αύτό μέ δλα 
του τά χάλια. Καί δ εθνισμός ταυτίζεται μέ τό μίσος τών άλλων λαών, μέ 
τήν περιφρόνηση ή τήν εκμετάλλευσή τους καί μέ τήν δμαδική ξυπασιά. Φυ
σική συνέπεια : άπό τή μιά μεριά δποιος άντιμάχεται τό μίσος καί τήν ξυ- 
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πασιά, οποίος πέρα άπό τό αστική καθεστώς βλέπει τό λαό ολόκληρο και τήν 
προκοπή του,και γυρεύει ή οργάνωση τής Πολιτείας και τής Κοινωνίας νά γί
νεται ολοένα δικαιότερη και γονιμώτερη άπ’ δ,τι είναι σήμερα, αυτός δου
λεύει αντεθνικά. Κι’ άπό τήν άλλη πάλι μεριά τών προοδοπαρμένων: γιά νά 
καλυτερέψομε τή ζωή καί τόν πολιτισμό της, πρέπει νά διαλυθεί, νά λείψει 
τό έθνος και δ εθνισμός, καί μπορεί νά λείψει γιατί είναι κατασκεύασμα αστι
κό. Μά τό ίδιο άστικά κατασκευάσματα είναι και οί διάφορες αξίες τοΰ πο
λιτισμού, κι’ έτσι κατάντησε νάχομε αστικό κράτος (αυτό καί γιά τις δυο 
παρατάξεις), αστική τέχνη, αστική θρησκεία, άστική ή&ική, άστική φι
λοσοφία, αστική επιστήμη και αλλα πολλά.

Τήν ϊδια απλοποίηση βλέπομε καί στό πρόβλημα τής γλώσσας. ’Από τή 
μιά μεριά : τέτοιο πρόβλημα δέν υπάρχει, άφοΰ τό ίδιο γίνεται καί σ’ δλον 
τόν πολιτισμένο κόσμο" ή δημοτική γλώσσα είναι άνύπαρχτη ή είναι « προϊ
όν άμαθείας» ή τώρα τελευταία «δάκτυλος» κομμουνιστικός, πρόβλημα δηλ. 
ταξικό κ.τ.π. Κι’ άπό τήν άλλη : τό γλωσσικό ζήτημα είναι ζήτημα ταξικό 
καί θά λυθεί μονάχα μέ τή νίκη τής άργατιάς. Άς δουλέψομε γιά τή νίκη 
αυτή καί τ’ άλλα θαρδούν μοναχά τους" τό ίδιο μέ τις ηθικές καί άλλες άξιες 
τοΰ πολιτισμού.

Τέτοιο άντίκρυσμα τής ζωής χτυπά πιό πολύ στήν περιοχή τής τέχνης 
καί τής παιδείας. ΚΤ έδώ ή ζυγαριά γέρνει πρός τάριστερά, θέλω νά είπώ 
πώς εκεί βρίσκομε τά πιό χτυπητά παραδείγματα. Τό κορύφωμα στή λογο
τεχνία μας τό έχομε στό κοινωνικό έργο ιού κ. Βάρναλη : στό Φως πού 
καίει καί στήν Άλη&ινή άπολογία τον Σωκράτη .Και τά δυό τους συνε
χίζουν μ’ εσωτερική αναγκαιότητα τήν πορνογραφική ποίηση πού μάς είχε 
δώσει πριν ό ίδιος ποιητής. Είναι τό ίδιο ψυχικό, τό ίδιο ηθικό φόντο. ’Εδώ 
δμως δέ μάς ενδιαφέρει τόσο ή βρωμιά δσο ή απλοϊκότητα, πού δέν μπορεί 
νά τή σκεπάσει καμιά δεξιοτεχνία, κανένα χάρισμα τής μορφής. Ζητήματα 
μεγάλα, προβλήματα σπουδαιότατα τ’ άντικρύζει δ κ. Βάρναλης μέ τή σκέψη 
μικρού παιδιού ή σάν τό «Ριζοσπάστη» ή καί τά δυό μαζί. Παραδείγματα 
έχετε φέρει στήν κριτική σας άρκετά, μά ή κάθε σελίδα είναι πλούσιο δειγ
ματολόγιο. Δέ μένει καμιά σχεδόν σοβαρή αξία τοΰ πολιτισμού πού νά μήν 
τραβά τών παθών της τόν τάραχο. ’Ακόμα καί τό πρόβλημα αν υπάρχουν ή 
δχι απόλυτες αξίες, κι’αύτό τό λύνει" καί τό λύνει μιά γιά πάντα άπάνω στό 
πάτωμα μέ τήν άποδειχτική δύναμη μιάς σαδιστικής σκηνής, άπ’ δπου βγαί
νει μόνο του τό πόρισμα : «αν δέν υπάρχει στις ερωτοδουλειές άπόλυτον 
«•ίδος», άλλο τόσο δέν υπάρχει καί στά «υψηλά ζητήματα»{’Απολογία σ.59) 
Στήν ’Απολογία του δλόκληρο τόν άρχαϊο κόσμο, πού οί λόγιοι μας άλλοτε 
πόν είχαν κάμει τύπο νεκρό, δ κ. Β. τόν έχει κάνει πλάκα" μιά πλάκα δλόϊ- 
■σια πού άπάνω της ξεχωρίζουν μονάχα εκμεταλλευτές καί εκμεταλλευόμενοι, 
.καί δπου «Θεός, ’Αγαθό, Δικιοσύνη, Πατρίδα κι’ ’Ομορφιά κι’δλα τά ρέστα

■δέν είναι παρά . .. μέσα ταπεινά πού μέ δάφτα κάθε κυρίαρχη φάρα στρα
βώνει τούς ύποταχτικούς της καί πνίγει τήν ψυχή τους. . , » (σ.62).

Καί στήν παιδεία μας δμως δέν είναι μικρότερη ή τάση γιά απλοποίηση. 
Άπό τή μιά μεριά ή προοδοφοβία βάζει γιά θέσεις τις γνωστές μούμιες" κι’ 
άπό τήν άλλη μπαίνουν άπό καιρό πρωτοπορειακές θέσεις σάν αυτές: 1) Χά
νουν άδικα καιρό καί κόπους δσοι γυρεύουν νά καλυτερέψουν τήν παιδεία 
μας μέσα στό άστικό καθεστώς. Γι’ αύτό'κάθε ζωντανός δάσκαλος πρέπει νά 

(βοηθήσει γιά νά πέσει τό καθεστώς αύτό, τό άστικό κράτος δπως τό λένε, 
καί νά στηθεί τό κράτος τοΰ προλεταριάτου. Καί τότε δλα θάρθουν μιά 
χαρά: σχολικά κτίρια τής προκοπής, μισθός καλός, βιβλία περίφημα, επαγ
γελματικά σχολεία σύμφωνα μέ τις άνάγκες μας, κανένας μαθητής δέ θά 
πεινά, κτλ. κτλ. Απόδειξη ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στή Ρωσσία. 2) 
Τό ίδιο θά γίνει καί μέ τή γλώσσα τή δημοτική’μόνο μέ μιά πολιτειακή άλ- 

•λαγή θά λυθεί δριστικά τό γλωσσικό ζήτημα, άφοΰ είναι ζήτημα ταξικό. 3) 
ΖΣτά σχολικά προγράμματα πρέπει νά κυριαρχήσει δ τεχνικός πολιτισμός καί 
■νά λείψουν οί ρωμαντισμοί τοΰ Σολωμοΰ, τών δημοτικών τραγουδιών, τών 
κλασικών κ.τ.λ. Απόδειξη ή Ρωσσία. 4) Ή ιδέα πώς υπάρχουν άπόλυτες 
αξίες είναι ψέμα καί απάτη τών άστών, γιά νά γδέρνουν τό φτωχό κοσμάκη. 
Τό ψέμα αύτό νά τό ίδοϋν παιδιά καί δασκάλοι καί στά σχολειά νά κυριαρ
χήσει ή ιδέα τής σχετικότητας, γιατί μονάχα αύτή είναι επιστημονικά σω
στή. 5) Ή διοίκηση τής παιδείας νά περάσει στά χέρια τοΰ λαού καί τών 
δασκάλων, καί 6) γιά νά θυμηθούμε τό σοβαρό καί δύσκολο ζήτημα πού 
έβαλε δ κ. Παπανδρέου μέ τό γράμμα του στήν ’Ιδέα: Αμέσως μέ νόμο 
νά μπει ή δημοτική γλώσσα σέ δλην τήν παιδεία, άπό τό δημοτικό ώς τό Πα
νεπιστήμιο, δλα τά διδαχτικά τοΰ γυμνασίου νά γραφούν μονομιάς στή δη
μοτική κτλ. ΚΓ άπό τήν άλλη παράταξη : Ή δημοτική νά φύγει κΓ άπό τό 
δημοτικό άκόμα σχολείο, γιατί καταστρέφεται τό έθνος κτλ. κτλ.

— Τί σημασία έχουν γιά τή ζωή καί τήν προκοπή ενός τόπου τέτοιες 
•απλοποιήσεις, καί πόσο σκληρά εκδικιέται ή ζωή τέτοιο πνεύμα, τό βλέπομε, 
τό ζούμε κάθε μέρα. ΓΓ αύτό καί άπό καιρό έχει άρχίσει ή άντίδραση καί 
πρός τις δυό μεριές, καί δλοένα δυναμώνει. Μά χρειάζεται νά γίνει συστη
ματική καί πολύμερη, δπως πολύμερη καί συστηματική είναι καί ή δράση. 
ΚΓ έδώ ή ’Ιδέα άπό τή δική της άποψη καί στή δική της περιοχή μπορεί 
νά προσφέρει πολλά. ΤΙ προσπάθειά της βέβαια θά είναι δύσκολη, γιατί ή 

-απλοποίηση—δταν δέν είναι συνειδητή προπαγανδιστική, πολιτική μέθοδος 
—στηρίζεται σέ πολύ γερές πλάτες : στό νόμο τής μικρότερης προσπάθειας. 
Καί τά δύο δμως αύτά, ή πολιτικολογία δηλαδή καί τό κυνήγημα τής άκοπης 

■ επιτυχίας κάθε άλλο παρά σπάνια στοιχεία είναι στήν πνευματική μας ζωή. 
Κοντά δμως σ’ αύτά είναι καί άντίμαχα ψυχικά στοιχεία, πού πρέπει καί 

-μπορούν νά νικήσουν τά πρώτα, φτάνει μόνο νά τονωθούν μέ τή σωστή τρο- 
•ηρή καί τή σωστή καθοδήγηση. Καί θά δώσει κατά τή γνώμη μου ή ’Ιδέα 
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σωσιή τροφή καί θά οδηγήσει καλά, αν μπορέσει νά πραγματοποιήσει τις βα
σικές της αρχές. Γιατί δλες της οί αρχές δείχνουν πώς γενική της κατεύθυν
ση είναι νά χτυπήσει τδ πνεϋμα αυτό τής απλοποίησης καί νά βοηθήσει προ
πάντων τούς νέους ν’ άντικρύσουν σοβαρώτερα τή ζωή καί τά προβλή- 
ματά της.

Μέ τήν πεποίθηση πώς ή Ιδέα θά πετύχει στή δύσκολη αύτή προσπά- 
θειά της,

Σάς σφίγγω τό χέρι
Α. Π. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

Ο Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο κύριος Γ. Παπανδρέου, φίλος καί δικός μας καί τής ιδέας μας, καί’ 
φίλος τής « Ιδέας», σηκώνει ψηλά μιά γενναία σημαία, πού έπρεπε νά τή 
σηκώσει όταν ήταν Υπουργός τής Παιδείας. Ώς Υπουργός αυτού τοΰ: 
Υπουργείου έπραξε, αλήθεια, πολλά καί λαμπρά έργα, άλλά δέν έπραξε 

τό κύριο, να μπάσει τήν εθνική γλώσσα σ’ δλα τά σχολεία, αύτό πού προ
τείνει τώρα. Καί πρέπει νά τελειώνουμε, μάς κηρύττει μεγαλόφωνα. 
Πρέπει νά κάμουμε πιό γλήγορη τή νίκη τού Δημοτικισμού καί νά επιβά
λουμε τή δημοτική γλώσσα σ’δλη τήν Παιδεία. Καί σ’ αύτόν τό σκοπό μέ 
ποιόν τρόπο θά φτάσουμε; Μέ τή συζήτηση τών λογίων, μάς προσθέτει ό 
κ. Παπανδρέου. Δηλαδή—απαντάω εγώ τώρα στόν κ. Παπανδρέου—μέ τό 
μόνον τρόπο, πού δλα τά ζητήματα στήν Ελλάδα πελαγώνουν, τελματώνουν,, 
ξεθυμαίνουν καί σβύνονται στό κενό. Άμμή, αιώνες τώρα συζητούμε οί 
λόγιοι, άπό τά 1600, γιά τό ζήτημα τής μητρικής μας γλώσσας ώς δργάνον- 
σχολικού, καί δέν τελειώσαμε—καί πρέπει ν’ άρχίσουμε καί πάλι;

Ομως οί άμοιροι αύτοί λογιώτατοι, αιώνες συζητώντας, δέν περιορι- 
σθήκανε σ’ αύτό τό μάταιο κόπο, μά δουλεύοντας σκληρά πετύχανε καί 
κάτι άλλο καλύτερο' εφαρμόσανε τήν κοινήν ’Ιδέα τής ζωντανής γλώσσας 
στήν πράξη, κερδίσανε τά Γράμματα, καταχτήσανε ποίηση καί πεζό λόγο,, 
καί κοντεύουνε νά καταχτήσουνε καί τήν επιστήμη, στής ιστορίας τό παλάτι 
μπήκανε καταχτητές, τό χρονογράφημα καί ή επιφυλλίδα είναι δικά τους,. 
Οί γλωσσολόγοι πάλι μελετήσανε καί μελετάνε τή νέα γλώσσα, καί οί παιδα— 

γωγοί δέ χρειάζονται πιά συζήτηση, άφού είναι φωτισμένοι τοσο στό ζή
τημα, δσο είμαστε κ’ εμείς. Τί άλλο θέλετε άπό μάς τούς λογιωτατους, κ. 
Παπανδρέου ; Νά σάς πείσουμε, ή νά μάς πείσετε ; Ολο τό πνευματικό έδα
φος τής νέας μας Ελλάδας είναι δικό μας—καί δικό σας.

Άντέχουνε μονάχα άκόμα στήν κατάχτησή μας τά Παλιόκαστρα και τα 
Σαράβαλα. Σ’ αύτά μέσα φυλάνε, καί μάς άντιπολεμάνε κάποια κορακιασμένα 
Σκιάχτρα, μέ κοντάρια καί σκουτάρια— σκιάχτρα είναι κ αύτά, τά δπλα 
τους, καί είναι τ’ όνομά τους Πρόληψη τυφλή, σοφος Φανατισμός, Φθόνος 
πού τρέφεται άπό τά ’ίδια του ξεσκλήδια, Μίσος που ζεϊ μέ τά φαρμάκια 
του. Γιά νά πέσουν κάτου άποσβολωμένα αύτά τά σκέλεθρα τής περασμένης 
πλάνης, δέ φτάνουν πιά τών λογίων οί άγώνες. Τό έργο το δικό τους νο
μίζω πώς τελείωσε' αύτό άνοιξε τό δρόμο στήν ’Ιδέα' μέ τη βοήθεια του 
πατήθηκε τό βασίλειο τό πνευματικό τής φτωχής Έλλαδας. Γιά τά παλιο- 
σαράβαλα δμως χρειάζεται άλλη δύναμη' δχι τής λογικής τά όπλα, τής επι
στήμης τά κοντάρια, τής άλήθειας οί σάλπιγγες οί καταχτητικές, τής ομορ
φιάς οί άνθοί, πού τις καρδιές κερδίζουνε. Σα στοιχειωμενα που είναι από 
τών περασμένων χρόνων τήν Κατάρα, ξορκισμένα από τις μάγισσες καί 
στρίγκλες τοΰ Κακού, θρεμμένα άπ’ το καθαριο αιμα αθώου Λαού, αντέ
χουν, κ’άντιπολεμάνε, δπως άντέχει κάθε σαράβαλο παλιό. Ίί τά περιμέ
νετε, νά πέσουνε μονάχα τους ; Τά ρειπια βαστάνε μοναχα τους, ακουμπι
σμένα στά ίδια τους τά μέλη, τά σακάτικα.

Ή πρόληψη ή Πανεπιστημιακή, ή πρόληψη ή ’Ακαδημαϊκή άλλο 
καινούργιο ρεποθέμελο, πού μάς το στήσανε μπροστά, να βρίσκει η δίκια μας 
οργή δουλειά, καί νά τό πολεμάει, ρημόκαστρο πούζμένει ορθό μ’ δλα τού 
θυμού μας τά χτυπήματα — και τέλος, πάρε αραδα κάθε επίσημα αναγνω
ρισμένη πρόληψη. Τό βήμα τό Βουλευτικό, τό βήμα τό Δικανικό, τό Κή
ρυγμα τού θείου λόγου, ή Επίσημη γλώσσα τού κράτους, ολα αυτα, και 
τόσα άλλα σκοροφαγωμένα σκιαχτρα, τής παλιάς Σκουριάς απομεινάρια, 
γιά νά πέσουνε σωρός, γιά νά γκρεμοτσακιστοΰνε θέλουν άλλης λογής άρμα
τα, άρματα άπό τή χυδαία δύναμη, τήψ ύλη τή σκαιή, κ’ δχι τό πνεύμα' 
θέλουν άξίνα καί λοστό, θέλουνε τανάλια, θέλουνε γροθιά-κλωτσιά.

Αύτή τή δύναμη τήν έχει μοναχά τό κράτος, άλλο περίφημο Σαράβαλο, 
πού γέρασε νωρίς καί σάπισε δχι άπό τήν άδυναμία του, παρ’ άπό τή δύ
ναμη πού είχε καί δέν τήν μεταχειρίστηκε ποτέ. Αύτό μοναχά, τό κρά
τος, θά μπορούσε στάχτη νά κάμει τ’άποκαΐδια τού φανατισμού, πού καίνε καί 
καπνίζουνε.Αύτό μονάχα είν’άξιο. . . ειδεμή, χάθηκε ! Φτάνει άλλη δύναμη, 
καί νάτη, είναι κοντά ! Αύτή ξέρει τά δικά της άρματα, ποιά είναι. . . Αύτή 
πήρε τή γλώσσα τοΰ λαού, σπαθί της καί ντουφέκι της. Κ' εσύ, Σαράβαλο 
μεγάλο, πολέμα μέ τή σακαράκα σου, τήν Καθαρεύουσα σου. Ίί σού χρειά
ζεται κι’ αύτή ; Δέν τήν κρεμάς ψηλά, νά μή τήν τρών οί ψύλλοι ; Καί δέν 
τήν προσκυνάς, καί δέν τήν λιβανίζεις ;
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Είπα πώς θά χαθεί, αύτό πρώτο, τδ κράτος τδ αστικό. Καί γιά ν’ άφήσω 
τις μεταφορές, πιστεύω πώς ή συζήτηση πρέπει νά πάψει. Ή περίφημη εξέ
λιξη, καί ή σκοπιμότητα, καί δ φόβος τής αντίδρασης — δπλα κούφια τών 
πολιτικών καιροσκόπων — πολύ αργούνε νά φέρουν τούς καρπούς τους. Ό 
Λορεντζάτος, πού άνοιξε χαλάστρα σ’ εν’ άπδ τά σαράβαλα, κι’ ολομόναχος 
πολεμάει, δέ μπορεί νά περιμένει τή βοήθεια τής Σκοπιμότητας. 'Η επίθεσή 
του είναι ένα σύμβολο, πού δίνει μιά μυτιά στήν άνιργη θεωρία τής εξέλιξης, 
τής συζήτησης, τής πειθοΰς, τής πολιτικής ανανδρίας, πού περιμένει νά πέσει 
τδ κάστρο μοναχό του, σά νά είναι σύκο άπδ τή συκιά, καί νά πέσει νά τδ 
χάψει ή πολιτική κυρά σκοπιμότητα. 'Ο λαός δέν περιμένει τδ σύκο νά πέσει 
νά τό φάει" δ λαός απλώνει καί κόβει τδ σύκο μισάγουρο. Ό λαός πέφτει 
στήν αγκαλιά τού κομμουνισμού, κοπαδιαστά. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα 
γοργά' δ'χι βήμα σημειωτό, άλλά πηδήματα, σπρωξίματα μέ τήν γροθιά καί 
μέ τήν κατακεφαλιά. Ξέρω τί θά μου πήτε, καί καλύτερα εγώ νά σάς τδ πώ. 
Δέν υπάρχει άρχηγός κόμματος στήν Ελλάδα άξιος νά βγάλει ενα διτίταγμα 
καί νάττεΐ : Ή εθνική γλώσσα, ή γλώσσα τού 'Ελληνικού λαού, είναι τό 
μόνο επίσημο δργανο τού Κράτους, τού Σκολειού, τής ’Εκκλησίας. Δέν υ
πάρχει· υπουργός στήν Ελλάδα πού νά βγάλει εγκύκλιο καί νά πει : Ή 
γλώσσα τού Ελληνικού λαού μπαίνει στό χαρτοβασίλειο. Καί γιατί ; Γιατί 
ή κυρά Σκοπιμότητα θά τονέ πάψει. Δέν υπάρχει βουλευτής πού νά χτυπή
σει τή γροθιά του στό βήμα κα· νά πει : Μιλώ τή γλώσσα τού λαού πού 
μ’ έστειλε εδώ πέρα, κΓ οποίος θέλει άς έρθει νό μέ κατεβάσει. Δέν υπάρχει 
δικαστής, μήτε δικηγόρος, πού νά μιλήσει καί νά ξηγήσει στόν κατηγορού
μενο τούς νόμους του, μέ τή γλώσσα τή δική του.

Κ’ άφού υπάρχει τόση πολιτική άνανδρία, πού σ’ δλα τά ζωτικά ζητή
ματα φορεΐ τή μάσκα τής Σκοπιμότητας, τή μουτσούνα τού Δέν-—ήρθε— 
ή—ώρα, τδ κουστούμι τό άρλεκίνικο τού νά κάνουμε τδ δημοτικιστή, καί 
νά βοηθούμε τού δασκαλισμού τή σημαία ν’ άνεμίζει ο’ δλη τήν κρατική 
περιοχή, είναι ή δέν είναι μάταιη κάθε συζήτηση, κάθε ελπίδα γιά τό μέλ
λον αυτού τού σκουριασμένου κρατικού οργανισμού; ’Αφήστε το νά προσκυ
νάει τή σκεβρωμένη θεότητά του, τήν περίφημή του Καθαρεύουσα. Στό 
μεταξύ, τδ τελευταίο μαστοράκι γίνεται σοφό στά κομμουνιστικά μαθήματα 
διαβάζοντας τή γλώσσα τής μαννούλας του. Μή συζητάτε λοιπόν. Μουτζώ- 
στε τα. Κ’ εσείς, κ. Παπανδρέου, άν θέλετε νά κάμετε τίποτα καλό, κτυπή- 
στε τή γροθιά σας, ως βουλευτής στό βήμα καί υπερασπίσετε τήν άδικη- 
μένη, τήν κατατρεγμένη γλώσσα τού ελληνικού λαού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο κ ΠΑΝΑΓ Κ ΚΑΝΕΔΛΟΠΟΥΔΟΣ

’Αγαπητέ Μελά.

Ζητάς τήν γνώμη μου — καί σ’ ευχαριστώ γιά τήν σημασία, πού τής 
δίνεις — επάνω σ’ ένα ζήτημα, πόύ δσο περισσότερο μέ άπασχολεί, τόσο πιό 
δύσκολο μοΰ φαίνεται. Δέν είναι βέβαια ή άφηρημένη ουσία του, πού μού 
φαίνεται δύσκολη. "Αν πρέπει μιά γλώσσα, πού ζεΐ, ν’ Αναγνωρίζεται ώς 
ζωντανή, αύτό δέν είναι καν πρόβλημα, πού υπάρχει μέσα στήν ίδια τή 
γλώσσα Τό πρόβλημα αύτό υπάρχει μόνο μέσα στά μυαλά έκεινών, πού δέ 
θέλουν ή δέ μπορούν νά έχουν σχέση μέ τήν ζωή ! Ή γλώσσα, τδ πιό ζων
τανό στοιχείο στή ζωή τοΰ λαού, ανοίγει τούς δρόμους της μονάχη και τούς 
ανοίγει προσπερνώντας κάθε εμπόδιο στημένο θεληματικά ή τυχαία, κάτου 
άπ’ τδ φώς τής πάντα καί πιό νέας ημέρας, έξω στήν ανοιχτή αγκαλιά τής 
γής. Εκεί μιλάει ή μάνα στό παιδάκι της καί, δείχνοντάς του τής ζωής τά 
πρώτα βήματα, «δημιουργεί» μεσ’ άπ’ τήν άνεξάντλητη πηγή τής μητρικής 
στοργής της. ’Εκεί καί ό πόνος τραγουδιέται. ’Εκεί ή χαρά βρίσκει δλο και 

καινούργιες λέξεις γιά νά εκδηλωθεί.
"Ολοι τό ξέρουν (κΓ δσοι δέν τ’ ομολογούν): τδ κριτήριο γιά μιά γλώσσα 

είναι ή ζωή. "Αλλο είναι τδ πρόβλημα, πού πρέπει νά μάς άπασχολήσει καί 
πού είναι άλήθεια δύσκολο νά βρει κανείς τήν λύση του, μιά λύση άποτελε- 
σματική. Μιά ολόκληρη παράδοση, παράδοση, πού θά ήταν άδικο νά λέγαμε 
δτι δέν άφησε καί κάτι ούσιαστικό στό πέρασμά της, βαραίνει άκόμα σήμερα 
μερικές πλευρές τής ζωής μέ τήν άπαίτηση νά συνεχισθεΐ. Ή παράδοση αύτή. 
δσο κΓ αν δέν ήταν αύθόρμητη στή γένεσή της, δσο κΓ αν καλλιεργήθηκε 
(πάντως μ’ άγάπη καί νοημοσύνη) μακριά άπό τή ζωή τοΰ λαού κΓ άπδ τδ 
πνεύμα του,προβάλλει πιά σά μιά πραγματικότητα, πού δέν μπορεί ν’άγνοη- 
θεΐ. Θέλησε βέβαια σέ μιά περίοδο τής εθνικής μας ζωής (περίοδο στεγνή) 
νά ντύσει καί τόν συναισθηματικό μας κόσμο μέ τά τεχνητά στολίδια της, 
νά είσδύσει καί στήν ποίηση άκόμα. Μά γρήγορα παράτησε τήν άξίωσή της 
αύτή καί περιορίσθηκε σέ τρεις κυρίως σφαίρες τής ζωής μας, σφαίρες πού 
— δπως δείχνει ή ιστορία καί άλλων λαών — εύκολώτερα προσαρμόζονται 
στό συμβατικό καί τεχνητό. Οι τρεις αύτές σφαίρες είναι ή επιστήμη, ή γρα
φειοκρατία καί ή πολιτική ομιλία (στόν τύπο, στήν βουλή καί στό . . . καφε
νείο). Στις σφαίρες αύτές ή καθαρεύουσα κρατήθηκε καί κρατιέται άκόμα.Στήν 
επιστήμη μάλιστα καί στή γραφειοκρατία (είδικώτερα στή νομική γραφειο- 
κρατία)έπλασε ή καθαρεύουσα δρους κ’ εκφράσεις, πού, ικανοποιώντας πραγ-
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μάτιζες^ ανάγκες μας, επιβληθήκανε καί πού είναι δύσκολο νά έκτοπισθοϋν 
χωρι, ν ,άφήσουνε κάποιο κενό καί κάποια φτώχια πίσω τους. Όπως λοι
πόν θα ήταν ανόητο ν’ αμφισβητήσουμε στή γλώσσα τοϋ λαού τήν ζωή, πού, 
είτε το θέλουμε εϊτεδχι, ύπάρχει μοναχή της, έτσι, νομίζω, δέ θά ήτανε λι- 
γωτερο σχολαστικό καί στενοκέφαλο, άν δέν έπ. τρέπαμε νά εκμεταλλευθεί

, τον δικό της πιά λογαριασμό) τό δούλεμμα, πού ή καθαρεύουσα έκαμε 
στην επιστήμη και σέ δσες σφαίρες τής πνευματικής ζωής κατώρθωσε πραγ
ματικά να κατακτήσει. Ό συνειδητός δημοτικιστής δέν έχει λόγο νά μισεί τήν 
καί αρευουσα, δπως μισεί ό καθαρευουσιάνος τήν δημοτική. Πρέπει νά πε
ράσει μαλιστα κι’ άπό τήν καθαρεύουσα καί μόνον αφού τή μάθει, θά μπο- . 
ρεσει αποτελεσματικά νά τήν υπερνικήσει. Έτσι θ’ αντλήσει κι’ άπ’ τήν 
καθαρεύουσα (αν είναι δυνατό : κ’ άπ’ τήν άρχαία ελληνική) δσα στοιχεία εί
ναι πολύτιμα και θατ’άφομοιώσει, πλουτίζοντας τήν δημοτική. Αύτή, σάν 
γλωσσά ζωντανή είναι τόσο εύπλαστη, πού μεσ’ στήν άσβεστη φωτιά της 
ιγαει και το σκληρότερο άπ*τά  μέταλλα καί παίρνει δ'ποια μορφή δ καλός 

τεχνίτης θα του δώσει.
Μέσα απ’ αύτά τά λίγα λόγια βγαίνει, νομίζω, σχεδόν μονάχη της καί ή 

κατεύθυνση, που πρέπει ή πολιτεία μέ τήν εκπαίδευσή της ν’ άκολουθήσει 
στο γλωσσικό ζητημα. Ή δημοτική πρέπει άναμφισβήτητα νά είναι-καί 
είναι σήμερα ευτυχώς-ή βάση τής παιδείας.Όποιος δέν πρόκειται νά προ
χωρήσει πιο πέρα άπό τήν στοιχειώδη Εκπαίδευση, δέν έχει άνάγκη, ούτε πρέ
πει να μάθει άλλη γλώσσα εκτός άπό τήν δημοτική. Πρέπει νά μάθει νά 
γράφει στρωτά τήν γλώσσα, πού μιλάει κι’ άκούει στό σπίτι του, χωρίς μεσ’ 
στην συνείδησή του νά συναγωνίζονται τή γλώσσα αύτή τύποι καί σύμβολα 
ξένα προς τη ζωή του καί τις άμεσες άνάγκες της, σύμβολα, πού ώς τά 
χ ες νοθεύοντας τή σκέψη του, δημιουργούσαν τόν κωμικόν εκείνο τύπο τοΰ 
ανθρώπου, πού, χωρίς καλά καλά νά ξέρει γράμματα, πετοϋσε εδώ κ’ εκεί 
στο γράψιμο και στην κουβέντα του μερικές χοντρές κι’ άχώνευτες ελληνι
κούρες. Ο γλωσσικός αύτός νεοπλουτισμός πού έκανε τούς αφελείς νά νομί
ζουν, οτι μερικές λέξεις μόνο, λίγες άσυναρτησίες καί κάποια δόση άρχοντοχω. 
ριατικης αχαριστίας προς τήν γλώσσα τής μητέρας τους άρκοϋσαν γιά νά 
τους δοσουν τ’ όνομα τοϋ μορφωμένου άνθρώπου, άρχισε εύτυχώς νά ύπο- 
χωρει.Όποιος έχει κάνει στήν Ελλάδα τόν πολιτευόμενο ή έχει άσκήσει δη
μοσία εξουσία ξέρει άπ’τά γράμματα, πού θάλαβε στή ζωή του, πόσο άληθι- 
να είναι οσα γράφω παραπόνου. Ή άσυναρτησία αύτή καί ό γλωσσικός νεο
πλουτισμός θά λείψουν τότε μόνον τελείως, δταν μέ τήν επίσημη καί υπο
χρεωτική διδασκαλία τής δημοτικής θά μάθει δ άνθρωπος τοϋ λαού νά γρά
φει όπως μιλάει, άπλά καί άνεπιτήδευτα, ίσια καί άληθινά, λιγώτερο ρητο
ρικά καί πιό άμεσα.

Τι πρεπει δμως νά γίνει μ’ δποιον θέλει νά προχωρήσει πιό πέρα άπό τήν 
στοιχειώδη εκπαίδευση, νά πάει στό γυμνάσιο, νά προετοιμασθή γιά φοίτηση

ακαδημαϊκή ; Πρέπει κι’ αύτός νά μάθει μόνο τήν δημοτική ; Όχι βέβαια- 
Αύτός έχει καιρό άρκετό καί πρέπει άσφαλώς νά διδαχθή, παραλληλα με την 
■δημοτική, πού ή λογοτεχνική άξια της θά τοϋ άποκαλυφθή μεσ στο γυμνά
σιο, άρχαία Ελληνικά καί καθαρεύουσα.Πρέπει νά διδαχθη τήν καθαρεύουσα, 
γιατί στή ζωή, πού τόν περιμένει, (κυρίως μάλιστα στήν επιστήμη), είναι, 
όπως είπαμε, ή καθαρεύουσα πραγματικότητα. Μά καί γιά κάποιον άλλο 
λόγο (κι’ όχι μόνο άπό συμβατική άνάγκη) πρέπει νά τήν μάθει. Με την κα
θαρεύουσα, πού δοκιμάστηκε στόν λόγο τόν επιστημονικό, πού δουλεύτηκε κ 

:«δωσε τόσους ώς τά σήμερα καρπούς, θά κατορθώσει να πλουτίσει την η- 
μοτική του, νά τήν κάνει λίγο-λίγο άξια γιά τόν καθολικό προορισμο της. 
Γι’ αύτό δμως πρέπει—καί αύτό ε’ιναι προ παντός τό πρόβλημα—στο γυμνά

σω ή δημοτική νά είναι ή βάση τής παιδείας. Πρέπει νά καταλάβει το παι
δί, δτι μαθαίνει τήν καθαρεύουσα γιά χατήρι τής δημοτικής κι οτι μονο 
τότε θά τήν ξεπεράσει, άν τήν μάθει. Προς τήν κατεύθυνση ακριβώς αυτή 
πρέπει νά γίνει καί ή διαφώτιση τοϋ διδακτικού γυμναστικού προσωπικού, 

• διαφώτιση, πού, δίχως αυτήν, ή παράλληλη διδασκαλία δημοτικής και καθα
ρεύουσας δέν έχει αξία ούσιαστικη. , , ,

Πριν κλείσω αύτό τό γράμμα,πού πρόχειρα μόνον αποδίδει τις σκέψεις μου, 
θάθελα μέ λίγα λόγια ν’ άντιμετωπίσω κ’ ένα άλλο πρόβλημα. Οποιος εζησε 
τήν έποχή, πού δ δημοτικισμός είχε προβάλει μέ προπαγανδιστικό φορέα του 
τήν άστική τάξη, θά άπορεί, πώς τόσο γρήγορα άλλαξαν τα πράγματα και η 
τάξη αύτή, πού μέ δπλο τήν δημοτική άγωνίσθηκε άλλοτε γιά τήν επικρά
τησή της, χτυπάει σήμερα τήν δημοτική στά χέρια εκείνων, πού τήν διαδε, 
χθήκαν στόν κοινωνικόν άγώνα. Σήμερα άκοϋμε τόν άστό, πού έπαψε πια 
νά είναι επαναστάτης, πού έγινε καθεστώς κι’ άμύνεται κατά τών νέων επα
ναστατών, νά συνδυάζει τήν δημοτική μέ τόν κομμουνισμό. Οΐ αστικές ορ
γανώσεις μιλάνε σήμερα γιά «μαλλιαροκομμουνισμό» καί αρκεί να μάθουν, 
πώς ένας δάσκαλος είναι δημοτικιστής, γιά νά κατηγορήσουν τήν εκπαίδευση 

-•ολόκληρη «έπί κομμουνισμέ. Τό δτι τόσο εύκολα καί μέ τήν πιο ελαφρια 
συνείδηση εκτοξεύονται οί κατηγορίες αύτές, οφείλεται καί σ εναν άλλο λο- 
γο, στήν σύγχυση πραγμάτων καί εννοιών, πού ύπάρχει δυστυχώς στον το- 
πο’μας. Συγχέεται δ κομμουνισμός μέ τόν σοσιαλισμό καί μέ κάθε — και 
τήν πιό ελαφριά—μεταρρυθμιστική τάση. Κάθε άνθρωπος, πού δεν νοιώθει 
αέσα του τήν φουσκωμένη αύτάρκεια τοϋ καλοκαθισμένου νοικοκύρη, είναι 
κομμουνιστής. Τό δτι δμως ή δημοτική συνδυάζεται μέ τόν κομμουνισμό,και 

-γενικώτερα (αύτό είναι τό σωστό) μέ τήν κοινωνική μεταρρύθμιση, είναι 
καί μοιραίο. Δέν πρέπει ν’ άναχθεΐ μόνο στήν σύγχυση, που παρα πανου 
έτόνισα. Μοιραίο είναι η τάξη, πού άμύνεται, νά συμμαχεί με καθετί, που 
είναι κοινωνικά κυρωμένο, καί πού, σαν καθεστώς κι' αύτο, κλονίζεται κα- 
του άπ’ τήν πίεση τών νέων ιδεών. Καί συμμαχεί μαζύ του, αδιάφορο αν 
χθες άκόμα τό πολέμησε. Ό άστός, τήν έποχή, πού άγωνιζόταν κ επαναστα- 
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τοϋσεστήν Ευρώπη, χτύπησε αμείλικτα τήν εκκλησία και τήν θρησκεία, χτύ
πησε δχι^ μόνο τό κράτος τό απολυταρχικό, μά καί τήν ιδέα τοΰ κράτους, χτύ
πησε κΓ αυτήν ακόμα τήν οικογένεια στήν συμβατική της μορφή. Όταν- 
ενίκησε κ’ έγινε ό ίδιος καθεστώς, έσυμφιλιώθηκε μέ τούς πιό άσπονδους; 
εχθρούς του κΓ αμύνεται μαζύ τους πια κατά τοϋ νέου επαναστάτου, πού πή
δησε κι’ αυτός μέ τήν σειρά του στον ίδιο έπάνω στίβο, πού άφισε πίσω του· 
αδειανό,ό αστός. Έτσι καί στήν Ελλάδα : δταν ή τάξη ή άστική Αγωνιζό
τανε για τήν πνευματική της επικράτηση — (τήν έπνιγε ακόμα τότε δ λογιω- 
τατισμός, πού είχε άλλη κοινωνική προέλευση) — χτύπησε τ’ όργανο τοϋ λο- 
γιωτατισμοϋ, τήν καθαρεύουσα. Σήμερα πιά, πού έφθασε ή αστική τάξη στήν· 
πνευματική της επικράτηση, δεν είναι παράξενο, δτι συμμαχεί μέ τόν χθε
σινό εχθρό της. Μέ τά ίδια δπλα, πού πολέμησε κι’ αυτή, πολεμάει πιά σή
μερα δ νέος επαναστάτης κ’ έτσι είναι φυσικό ν' άποκηρύξει πιά ό αστός τά 
όπλα αυτά, που τάφισε, όταν καλοκάθισε, νά πέσουν άπ’ τά χέρια του. Tc>- 
γλωσσικό μας ζήτημα ήταν απ’ τήν πρώτη στιγμή κ’ εξακολουθεί νά εΐνα». 
καί ζήτημα «κοινωνικό». ’Όχι μόνον δ κομμουνιστής, άλλά καί δ σοσιαλι
στής — κ’ εκείνος, πού ζητάει μιά μεταρρύθμιση απλή - θά χτυπήσει καα 
το επίσημο γλωσσικό καθεστώς, άφοϋ ή τάξη ή άστική εδείχθηκε Ανακόλου
θη καί δέν κατώρθωσε νά τό ανατρέψει πέρα ως πέρα. Κ’ ή τάξη αυτή θά 
συμμαχήσει πιά μοιραία καί μέ τό καθεστώς αύτό γιά ν’ αμυνθεί καί ν’απο
κρούσει τόν κοινόν εχθρό. Δέν πρέπει νά μάς φαίνεται παράξενο. Έτσι 
είναι πάντα στή ζωή. Η στάση μας — δταν χτυπιόμαστε — προσδιορίζεται 
τις πιό πολλές φορές αρνητικά. Ή πολιτεία θάπρεπε βέβαια νά μπορεί, πιδ- 
πάνω απ τις αρνητικότητες τοΰ ταξικού συμφέροντος, ν’ αντλεί τα θετικά 
στοιχεία της πάντα από τήν μεταρρύθμιση. Έτσι, δισκρίνοντας τόν εαυτό, 
της απ τήν «κοινωνία», καί η ίδια θά έδικαιωνότανε καί τις ελπίδες θά·. 
δικαιολογούσε, πού στήριξαν άλλοτε απάνω της μερικοί αληθινά μεγάλοι αστοί: 
ένας pCegel, δ govern von Stein κι’ αυτός δ SftismavcH. Δέν φαίνε
ται δμως δυστυχώς ν’ ανταποκρίνεται εύκολα σέ μιά τέτοια ανώτερη εντολή. 
Γι’ αύτό καί «κρίνεται» σήμερα καί κανείς δέν ξέρει, πού θά δδηγήσει 
κρίση της αύτή !

ΠΑΝΑΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

© κ. Μ. ΣΓΡΙΓΓΑΡΗΣ

[Ό κ. Μ. Στριγγάρης, πού δημοσιεύουμε τή γνώμη του εδώ,, 
άγνωστος στό φιλολογικό καί διανοούμενο κόσμο, είναι νέος για- 
τρδς—νευρολόγος στή μεγάλη κλινική τοΰ Πανεπιστημίου τής Χάίν- 
τελμπεργκ τής Γερμανίας. Δημοσιεύουμε τή γνώμη αύτή γιατί χαρα- 
χτηρίζει τόν τρόπο πού καταλαβαίνουν τό ζήτημα οί σύγχρονοι ει
δικοί επιστήμονες].

Δέ μπορώ παρά νά σάς έκφράσω τόν ενθουσιασμό μου, δτι αύτό τό 
ζήτημα πάρθηκε από τήν «’Ιδέα» στό σύνολό του καί διατυπώθηκε καθαρά 
καί προγραμματικά: «Ή καθιέρωση τής δημοτικής σ’ δλους τούς κλάδους 
τής ελληνικής ζωής». Θάπρεπε ή φράση αύτή νά γραφτεί μέ μεγάλα γράμ
ματα. “Οχι πιά δημοτικιστές καί μαλλιαροί καί κουραφέξαλα (αν μερικοί’ 
θέλουν νά γράφουν κορακίστικα, ας τά γράφουν — γι’ αύτά δέ μπορεί νά 
σκοτίζεται ή γλώσσα) ούτε δτι πρέπει πρώτα νά φτιαχτεί τελικά, ή γλώσσ«' 
καί νά γραφτεί ή γραμματική της γιά νά μπορέσει ν αντικαταστήσει τά λο 
γιοτατίστικα παντού. Λες κι’ δ 'Όμηρος καί δ Πλάτων είχαν γραμματική καί· . 
συντακτικό δίπλα τους δταν δημιουργούσαν τά έργα τους. Είναι, περιπτώ
σεις πού γραμματικές καί συντακτικά γίνονται μάλλον εμπόδια στήν εξέλιξη· 
μιάς γλώσσας. , , ,

Μά αύτό πού ήθελα νά πώ τελικά είναι τό ζήτημα : γλώσσα—επιστήμη.- 
“Ολοι (οί εξαιρέσεις είναι τόσο λίγες, πού δέν λογαριάζονται) οί επιστήμονες,, 
τά καμάρια μας, ντύνουν τή σοφία τους σέ τέτια κρινολίνα, πού ούτε οί 
ακτίνες Rontgen δέν μπορούν νά τά περάσουν γιά νά μάς τήν κάνουν ορα
τή. Καί τούτο γιατί ή είναι ίδεολόγοι καθαρευουσιάνοι, ή κΓ Αν δέν είναι, δέν 
έχουν θάρρος ή τούς λείπουν—λέει—οί δροι οί επιστημονικοί στή δημο
τική !!. . ή περιμένουν κι’ αύτοί τή γραμματική !! . . ’Έτσι συμβαίνει ώστε 
οί φοιτητές στήν ’Αθήνα μέ τά δυόμισυ γαλλικά τους νά, καταλαβαίνουν 
εργασίες επιστημονικές γαλλικές καλύτερα απ’ τις ελληνικές.Μ’αύτό τόν τρόπο- 
βλάφτεται βέβαια ή επιστήμη γιατί δέν μπορεί νά κυκλοφορήσει ελεύθερα. 
Χρειάζεται λοιπόν καί δώ γερό καθαρτικό. Τά επιστημονικά συγγράμματα· 
φαίνονταν ως τώρα τό πιό απροσπέλαστο κάστρο, ή λαμπερή ακρόπολη τής 
καθαρεύουσας, πού ή φτωχή δημοτική δέν θά μπορούσε ποτέ να, πατήσει μέ 
τά κατσάρια της. Αύτή ή αντίληψη πρέπει νά καταπολεμηθεί στον επιστημο
νικό κόσμο συστηματικά καί ριζικά.

Μ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ
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ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ Ο ΣΤΩΙΚΟΣ*

The pity of it, Iago, 
the pity ot it ! . . .

Ερχουνται καιροί που η ψυχή αργώνει και η τέχνη λιγόκαρδη καμπουριά
ζει. Στα νυχτώματα αφτά κούραση ανέλπιδη αφιονίζει τον ποιητή· σπασμω- 
δικα πολέμα ν αρπάξει ακόμα κανένα ψίχουλο προτού ξεστρώσουν το τραπέζι 
των προγόνων. Θυμάται ακόμα τα τραγούδια-τους μα πια δεν ξέρει αν τ’α- 
γαπά η αν τα σιχαίνεται. Αν το πρώτο, δεν τολμά να τ’ομολογήσει γιατί 
το πλήθος τα παραγάπησε- αν τα μισεί, δεν ξέρει πώς να ξεφύγει από την 
επιβολή-τους.

Ό-τι μπορούσε να πει ανθρώπινο στόμα το τραγούδησαν κιόλας οι πα
λιοί. Γιατί κάθε πολιτισμός είναι κλεισμένος μέσα στη Μοίρα του, κι αφού 
την κουρσέψει πέρα για πέρα δε μένει πια τίποτε για τους ξεμεινεμένους να 
χαμολογήσουν. Κάθε μορφή πλαστική, κάθε τύπος ποιητικός, κάθε μετρικό 
καλουπι, κάθε τόλμη ρυθμική, έχουν κιόλας δοκιμαστεί και καταχτηθεί’ κάθε 
συντέλεια έχει πιά ξεστραγγιστεί.

Χωρίς να βουτήσουμε πιο βαθιά στης φιλοσοφίας τα παγερά νερά μπο
ρούμε να ορίσουμε πως το ποίημα έχει τρία απαραίτητα συστατικά’ α) τήν 
εξιδεασμένη συγκίνηση, το μνημονικό ξελαμπικάρισμα και μεταμόρφισμα 
της ζωής, β) το λεχτικό ξεδιάλεγμα που ξεκοσκινίζει για τον ποιητικό λόγο 
τις λέξες που κληρονομήσανε πλούσιους αντίλαλους και βγαίνουν απο την 
καρδιά- της αρμονίας’ με άλλα λόγια τη φραστική τέχνη, γ) το μέτρο, το 
στιχουργικό ρυθμό (που είναι πολύ διαφορετικός από τη μουσική).

, - . . Διατηρήσαμε τό ορθογραφικό σύστημα τοΰ κ. Πέτρου Βλαστού επειδή
•οι γνώμες του μάς είναι σεβαστές καί θεωρούμε πολύτιμη τή συνεργασία του. Ζητοϋ- 
•με ωστοσο συγγνώμη άπό τούς αναγνώστες μας γι’αύτήν τήν ιδιορρυθμία.

Και νά! κάποιος που γεννήθηκε ποιητής μέσα σε κόσμο ξεθυμασμένο και σα- 
περό.Τί να πει και πώς να τραγουδήσει ; Δεν τολμά να ξεστομίσει τη συγκι- 
νησή-του γιατί ο ίδιος δεν έχει το θάρρος ν’αδράξει τη ζωή. Δε σήκωσε πο
τέ τα χέρια-του για ν’ αγγίξει τον ουρανό’ η πίστη κλαίει μέσα-του μισοπε
θαμένη. Είναι ο σκλάβος των αντίλαλων που βουίζουν τριγύρω-του από τα 
περασμένα. Η μόνη σωτηρία, η μόνη τόλμη που του μένει, είναι να κλείσει 
τ’αφτιά-του,ν’αρνηθεί την παράδοση, να σπάσει τα καλούπια και τους δυ
ναστικούς ρυθμούς Κ’έτσι φανερώνεται στα σούρουπα η ποίηση της άρνη 
σης και η τέχνη της αντινομίας, η συγκλεισμαρα της ψυχής. ,

Πρώτη δουλιά της «αντιποίησης» αφτής είναι να λιγώσει τη συγκίνηση, 
να την ξεθωριάσει, να την ξεμυρίσει, να την αποστεγνώσει. Ο ποιητής δεν 
κατεβαίνει πια στα τρίστρατα ν’ ανταμώσει τη ζωή, μήτε ξέρει πια το μονο
πάτι που ανεβάζει στα κατάστερα βουνά’ κρύβεται στην καμερόύλα-του και 
μόλις μισανοίγει το παράθυρο για να ρίξει μια βιαστική ματιά στου δρό
μου τα καμώματα. Ζουλέβει μα φοβάται να ξανοιχτεί. Και γυρίζει πίσω 
στα βιβλία-του και ξεσκονίζει, με τα ξεσκονόπανα της σκέψης, τα κιβούρια 
των ξεχασμένων και των άγνωστων ακόμα, κάποιου Πτολεμαίου η Δαγίδη, 
κάποιου μιξόγενου Καισαρίωνα ή λεβαντίνου βρωμοέφηβου, κάποιου Ορο- 
φέρνη Αριαράθου. Και πάντα όποιος ντροπαλέβεται τη ροδόσαρκη λίγδα 
της ζωής πλένει τα χέρια-του με τα μοσκοσάπουνα του εκλεχτισμού και με το 

• σπίρτο της ειρωνίας. Από δέφτερο και τρίτο χέρι μονο αγγίζει τη ζωη.
Να λείπουν το λοιπόν οι συγκίνησες (είμαστε κάπως καρδιακοί)! Τα ιστο

ρικά θέματα είναι του στιχοπλόκου το άσυλο’ τόνε θωρακίζουν από του σή
μερα τ’αρπάγια. Πού και πού, αν ξεχαστεί μια στιγμούλα, κάνει πως θυμά
ται μια παλιά συγκίνηση, μα κι αφτή όχι άμεσα και κατάστηθα μα λοξά κι 
απόξυστα. Γίνεται λόγος για καναπέδες και ταβέρνες, και οι ώρες είναι λο
γαριασμένες με αστρονομική ακρίβεια (η ώρα τέσσερες, μα όχι βέβαια παρά 
δέκα’ δωδεκά-μισυ, μα ποτέ μια και τέταρτο). Δε μαθαίνεις όμως τι λογης 
άνθρωπος τέλος είταν η αγάπη του ποιητή’ ξεφέβγει σα βουρκολακας, σβή
νει σαν ήσκιος ντροπιασμένος. Ίσως (ποιος ξέρει;) να είταν, η λατρεία-του 
για μια κούκλα γεμάτη πίτουρο και πριονίδια, για μια Γαλάτεια του μεσιτι
κού γραφείου που μήτε το κλαμπάνισμα της γραφομηχανής δεν μπορεί να 
ξυπνήσει από την ανυπαρξία.Ό-τι και να είτανε μας μένει ολοτελα αδιάφορο.

Του κάκου ! ο ποιητής που δεν είναι πρόθυμος να δώσει ό-τι έχει και 
δεν έχει, αγνοεί της τέχνης-του το μυστικό. Σπάταλος (κι όμως μετρημένος), 
ασυλόγιστος (μα μ’επιστήμη), ανοιχτόλογος (καθόλου αζύγιαστα), αφτα είναι 
οι νόμοι-του και τα συστατικά-του. Αν όμως κλειστεί μέσα-του και καβουκω- 
θεί, α δεν έχει τη δύναμη να μεταπλάσει τη θύμηση, να της δώσει καινού
ρια έννοια και τη δική-του συνορασιά του Κόσμου, τότε δεν είναι παρα ενα 
ξερόφυλλο που τριζοβολά στα χειμωνιάτικα καντούνια. Στάχτες πασπατεβει 
.μόνο και σύν φα κουτουλά. Κάπου το ξομολογιέται κι ο ίδιος
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Έκόμισα εις την τέχνην κάτι μισοειδωμένα
Πρόσωπα ή γραμμές· έρώτων άτελών κάτι άβέβαιες μνήμες.

Κι αλλού πάλι’

Γι’ αύτό και περιορίζονταν σέ λίγες λέξεις, 
προσέχοντας μέ δέος τές κλίσεις καί τήν προφορά' 
κ’ έπληττεν ούκ δλίγον έχοντας 
κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.

Μα πόσο χειρότερα βαραίνει η δική-μας πλήξη. Απ’ όλα τ’ αντιποιή- 
ματα που αξιώθηκα να διαβάσω ένα μόλις (ίσως κι άλλα δυο τρία, καθώς 
τα «’Απ’τές εννιά », «Περιμένοντας τούς βαρβάρους», «Ή πόλις») ξεχωρί
ζει άξιο του επαίνου. Το βάζω εδώ ολάκερο’

Σ’ έβένινο κρεββάτι στολισμένο 
μέ κοραλλένιους άετούς, βαθυά κοιμάται 
δ Νέρων — άσυνείδητος, ήσυχος κ’ εύτυχής· 
ακμαίος μές στήν εύρωστία τής σαρκός, 
καί στής νεότητας τ’ ώραΐο σφρίγος.

στήν αίθουσα τήν άλαβάστρινη ποΰ κλείνει 
τών Άηνοβάρβων τδ άρχαϊο λαράριο 
τι άνήσυχοι ποΰ εϊν’ οί Λάρητές του. 
Τρέμουν οί σπιτικοί μικροί θεοί, 
καί προσπαθούν τ’ άσήμαντά των σώματα νά κρύψουν. 
Γιατί Ακόυσαν μιά άπαίσια βοή, 
θανάσιμη βοή τήν σκάλα ν’ άνεβαίνει, 
βήματα σιδερένια ποΰ τραντάζουν τά σκαλιά. 
Καί λιγοθυμισμένοι τώρα οί άθλιοι Λάρητες, 
μέσα στό βάθος τοΰ λαράριου χώνονται, 
δ ένας τόν άλλονα σκουντά καί σκουντουφλά, 
δ ένας μικρός θεός πάνω στόν άλλο πέφτει 
γιατί κατάλαβαν τί είδος βοή είναι τούτη, 
τάνοιωσαν πιά τά βήματα τών Έριννύων.

Τα ψεγάδια δε λείπουνε, μα το ποίημα τούτο έχει τη γνήσια βούλα της 
τραγικής φαντασίας. Και λιτότητα δείχνει και της υποβολής την κρυφή μα
γεία. Κι όμως είναι ποίημα που μοναχά οι διαβασμένοι, κι’ όσοι αγαπούν 
ν’ ανασταίνουν την ιστορία, μπορούν αλήθεια να καταλάβουν και να θαμά
σουν. Η μεγάλη ποίηση περιφρονεί τέτιες ειδικότητες και ψιλοδουλιές. Της 

αρέσει το αφροστεφάνωτο κύμα που σαρώνει τους γιαλούς της ψυχής βροντο- 

χτυπώντας.
Και γω στα νιάτα-μου παραστράτησα προσκυνώντας τα ιστορικά ξανα- 

ζεστάματα του Heredia (κι άλλων ακόμα μερικών), και γι’ αφτό δεν πολυκα- 
τηγορώ τον ποιητή που έλαχε νά βασκαθεί από το μάτιασμα της ιστορικής 
Γοργόνας. Μα η στιχουργική αφτή θεματογραφία είναι πάντα τυφλοσοκακο’ 
Δεν είναι η στράτα που μας βγάζει στις μοναξιές και τα μελτέμια.

Δοκιμάζει κάποτε ο ποιητής να κατεβεί στη ζωή, καθώς στο «Ό ήλιος 
τοΰ απογεύματος». Μα δεν τολμά να βγάλει την ξέφαντη φωνή του πόνου 
και του αξέχαστου πάθους. Προσπαθεί να ζωντανέψει τα παλιά ξαναβλέ
ποντας με το νού-του τα συγύρια της κάμερας όπου είχε αγαπήσει. Το μόνο 
καθαρό κέρδος για μας είναι ένας κατάλογος από μόμπιλα, καναπές, χαλί, 
ράφι, βάζα, ντουλάπι, καθρέφτης,· τραπέζι, ψάθινες καρέκλες, κρεβάτι. Ξε- 
χάστηκαν όμως οι παντούφλες και οι γαβάθες (κι άλλο ένα, μα θα το είχε 
ίσως λογαριάσει κιόλας μέσ’ στα βάζα).

Την ανοιχτόκαρδη λοιπόν τη συγκίνηση την απαρνήθηκε ο ποιητής. Δεν 
την αρνήθηκε όμως όσο φαίνεται στην πρώτη ματιά· Ο τρόπος του για να 
μας δείξει πως είταν κάποτε εδώ κοντά κάποια συγκίνηση είναι να τονίζει 
την απουσία-της. Βάθρα μας δείχνει επιγραμματικά μα που τους λείπουν τ’ 
αγάλματά-τους. Γυρέβει να μας συγκινήσει με το άδειο, να μας αρχαιολο- 
γήσει με τά μαρμαρένια συντρίμια που τα παράτησε ορφανά η δόξα της πλα
στικής μορφής.

Και πετιέται τώρα μπροστά-μας το θάμα του πεζού ποιητή, του ριμα
δόρου που καμώνεται πως ο πεζός λόγος έχει φτερά κρυμένα, του υποκριτή 
που με την άρνηση κάνει πως γεμίζει την αδειανιά. Της αντιποιητικής αφτής 
αποστασίας η παράλυτη φτώχια φανερώνεται (πόσο προδοτικά !) στο λεχτικό 
και στη γλώσσα.

Τό λεχτικό είναι κι αφτό άδειο, άχρωμο, αποξεραμένο’ μούμια ξεφτι- 
σμένη κι αναίματη κλασικοφάνεια.Ο πεζός αφτός στίχος δεν τολμά σκεδόν να 
ζυγώσει το επίθετο’ τρέμει μην του αφηνιάσει καμιά λέξη ζωντανή. Μεγάλη 
ποίηση γράφηκε χωρίς επίθετα, ίσως η πιο μεγάλη μάλιστα (Finis το επι
τάφιο τετράστιχο του Landor, είναι ξακουστό παράδειγμα), μα το κατόρθωμα 
είναι σπάνιο’ βαστιέται μοναχά τις λίγες στιγμές όταν η ποιητική ένταση 
φτάνει τέτιο ύψος που βιάζεται ν’αγκαλιάσει ολάκερη την ορασιά της. Δεν 
έχουμε όμως εδώ παρόμοιο ξεχείλισμα ορμής’ έχουμε σύστημα, το τερτίπι του 
υποτονισμού και της σταχτιάς κοινολεξίας. Μοναχά η μονέδα της τυπικής και 
κακογεράματης έκφρασης έχει πέραση εδώ. Πρωτόφαντα αγναντέματα και 
συνταιριάσματα επίθετου και ουσιαστικού είναι ανήκουστα κι αποτρόπαια. 
Κι αν ποτέ ξεμυτίσει κανένα επίθετο μοιάζει σαν κείνα τα σαρακοφαγωμένα 
σάλια που, στα παιδικά-μου χρόνια, φορούσαν οι γέροι σα βγαίνανε περί
πατο στις Πιπεριές.
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Καμαρώστε μερικά παραδείγματα’ ώραΐα νειάτα, ώραΐος βίος, ώραϊσ 

σφρίγος, ύποπτη ταβέρνα (taverne louche), τά χείλια τά ήδονικά και 
ρόδινα (ακόμα λίγο και θα έλεγε κερασένια ή κοραλένια για να μας αποστο
μώσει!), βαρύτιμα διαμαντικά, έκλυτος βίος, εϊλκυε τήν προσοχή, κατα
χρήσεις έφ&ειραν, ήδονή ύπέρτατη, γραφεία μεσιτών.

Και είναι αρκετό να καταστρώσουμε στή σειρά μερικούς στίχους, σα να 
είτανε πεζογραφία, για να καταλάβουμε αμέσως πόσο μακριά στέκουν από 
τη φτεροσπαθάτη ποίηση.

Τίποτε τδ ταπεινόν ή τό άναξιοπρεπές δέν έ’χουν κατ’ έμέ τά κομα
τάκια αύτά άπό ύαλί χρωματιστό.

‘Η ειδήσεις γιά τήν έκβαση τής ναυμαχίας, στό Άκτιον, ήσαν βε
βαίως άπροσδόκητες. ’Αλλά δέν είναι άνάγκη νά συντάξουμε νέον έγ
γραφον.

Κατήντησ’ ένας τύπος πού &ν σ’ έβλεπαν μαζύ του συχνά, ήταν πι
θανόν μεγάλως νά έκτε&εΐς.

'Ότι τά πράγματα δέν βαίνουν κατ’ εύχήν στήν ’Αποικία δέν μέν’ 
ή έλάχιστη άμφιβολία, καί μ’ό'λο ποϋ όπωσοϋν (τοιγάρτοι, τοιγαροϋν; τη 
γάτα-μας βαρούν!) τραβούμε έμπρός, ίσως καύ'ώς νομίζουν ούκ όλίγοι^ 
νά έφϋ-ασε ό καιρός νά φέρουμε Πολιτικό ’Αναμορφωτή.

’Αρεσε γενικώς στήν ’Αλεξάνδρεια τές δέκα μέρες ποϋ διέμεινεν 
αύτοϋ, ό ήγεμών έκ Δυτικής Λιβύης ’Αριστομένης.

Αν αφτά είναι ποίηση, είμαι και γω χαλβατζής. Απο ποιά επαρχιώτικη 
παλιοφυλλάδα να τα ξεσήκωσε τέτια μαργαριτάρια ; Είναι αφάνταστο πώς 
άνθρωπος που άκουσεποτέ μέσα-του την αντρίκια φωνή της ποίησης μπο
ρούσε να ξαπλωθεί τόσο τεμπέλικα και να κυλιστεί μέσα στα σκουπίδια της 
εφημεριδογραφίας.

Τώρα θα μου πούνε μερικοί (από τους νέους μάλιστα) πως ένα πράμα είναι 
όλες οι λέξες και πως δε χρειάζουνται κανένα διάλεγμα.Δεν υπάρχουνε, θα 
τσιρίξουν, λέξες όμορφες και λέξες άσκημες. Αδύνατο να το παραδεχτώ αφτό. 
Είναι η χειρότερη αμαρτία, στραβομάρα, απιστία, ανορθοδοξία, σερετιά, καλ- 
πουζανιά καί προδοσία που μπορεί να κάνει ο στιχουργός. Μερικές λέξες 
κουβαλούνε μέσα-τους ολάκερο ποιητικό κόσμο (από θύμησες, από συγγενι
κές αρμονίες, από δύναμη υπονοητική), και σκορπίζουν ολόγυρά-τους μύρα, 
ζεστασιά καί μουσικούς αντίλαλους. Άλλες πάλι σέρνουνται της κοιλιάς, 
στραβολαιμιάζουν, κακοφορμίζουν και ζουριάζουν ό-τι αγγίξουν. Άγαρμπες, 
άψυχες, κρυαδερές, κατσιποδιασμένες καί ξεζούμιαστες, μοιάζουνε σακάτες 
και παρακατινές ζαρόγριες. Ανοιχτέ τα λεξικά καί φωτιστείτε. Ως τόσο α δε 
με πιστέβετε μένα, ακούστε τουλάχιστο τί είπε ο Λογγίνος (ο πρώτος από 
τους τρεις μεγάλους κριτικούς του κόσμου).

Φώς γάρ τφ ό'ντι ίδιον τού νοϋ τά καλά όνόματα.
Κι ο Dante (ο δέφτερος της κριτικής τριάδας) έγραψε βιβλίο σοφό για 

να ξεχωρίσει τις λέξες σε πρόβατα κ’ερίφια και για να τις ζυγίσει πιο προ
σεχτικά κι από τον πιο χρυσοδίψαστο αλχημιστή. Λέει ξάστερα κάπου’

Αφού διαλέξεις τις πιο εβγενικές λέξες κι αφού τις συγυρίσεις με 
τον πιο εβγενικό τρόπο, πρέπει να τις βάλεις στην καλίτερη σειρά που 
η πείρα και το δαιμόνιο-σου μπορούνε.να σε οδηγήσουν. Η ποίηση, 
και η γλώσσα που της ταιριάζει, είναι κυνήγι που χρειάζεται νύχια 
καπλανιού, είναι κοπιαστικός και φιλόλογος κάματος.

Κι ο τρίτος, ο Coleridge, κατάκρινε το Wordsworth που καμώνουνταν 
πως είναι μπορετό να γραφεί αληθινή ποίηση με όποιας λογής λέξες κι αν 
τύχει.

Τίποτε δεν εμποδίζει φυσικά τον ποιητή να μεταχειριστεί, όταν του 
χρειάζεται, τη σέρτικη και τη ζούφια λέξη. Μπορεί να θέλει, κάπου και κά
ποτε (μα πάρα πολύ σπάνια στη λυρική ποίηση), μια δυσαρμονία για να ξε- 
φανερώσει πιο χτυπητά την ομορφιά που φαλαγγώνει. Τέτιο μεταχείρισμα 
πρέπει όμως να γίνει από σκοπού, με κρίση και με τέχνη σταθερή. Κριμα
τισμένος στέκει ο στιχογράφος μοναχά όταν αδιαφορεί αν η λέξη που γράφει 
είναι μπατάλικη και κακόσουρτη ή λιογέννητη και ζουμερή. Το αμάρτημα 
είναι η αφροντισιά.

Για τη γλώσσα δε θέλω να πω πολλά. Είναι βαρεμός να κοπανά κανείς 
τα ίδια πάντα. Τ’ ανακατέματα και η ασυναρτησία με αηδιάζουν τόσο που- 
φοβούμαι μη μου ξεφύγει και κανένας λόγος παραπάνω. Αν αγαπάς την αλή
θεια αγαπάς καί τη γλώσσα σου τίμια καί πεντακάθαρη. Όλα τ’άλλα είναι 
σοφιστείες. Κι όσο για τα περισσότερα ποιήματα που αράδιασα πρωτίτερα, 
δεν ξέρω σε ποιά γλώσσα είνε γραμένα, μα δεν είναι βέβαια μήτε ρωμαίικα 
μήτ’ ελληνικά.

Μένει το μέτρο. Κι αφτό ίσια ίσια είναι το μόνο σημάδι που απόμεινε 
για να μας δείξει πως έχουμε μπροστά μας ποίημα κι όχι Καζαμία. Μα και 
το μέτρο έχει τόση λίγη θέληση καί διαταχτικό που χάνεται αγύριστα μόλις 
ξαναγράψεις τους στίχους αφτούς σα να είταν ο λόγος πεζός. Τόσο τιποτέ
νιο είναι το ρυθμικό καλούπι που μόλις το αγγίξεις θρει στα χέρια-σου σου 
κι αφανίζεται.

Ας ξανακοιτάξουμε το ζήτημα από πιο ψηλά. Στα γερατιά των πολιτι
σμών οι τεχνίτες πάβουν να είναι δημιουργοί, χάνουνε που θα πει τη δύναμη 
να ξαναζωντανέβουν την παράδοση. Είναι λαχανιασμένοι καί νεροαίματοι και 
παραμυαλωμένοι. Για να δείξουν όμως πως είναι κάτι, τσαλαπατούν 
την παράδοση και σπάνουν όλα τα καλούπια. ΓΓ αφτούς τσάκισμα (και χάος)> 
είναι πρωτοτυπία. Της ιστορίας τα χρονικά είναι γεμάτα από τη φωνακλά- 
δικη φαντασμάρα τέτιων ανήμπορων. Κι ο παροξυσμός αφτός έχει ξελογιά
σει σήμερα σκεδόν όλες τις τέχνες’ ζουγραφική, σκαλιστική, μουσική, κοί- 
τουνται γύρω μας συντρίμια χωρίς μορφή, χωρίς ραχοκόκαλο, χωρίς αξιο
πρέπεια. Οι άσεβοι και οι ασαβούρωτοι παρακυλούν καμαρώνοντας μέσα.
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■στα γκρεμίσματα χαι την ανπνομία. Η βαστλεία της χασμωδίας χαι της συγ
κοπής, η υποκρισία της ειλικρίνειας.

Στους στίχους που μελετήσαμε παραπάνω βρήκαμε έναν άνθρωπο δια
λεχτό, φίνο κι «ρχοντομαθημένο, γεμάτο σοφές ειρωνίες και δουλεφτή του επι
γραμματικού λακωνισμού, έναν άνθρωπο που σε άλλους καιρούς θα είχε βέβαια 
σηκωθεί στους Ελικώνες. Μα δεν ξέφυγε την αρώστια του καιρού-του καί 
την ανυπόμονη αντιστροφή. Ο παράλυτος του πεζού στίχου κι ο αντιρητο- 

■ρικος καταλυτης των καλουπιών έχει όμως και μιαν-άλλη δίσεχτη κλήρα Δεν 
■ίίναι μοναχα συχρονισμένος με τις τελεφταίες αδυναμίες του φιλολογικού πα- 
ραλογισμου μα είναι και βυζαντινός, είναι κι αλεξαντρινός. Κι από τις γραμ
ματικές Αλεξαντρειες και τα χιλιόχρονα Βυζάντια κληρονόμησε το δασκαλισμό, 
το φοβο της ξανοιχτικης ζωής., την πικρόσκοτη στρυφνάδα, μια παράξενη μι- 
ΖΖΤ “ κλασΐΧΐσμθύ· Στωικό? Νάρκισσος ντυμένος ράσο φα-

Μοιρα τραγική. Τον καταλαβαίνω και τόνε λυπούμαι τον ποιητή Τον 
κατακρίνω χωρίς καμιά πίκρα, με συμπάθεια μάλιστα’ το νοιώθω πως φοβά- 
αι το σκοτάδι που πλακώνει. Σ’ένα πράμα όμως έσφαλε δίχως άλλο’ έπρεπε 

βαστάξει το στομα-του κλειστό για να μην ξεστρατήσει τους νέους (καί μά- 
λιστα τις νεες) που είναι πάντα ειδωλολάτρες στο παζάρι του νεωτερισμού. 
Η σιωπή θα ειταν αξιοσέβαστη.

Μα πεισματώνει αμετάνοιωτος. Τό ξομολογιέται φανερά

Ό άβνηβεις δέν μετανοιώνει. "Αν (,ωτιοΰνταν.πάλι,
Χ1 “ Κι όμως τον καταβάλλει

Εκείνο τ’ ό'χι-τό σωστό—είς δλην τήν ζωήν του.

Και ύστερα από τη ζωή θα τον κατ/νικήσει. Τι αξίζει να λες όχι και 
χτες και στο σήμερα και στο άβριο (στην παραπαλιωμένη τέχνη, στη μη

χανική προστυχιά, στη λασπόμυαλη βαρβαροσύνη που κοντέβει να μας πνίξει 
με το πλημμύρισμα των όχλων); Προτιμώ κείνους που κλωτσούν ακόμα

αφνες και δεντρολίβανα τόνε στεφανώνουν το βυζαντινό βουρκόλακα 
aav^r αλΥ° τη\θηβαίδας 01 ^ρινοί’ μυστικίζουνται με τους στίχους-τοό 
κοούσ L ? π°υ ^υρλώνουν τα μάτια-τους μπροστά σε στρογγυλό 
κρούσταλλο και καμωνουνται πως βλέπουνε μέσα στο βάθος-του φαντασιές 
που δεν υπάρχουν Μα τα γυρίσματα των καιρών είναι σκληρά κι αδέκαστα. 
I ο ναι θα ξεπερασει τ όχι.

Στέκει γνωστό πως η ποίηση, καθώς και κάθε άλλη τέχνη, είναι ξεφυγή 
απο την ασκημια και την ασυστασία της καθημερινής ζωής. Ο ποιητής ξα- 
ναταιριαζει και συνοργανίζει ό-τι ξέρει κ’ έπαθε και θυμάται (και δικά του 
παι της φυλης-του κι ολάκερης της ανθρώπινης ιστορίας) και φτιάνει έναν 
καινούριο κοσμο δικό-του, αλλιώτικο κι όμως πάντα πιστεφτό. Ο πλάστη- 

φημίζει έτσι τη ζωή xat την κάνει πιο αληθινή κι απο τη χεροπιασ η 
περ^υριά του στενόχωρου σήμερα. Ο μισερός όμως ο τεχνίτης δεν εχει με- 
«X αρκετή φωτιά για νά ξαναχύσει τ’ ανταγωνιστικό στο,χεια που τον 
τραβολογούν. Μαζέβει ένα σωρό παλιά κοματάκια και τα συγυρίζει σε μ 
σαϊκά μηχανικά και χωρίς οργανική ενότητα. Κι όσο κι αν είναι κάποτε 
όμορφα και χτυπητά τα ψηφιδωτά-του δεν αργούν να

w , / - τ/ύ πιιννολνά Δε μένουν πια τότε παρα μερικάξαναγινει σκόνη η οησια που τα συγκολ ■ μ
-γυαλιά χρωματιστά.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Παραζαλίσαμε τόν κ. Πέτρο Βλαστό νά μάς εξηγήσει τόν τίτλο

ζενικ^κρίΖ του γιά τό στωικισμό. πού ,'ις δημοσιεύουμε παρακάτω για να καταλα

βουνε καλύτερα οί αναγνώστες μας τή σκέψη του :

«Αωτά που μου γράφετε για το στωισμό και τον καβαφωμό φανερώνουν πως ο δι-

δουλέβει ενεργητικά κι ανεβάζει τον άνθρωπο προς τον πολιτισμό. Τη στιγμή που η 
πίστη καταντήσει επιστήμη χάνει την πολιτιστική-της, την ανθρώπινη αξία. Γιατί το 
αποδειγμένο δεν έχει πια σημασία και προστυχέβει κοινό κι αδιάφορο (για την ψυχή, 
ό-ζι via τους ποαχτικούς σκοπούς και τη λογική).

Χ Τι πιστέβουν οι Στωικοί; Την ψυχή χου Κόσμου. Θένε να γίνουν ενα με τον Κο- 
ααο ν’ αποτραβηχτούνε στην ονειρεφτή Χώρα του υπερφυσικού ρυθμου, θενε να παρα
τήσουν τη ζωή για την καλογερική ερημιά της αταραξίας. Λόγια κι αντίλαλοι, και 
τίποτε άλλο. Στ’ αλήθεια δεν έχουνε καμιά πίστη, καμία καν πια βαρυσήμαντη προ
κατάληψη. Δεν αγαπούν πια τη ζωή αφού δεν καταδέχουνται να πολεμήσουν, αναμεσα 
στην κακία’ μα ζωή χωρίς πόλεμο (κάθε λογής και μορφής, μα παραπανω απ ολα δια
νοητικό) δεν έχει πια -νόημα. Και βαραίνει «πάνω στη Στοά η κληρονομιά της ιστ - 
ρίας καί παρακυλούν οι Σενέκηδες και οι Αβρήλιοι μέσα στο άδειο και το άσκοπο χω
ρίς ία τους ταράζει κανένα πάθος μεταφυσικό. Τη ζωή τη φοβούνται, να σπείρουν 
καινούριες γόνιμες έννοιες δεν έχουν πια τη δύναμη. Σαν τον Πιλάτο ςεπλενουν τα 
χέρια-τους και καμώνουνται πως είναι αθώοι για το αίμα του κοσμου τουτου.

Είναι όμως οι Στωικοί άνθρωποι ψηλού λογισμού κι αλύγιστης (αν και παθητι
κής) ηθικής. Περιφρονούν τον υλισμό των ξεπεσμών, το κυνήγι της βολής και της 
παρακατινής καλοπέρασης. Η μόνη-τους σωτηρία λοιπόν είναι ν’ αρνηθουν την εφιυ- 

χνη της ζωής, να λιγοστέψουν κάθε πάθος, συγκίνηση, κιντυνο, τόλμη, ν αδειασουν το
■Ί Ί
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χρέος από κάθε θετική ενέργεια. Αποτραβιούνται. Και κάποτε ανοίγουνε στοχαστικά· 
τις φλέβες-τους και πεθαίνουν.

Κ’ έτσι μπορούμε να ορίσουμε το στωισμό πως είναι αρνητικός επικουρισμός,. 
άθ-ρησκος βουδισμός, ηδονισμός με το αζημίωτο, καλογεροσύνη στέρφας ιδεολογίας. 
Δεν του λείπει κάποιο κουράγιο, κ” έχει την αξιοπρέπεια της τελεφταίας μεταφυσικής, 
που ταιριάζει του αριστοκράτη και του παστρικού ανθρώπου. Μα,είναι άγονος, στε 
νός, είναι σκλάβος της περιφρόνησης, «νηπενθές» για να ξεχνιούνται τα καθημερινά 
βάσανα και της ασκήμιας η οχλοκρατική λέπρα.

Το λιγόστεμα της συγκίνησης το βλέπουμε καθαρά και στον έρωτα. Η αγάπη της. 
γυναίκας είναι πόλεμος γιατί το φυσικό του θηλυκού είναι να κυριαρχήσει την προστα
σία του αρσενικού, και γιατί ο άντρας (=ο πολιτισμός) κατά βάθος μισεί πάντα τη.· 
γυναίκα (=την αγριοσύνη). Τον κίντυνο και το ξεγήτεμα και το λογαριασμό τα ξεφέβ- 
γει ο στωικός με την εφηβολατρεία (για να μην τα πω πιο παστρικά). Πετυχαίνει έτσι 
την ηδονή χωρίς συνέπειες κι αντίχτυπο, χωρίς βρόχια και μπερδεψιές, κάτι σκεδόνζ 
απρόσωπο και διαγραμματικό. Στένεμα και δω της ζωής».

Π. Β.

ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ

ΣΠΙΝΟΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Γ.' ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΝΟΖΙΣΜΟΥ

Ή επίδραση τοΰ Ντεκάρτ επάνω στό Σπινόζα δέν είναι μιά επίδραση 
επιφανειακή και τυχαία σάν εκείνη, πού είναι πολύ φυσικό νά εξασκήσει, 
θετικά ή αρνητικά, ένας φιλόσοφος σ’ έναν άλλο, σύγχρονο ή άμεσα μετα
γενέστερο του. Είναι κυρίως μιά βαθιά σύμπτωση δυο πολύ συγγενικών 
ιδιοσυγκρασιών. Ό Σπινόζας είναι ή εσωτερική και εξωτερική, χρονολογική 
προέκταση τοΰ Ντεκάρτ. Ή νοοτροπία, άλάκαιρο τό σύστημα του είναι 
σφραγισμένο άπό τήν καρτεσιανή σκέψη. Πρώτα-πρώτα και οΐ δυο φιλόσο
φοι ξεκινούν γνωστικά άπό τό Υποκείμενο. “Επειτα έχουν κοινή τή λατρεία 
τοΰ λογικού. Σ’ αύτό επάνω βρίσκεται θεμελιωμένη ή καρτεσιανή φιλοσοφία. 
Μ’αύτό και ό Σπινόζας φτάνει στό άπόλυτο, στήν άλήθεια καί τό άγαθό. 
Όμοιόβαθμη ε’ναι άκόμη καί στούς δυό ή προσήλωση στά μαθηματικά, 
Ιδίως στή γεωμετρία. Ό Σπινόζας μάλιστα δίνει στό κύριο έργο του τόν 
τύπο τής γεωμετρικής έκθεσης, μ’ δλο πού ή επιθυμία ν’ άπαλλάξει τό σύστη
μα του άπό κάθε ίχνος άνθρωπόμορφικής τελεολογίας δέν είναι άσχετη μέ 
τήν υιοθέτηση αυτού τού τύπου. Τέλος άλάκαιρη ή σπινοζική μεταφυσική 
περιέχεται στήν καρτεσιανή έννοια τής ουσίας, δέν είναι κατά βάθος παρά 
τό πλέριο καί συνεπέστατο ξετύλιγμα τών εσώτερων δεσμών άνάμεσα στις 
τρεις θεμελιακές έννοιες τής ουσίας, τής ιδιότητας καί τού τρόπου. Στό χει
ρισμό τους, ό Σπινόζας είναι αύθεντικώτερα καρτεσιανός άπό τόν Ντεκάρτ. 
Μολονότι επινοητής τους, ό τελευταίος δέ φρόντισε νά τις σκάψει καί νά τις 
εναρμονίσει άναμεταξύ τους δσο ήταν μπορετό.

Ή σπινοζική σκέψη ξετυλίγεται σέ τρία επίπεδα : στή λογική, τή μεταφυ-
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σιχ| καί την ήθ,κή. Ό Σπινόζας ρ(χνει τό β
αυτή παρουσίαζα τή μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα ή μάλλον τή λι- 
γωτερη υποκειμενικότητα. Ή μεταφυσική αντιπροσωπεύει τήν αιώνια τάξη 
των πραγμάτων. Αύτή μάς δίνει τή ratio essendi τής δημιουργίας, τήν

αγκοσμοτ άποψη, πού ξεπερνάει τήν κανονική γνωστική Ικανότητα τοΰ άν- 
ϋρωπου και τον δεσπόζει απεριόριστα. Ή καθαυτό Ανθρώπινη άποψη είναι 
η γνωστική η λογική, ή ratio cogr.oscendi τών πραγμάτων. “Οσο γιά τήν 
ησικη, αυτή βρίσκεται πολύ πιό κοντά στή μεταφυσική παρά στή λογική Ώ- 
το τέρμα της, ή τελευταία δέν παύει νά είναι ή ανθρώπινη διανοητική συνεί-

ηση στο ^κοπιαστικό ξετύλιγμα της. Τό πρωτεύον είναι ή δράση, ό δυνα
μισμός του ανθρωπίνου μυαλού. Τό τέρμα παρουσιάζεται μάλλον σάν ε“νας 
ιδανικός σταθμός για τήν Ανεξάντλητη κατά βάθος αύτή δράση παρά σάν ή 
τελειωτική κατάχτηση τής αλήθειας. Τήν Απόλυτη αλήθεια μόνο ή μεταφυ
σική μπορεί να τη δώσει. Ένώ λοιπόν σ’δλη τήν εξέλιξη της ή λογική κινεΐ- 
α σ ενα αυστηρα ανθρώπινο επίπεδο χρησιμεύοντας αποκλειστικά στό φορέα 

της, η ηθικη αντίθετα δε μένει ώς τό τέλος ανθρώπινη. Στήν Ανώτατη σφαϊ-
της, γίνεται παγκόσμια, Αναλύεται στή μεταφυσική. Ό ρυθμός δμως τής 

ηθικης συμπιπτει^ολότελα μέ τό ρυθμό τής λογικής. Χαρακτηριστική σύνδεση 
της εξέλιξης ηθιχης και γνώσης. Ό ρυθμός αύτός είναι επαγωγικός καί εσω
τερικός. Και στρ μια καί στήν άλλη, ό άνθρωπος βελτιώνεται, προοδεύει.Άι- 
τιϋετα, ο ρυθμός της μεταφυσικής είναι συναγωγικός καί προς τά έξω Άπό 
μια αστέρευτη πηγή ξεπηδάει, πάντα θρεμένο, πάντα ισοδύναμο, τό κύμα 
της δημιουργίας. Υπάρχει καί,κάτι άλλο κοινό στό ρυθμό τής λογικής καί 
τη, η ικης . και στις δυο ή προοδος σημειώνεται Από τρεις σταθμούς, πού ή 
αντιστοιχία αναμεταξύ τους είναι πλέρια. '
„ 'Όταν δ Σπινόζας αποφάσισε νά γνωρίσει τήν Αλήθεια, Αναρωτήθηκε τί 
Ξ Va κ-νε1· αντιμέτωπος μέ τό μεθοδολογικό
πρόβλημα της γνώσης. Υπάρχει μέθοδος έτοιμη, Αντικε.μενική, έξω από τό 

ύαλο δοσμένη, που νά μπορεί αύτό νά τή δεχτεί Ανεπ.φύλαχτα ; Τέτοια
μια μέθοδος είναι ακατανόητη, αδύνατη. Άν είναι έξωτερική στό μυαλό, 
του ΆλΓ Τχ ™ ά<^οιώσει> *™i  χτήμα
του. Αλλ αν η μέθοδος φωλιάζει μέσα στό ίδιο τό μυαλό, τότε ποιά πρέπει 
να είναι, Αυτό προκαταβολικά δέν μπορούμε νά τό ξέρουμε. Είναι Απαραί
τητο πρώτα να σκεφτουμε, νά θέσουμε σέ κίνηση τό μυαλό μας. Άλλ’ άν ή 
μέθοδος είναι συνυφασμένη μέ τό μυαλό καί τό δυναμισμό του, τότε καί ή 
αλήθεια δεν μπορεί να του είναι έξωτερική. ’Αναγκαστικά κι’ αύτή θά έξαο- 
ταταιαπο το ξετύλιγμοι του. Ό Σπινόζας φτάνει στό βαρυσήμαντο συμπέ- ' 
ρασμα πως η μέθοδος δεν μπορεί νά χωρΐστεϊ από τήν αλήθε<α καί πώς ή 
αλήθεια είναι προίυν τής πνευματικής εξέλιξης.

Αλλα κάθε πνευματική εξέλιξη οδηγεί σίγουρα στήν αλήθεια ; Άς ποο- 
σεξουμε τον εξωτερικό κόσμο. Οί αισθήσεις μάς δίνουν Από κάθε πράγμα 

μιά εικόνα, στήν δποία αντιστοιχεί ή διανοητική ιδέα. Η εικόνα και η ιδέα 
ανταποκρίνουνται πλέρια στό πράγμα ; Τό Αποδίνουν μέ απολυτη_πιστοτητα·, 
είναι άλη^νές ; Άλλ’ άν ή Αλήθεια μετριέται με το βαθμό της «™σι0\ 
χίας τής Ιδέας στό πράγμα, τότε δέν Αργούμε νά καταλάβουμε οτι η ιδέα δε 
μάς γνωρίζει Ακέρια τό πράγμα. Αμέσως νιώθουμε τήν Ανάγκη να συνε- 
δέσουμε τό αντικείμενο μέ κάποιο άλλο, από τό οποίο βγήκε, του_το πάλι με 
τρίτο καί ούτω καθεξής έπ’ άπειρο. "Ωστε τήν αλήθεια δέ μπορούμε να την 
περιμένουμε από τίς αισθήσεις. Ό κόσμος τών εικόνων είναι ,κουτσουρεμε 
νος, κομματιαστός. Αποτελεί τό βασίλειο τής φαντασίας, δηλαδη της πλάνης, 
τής σύγχυσης, τής πρόληψης. Ό κόσμος αύτός είναι ή πρωτοβάθμια γνώση,.

’Ιδέες ακριβέστερες καί πληρέστερες μάς επιτρέπει να σχηματίσουμε το 
λογικό. Μ’ αύτό ανακαλύπτουμε ανάμεσα στά πράγματα τις οργανικές σχε; 
σεις, πού έξηγούν τή γένεση, τήν αλλοίωση καί τή φθορά τους Το λογικο 
δημιουργεί τήν επιστήμη. Ή σπινοζική Αντίληψη τής επιστήμης δε διαφέρει 
άπό τήν καρτεσιανή. Έξ ίσου μ’ αύτή Αρνιέται τή μεσαιωνική μεθοδολο
γία τό έννοιοκρατικό ιδανικό, πού ταυτιζότανε με την ατελή επαγωγή, ι , 
σιάζοντας ’έτσι τις παραπλανητικές εξαιρέσεις και κατασκευάζοντας,σειρά 
σαθρούς νόμους. Ό Σπινόζας δέ θέλει τήν έπιστημη θεμελιωμένη επάνω 
στό γενικό, πού οί δπαδοί τού ’Αριστοτέλη στό Μεσαίωνα εξομοίωναν αυθαί
ρετα μέτό πραγματικό, Αλλά στό ακέριο, τό καθολικό. Η επιστήμη πρεπει 
νά έχει γιά στόχο της τήν ολοκλήρωση τοΰ Σύμπαντος, την πλέρια καταγρα 
φή τοΰ Ντεκάρτ. Πρέπε. νά πετάξει τό ψεύτικο Ιδανικό τοϋ κοινού, του κα
νονικού, πού νοθεύει τήν Ανεξάντλητα πολλαπλή πραγματικότητα. , ,
στημονική γνώση είναι δευτεροβάθμια. Ό κόσμος, που δημιουργεί, είναι 
ανώτερος από τόν κόσμο τών αισθήσεων. Πίσω Απ, το,φευγαλέο, δείχνει το 
μόνιμο, πάνω Από τό Αντιφατικό, τό αρμονικά συνθετικό. _

Άν δμως οί ’ιδέες, πού πλάθουμε μέ τό λογικο, μάς ικανοποιούν πολύ πε- 
οισσότερο Απ’ό τίς ιδέες, πού πηγάζουν άπό τίς αισθήσεις, ούτε αυτές μας, ι- 
νουν τό τελειωτικό, τό άνυπέρβλητο, πού ποθούμε. Μολονοτι πιστότερες απο 
τίς προγενέστερους τους, είναι κι’αύτές σχετικές καί πεπερασμενες. Το μυαλό 
ζητεί τήν απόλυτη, τήν άπειρη ιδέα, από τήν οποία να ,προερχουνται ο λες ο 
άλλες - τήν ιδέα, πού νά τίς έξηγεΐ δλες χωρίς να εχει αναγκη απο καμμια. 
Ποιά θάναι ή ιδέα αύτή, πού θ’Αντιπροσωπεύει τήν υπέρτατη αλήθεια, Ιην 
άπάντηση θά μάς τή δώσει ή μεταφυσική καί μ’ αύτή περνούμε απο την 
τοίτη φάση τής γνωστικής έξέλιξης στήν τάξη τής δημιουργίας. , ,

* ' Ή ζητούμενη ιδέα θά πρέπει νά πληρώνει τούς εξής δρους : να είναι,μο
ναδική διαφορετικά θά περιορίζεται Από δ,.ι θά συνυπάρχει μαζη της' να εί
ναι άπειρη γιατί, άν ε’ινε πεπερασμένη, θά δέχεται τήν έπαφη και την επί
δραση τών ιδεών, πού θά τήν κυκλώνουν νά είναι αιτία του εαυτου της, αλ,

. λιώς δέ θάναι Ανεξάρτητη. Στούς δρους αύτούς, μονο η κυρία, ή καθαυτό 
ούσία τοΰ Ντεκάρτ Ανταποκρίνεται. ’Ενώ δμως ο Ντεκαρτ δεχότανε πλάι 
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έννοια τής ουσίας, πού αρχικά είχε θέσει στήν αδιάλλακτη ακεραιότητα της, ό 
Σπινόζας μιά μόνο ουσία ξέρει κι’ αύτή τοποθετεί στό κέντρο τής μεταφυσι
κής του : τήν άπειρη, τή μοναδική, τήν αύθύπαρχτη Ούσία.

Ή σπινοζική Ούσία είναι ό τύπος τής μεταφυσικής οντότητας. Είναι αιώ
νια, ακατάλυτη, απόλυτα ελεύθερη. Δέν ξέρει κανένα νόμο, δέν υπομένει 
καμμιά αναγκαιότητα : έξω άπ’ αύτή δέν υπάρχει τίποτε πού νά τής επιβάλ
λεται, τίποτε πού νά τήν περιορίζει. Είναι απροσδιόριστη, δχι γιατί ταυτί
ζεται μέ τήν ανυπαρξία, μά γιατί κάθε ορισμός είναι άρνηση δλων τών άλ
λων ορισμών καί ή Ούσία τούς περιέχει δλους. Ή Ούσία είναι ή απόλυτη 
περιεκτικότητα καί εσωτερικότητα.

’Αλλά ποια είναι ή σχέση τοϋ ανθρώπου μ’ αύτή ; Τί μπορούμε νά ξέ
ρουμε άπό τήν Ούσία ; Ή Ούσία έχει άπειρες Ιδιότητες, πού καθεμιά τους 
τήν εκφράζει μερικά. Σέ μάς δυό μόνο είναι προσιτές, ϊσια-ϊσια γιατί είμα
στε τά παράλληλα φανερώματα τους : ή ύλη καί τό πνεύμα. Πρέπει δμως ν’ 
άποφύγουμε μέ κάθε τρόπο τό μπέρδεμα τής Ούσίας μέ τις ιδιότητες της. 
Άν ή Ούσία ήτανε άποκλειστικά πνεύμα ή ύλη ή καί τά δυό μαζή 
μονάχα, δέ θά ήτανε Ούσία, πηγή καθεμιάς άπό τις ιδιότητες της. Θά 
έξαντλιούντανε σ’ αυτές, ένφ αύτές δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά 
τήν έξωτερικεύουν κομματιαστά. — Ό Σπινόζας ξεπερνάει τή μονόπλευ
ρη μεταφυσική τού υλισμού καί τού άκρατου Ιδεαλισμού. Ή μεταφυσι
κή του είναι μιά άσύλληφτα πλατιά καί τολμηρή σύνθεση τών δυό χωρίς 
δμως νά περιορίζεται σ’ αύτή τή σύνθεση. Διόλου παράξενο άν είναι άπρο- 
σπέλαστη γιά τούς πολλούς, αν παραμορφώνεται στά χέρια τους. Χρειάζεται 
ένα μεγάλο πνευματικό τέντωμα, κάποιος σημαντική εξοικείωση μέ τά προ
βλήματα τής μεταφυσικής, ΐσως-ϊσως κάποια μεταφυσική φαντασία γιά νά 
νιώσει κανείς καλά τή σπινοζική Ούσία. Ούτε λίγο ούτε πολύ είναι τό ίδιο 
τό Άπειρο — κι’αύτό στατικά, έξωχρονικά είναι άπρόσιτο στό μυαλό μας. 
Μόνο ή πνευματική ενέργεια, πού τό πλάθει δυναμικά, μέ τό χρονικό ρυθμό 
τής διαδοχής, είναι νοητή.

"Οπως ή ίδια ή Ούσία, έτσι καί οί δυό ιδιότητες της είναι άπειρες χωρίς 
δμως νά είναι άπόλυτες σάν εκείνη. Είναι άπειρες γιατί ούτε ή ύλη σάν 
ύλη, ούτε τό πνεύμα σάν πνεύμα έχουν δρια. Είναι σχετικές γιατί δέν είναι 
μοναδικές σάν τήν Ούσία, γιατί ή μιά περιορίζει τήν άλλη. Άν δ Σπινόζας 
καταργεί τήν άκατάλυτη γιά τόν Ντεκάρτ άντινομία άνάμεσα στις δυό αύτές 
Ιδιότητες άνάγοντας τις σέ μιά κοινή, εσωτερική σ’ αύτές, άρχή, πού τις ξε
περνάει δμως άπεριόριστα, δέν παύει νά τις θεωρεί ριζικά διάφορες, άπο- 
κλειστικές τή μιά γιά τήν άλλη. Αύτό φαίνεται καθαρά στή θεωρία τών 
τρόπων.

Ούτε ή ύλη ούτε τό πνεύμα μένουν άσάλευτα σάν τήν Ούσία. Ή Ούσία, 
σάν άπόλυτη εσωτερικότητα, βρίσκεται πέρα άπό τις εκδηλώσεις της, σ’ ένα 

ϊεπίπεδο, δπου δέ φτάνει δ λογισμός μας. Άν ή ύλη καί τό πνεύμα τή φα
νερώνουν, τήν προβάλλουν, κι’ ή μιά καί τό άλλο παίρνουν εξ ίσου έκφρα
ση, άνάπτυξη, μορφή.Ή ύλη Τίεταγγίζεται στά σώματα, ή σκέψη, στά πνεύ
ματα. Σώματα καί πνεύματα άποτελούν τή Φύση, τό υλικό καί διανοητικό 
Σύμπαν. "Οπως οί δυό ιδιότητες, πού έξωτερικεύει μέ τή σειρά του, τό 
Σύμπαν είναι άπειρο χωρίς νά είναι άπόλυτο. Είναι άπειρο γιατί τά συστα
τικά του, τά συγκεκριμένα φανερώματα τής ύλης καί τής σκέψης, είναι 
άνεξάντλητα καθώς ή ίδια ή πηγή τους. Δέν είναι άπόλυτο γιατί δέν είναι 
άλάκαιρη ή Ούσία, γιατί περιορίζεται άπό τις άλλες—άπροσπέλαστες γιά μάς— 
ιδιότητες της. Ή Φύση, τό Σύμπαν δέν πρέπει νά μπερδεύεται, δπως γίνε
ται συχνά άπό τούς μελετητές τού Σπινόζα, μέ τήν ’Έκταση.Ή "Εκταση είναι 
αποκλειστικά δ κόσμος τής ύλης, τών σωμάτων. Είναι ή έκφραση μιάς μόνο 
ιδιότητας τής Ούσίας, ή μιά πλευρά τού Σύμπαντος, τής Φύσης. Πλάϊ σ’αύτή, 
υπάρχει δ κόσμος τής διανόησης, τών πνευμάτων.

Ή διάκριση έχει μεγάλη σημασία γιά τήν κατανόηση τού ρυθμού, πού 
■διέπει τό Σύμπαν. Τά σώματα καί τά πνεύματα δέν ύπακούουν στούς ίδιους 
κανόνες. Είπαμε δτι ή Ούσία είναι άπόλυτα ελεύθερη γιατί είναι πάντα δ 
ίδιος δ εαυτός της. Οί ιδιότητες τήν εκφράζουν δπως είναι, τήν εκφράζουν 
άναγκαστικά. ’Αλλά ή άναγκαιότητα δέν είναι ταυτόσημη γιά τόν κόσμο τής 
ύλης καί γιά τόν κόσμο τού πνεύματος. Στον πρώτο, ή άναγκαιότητα είναι 
παθητικότητα, υποταγή. Στό δεύτερο είναι ενεργητικότητα, άνεξαρτησια. 
Είναι στή φύση τών πνευμάτων νά είναι ελεύθερα, στή φύση τών σωμάτων 
νά ύπακούουν σέ νόμους. "Ετσι λύνεται τό μεγάλο πρόβλημα, δπου σκόνταψε 
ή καρτεσιανή φιλοσοφία. Ό άνθρωπος άποτελεΐται άπό ύλη καί πνεύμα. 
Είναι δ τρόπος, εφήμερος καί σχετικός, φθαρτός καί πεπερασμένος, δυό άπει- 

• ρων ιδιοτήτων τής Ούσίας.Άπό τή μιά μεριά ή κοινή πηγή, άπό τήν δποία 
απορρέουν οί ιδιότητες αύτές, εξηγεί τήν επικοινωνία ψυχής καί σώματος, 
μ’ δλη τή διαφορετική τους φύση. Άπό τήν άλλη ή ιδιορρυθμία τους έπικυ 

■ ρώνει τήν καρτεσιανή βεβαίωση γιά τήν παθητικότητα τού σώματος, πού, σάν 
κάθε υλικό φαινόμενο, υπάγεται σέ νόμους, καί γιά τήν ενεργητικότητα τής 
ψυχής, πού είναι αύτόνομη σάν πνεύμα.

Στό σημείο αύτό, τό πέρασμα στή σπινοζική ηθική είναι εξαιρετικά επί
καιρο. Είδαμε δτι ή πρώτη φάση τής γνωστικής διαλεκτικής είναι καί ή 
ατελέστερη. Σ’ αύτή βασιλεύει ή φαντασία, πού μάς κάνει νά σχηματίζουμε 

-εικόνες άπροσάρμοστες στά πράγματα. Ανάλογη άναπηρία παρουσιάζει καί 
ή πρώτη περίοδος τής ηθικής ζωής — άν τέτοια ζωή σ’ αύτή τή φάση αλη
θινά υπάρχει. Κι’ έδώ δ άνθρωπος κυβερνιέται άπό τή φαντασία. Ή θεμε
λιακή άντίληψη, πού σχηματίζει άπό τό γνωστικά πρωτόγονο κύτταγμα τού 
τριγυρινοΰ του κόσμου, είναι δτι δ ίδιος άποτελεΐ τό κέντρο τών πραγμά
των. Ό εαυτός του είναι τό πολυτιμότερο του άγαθό καί τό καθετί φκιά- 

-στηκε γιά νά τού κάνει πιο τερπνή τήν ύπαρξη. Ή βαθύτερη, ή έντονώτερη



168 ΙΔΕΑ ΙΔΕΑ 169»τάση τοΰ ανθρώπου είναι ή έμμονή στή ζωή, <5 πό&ος. 'Ό,τι τήν ευνοεί, 
τοϋ δίνει χαρά, ικανοποίηση’ δ,τι τής εναντιώνεται, γεννάει τή θλίψη. Λύπη 
κι’ ευχαρίστηση είναι στή βάση τοϋ συναισθηματικοϋ κόσμου, πού κυμαί
νεται ανάμεσα στά παράγωγα τους: αγάπη και μίσος, ελπίδα και φόβο κτλ. 
κτλ. Άλλ’ αν τά πράγματα προξενοϋν χαρά ή λύπη γιατί συμβιβάζουνται μέ 
τόν πόθο ή άντιστρατεΰουνται σ’ αυτόν, γιατί εντείνουν ή χαλαρώνουν τή 
ζωτικότητα μας, ή ίδια ή χαρά καί ή λύπη έξασκοϋν μέ τή σειρά τους επί
δραση βαθύτατη στό είναι μας. Ή χαρά κι’ δλα τά παραπλήσια συναισθή
ματα μάς τονώνουν, μάς ανυψώνουν, πολλαπλασιάζουν τήν ύτσρξη μας. Ή 
λύπη μέ τά παράγωγα της μάς πιέζει, μάς τυραννεΐ, φέρνει τήν κατάπτωση 
καί τόν έκμηδενισμό μας. Μέ δδηγήτρα τή φαντασία, δ άιθρωπος παρα
δέρνει στή θλίψη καί τήν εξουθένωση. 'Υπακούοντας τυφλά στίς ορέξεις του, 
ρίχνεται δρμητικά σέ δ,τι τοΰ φανεί ευχάριστο. Άλλά δλα τά πράγματα δέν 
είναι τέτοια. Άν στήν αρχή μάς δίνουν τήν εντύπωση αύτή, δέν αργούμε 
νά διαπιστώσουμε δτι είναι παροδική. Γλήγορα μάς κυριεύει δ κόρος, ή 
αηδία, ή απογοήτευση. Ό εσωτερικός μας κόσμος καταντάει μιά αδιάκοπη 
άλυσσίδα άπό λυπηρά συναισθήματα. Άλλά ή δεσποτεία τής φαντασίας δέ 
μάς κάνει νά γελιουμαστε μόνο στά πράγματα. Γεννάει ακόμη τόν αδιάλ
λακτο εγωισμό, τήν αχαλίνωτη φιλοδοξία καί, μαζή μ’ αυτά, τό μίσος καί τή 
διχόνοια ανάμεσα στούς ανθρώπους. Άπό τή μιά μεριά, δ άνθρωπος είναι 
σκλάβος τών παθών του. Άπό τήν άλλη, ή ζωή μέσα στήν κοινωνία καταν
τάει κόλαση. Άπό στιγμή σέ στιγμή κινδυνεύει άπό τόν εμφύλιο σπαραγμό 
καί τή διάλυση. Στή φάση αύτή τής άνθρώπινης εξέλιξης λόγος γιά ηθική· 
ζωή δέν μπορεί νά γίνει. -

'Όπως οί παραπλανητικές εικόνες, πού μάς δίνει άπό τά πράγματα η. 
φαντασία, υποχωρούν μπροστά στό λογικό καί τήν επιστήμη, έτσι κΓ εδώ 
τήν άπολύτρωση μας άπό τό χάος τής πρωτόγονης αύθορμησίας πάλι άπσ 
τό λογικό θά τή ζητήσουμε. Χάρη σ’αύτό, θ’ άποτινάξουμε τήν Εγωκεντρική, 
άποψη. Όργανο συσχετισμού κΓ άναφοράς, πηγή οίκουμενικότητας, τό λο
γικό θά ύπαγορέψει τό σωστό τρόπο ζωής. Πρώτα-πρώτα ποιά στάση θά 
μάς συμβουλέψει νά κρατήσουμε άπέναντι στον ίδιο τόν εαυτό μας ; Το 
αληθινό- χρέος μας είναι—μαζή μέ τή διατήρηση τής ζωής μας—ή σταθερή 
επιδίωξη τοϋ ωφέλιμου. Άλλά τί μάς είναι ωφέλιμο ; Ό,τι δυναμώνει, δ,τι 
άναπτύσσει τό πνεύμα μας. Ή γνώση χειραφετεί τόν άνθρωπο, τού χαρίζει 
τό άνεκτίμητο άγαθό τής αυτοκυριαρχίας. Ή έδρα τής ελευθερίας είναι η 
σκέψη. Όσο περισσότερο φωτισμένη είναι τόσο πιό πολύ άνεξάρτητοι καί 
ηθικοί γινόμαστε. Μέ τό πλέριο ξετύλιγμα τών διανοητικών μας δυνάμεων, 
παίρνουμε άκέρια συνείδηση καί κατοχή τού εαυτού μας. Άπό κεϊ πού- 
μάς έσερναν παθητικά τό σώμα, τά πάθη, ή φαντασία, μαθαίνουμε νά ενερ
γούμε, γινόμαστε πνεύματα άλη&ινά, ή έλεύ&ερη αίτια τών πράξεων 

μας. Μέ μεγάλη επιμέλεια θ’ άποφύγουμε καθετί άξιο νά ταράξει καί νά 
κλονίσει τό λογικό μας.

Ποιά θά είναι τώρα ή στάση, πού θά μάς υποδείξει άπέναντι τών άλ
λων ; ’Εκείνο, πού επιβάλλεται άμέσως στήν προσοχή μας, είναι τά κοινά χα
ρακτηριστικά πώχουμε μαζή τους. Όλοι οί άνθρωποι, σάν τρόποι δυο δ- 
μοιων ιδιοτήτων τής Ουσίας, είναι καμωμένοι άπό ύλη καί πνεύμα. Ή βα
σική αύτή κοινότητα χαλκεύει τό βαθύτερο καί στερεώτερο δεσμό άνάμεσα: 
τους. Όπως βεβαιωθήκαμε γιά τόν εαυτό μας πώς δ,τι πολυτιμότερο έχουμε 
είναι τό λογικό καί δ,τι ώφελιμοπερο είναι ή καλλιέργεια του, φυσικό είναι 
νά γενικέψουμε τήν άλήθεια αύτή σ’ δλο τό άνθρώπινο γένος. Ή προσπά
θεια μας πρέπει νά τείνει στήν άνάπτυξη τοϋ λογικού τών άλλων, στήν τε
λειοποίηση τους τήν πνευματική. Άλλως τε τούτο εναρμονίζεται άπόλυτα μέ 
τό άτομικό συμφέρον μας, τούτο είναι ή βασική προϋπόθεση τής ίδιας τής. 
βελτίωσης μας. Ό άνθρωπος δέν μπορεί νά ζήσει καί νά προκόψει παρά 
μέσα στούς δμοιους του. Όσο πιό λογικοί είναι αύτοί, τόσο λιγώτερες άφορ- 
μές θά τοΰ δίνουν τού ίδιου νά παραλογίζεται, τόσο άκοπώτερη καί τελειό
τερη θά είναι ή πρόοδος του.

Τά καθήκοντα μας άπέναντι τών άλλων δέν εξαντλούνται μέ τήν πρό
θυμη καί ειλικρινή βοήθεια, πού θά τούς παρέχουμε στήν πνευματική άνά
πτυξη τους. ’Οφείλουμε γενικώτερα νά τούς συντρέχουμε μέ κάθε τρόπο, άνά- 
λογά πάντα μέ τις δυνάμεις μας. Μέ δση δμως προσοχή θά προφυλαγόμα- 
στε άπό δ,τι άδυνατίζει τό λογικό, μέ τόση άποφασιστικότητα θά πνίξουμε 
κάθε λυπηρό συναίσθημα, πού θά μάς γεννήσει ή δυστυχία τού άλλου. Ή 
συμπόνοια, δ οίκτος μάς υπονομεύουν, κλονίζουν συθέμελα τήν ύπαρξη μας. 
"Εμμεσα μάς άφαιρούν τή δύναμη νά πραγματοποιήσουμε τούς σκοπούς 
μας. Ή μόνιμη διάθεση μας θά πρέπει νά είναι ή χαρά, ή εύχαρίστηση, ή, 
ίλαρότητα. ’Άλλως τε τή διάθεση αύτή φυσικά χαρίζει ή καλλιέργεια τής διά
νοιας, κάθε πνευματική άπόλαυση. Όχι βέβαια πώς πρέπει ν’ άγνοοϋμε 
δλες τις άλλες τέρψεις. Καλό είναι δμως νά μή φτάνουμε στον κόρο, πού,γεν
νώντας δυσάρεστα συναισθήματα, μάς άδυνατίζει.

Ή ηθική ζωή δέ σταματά έν τούτοις εδώ. Γιά νά κορυφωθεΐ, χρειά
ζεται άκόμη μιά έντονη προσπάθεια. “Οπως ή συγκρότηση τής επιστήμης 
καί δ παρεπόμενος της σχηματισμός άκριβέστερων ιδεών δέν εμπόδισαν, 
άπεναντίας μάλιστα,· παρακίνησαν τό φιλόσοφο νά κάνει τό κρίσιμο διαλε
κτικό διάβημα γιά νά φτάσει στήν πηγή τής άλήθέιας καί τής δημιουργίας,, 
έτσι καί ή ώθηση τού λογικού, πού τόν κάνει νά χαρίζεται σ’ δλους τούς άν- 
θρώπους, ζητάει νά δλοκληρωθεΐ, νά κατασταλάξει στό φυσικό της τέρμα. 
Ποιά είναι ή άρχή τής ηθικής; Δέν μπορεί νά είναι άλλη άπό τήν άρχή τών ιδεών 
καί τών πραγμάτων, "Οπως ή τελευταία αύτή, πρέπει νά είναι άπόλυτη καί· 
τό άπόλυτο δέν μπορεί παρά νά είναι μοναδικό. Πηγή τής ηθικής, καθώς 
τής άλήθέιας καί τής δημιουργίας, είναι ή Ούσία.Άλλά ή γνωστικά άπροσ-
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•διορίστη Ουσία παρουσιάζεται πολύ διαφορετική άπό τήν άποψη τήν ήθική. 
οπιαστικη και κομματιαστή κατάκτηση τής γνωστικής περιέργειας, μετα

βάλλεται σε αρχή ανακούφισης κι’ ευδαιμονίας. Ή αινιγματώδης και συντα
ρακτική Ουσία γίνεται δ Θεός. Πρέπει δμως νά τονιστεί άμέσως πώς ό 

εοςτου Σπινόζα δέν έχει' τίποτε τό κοινό μέ τις θεότητες τών απλοϊκών. 
Οση πνευματική ένταση απαιτείται γιά τή βυθομέτρηση, πού οδηγεί στήν

Τ?’ “λλη τ,°ση ^αρση Χρειάζεται γιά τήν ανακάλυψη τοϋ θείου.
- α τί είναι ό Θεός τοϋ Σπινόζα ; Ο φιλόσοφος προσπάθησε μέ κάθε 

τροπο ν αποφύγει τις συγχύσεις. Ειδικά ζήτησε νά μήν πέσει θΰμα τής τυ- 
■ραννικης ανθρωπομορφικής πρόληψης. Μέ δύναμη τόνισε πώς ο Θεός ούτε 
σκέπτεται ούτε θέλει γιατί δέν είναι πρόσωπο.Τοϋτο δμως δέν τόν εμποδίζει 
να μιλάει για την άπειρη νόηση τοϋ Θεοϋ. Είναι αυτό άντίφαση· “Οχι Γιά 

-το Σπινόζα, ή σκέψη καί ή θέληση χαρακτηρίζουν τά πεπερασμένα πνεύματα
xζ σ™χαζε,ταΐ; μα δχΐ άναλυτικά- συλλογιστικά, δπως οί άνθρωποι, 

αλλα διαισθητικά, ολοκληρωτικά. Ό Θεός τοϋ Σπινόζα δέν είναι εξωτερικός 
ούτε υπερβατικός στο Σύμπαν. Δέν είναι αιτία χωριστή άπό τό αίτιατό της 
Ειναι εσωτερικός στον Κόσμο χωρίς δμως νά περιέχεται μέσα του. Δέν είναι 

■αίτια του -υμπαντος άλλά τό δντολογικό άπεριόριστο υπόστρωμα του.
, / ο° Γ* 0σ°Φ°ς παίΡνει συνείδηση τοϋ θείου ; Μέ τή διαίσθηση, τόν 
ανώτατο βαθμό τοϋ λογικού. Ή διαίσθηση δέν είναι απλή σύλληψη, ενατέ
νιση του θειου. Είναι βαθιά επικοινωνία, άδιάρρηκτη ένωση μ’αύτό. Ή 
λογική και η επιστήμη τοποθετούν τόν άνθρωπο μέσα στό Σύμπαν. Ή μετα
φυσική δίνει το, μυστικό τής δημιουργίας. Ή ήθική, έπιστέγασμα τής φιλο
σοφικής ζωής, αναλύει τόν άνθρωπο μέσα στό θείο χαρίζοντας του τήν άπό- 

υτη ψυχική γαληνη καί ευδαιμονία. Χάρη στήν ήθική, δ άνθρωπος μετέχει 
του θειου χωρίς,βέβαια νά είναι Θεός-άπαράλλακτα δπως δλα τά πράγματα 
μετέχουν της Ουσίας χωρίς κανένα νά είναι Ούσία. ’Άν καί επεισοδιακός 
τροπος δυο ιδιοτήτων, τής Ούσίας, τοϋ Θεοϋ, πείθεται δτι είναι αιώνιος 
ακατάλυτος στα δυο άπε,ρα καί άφθαρτα συστατικά του. Σάν προσωρινός 
ινδυασμος της ύλης και του πνεύματος, είναι δ,αλυτός κΓ έφή μέρος Σάν 

υλη και πνεύμα, είναι άκατάλυτος κΓ αιώνιος δπως'δ ίδιος δ Θεός. Έτσ. δ 
άνθρωπος λυτρώνεται άπό τόν έκμηδενιστικό φόβο τοϋ θανάτου. Έτσι ύψώ- 
νεται στην αντίληψη τής αύθεντικής άθανασίας, πού δέν έχει καμμιά σχέση 
με την επιβίωση της ψυχής μετά τό θάνατο. Οί πολλοί νομίζουν πώς τό άτομο 
παοΤ""1 Χαΐ υ"?αΛ0 “ύϊ<5ν,μά 6 <Ριλόσ°Φ°5 ^ρει πώς τό άτομο είναι κάτι 
■ αροδικο, πως η αληθινη αιωνιότητα βρίσκεται μόνο μέσα στήν Ούσία καί 
τις ιδιότητες της. Η καρδιά του πλημμυρίζει άπό άγάπη γιά τό Θεό, μόνιμη πη-

W,°wias Μά 8^ ,5 „ινοζ,χ4ς 8ίν τ.ποιε τ, £ ·*  2βί„[η„ς, „„· ή γι. s, J
ην πρωτόγονη, λατρεία τών απλοϊκών γιά κείνες. Οί πολλοί έχουν στοργή 

™ σεβασμό για το Θεο γιατί θέλουν τήν προστασία καίτίς εύεργεσίες τον. 

γιατί τρέμουν τήν δργή του. Ό φιλόσοφος άγνοει τέτοια „ιδιοτελη συναι
σθήματα. Είναι άπεριόριστα άφοσιωμένος στό Θεό χωρίς όμως να περιμέ
νει κανένα άντάλλαγμα. Ή άγάπη του είναι δλότελα εξαϋλωμένη διανοη
τική ■ amor intellectualis Dei. Ό φιλόσοφος ξέρει δτι ο Θεός δεν είναι 
πρόσωπο γιά νά αισθάνεται, γιά νά επιθυμεί, ν’ άγαπά καί νά θυμώνει. Ο 
Θεός άγνοεΐ τά άτομα σάν άτομα, σά στιγμιαία φανερώματα δυο ιδιοτήτων 
του. Βέβαια τά κλείνει μέσα του γιατί είναι ή άπόλυτη ολότητα μα ο στο
χασμός του είναι άπειρος καί τά πράγματα γι’ αύτόν δέν υπάρχουν παρα 
sub specie aeternitatis. Ό Σπινόζας έχει συλλάβει τόν αγνό, τον απόλυτό 
τύπο τής-λατρείας. Ή ένωση τοϋ άνθρώπου μέ τό θείο είναι τοσο πλέρια 
ώστε δ άνθρωπος παύει νά είναι κάτι ίδιαίΐερο άπ’ αυτό. Η αγαπη του αν
θρώπου γιά τό Θεό, διαρκής δπως δ ίδιος δ τρόπος, που αποτελεί ο άν
θρωπος, γίνεται άγάπη τοϋ Θεοϋ γιά τόν εαυτό του.

Ό Σπινόζας είναι δ ίδρυτής τής διανοητικής θρησκείας, της θρησκείας 
τών στοχαστών καί τών φιλοσόφων. Ό Θεός του είναι εσωτερικός, στον άν
θρωπο, πού άληθινά διανοείται. Βγαίνει άπό ένα άκατάπαυτο σκάψιμο της 
συνείδησης του, άπό τήν δλότελα συγκεντρωτική ενδοσκόπηση του. Κι εδω 
δ Σπινόζας στάθηκε πιστότερος στό κήρυγμα τοΰ Ντεκάρτ απο τον ίδιο τον 
Ντεκάρτ. Ό τελευταίος είχε άρκεστεΐ ν’ ανακαλύψει μέσα του τα,σημαδια 
τοϋ Θεοϋ. Έφτασε νά πειστεί γιά τήν ύπαρξη του γιά να δεχτεί αμέσως 
τήν άντίληψη, πού τόν παρουσιάζει εξωτερικό κΓ υπερβατικό ,στον Κοσμο.

Ό θρύλος, πού συστήνει τό Σπινόζα γιά πανθεϊστή, δεν είναι λιγωτερο 
«βάσιμος άπό κείνον, πού δέχονται οί ίστορικοϋλιστές και που τον θελει ηγε 
μόνα τών αθεϊστών. Ό Σπινόζας ξεπερνάει άπεριόριστα την άποψη του παν
θεϊστή : δχι μόνο κανένα πράγμα χωριστά δέν ολοκληρώνει την Ουσία,, το 
Θεό, άλλ’ ούτε τό ίδιο τό Σύμπαν δέν είναι δ Θεός παρα δυο (οι μονές 
προσιτές στή γνωστική μας Ικανότητα) άπό τις άπειρες ιδιότητες του.

(Συνεχίζεται στό τέταρτο φύλλο τής «’Ιδέας»)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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,μιά προσφορά. Μέ τό έργο σου χαρίζεις στούς άλλους, στην πλατια και ανω 
νυμη μάζα, καί σ’ έκείνους πού δέ γεννήθηκαν ακόμα, ο,τι πω πολύτιμο 
«χεις (ή νομίζεις πώς έχεις) μες στήν ψυχή σου. Σέ σπρώχνει η αναγκη 
δοθείς καί νά αγαπηθείς δσο τό δυνατό πιό πλέρια και πιο βαθια.

Μά καί τό αντίστροφο θεώρημα βγαίνει αληθινό : υπάρχει πολλή φι 0- 
δοξία μές στόν έρωτα. Γυρεύεις νά αποχτήσεις τήν πιό όμορφη γυναίκα, την 
πιό διαλεχτή, τήν πιό τέλεια, προ παντός γιά νά 'ικανοποιήσεις τον εαυτό σου 
(δέ σού τό άρνιούμαι), μά καί γιά νά δείξεις στό συμπαν οτι εισω ανώτερο, 
•άπό τούς συνανθρώπους σου— ή τουλάχιστο γιά νά πεισεις τον εαυτό σου 
πώς είσαι ανώτερος τους.

Το ζήτημα δεν είναι πώς θά πεθάνουμε κάποτε. Τό ζήτημα, τό μεγάλο- 
ζητημα,^ειναι πως δέν προφταίνουμε, δσο ζοϋμε, νά χρησιμοποιήσουμε καί 
να χαρουμε ούτε το ενα δέκατο άπό τις εμπνεύσεις μας τής κάθε καινούργιας 
μέρας. Ιο πολύ μεγαλύτερο μέρος τών ονείρων μας, τών πόθων μας, τών 
σχεδίων μας, νεκρωνουνται γιά πάντα προτού καλά-καλά συνειδητοποιηθούνε 
xai κουβαλούμε μέσα μας ένα αμέτρητο πλήθος μικρούς πεθαμένους, πού δέν 
εζησαν ποτέ!

* * *

Υπάρχει μες στή φιλοδοξία πολύς έρωτας. Ή δημιουργία, είπαμε, είναι

Τό μισό μας τόν καιρό τόν περνούμε ονειροπολώντας. Καί τόν άλλον τό- 
μισο= αγωνιζόμαστε νά καταργούμε τά περισσότερα όνειρά μας γιά νά σώσουμε 
ενα η δυο.

Κάθε φιλοδοξος τού πνεύματος ή τής δράσης αισθάνεται, τουλάχιστο μιά 
φορά τη μέρα, τήν αχρηστία καί τή ματαιότητα τών προσπαθειών του, άπα- 
ραλλαχτα όπως κάθε πιστός άμφιβάλλει κι’ αύτός κάθε μέρα γιά τήν ύπαρξη 
του θεού του - φυσικά υπό τόν δρο νά δουλεύει τό μυαλό. Δύσκολες στιγμές.

* * * ·

* * *

«Δυό δυνάμεις σέρνουνε τόν κοσμο: η πείνα καί ο έρωτας» λέει ο 
λος. Στό κάθε σκέλος αυτού τού αφορεσμού δ Μάρξ κι’ δ Φροϋντ στηρίξανε 
«δυό μονόπλευρες κοσμοθεωρίες.

Ξεχασανε δλοι τους τή φιλοδοξία.

* * *

Οί μικροί άνθρωποι μισούν τή φιλοδοξία μέ πάθος, μέ μανία, με κί
τρινη λύσσα. Δέν τή συγχωρούν ποτέ. ’Ακόμα καί σάν τής γλυφουνε τα 
πόδια, στά βάθη τής ψυχής τους εύχουνται τό χαμό της. Γη δεχουνται σα 
•δέν μπορούν νά κάνουν αλλιώς, δταν ή φιλοδοξία τούς επιβάλλει το σεβα
σμό μέ τό βούρδουλα τού πνεύματος ή μέ τόν άλλο βούρδουλα, τον πραγ
ματικό. Τότε χειροκροτούν άπό φόβο ή άπό υστεροβουλία ή γιά να δείξουνε 
πώς είναι ενήμεροι καί ικανοί νά καταλάβουνε τά έργα τής φιλοδοξίας. Και 
μαλώνουν άναμεταξύ τους ποιος καταλαβαίνει καλύτερα καί ποιος χειροκρο
τεί δυνατότερα. Μά δταν ή φιλοδοξία σπάσει τά μούτρα της και δεν τους 
πτοεί πιά, τότε πέφτουν άπάνω της, σάν τά σκυλλιά, νά τήν ξεσκίσουν και 
■νά τήν κοπρίσουν. Στούς άποτυχημένους ιφιλόδοξους ξεσπάνει το μίσος που 
χχισθάνουνιαι γιά τούς νικητές.

** *

I
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, Η φιλοδοξία: ένας αγώνας λυσσιασμένος, άκατάπαυστος’και υπόκωφος 
ενάντιον τού θανάτου καί τής μοιραίας λήθης τών πάντων.

* * *

—Τί θά πει δόξα ; ρωτά δ άλλος.
—Δόξα θά πει νά μήν πεθάνεις. Αύτό θά πει κι’ άλλο τίποτα. Νά 

παλέψεις με το Χάρο καί νά τόν νικήσεις, σάν τό Διγενή στά Μαρμαρένια ’Αλώ
νια. Να εξακολουθήσεις νά δίνεσαι μετά τό θάνατο τοΰ κορμιού σου. Νά σέ 
γνωρίσουν, να σε νιώσουν καί νά σ’ αγαπήσουν εκείνοι πού δέ γεννήθηκαν 
ακομα.^Να χυθείς ολόψυχα, γενναιόκαρδα καί πλουσιοπάροχα, μές στό πο
τάμι των γενεών. Πρός το άπειρο τού μέλλοντος. Αύτό κι’ άλλο τίποτα.

—Μη κανείς δέν μπορεί νά τό ξέρει άπό πριν, λέει δ άλλος.
, ~ ,θλ°1 τ° ^εραν “π° πριν, φίλε μου. Όλοι αύτοί οί αλιτήριοι τό ήξεραν 

με, απόλυτη βεβαιότητα. ’Από κάπου τό άκουσαν καί τό ήξεραν, οί άθλιοι 
Καποια φωνή άκουσαν, πού δέ λέει ψέματα. Κάποια φωνή . . .

—Μα τότε γιατί πασχίζουν τόσοι καί τόσοι δυστυχισμένοι άνθρωποι καί 
τυραννιουνται ασκοπα καί γελούνε τόν εαυτό τους, αφού υπάρχει αύτό τσ 
τεκμήριο κι δ καθένας μπορεί νά ξέρει άπό πριν ;

—Σ’ αύτό τό παιχνίδι κανείς δέ γελιέται πολύν καιρό. Γελούνε τούς άλ
λους, μά οχι τον εαυτό τους. Αύτοί πού πασχίζουν γιά τή δόξα καί δέν τή. 
φτάνουνε ποτέ, κι’ αύτοί τό ήξεραν άπό πριν πώς δέ θά τή φτάσουνε Μά 
δεν μπορούσαν νά κάνουν: αλλιώς. Όλοι οί εραστές τής δόξας γνωρίζουν 
απο νωρίς τήν τύχη πού τούς περιμένει. Κι’ δλοι άγαπούνε τήν τύχη τους.

* * *

Κάνε τον έρωτα, δταν σού λαχαίνει ή εύκαιρία, δίχως νά τό πολυσυλλο- 
γιζεσαι. Σαν αρχίσει ή συλλογή, βλαστήμα τα!

_ Κάνε τόν έρωτα καί τράβα τό δρόμο σου. Καί μή γυρνάς πίσω σου νά 
δεις. Και ποτέ μήν παραπονιέσαι γιατί, σ’ αύτήν τήν υπόθεση, κανείς δέ 
φταίει άληθινά. Άν καλοεξετάσεις τά πράματα, θά δεις πώς δλοι τους κΓ 
όλες τους εχουνε πάντα κάποιο δίκιο.

Κάθε φορά πού γίνει λίγος έρωτας σκέψου πώς δέν μπορούσε να γίνει 
καλύτερα. Φεύγα καί μήν τό ξανασυλλογίζεσαι.

* * *

Δέν ξέρω στόν κόσμο τίποτα πιό συγκινητικό άπό τό θέαμα τής νιοτης,. 
σάν ξεκινά, πρώτη φορά, γιά τήν κατάχτηση τής ζωής. Τή σκεπάζει,θαρρείς, 
άκόμα, κάποια πάχνη άνημποριάς καί άσυναρτησίας, κάποια θολή ατμόσφαιρα 
άκαταστάλαχτων πόθων καί άνερμάτιστων ιδανικών. Κοπάδι ελπίδες, θαλασ- 
σοπούλια, φτερουγίζουν Ολόγυρα, μές στό θαμπό φώς καί στις δροσερές πνοές 
τής χαραυγής, παίζουν καί χτυπιούνται χαρμόσυνα, ή μια με την άλλη, γυ
ρεύοντας τό δρόμο τους. Κ’ ίσια μπροστά δ κόσμος, δ μεγάλος κοσμος, παντα 
καινούργιος καί άνεξάντλητος, ορθάνοιχτος διάπλατα, που προσμένει, που 
λαχταρά καί καλεΐ τούς καταχτητές. Όλα άφθαρτα, δλα αγνα, σ αυτήν τη, 
θεία στιγμή τής άπαρσης, δλα δυνατά! „

Γιά τό ψωμί, γιά τις ιδέες, γιά τή δόξα. . . Μπροστά! ολοι μαζί, οσοι· 
πάνε κι’ δσοι μείνουν !

* ♦ *

Στήν άρχή κάθε άληθινής δημιουργίας υπάρχει πάντα μιά αύθόρμητη- 
συγκίνηση, ενα σκίρτημα, ένα ξεχείλισμα τής καρδιάς, μυστηριακό πλεόνασμα 
ζωικών δυνάμεων, πού χύνεται μοναχό του, τήν ώρα πού θέλει αυτό, και· 
καμμιά εξωτερική πίεση δέν μπορεί νά τό σταματήσει. Σάν_ τή λαβα, που· 
βγαίνει άπό τόν κρατήρα άκατάσχετο ποτάμι φωτιάς, προτού γίνει πέτρα. ,

Τό επικαλούνται δλοι κάθε μέρα χωρίς νά καταλαβαίνουν περί τίνος α
κριβώς πρόκειται, γιά τούτο καί άγνοοϋν τή συνέχεια αύτής τής υπόθεσης. 1ο- 
σκίρτημα τής καρδιάς είναι βέβαια ή άρχή τού παντός, ή. μόνη γνήσια πηγη, 
καί δίχως αύτό τίποτα ωραίο, τίποτα άληθινό,. τίποτα μεγάλο δεν εγινε μήτε 
θά γίνει. Μά τό σκίρτημα δέν άρκεΐ. Ή λάβα πρέπει νά γίνει πέτρα, είδεμη. 
δέ χρησιμεύει σέ τίποτα. Πέτρα βαριά καί στερεή, πού νά άντέχει στο πέρα
σμα τού χρόνου. Ειδεμή, verba volant.. ..

Πολλοί άνθρωποι έχουν συχνά εξάρσεις καί υπέροχες εμπνεύσεις. ο 
σκίρτημα τής καρδιάς δέν είναι τόσο σπάνιο δσο μάς, άρέσει να^ λέμε.. 
“Αλλα πράματα είναι σπάνια, ή συγκέντρωση τών δυνάμεων, ή αυστηρη. 
αύτοπειθαρχία, ή ικανότητα τής χρησιμοποίησης τών συγκινήσεων Γιά 
τούτο λίγοι, τρομερά λίγοι είναι έκεΐνοι πού κατορθώνουνε να εκμεταλλευ- 
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πούνε τα δώρα τών ϋεών. Οί περισσότεροι τά αφήνουν νά διαλυθούν σάν 
καπνός, άπό ανικανότητα, άβουλία, άτολμία, ανία, τεμπελιά, κ’ ύστερα 
ψευτοπαρηγοριοΰνται κατηγορώντας τό περιβάλλον τους, τό έθνος τους 
ή τον αιώνα τους γιά την ατομική τους αποτυχία. Ό αληθινός δημι
ουργός μετατρέπει τήν 'ιερή φωτιά σέ έργο χεροπιαστό χαί γερό μέ τό 
πνεύμα τής τάξης καί τής οικονομίας, μέ τήν ψυχραιμία, τήν εργατικό
τητα, την οςυδέρκεια καί τήν υπομονή, πού χαρακτηρίζουν τούς συνε
τούς, τούς πεζούς έπαγγελματίες. «An emotion recollected in tranquil
lity» λέει ο ’Άγγλος στοχαστής. Γιά τούτο σχεδόν δλοι οί πνευματικοί δη
μιουργοί, ακόμα κ’ οί πιο ανήσυχοι κ’ οί πιο έπαναστατημένοί κ’ οί πιο πα
λαβοί, μοιάζουν άνθρωποι πολυάσχολοι, ρουτινιέρηδες, βαρετοί καί μάλλον 
χοντροκέφαλοι. Για τούτο δέν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στά πολύ γυαλιστερά 
πνεύματα και στις πολύ διαχυτικές εξάρσεις.

* . * *

Αισθάνουμαι πώς οί Κυκλάδες μας είναι ή πιο δμορφη γωνιά τής Γής.
Πάρος, Νάξος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, μυροβόλα ονόματα, αζθέ- 

-ριες^ εικόνες, αγνές ιδέες . . . Κανένα βάρος, κανένα περιττό στολίδι, οί πιό 
«πλες γραμμές, τά πιό απλά χρώματα, φώς—λαμπρό, ακατανίκητο φώς τών 
ακτών τού Αιγαίου. Κανένα λίπος στή φύση, κανένα λίγωμα στήν καρδιά. 
Πνεύμα. Έκεΐ τά πάντα είναι πνεύμα, άδολο, εντατικό, έλεύθερο, πειθαρ- 
■χημένο στον ίδιο τόν εαυτό του . . . Ισορροπία καί γαλήνη τής άτρωτης δύ
ναμης. Απλότητα τής υπέρτατης σοφίας. Λιτότητα καί διαύγεια τής ύπέρτα- 
της ομορφιάς.

Κ ή θάλασσα παντού, δπου γυρίσεις νά δεις, ή μεγάλη θάλασσα, ταραγ
μένη, παθιασμένη, βασανισμένη άκατάπαυστα άπό τόν ίδιο τόν εαυτό της_
ή θάλασσα πρός τό άπειρο... Ώ κραυγές τής θάλασσας, τή νύχτα, στά ερη
μικά ακρογιάλια, κραυγές οδύνης, κραυγές λαχτάρας, κραυγές θριάμβου ! 
.Δακρια ενθουσιασμού. Κάθαρση τής ψυχής.

1932
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ

π

Στό θάνατο τού άρχαίου κόσμου γίνεται τό πρώτο συναπάντημα του 
■Γύφτου μέ τήν Ελλάδα, στό θάνατο τού βυζαντινού κόσμου τό δεύτερο' 
ή καλλίτερα, στό θάνατο τού ελληνικού πνεύματος τό πρώτο, στό θανατο 
τού ελληνικού ηρωισμού τό δεύτερο. Οί άκριτες καί οί σχολαστικοί, κρά
τησαν άκόμα δ,τι άπόμενεν έλληνικό,τό μεσαίωνά μας ολοκληρο. Οι σχο
λαστικοί χίλια χρόνια φύλαξαν καί διέσωσαν μερικές σπίθες απο τήν αρ
χαία φωτιά. Οί άκριτες χίλια χρόνια φύλαξαν, καί μόνο σπιθαμή με σπιθαμή 
παράδωσαν τό ελληνικό χώμα.

Διάλεξε 0 ποιητής τά δύο σταυροδρόμια δπου συγκρουσθηκαν ολοι αυ
τοί οί καλοί καί οί κακοί άνεμοι τής φυλής μας. Καί είδαμε τήν ωρα τη 
θλιβερή, δπου κυνηγημένοι άπό τόν Κατακτητή οί ίδιοι οί έλληνες άναγκα- 
ζονταν νά μεταφέρουν άλλού τούς θησαυρούς των, σέ άλλες χώρες και σε 
άλλα χέρια, γιατί τά δικά τους δέν είχαν πιά τή δύναμη νά τούς προστατευ- 

■ σουν.Καί θά δούμε τώρα τή στιγμή δπου ούτε τό χώμα των πια δέν ήξαιραν 
νά προασπίσουν, γιατί είχε σβύσει μέσα των τό φώς τής εθνικής ψυχής.

ν i ** *

'Ο Γύφτος δέ ζεΐ μέ τούς άνθρώπους' είναι μεγαλείτερος και βαθύτερος 
άπ’ αυτούς. Ζεΐ μέ τούς άετούς, τά λιοντάρια καί τ’ απόκρυφα βιβλία σε κα- 
ποια κορφή. Σάν τόν Ζαρατούστρα ζεΤ καί φαίνεται καί έδώ, μά καί σε 
άλλα σημεία τού Δωδεκάλογου, πώς πήρε άπό εκείνον κάποιαν άνταυγεια. 
Σάν τόν Ζαρατούστρα κάποτε κατεβαίνει κι’ αυτός προς τους ανθρώπους, 

ιμέσ’ στον Τσίρκο τόν μαρμαροστολισμένο.
Πλούσιος σ’ομορφιές είναι δ μέγας Τσίρκος, κι’ άμέτρητα τ αγαλματα του.
Περιοδικό “ΙΔΕΑ,, Ί 2
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Καί γιομίζουνε τά πλάτια 
καί ξαφνίζουνε τά ύψη, 
στύλοι, πύργοι, θεοί κι άνθρωποι, 
χίλιες μύριες ζωές, ποΰ ζοΰνε, 
καί χαλκές καί μαρμαρένιες 
καί στοϋ^ ελέφαντα τή χάρη, 
καί στ’ δλάκριβο χρυσάφι 
καί σέ κάθε τι ποΰ λάμπει 
καί άκληρο έίνάι καί κρατιέται 
ξένο, ασάλευτο, και πού είναι 
Σοφία κ’ αίνιγμα καί τέχνη (106).

Μιά περιγραφή ποτέ δέ θά μάς έμπαζε τόσο βαθιά στοΰ αγάλματος τήν- 
δμορφιά. Δέν περιγράφει εδώ δ ποιητής, άλλά ξεχωρίζει τά άγάλματα άπό 
κάθε τι άλλο πού υπάρχει στον κόσμο γύρω. Μέσα στήν άμορφία τοΰ- 
πλήθους, εκεί στον τσίρκο, στή θολούρα δλης τής ζωής, τό άγαλμα προβάλ" 
λει καλοχαραγμένο καί λάμπει καί είναι σκληρό καί κρατιέται «ξένο» άπό 
τό γύρω κόσμο καί «άσάλευτο» μέσ’ τήν αιώνια ροή. Καί φαντάζει μέσ’ 
στούς άνθρώπους, σάν πνεύμα άνώτερο, μά πού ή σιωπηλή σοφία του είναι 
αίνιγμα, αν καί είναι βέβαιη ή δμορφιά της. Πόσα πρέπει νά πει δ πεζός 
νούς γιά ν’ αποδώσει τόν ίσκιο τοΰ ποιητικού νοήματος !

Κάτω άπό τ’ άγάλματα καί ανάμεσα μαζώνεται τό πλήθος τών άρχόντων 
καί τού δχλου. Κι’ άπ’ δλους πού μαζεύονται, μονάχα μιά χούφτα λεβέντες 
ξεχωρίζουν, πεζεμένοι πλάϊ στά φαριά τους. Καί ως τούς είδε δ Γύφτος 
«άφαιρεμένα ν’ άκουμπάν στά βένετα κοντάρια τά κορμιά τους, άνατρίχιασε». 
Ήταν οί Άκριτες. Μονάχα αύτοί μέσ’ στήν αθλιότητα. Ό Ρήγας γελούσε 
μέ τούς παληάτσους καί τούς νάνους, καί οί αύλικοί τά μεθοκόπια γύ
ρευαν καί δ λαός θαύμαζε καί φθονούσε. Βένετοι καί Πράσινοι πρόσμεναν· 
τήν ώρα τής άρματοδρομίας. Ό Γύφτος, προφήτης, υψωμένος άπάνω άπό 
τό λαό, κλείνει στή ματιά του δλη τήν άθλια χλαλοή τού τσίρκου καί δλο- 
τρόγυρα βλέπει τήν Πόλη καί πιό πέρα τα γλαυκονήσια καί «τήν ’Αφρο
δίτη τών γιαλών» τήν Προποντίδα. Κι’ άνατρίχιασε δ προφήτης. Ξάφνου· 
βλέπει τόν Πύργο τό φώσφορο,

Νά φλογίζεται, ν’ άνάφτη, 
τις φωτιές δλες ν’ άνάφτη 
ν’ ανεβαίνουν οί φωτιές του, 
νά τινάζωνται, νά τρέμουν 
καί στον ήλιο νά φαντάζουν 
μαύρες γλώσσες πού μιλάνε 
καί είναι γλώσσες πού μηνάνε 

πώς τό πάτησε τό χώμα 
τών Ελλήνων καί πώς μπήκε 
καί τραβάει μπροστά καί φτάνει, ι , 
Ό πιστός τοΰ Μωχαμέτη 
τοΰ Κυρίου Θυμός, ή μοίρα 
καί ή κατάρα τών Ελλήνων * 
Στ’ άρματα, στ’ άρματα ! δ Τούρκος! (109)

Μέσα στούς πάντα άπό κάποια άνησυχία καί κάποια δργή ταραγμένους 
στίχους τοΰ Δωδεκάλογου έπρεπε αυτός δ τόσο γνώριμος στή φυλή μας αιφ
νιδιασμός νά ξεχωρίζει. Κινδυνεύουν αυτοί οί στίχοι νά φανούν σάν υπερ
βολικά επαναληπτικοί, κουραστικοί, έτσι βαλμένοι άπό ποιητική φούρια ή 
καί αφροντισιά. Θάθελα μόνο νά πώ, πώς οί στίχοι αυτοί άρμονίζονται μέ 
τό συνολικό ύφος τοΰ Δωδεκάλογου, πώς εκείνο ποΰ θέλησε δ ποιητής, τή 
βία, τό ξάφνιασμα, τόν τρόμο, τά λένε δλα οί μαύρες γλώσσες τής φωτιάς 
— είναι μέρα-- πού τινάζονται καί τρέμουν στον ήλιο. Ό ρυθμός άποκλει- 
στικά δίνει νόημα σ’ αυτούς τούς στίχους. Τά άλλα τά στοιχεία στό ρυθμόν 
υπηρετούν. «Τοΰ Κυρίου Θυμός, ή μοίρα καί ή κατάρα τών Ελλήνων»' 
καί λέει δ Λογοθέτης στό Βασιλιά' «Καρτερούμε, ή προσταγή σου» (110). 
Καί δ Βασιλιάς, τού Τσίρκου δ βασιλιάς, τριγυρισμένος άπό άλογα καί αρ
ματηλάτες, ντυμένος τό ειρηνικό σκαραμάγκι, τραγουδιστά άντιλέγει: «Τί
ποτε δέν δύναται νά κλείση τήν ορμή μου, τή χαρά μου, τή γιορτή». Ό 
Βασιλιάς θέλει νά παίξει μέ τ’ άλογάκια του. Καί προστάζει νά συντρίψουν 
τό φάρο τόν ενοχλητή, τό στερνό μηνυτή τού κινδύνου.

Στά λόγια του δέν υπάρχει ή άληθινή γαλήνη, δέν υπάρχει κανένα εύ- 
δαιμονιστικό ύψος’ υπάρχει ή χαμηλότατη έπιπολαιότητα τοΰ μικρόψυχου. 
Μετά τά λόγια, σκληρά καί πονεμένα, τού συνειδητού άνθρώπου, πού ξαί- 
ρει τί συμβαίνει γύρω του, έρχεται ή άσκήμια τής ζωής, ποΰ δέν ξαίρει τόν 
πόνο καί τό μόχθο, ποΰ δέν ξαίρει τήν άγάπη, μέρα μέ τή μέρα γλυστρών- 
τας χωρίς δικαίωση καί χωρίς σκοπό. Καί είναι ή άσκήμια αυτή ντυμένη μέ 
χρυσά κεντήματα, μέ τή χάρη τού ιππηλάτη, μέ τή γλύκα τού άρχοντικοΰ, 
μέ τή μελωδία τοΰ ρυθμού καί τοΰ στίχου. Μοΰ φαίνεται κάποτε πώς ή ζωή 
είναι τόσο ωραία, ώστε καί στίς άσχημότερες της στιγμές νά μπορεί δ καλλι
τέχνης νά ξεθάψη θησαυρούς. Μ’ αυτή τή σκέψη ίσως καί δχι βέβαια μέ 
τή νατουραλιστική σκέψη τής πιστής άπόδοσης τής άλήθέιας, πρέπει νά εξη
γηθεί ή αισθητική άξια τοΰ Ίάγου, τού Θερσίτη, τοΰ σκορπιοΰ καί τοΰ βούρ; 
κου άκόμα. Καί είναι δ θησαυρός αυτός σύμβολο. Τό σύμβολο πού κρύβε
ται στό άσχημο άντικείμενο είναι ωραίο, άξιαγάπητο. «"Ο,τι δέν άγαποΰμε, 
δέν υπάρχει», λέει κάπου ό ποιητής μας.

Μά γιά νά δλοκληρωθεΐ τοΰ ξεπεσμού ή εικόνα δέν έφτανε δ ροδοστεφα
νωμένος ρηγάρχης. "Επρεπε καί τό συνάφι νά ζωγραφιστεί. "Επρεπε νά
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φανεί πώς είναι πνεύμα της εποχής δ ξεπεσμός κάθε άγάπης, κάθε ιδανικού. 
Και αύτό τό δείχνει δ ποιητής μέ τά λόγια τών Πράσινων και τών Βένετων. 
Τήν αυταπάτη τών πολιτών πού στήν επιφανειακή διατήρηση τής αρχαίας 
δύναμης αναπαύονταν ακόμα και μέ τήν περασμένη τους χλιδή παιζογελοΰ- 
σαν, ζωγραφίζει δ ποιητής. Παίζαν τούς άρχοντες τοΰ κόσμου, πού ούτε νά 
δουλέψουν, ούτε νά στοχαστούν χρειάζεται, γιατί έχουν οί πρόγονοι δουλέψει 
και στοχαστεί γι’ αύτούς καί δέν ένοιωθαν πώς ή αποθήκη τών παλιών δυ
νάμεων ειχεν εξαντληθεί καί είχε σημάνει ή ώρα τής κρίσης. Ή αύλοκολα- 
κεία ή καί ή αντίστοιχη δχλοκολακεία δέν παύει νά σέρνει τό σάλιο της σ’αύτές 
άπάνω τις εποχές. Μά καί ή τραγική ειρωνεία τής αισιοδοξίας τών ετοιμο
θάνατων πού κάποτε δέ βλέπουν καί πιό συχνά αποφεύγουν νά δοΰν, δέ λείπει 
από μιά τέτοια συγκυρία. ”Ας μήν πάει μέ τούς άκριτες μακρυά, ας μήν πάει 
ψηλά δ Βασιλιάς. Κοντά μου άς σταθεί γιά νά άπολάψω τήν ομορφιά του, 
λέει ή Βασιλίδα ή πόρνη καί τού δείχνει καί υψώνει μπροστά του τις μύριες 
χάρες της, σά στήθια γυμνά. «’Έλα, τις δυό τις ομορφιές μας ταιριάζοντας, 
νά τις χαρούμε» (112). Καί τόν καλεΐ μεσ’ στ’ άπαρτα μουράγια της σάν στής 
ηδονής τό κρεββάτι καί τόν διαβεβαιώνει πώς τίποτε δέν μπορεί νά ανησυ
χήσει τήν ηδονή τους.

Κάθε λαός έχει καί μιά τέτοιαν ώρα άσυνειδησίας, κρίσιμη γιά τήν δλη 
του ζωή. Σ’ αύτήν τήν ώρα έπρεπε δ Γύφτος νά δει τήν Ελλάδα. Ό ποιη
τής διάλεξε, δπως έπρεπε νά διαλέξει. Ή σύλληψη μερικών τέτοιων στιγμών 
μάς δίνει βαθύτερο τό νόημα τής ιστορίας παρά τό άράδιασμα δλων τών 
χρόνων.

Αύτές οί ιστορικές καμπές δέν είναι τού σήμερα ή τού αύριο μόνο’ ξανα- 
γυρίζουν πάντα στή συνείδηση τών ανθρώπων. Είναι κάτι αιώνιο σάν τήν 
ιστορία. Καί δ Γύφιος δέ βλέπει τήν Ελλάδα σάν κάτι σχετικό, δικό του, μά 
βλέπει μέσα της μιά τραγικόιητσ τής παντοτεινής ιστορικής μοίρας, τις πε
ριπέτειες τοΰ μοιραίου ξεπεσμού κάθε μεγάλου ιστορικού έργου, τόν ξεπεσμό 
πού έχει τήν αιτία του στόν ηθικό θάνατο τών ανθρώπων. Παριστάνει αύτό 
τό δράμα δ ποιητής μέ τήν παλλακίδα τήν Πολιτεία καί τόν γλεντοκόπο 
Βασιλιά (σελ. 113).

Σ’ αύτούς αγνάντια τοποθετεί περίτεχνα δ ποιητής τά τελευταία άπομει- 
νάρια ύψους πού ξεφυτρώνουν ακόμα στις ώρες τοΰ ξεπεσμού τών μεγάλων 
ιστορικών λαών" τούς ’Ακρίτες. Είναι εκείνοι πού συνόδευαν στις νίκες του 
τό Βουλγαροκτόνο καί πού ξεχωριστά τούς ύμνησε στή Φλογέρα δ ποιητής. 
Αυτοί βλέπουν τό ασυγκράτητο κατέβασμα πρός τό χαμό καί τό άναμετροΰν 
μέ τούς φάρους πού σβύνουν. Παντού πριν οί φωτεινοί μηνυτές έγρηγοροΰ- 
σαν. Σιγά σιγά λιγόστεψαν καί τό στερνό τό φάρο τόν έσβυσε δ Βασιλιάς. 
Καί τώρα «'Όλα τά χέρια είναι παρμένα κι’δλα τά μάτια είναι κλειστά»(114).

Σά σύμβολο τής καταστροφής καί σάν έπισφράγισμα έρχεται δ θάνατος 
τού Διγενή καί τό γκρέμισμα τοΰ Πύργου του.

Σφάλιστηκε άπ’ τό χάρο πάει 
τής Ρωμιοσύνης ή καρδιά (115)

Έτσι ονομάζεται δ Διγενής.Συνηθίζει δ ποιητής νά συγκεντρώνει τελικά τή ματιά του σέ μιά πράξη 
ή σ’ ένα γεγονός πού γίνεται σύμβολο δλων τών άλλων. Τέτοιος είναι έδώ δ 
θάνατος τοΰ Διγενή καί δ χαμός τοΰ Πύργου, δποΰθε μπορούσε νά δει κα
νείς δλες τις χώρες πού έχει χάσει ή Ρωμιοσύνη. Τό τραγούδι τών ’Ακριτών 
τό καίει δ θυμός τοΰ δίκαιου καί τό δέρνει ή ντροπή τής ήττας. Μονάχα οί 

ήρωες πονούν γιά τήν ήττα.

* * *

Ό Γύφτος δ προφήτης άπό ένα ύψωμα, πού δσο προβαίνομε φαίνεται 
καί ψηλότερο, άκούει τό χαμό καί τόν βλέπει. Έχει κΓ δλας δεΐ τό θάνατο 
τών ’Αθάνατων καί τών 'Ωραίων. Άπό πέρα ή Αραπιά πλακώνει. Καί θλί
βεται γιατί είναι έλληνας δ Γύφτος καί γιατί πεθαίνει ή μεγάλη Μητέρα 

τών Αθάνατων καί τών Ωραίων.

Μέσ’ στις παινεμένες χώρες, Χώρα παινεμένη, 
Θάρθη κΓ ή ώρα καί θά πέσης, 
Κι άπό σέν’ άπάνω ή Φήμη τό στερνό 
Τό σάλπισμά της θά σαλπίση. (116)

Μέ τόν πλατύ ρυθμό τών κυμάτων τής άνοιχτής θάλασσας κυλάει δ προφη^ 
τικός λόγος. Ό ποιητής, λένε, δ τεχνίτης ξαίρει νά βρίσκει κάθε φορά τό ρυθμό 
πού ταιριάζει στή σκέψη του, ωσάν ή σκέψη νά ήταν τίποτα άλλο άπ’ αύτό τό 
ρυθμό.“Ο,τι είναι ή λογική σκέψη γιά τόν θεωρητικό νοΰ, τό ίδιο είναι γιά τόν 
αισθητικό, νά ποΰμε, νοΰ δ ρυθμός τοΰ στίχου.Ό ρυθμός είναι ή λογική τής 
ποίησης. Στό Δωδεκάλογο έδειξε δ Παλαμάς, δπως πριν ποτέ, τόν πλούτο τών 
ρυθμών πού είχε μέσα του καί πού γίνηκαν άπό τότε καί άπόκτημα τής γλώσ
σας μας.Έδώ στόν Προφητικό λόγο έχει δ ρυθμός κάτι πομπικό, πλατύ, πλου
σιοπάροχο σάν τις δίπλες μιάς πορφύρας. ’Έχει τή θλίψη πού έχει δ πλού
τος μιάς νεκρικής πομπής. ’Έχει δμως καί κάτι άλλο μαζί. ’Έχει καί τό κο- 

L ρύφωμα τής θλίψης σέ μιά γαληνιαία άντιμετώπιση τοΰ θανάτου. Ό χρόνος, 
Κ πού κλείνει δλες τις θλίψες μέσα του, είναι κάτω άπό τά πόδια τοΰ Γύφτου,
f I Ό Γύφτος είναι προφήτης. Βλέπει πιό πέρα καί άπό τόν καιρό του καί άπό

| ' τόν καιρό μας. Προβαίνει σιγά. Έχει τήν υπομονή τοΰ αιώνιου.
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* * *

4 ‘ 1'πΓΓ- Λ '“?'!· ή ή ί ««στη. ή
τμαρτωλη (117). Του άρματοδρομου βασιλιά τά λόγια, πού ήταν ίλιων / 
ριων ελληνων ja λόγια, τά ξεπληρώνει τώρα μέ τήν άγιάτρευτη συντριβή 

αι 5ν κλαίει ο έλληνας Γύφτος, όμως μέσα του ξαπλώνεται καί ή γαλήνη 
της κάθαρσης, τής νέμεσης, τής θείας δίκης. Υ Π ”

-εψυχησε ή Ελλάδα' μά ή ψυχή της θά σούρνεται στή γή χωρίς άνά 
παύση. Η φυλή δεν μπορεί νά τελειώσει' πρέπει νά υποφέρει καί τις κακές 
«ν'Χ'ζ(Η8)γι"'4 *νχή ,η5' ’Φυχή ™ν ’*·■*·*« 3 ’«»

Τοΰ Κακοΰ τή σκάλα, άπό σκαλί
Σέ σκαλί θά τήνε κατεβαίνη, 
ΚΓ δπου πάη κΓ δπου σταθή
Σέ κορμί χειρότερο θά μπαίνη (118).

τό τελευταίο πού πεθαίνει είναι ή Φήμη.- ’Απάνω στά συντρίμμια τών 
ελληνων, μοναχα η φημη έπιζεΐ κα1 ξεδιπλών£1

°Τ ° Τσμα Η «^«ι^άει τή γή. Ήταν δ δρόμος 
” . γ,°ν.ηλΐ°, μ0νο που γι <* υ^ν ανατολή δέ θά γυρίσει (116). Θά ξε- 

χαστει ολοτελα, σαν μαγική οπτασία.

Καί θά σβύσης καθώς σβύνουνε λιβάδια 
άπό μάίσσες φυτρωμένα μέ γητιές.
Π,ι° αλαφρά τοΰ περασμοΰ σου τά σημάδια 
κι άπό τις δροσοσταλαματιές (116).

~ Εδωσε σπάταλα σέ δλα τά τέκνα τής γής καί φώτισε καί μέ τά φώτα 
ης α τη νικήσουν οί άλλοι. Σάν αυτοκτονία είναι δ θάνατός της.

Μόνη σου θά πέσης θά καής, 
Τρισαπελπισμένη τής ζωής (117).

Τό θάνατό της ή φύση καί κανείς άλλος δέ θά κλάψη.

Θα σέ κλαΐν τά κλαψοπούλια στάχνά βράδια 
καί στά μνήματα οί κλωνόγυρτες ιτιές (117), 

δβοαθΐί τ0ζ χαρΓ μ“λΐσ™ τ0 θ«νατό τ’ΐς τ’ άνθρώπινα τσακάλια, γύφτοι, 
I ραιοι, αραπηδες και τα «λείψανά της θά τά κλέψουν οί ζητιάνοι»

Ό ξεπεσμός τής Ελλάδας είναι τής ψυχής ξεπεσμός, είναι ο ηθικός αφα- 
-νισμός τοΰ Γένους. Αύτό κλαίει δ ποιητής. Άπο το προφητικό του ύψος 
μπορεί νά δει, μέ μιάς, δλάκερη τήν κατηφορική γραμμή, που ^ικ« 
στό χειρότερο κορμί, δπου άς τότε είχε μπει η ψυχή της Ελλάδας., «το πα 
οάλλαμα, τό ψέμα, τό Βασίλειο» (119). Ήταν ή εποχή του 97. Οσοι μι, 
λοΰσαν γιά τήν άρχαία δόξα, κούφια λόγια λέγανε μονάχα. «Νάνοι ήταν και 
αρλεκίνοι» (119). Μονάχα δ ποιητής είχε γίνει ένα μέ τή συνείδηση της φυ- 
λής του, μέ τή συνείδηση τής Ιστορίας και ηξαιρε να τοποθετήσει την αξία 
τη μέσα στόν πνευματικό του κόσμο, βαθύ καί δλοκληρωμένο' μοναχα αυ
τός στις κοροϊδίες καί τούς θυμούς μας γ.ά τόν έαυτο μας, μπόρεσε να δώσει 
τό βάθος τής προσωπικότητάς του, βάθος πού θυμίζει ώρες ώρες τον πρ 
•φήτη τού ’Ισραήλ, δταν καταριόταν καί έκλαιγε στις όχθες του Ευφράτη τη 
■ φυλή τήν περιούσια καί τή σκλαβωμένη. Τό πνευματικό ύψος το παίρνουν ο 
,δδυρμοί του άπό τή συνείδηση τής άμαρτίας -« Ω ψυχή παραδαρμένη απο 
τό κρίμα» (119), φωνάζει δ ποιητής—καί άπο τη συναίσθηση, πως ο ξε μ , 
της είναι δικαιοσύνη.Γιά τόν ποιητή δέν είναι κάτι μάταιο και τυχαίο οι δρομοι 
τής ιστορίας. Είναι ιερή ή αποστολή τής έλληνικής φυλής και απ 

• άπ’ δ τι μπορεί νά δώσει σέ ανθρώπινες αξίες. Δέν πρεπει να ξεχασωμε πω, γ 
τόν ποιητή μας, καθώς τό έξηγήσαμε καί στη Φλογέρα, η 
απόλυτα άξιο καί κάτι άπόλυτα άξιο μέσα σ αύτην είναι η Ελλάδα^ Μ 
έτσι έξηγιέται. μετά τό κατέβασμα άς το στέρνο σκαλί, μετά ^ΐγελ _ 
τόν άφανισμό της άκόμα, πώς βρίσκει μέσα του τη δύναμη ο ποιητης να ε 
πίσει καί δ προφήτης νά πιστέψει, πώς ή δικαίωση μετά τήν ^αρση. θ^ 
καί πώς έκεΐ πού θά κοίτεται ή ψυχή στο στέρνο σκαλί, στον Κακό η 
•Χάλα ξάφνου θά φυτρώσουν τά φτερά της ξανά καί θανεβει στο ύψος, ο- 

.που ήταν ή μοίρα της νά υπάρχει.

Καί θά φυγής κι άπ’ τό σάπιο τό κορμί, 
ώ Ψυχή παραδαρμένη άπό τό κρίμα, 
καί θάβρη τό κορμί μιά σπιθαμή 
μεσ’ στή γή γιά νά τήν κάμη μνήμα, 
κι άθαφτο θά μείνη τό ψοφήμι, 
νά τό φάνε τά σκυλλιά καί τά ερπετά 
κι δ Καιρός μέσα στούς γύρους του τή μνήμη 
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θά βαστα.

'Όσο νά σέ λυπηθή τής αγάπης δ Θεός, 
καί νά ξημερώση μιάν αυγή, 
καί νά σέ καλέση ο λυτρωμός, 
ώ Ψυχή παραδαρμένη από τό κρίμα! 
Καί θάκούσης τή φωνή τοΰ λυτρωτή, 
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θα γδυθής τής αμαρτίας τό ντύμα, 
και ξανά κυβερνημένη κι άλαφρή 
θα σαλέψης, σάν τή χλόη, σάν τό πουλί, 
σαν τον κόρφο τό γυναικείο, σάν τό κϋμα, 
καί μήν έχοντας πιό κάτου ά'λλο σκαλί 
νά κατρακυλήσης πιό βαθιά 
Στοΰ Κακού τή σκάλα,— 
γιά τάνέβασμα ξανά πού σέ καλεΐ 
θά αίστανθής νά σοΰ φυτρώσουν, ώ χαρά! 
τά φτερά,
τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα! (119).

* * *

ϊου ποίοΧθη ’ ” ™ ™ Ηθικού έρ-
Ζν ' άφθονοι αρνητε? T0U Χ«™δ^ται νά δεχτούν στό ιερό τή- άλυ-

ης ποίησης, Πρεπει νά πιστέψωμε πώς ή διάκριση αύτή δέ γίνεται’ σκό
πιμα για να φανη ποσο λίγη είναι στά μάτια τού αμερόληπτου κριτή Λ. 
αληθινά ποιητική του συμβολή. Ότι δμως μ’ αυτό τόν τρόπο φανερώνουν 
την αδυναμία τους δχι νά εκτιμήσουν, άλλά καί νά γνωρίσουν άκόμα την 
προσωπικότητα τού Παλαμά, τήν τόσο πολύπλοκη άλλωστε καί πολύμορΖ 
που βγαίνει μονο απο τη συνολική σύλληψη καί άντίληψη τού έργου του εϊ' 
πού κυα7άλλοΰ0θάΦαν-ερδ· παραμερίσω^ε ™ βασικό λάθος .
που και άλλου θα μας δοθεί ευκαιρία νά τό συζητήσομε, ή εκλογή άποκλει- 
στικα του Προφητικού δείχνει τήν έλάχιστη διείσδυση τών άρνητών τού Πα- 
£μα στην αισθητικήν ουσία τού έργου του. Δέ λέω πώς ΤτέΓος τού- 
Προφητικού δεν είναι υπόδειγμα στιχουργικής αρμονίας. Ό πλατύς κυμα
τιστός, χωρ.ς τις συνηθισμένες στόν Παλαμά αναταραχές, μελωδικό ’ σΧ 
specie aZn7 ™ Γυφτου· ™ ™ ^asub
specie aeterni, σύμφωνος και με τη βαθειά μελαγχολία τού έλληνα Γύφτου 
που πονάει για το χαμό τής πατρίδας, σύμφωνος μέ τό μέτρο τής λύ.πη^ 

πανοραματικης άποψης της ελληνικής ιστορίας, πού παίρνει τή μορφή μιας 
ενιαίας ηθικης πράξης -έτσι είναι κάθε ιστορία- καί πού βρίσκει τήν 
τιμωρία, την καθαρση καί τήν άπολύτρωση της. Καί είναι ώραιότερο τδ 
κομμάτι αυτό απο_ ο,τι καί οί έπαινετές τού Προφητικού καί οί άρνητές 
κολοσί λλυ φ“ντ“ζ°Γαΐ πώ? εϊναι· Είναι δμως μιά δμορφιά ευ-

«ΧΪΖΧ . ° “ίίν”5 “υ δέν St°m iMa"ί!™16 άλι>-

Έτσι δ.καμτλογ.Ι.αττό καταστάλαγμα τών
στό τέλος τοΰ Προφητικού. Σ’αστό τό μέρος άνακ»«τει λιγωτερο η πρ»σ«μ 
,.χό,ητα τοΰ Παλαμά. Δέ βρίσκει κανείς »«■ ’«“''“° ."’Χή Χ,β
„„ΰ κάνει ώ ποιητικό το» μεγαλείο. Έχε. τή μελαγχολία «ο. «Ate £■»»« 
νά νοιώ.ο»», όχι δμως τήν «β.οσο τον «όνον, «ον ξα.ρε. κάποτε' 
μπρος ο,ά μάτ.« μας «αΐ ποΰ οί περισσότεροι τη» «ερν«. «βροχοις»»« ■- 
γ.«,ί τοΰ καλλιτεχνικού έργο» »t πόνο. ,ροΰποθέ,ο». την »παρξ> 
καί στό» θεωρητή ενός «όνον ««ρόμοτον. Οχ. λοιπον γ.« τ.ςπολλκ; αρε. ς 
του γιά τίς αδυναμίες του ξεχωρίστηκε αύτός ο λογος. Και αυτή τη 0 

Ττή» χαρα^ρ.ζα’σά συκοφαντία, *-

καί άθώα αδυναμία μερικών άρνητών του παλαμικου έργο .
στούς έπαινους αύτού τού κομματιού τού παλαμικου έργου δε -
λόγο τόν καίριο πού νά διαφωτίζει τήν άξια του Ούτε για τΡ Υ«ληνιοα 
πλωμα τού στίχου, ούτε γιά τή γαλήνια προσατεν^η, που τη χρ 
συνείδηση τού καθαρμού καί τής έσχατης δικαίωσης, ούτε για τη 
διαμόρφωση τού ελληνικού δράματος, ούτε γενικά για το αισθητικ β ς ? 
Ιστορικής του συνείδησης, πού είναι άπό τά κυρία γνωρίσματα της 
μικής ποίησης, γίνεται λόγος άπό τούς θαυμαστές του Προφητ κοτη «Κλα 
γι’άλλα πράματα μιλούν, πού δείχνουν τι λίγες αξιώσεις ^εχο , 
ποίηση μερικοί άρνητές τού Παλαμά ή καί πόσο λίγο ικανοί είναι να εφαρμ 
σουν τίς σωστές θεωρητικές των άρχές σ’ ένα αισθητικό αντικείμενο.

III

συναντάει τόν ελληνικόν κόσμο ό Γύφτος σ’ έναν τόπο·
Γιά τρίτη φορά

χαψαλιασμένο. «ό.» “’“Χ
έκεΐμιά «σύναξη πυκνή», σέ δυό συντροφιές μο.ρασμενη, του, χριστια , 
καί τούς έθνιχοΰς «γύρω σέ μιά φωτι«..01 χριστιανό. χαν,α, W*  « » ■ 
Φύλλα καί χαρτώ. τοΰ Γτμ.οτοΰ «ά έρχα' »> ««Q<W« «> «θ.,χο.

'°'ςΧ δύο «ρώτες ,υ»α.τή,«ί δ Γύφτος ό»τί«ρ»>>«
σεις τής’’ελληνικής Ιστορίας ποΰ ’εχο»» »«'> Ο'* ’ δςωτ,ρτχη αε «ραξ.τς «
ματωμένη.Έδώ ύντ,χρνζε. ε’,α καθαρά έαώψυχο δρ«μ« της ελληνικής »»ν» 
δι,οη τό μεναλείτερο γιά τή νέα ελληνική ζωή. Π.ατεηει ο «ο.ηπις μας «ως 
ό ανταγωνισμός το» έθν.κοΰ καί τοΰ χριστιανικό» ο,ωχωο» μέσα «<η» 
ν.χή συνείδηση ε’ι.α. ό άκρογωνιαΐος λίθος όλης τής «ψψ15 J”",., δεινά 
οία- αας Άπ’ αυτόν τόν άνταγωνισμό προκύπτουν τα αγαθα και τα δείνα 
μας άπ’’ αύτόν έξαρτάται ή δυνατότητα τής διαμόρφωσης μιας νέας εθνική, 
^οΓπΧας Τό, βρίσκομε στό σύνολο τής Ιστορίας μας- τον βρίσκομε
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«2 - ’°” ίσ'°ρ,χά 'θ.ως ««»«
W· »Φ Ψμχή τοϋ Παλ«μά «ίώ ,ά «ρόβλημα 

δ«,κρηνϊ„μ «„1 μ.,1 |8χωρ,σ,ή συ„ι8η.ό,ητ„
-.Μ.” 37ή Γ · 5 Mi™. « όλο .ό m
;ό “S - Λ χ .0». Μά Εθίζουν αύιόϊ ιόν .
χλο° χαϊ ”α1 <i“ ’»«»· δ λόγος χαΐ ί άν.ίλογος ,»S Π<χ5-
αμζΖηΧIί’πΙΓ’-’"' γέ?“' 'Ε”ΙίΡΛ 8λ" * a’“"" »«> ·ϋ 
WYXlVnon ,ου ο Παλομος χα, γιά ,8„ . '

σύμβολα ,ώ, δ„ό αό,ών χόαμο,ν
«°« βΧΧ ■“·“ ° ”’ληίί' χ“ δι» ««'··»-ΖΧΪ. ώ Γ “° τής «Χ,«ής

X.W.Z „' · ο "”0V. δ,Ι'“'"!· * «'»" ««ά,.ω,η ά’δ
»<!».' ί,β».χ7δ·”1'"'ν °^'S°Aia * δυό «•’“‘ί ΜΜ και 
8“ δίν ”««ι ν« ™ύωμ« νά οονδίωμ. μί„„ μος ,ό, χ„
ντιδηΧ' '° 8,|ί“.’μ° δ”“ϊ°'’ ’'"ήβηχ.. ή χία ίλληνιχή ί,„(,ί« Σ„.
,ΪS χόο" Ιήν ’«“ν'*  δμος,φ,ά Ιή. ίσ„ριχή5 -
ί ς ’Ox” ς δ"Τ""“ Β”“ "Β ,ήν !δ'“ ««·■ «άλ
ν' dmlnXrt r‘W‘-“-U™ ™δ«»ηί·«μό.«»τέδέν δάμχομέσ..

·0Ϊ° Δωδκ“λ0’™ 0 ««ΟτΛληλ,αμδς «».ός δί βγαίνε, μόνο 
ί κ“ Χ7„ "ί0™”'’·6"1'” ™ ·'"■■ χ“> ■' °««Χ «<~U
8ε.α μ,ά?, ‘ - Τ’" Χ“' δπ0 ™0««·Λ·ομδ «.ή «ς,οαπά-
β..αμ1(.χ ζωντανής α.νβεαης τ&, Μ„ »
.ο αημανηχ»,.,» σημείο ,ής ^.ο ,ε.να.

·■>..« ΜάΧΤΧ'’’’”^'1 Π<ώ»“ίί'"ύιίί «ίααπά·
, ’ ' Λ s Χαΐ ° ση«®"βΎΐ·ως ρυθμός εδώ ίδατίτερος γιατί μο-

«· δλ„°'.“ον X '"’μ-“™ “Λά “ <’,,β,ώ ’’ ','·λ“',“ί xoi ““»« 
αΟοα,οΧα αχ ,· Χ°1 ίδ.ό,
U Οφη η ιδια σκέψη στον ποιητη· καί έκεϊνο βέβαια πού μάς ενδιαφέρει δέν 
Z“X““,wwo i6.0Wr.nS αΧ«;

* * *

1'χϊχσΠ701’ θί ?)αναϊιχοί· x«i ™ ουθμ^ε τό βήμα ΪΟυς «μτά τρομά- 
δ,' μΐ“ χ°* ηΛ· 0 δεος δε λείπει από τό χριστιανό, δέος γιά τό Θεό

καί ήΤδο’νή δ™/' ’ "IΧ—T“V με°’ Ζεΐ&0γρα^ IoC ΓεΗ“”θδ· μ.ί 
-χαι η ηδονη δε λείπει. Και το δεος είναι μιά ήδονή, ή ήδονή τών άδύνατων

χαί ό φανατισμός τό ϊδιο. Ό φανατισμός είναι τό πιό συχνά μίσος από φό
βο Γι’ αύτό μεστή άπό πείρα ζωής καί άπό διείσδυση ψυχολογική δείχνε™ 
ή ρήση' «καί τό ρύθμιζε τό βήμα τους μιά τρομάρα, μια (< Ο
φανατισμός φέρνει μαζί του τήν καταστροφή μέ το
ξης. Καταστρέφοντας τό πνεύμα πού δέν τον υπηρετεί, νομίζει πως φερ
τήν άπολυτρωση στον κόσμο. , en

Ή ζ»ή τής'Ελλόδος δέ χ»ρ(ζ™> πώ 4«ο <0 «ισηαν,χη «.ο
»: λέ.. « Κ,οηανός, πρ«™ ν' άχοδοδ.ι στην «χια.ια .Μ Η οω.η0ι« 

, "ωΧ «.“^.«.ανωοόνη, 2xiW «ον γώ Μ- x.QW'" 
Γ,ή « λοβωμένη U, χ«1 «οδλΙγοδέ,.ήν^8η«Γο.·,ς χ««5

•Α«δμ.ρ« «ή φ»- «> ά’>ί»'»«“· »' “ω8“; ’"Χ“,Ι. ’ “X, 
Οα,ώ,εμο χόνμο. Ύψώνον.»., ή μ«ορον. «χομ<> «
ώ δψος τής «.elwxa «Μ»·»*  Τ ·γΧ. 0ί'
«μο χοί ,ή μο«» 'Ο» »«1 Ίφ<#· ««“" «“»*  χ“ ζά ”“Χ δέ. 
Ρ«» χαΐ μώ «ν,νμοηχή έλενβέμωοη ο.ή δμηοχ.ν,,χη »«>? μ» “» * 
.ή γνωοίζον, οί φανατικοί χα, <Λ δοΛχό βρμο»>. οχ»ς »' 
«ού μάς ««μονσ,άζ» δ «owfc.IV αύ.ή. τήν Ληβ.νη» μ”
ο,,χοϋ δέ. χάνε, έδο-> λόγο ό ποιητής, δπως οτον Κ«λογερο ης 
«λόγος όγδοος). Έδώ μ,λάε, γιά τον έβν.κον την αληόινην ελενδεβ · ϊ 
ίοωα Λ οτοχαοτ,χό. πον ·χαΙ τών καπνών ««> των wi“v τ« εώωλα παο 
Χίοντας L. ίοα «νάβηξε π»ός τήν Αίτια. (80). Μ,λάε, γ» W = 
Πλήβωνα. όπως δέν βά μχοροϋοαν γ, αντον να μ,ληοονν ■
λέ. τά λόγ,σ τον «ο,ητή - «ά ™ρνολείφ«ν« τής «QX«,«S
ρ0, βεματοφά^κες τής άρχ«ίας δ,μωνογ,ας. Τε.»,« χ«ίη δε a«fe,vx«v 
«πνεύματα νεκρά στό θάνατο τού Πλήθωνα.

Κι άφοϋ τό τέκνο μεγάλωσες, έννοιωσες 
τότε μονάχα τήν κούραση, κι έγειρες 
ζωή κατόχρονη ισόθεης σκέψης, 
κι άλαφροπήρε σε δ θάνατος κι έφυγες 
τό μυστικό, τρισμακάριε, τόν ΐακχο 
μέ τούς ’Ολύμπιους θεούς νά χορέψεις..(80)

Δέν ε’ιναι γραμματικών λόγια αυτά. Είναι τού ποιητή πνοή, ζωντανός 
«ρωτάς πρός έναν δλοζώντανον άρχαΐον κόσμο, δπως υπάρχει παντού οπού 
βρίσκει τήν ψυχικήν άνταπόκρισή του. Τέτοια δέν τα στοχάζεται οποίος

’Απ’ τόν ήλιο τής ζωής δέν τήνε παίρνει 
τήν αχτίδα πού το φώς τού φερνει (81).

Μόνον δποιος είναι άρχαϊος, χωρίς νά είναι ειδωλολάτρης, σάν τό Γύφτο,
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ζει χα'^πεθαίνε1 ετσι. Καί μέ δίκηο τούς λέει «κι έλληνες χρτστιανομάχοι 
και του Ναζωραίου πιστοί, δλοι είδωλολάτρες είστε» (91). Μήτε δ χριστιανός 
μπορεί να κάψει τήν άλήθεια, μήτε ό ειδωλολάτρης νά τήνε ξαναπλάσει άπό 
τ αρχαία συντρίμμια. Τοϋ ενός «τό χτίσμα δέν είναι παρά μνήμα (83)». Άπό 
ταλλου τη φωτιά θά ξαναπετιέται άκαυτος τής Ιδέας ό χρυσαϊτός. Κανείς του? 
Οεν κατέχει την ακομμάτιαστη αρετή καί τήν άκέρια δικαιοσύνη (82).

Και σήμερα άκόμα έ'λληνες πολλοί αντιμάχονται, άλλοι πού πιστοί στών 
ε, .ν'κων,.τη λ“τ®εία’ άεΐναν άγγιχτοι άπ’τόν γλυκασμό τής χριστιανωσύνης καί 
άλλοι πάλι,που δοσμένοι ολάκεροι στήν απαλή τών ουρανών νοσταλγία,άποξε- 
νωθηκαν απο τήν άρμονίατής επίγειας ζωής καί τοϋ λόγου. Καί καθεμιά άπό 
αυτές τις δυνάμεις, πού άνάμεσά μας ζώντας καί παράλληλα συνεχίζει τά 

υο αντίξοα ρεύματα, θαρρεί πώς μόνο αύτή κλείνει μέσα της άκέρια τήν Έλ- 
λαδα, και ανιστόρητα προβάλλει σαν ολοκληρώσει τή δική της πλευρά, τυφλή 
για τα δικαιώματα τής άλλης. Ή στενή Ελλάδα πάντα είναι άχώριστη άπό 
τη στενή κοσμοθεωρία. Μέσα σ’ εκείνους πού άλληλοαρνοϋνται τήν ελληνικό
τητα των αντίθετων, κρύβεται ή στενότητα τής ιστορικής σκέψης, δταν δέν 
τους υποδαυλίζει ή άγονη άρνηση. Χρειάζεται μιά βαθειά προσπάθεια γιά 
να διακρίνη θεωρητικός τήν κοινήν αρχή τών' άντιθέσεων, γιά νά έκτελέση 
ο ιστορικός άνθρωπος τήν σύνθεσή των μέσα του. Τήν θεωρητικήν αυτή 
σύνθεση παντού τήν έχει έκτελέσει ό Παλαμάς, αφού παντού ζεΐ τήν αισθη
τικήν αξία τής αντίθεσης.’Εδώ δμως θέλει νά παραστήσει καί τήν πράξη αυτής 
της σύνθεσης μέσα στήν ιστορία. Υπάρχει ένα σημείο μεσ’ τούς καιρούς, 
οπού τα δυο ποτάμια θά πάψουν νά κυλάνε χώρια. Σέ μιά νέα κοίτη θά 
χυθουν ενωμένα. Μήτε τό χριστιανό μπορεί πιά νάποδιώξωμε, μήτε τόν ε
θνικό να λησμονήσωμε.

Τδνειρό σου τάσαρκο τό προσκυνώ 
καί βωμό του υψώνω έγώ, φιλόσοφε, 
σοΰ τό φύσηξ’ ένας νοΰς ωραίος. 
Σέ πονώ ώς κι εσένα έγώ, καλόγερε, 
προσταξε σε θεός αγέλαστος, δέ φταίε, 
θεός αλύπητος’ τό Χρέος.

.... και τοϋ κακού σά ληστής καί σά φωνιάς 
δέ σταυρωθη ο Ναζωραίος’ άπό πάνω σου, 
κόσμε, πέρασε δ θλιμμένος βαρύς ίσκιος τοΰ, 
και σε κάρφωσε η ματιά τής Παναγιάς. (84)

Υπάρχουν καί τά δυό γιά πάντα καί πρέπει μέσα μας νά τά ταιριάξωμε, 
Ια βρίσκει κι ολας ταιριασμένα δ ποιητής σ’έναν πρωτάρη λαό,

πού κυλούσε άπ’ τίς κλεισούρες κι άπό τούς ζυγους 
μέ τά φουσκωτά ποτάμια' 1^5)

σ’ ένα λαό πού

στά ταμπούρια ταχει τα σκολεία,
κι έχει γνώμη, κι έχει δύναμη καί θέλει’ (85)

σ’ ένα λαό πού είναι «δ άκριβός τής Φύσης». (8ο)
Ό λαός αύτός είναι δ λαός τοϋ Ε’ικοσιένα. Ό λαός τής απόλυτα μεγάλης 

πράξης τής σύγχρονης μας ιστορίας, τής πράξης πού άκομα σήμερα δικαι

ώνει τήν ύπαρξή μας. , , ,
Μιά νέα βούληση γεννιέται τότε βασταγμένη απο την πεποίθηση, πως τί

ποτε δέν είναι άρκετά δυνατό γιά νά τήν παρεκκλίνη άπό τό σκοπο της' μια 
νέα θρησκεία μορφώνεται, εθνική, γιατί τή διακινεί ή πίστη προς τη, θεία 
προστασία καί τήν άκατάλυτην ιστορικήν άποστολή του Γένους, του πε
ριούσιου τής χριστιανοσύνης λαού’ ένα νέο πνεύμα μιλάει απο το στόμα 
τών ήοώων του. z e , ,

Στό έπικό πέρασμα αύτού τοϋ νέου κόσμου ξαγναντεύει ο προφήτης τη 
δύναμη τής κάθαρσης τού ιστορικού δράματος. Το δτι βλεπει κι ολας 
συντελεσμένη τή σύνθεση, αύτό πρέπει νά τό θεωρήσομε πιο πολύ σα 
σχήμα λόγου. ’Εκεί πού ή δυνατότητα υπάρχει, τίποτε απόλυτό δεν εμποδί
ζει τήν πραγματοποίηση. Τά πρώτα άχνάρια τού δρομου, μας, ταδει.ε 
ή άρχική πράξη τής καινούργιας μας ιστορίας. Τό πορπάτημα θα είναι ακό
μα μακρύ. ’Άνθρωποι χρειάζονται, πού, σάν τόν ποιητή, να ζουν συνειδητά 
τήν έσωτερική τους άντίθεση καί πού νά’ παλαίβουν μαζύ της. Η σύνθεση 
είχε κι’δλας άρχίσει νά συντελεΐται, μά κάπως απλοϊκά,στις πρωτόγονες ψυχές 
τών ηρώων μας. Στις πνευματικώτερες σφαίρες ή σύνθεση συναντά βαθύ
τερες άντιδράσεις καί τολμώ νά πώ, πώ στό βάθος τοΰ πηγαδιού της συνεί
δησης οί άντιδράσεις αύτές είναι άσυμβίβαστες γιά τήν ζωήν ολόκληρη μο
ναχά μερικές εύτυχισμένες στιγμές φέρνουν ώς εκεί κάτω τήν εΐρηνη και τη 
γαλήνη. Γι’ αύτό καί δ Γύφτος ποιητής φαίνεται στήν άμαθη ματια σαν κα- 
θυστεοημένος μπρός στό λαμπρό ξεκίνημα τών άπλών ηρώων και μάλιστα 
έδώ πού δ ίδιος ξεχνώντας πώς κλεΐ μέσα του τις βαθύτερες, και δυσκο- 
λώτερεα στιγμές αύτοϋ τού άγώνα, τούς λατρεύει σάν πρωτοπόρους νικητε, 
καί στέλνει ένα δακρυσμένο χαιρετισμό προς τούς ήρωες και προς, το λαο 
πού βαδίζει στό δρόμο τού δνείρου του. Τό δτι δέν είναι βαθειά και οριστική 
στήν ψυχή τού απλού λαού ή πραγματοποίηση τής ενότητας, αυτό δεν είναι 
γοαμμένο στό όραμα τού ποιητή. Δέν πρόκειται γιά τήν ιστορικήν αλήθεια 
έδώ πέρα’ γιά έναν πόθο πρόκειται, πού βρήκε τό σύμβολο του στην ομορφιά 
τοΰ έργου ενός λαού.
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Γιά τόν ποιητή μας, δπως και νάναι, αυτός δ λαός πρωτοταίριασε στά 
σωθικά του τής αρχαίας υγείας τό γάλα καί τό αίμα τής χριστιανικής θυσίας 
(76). 'Ό,τι εθνικοί και χριστιανοί «πολεμάν νάδράξουνε μ’ ενός άδειου λό
γου ορμή, τό ζητάει αυτός μέ τάρματα στά χέρια» (86). Αύτουνοΰ είναι 
κλήρα νά δώσει τέλος στον τραγικό διχασμό τόσων αιώνων.

Τή νέα αυτή γενηά, μ’δλες τις αθλιότητες και τούς ξεπεσμούς, τή βλέ
πει δ προφήτης Γύφτος, σάν ένα νέο σταθμό, μιά νέα «θέση» στήν ελληνι
κήν ιστορία.Μιά καί ενιαία στή ρίζα της,έχει σέ κάθε διάφορην έποχή ν’ άγω- 
νισθεΐ ένα διάφορον αγώνα. Ή ύπερνίκηση αυτού τοϋ βαθιού διχασμού, 
πού αιώνες κλυδωνίζει τό έλλτ νικό πνεύμα είναι τού τωρινού καιρού δ άγώ- 
νας. Είχε δραματικό κάλλος δ διχασμός. Μιά νέα δμως ποίηση ανατέλλει 
άπό τήν είρηνεμένη ψυχή μας. Μιά ποίηση, άπό κάθε άλλη, πιό κοντά στήν 
καθαρότητα τής ελληνικής φύσης, τής βαθύτατης πηγής τής ελληνικής ιδέας. 
«’Από σπάρτα ευωδιαστές κΓ άπ’ άγριοθύμαρα θά φυσήξουν οί βουνήσιες 
οί πνοές (86)» και νέα θάπλώσει ζωή στή δοκιμασμένη ψυχή μας.

ΜΠΟΓΔΑΝ ΡΑΔΙΤΣΑ

ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Κ ΤΣΑΤΣΟΣ

ι
Στή σύγχρονη παγκόσμια κρίση, πού μέ τις απεριόριστες διαστάσεις της< 

άπασχολεΐ, εδώ και δέκα χρόνια, τούς πνευματικούς δδηγούς τής άνθρωπό- 
τητας, οφείλουμε νά βεβαιάισουμε, δτι τά Βαλκάνια δέν πήραν ακόμα ξά
στερη θέση. Μπροστά στον άγώνα, τόν κάθε μέρα καί πιό σκληρό, τόν δλοένα 
καί πιό ερεθιστικό, ή βαλκανική διανόηση δέν είπε άκόμα τόν άποφασιστικό 
της λόγο—ούτε καν έχει εκθέσει τήν άποψή της.

Άπό αιώνες τώρα ή βαλκανική διανόηση, γεωγραφικά συμπλησιασμένη,. 
μά πολιτικά χωρισμένη, άποσυνθεμένη στή δραματική άντίθεση πού βρί
σκονται οί σπάνιες προσωπικότητές της, είναι τό μόνιμο θύμα τής Ανατο
λής καί τής Δύσης. Σήμερα, περσότερο άπό κάθε άλλη φορά, πού ή βαλκα
νική συνείδηση ξυπνάει, πού τά Βαλκάνια βλέπουνε πώς έχουν έγκαταλει- 
φθεΐ άπό Ευρώπη κΓ Άσία, τό πρόβλημα τής βαλκανικής διανόησης τίθε
ται σάν έπιταχτική ανάγκη, πού προηγείται άπό κάθε αλληλεγγύη τών 
λαών μας.

Δέ θάθελα νά περάσουν αυτές τις σελίδες γιά μανιφέστο. Κάθε πνευ
ματική εκδήλωση παύει νάναι τέτοια, άπό τή στιγμή πού μπαίνει στήν ύπε- 
ρεσία τής πολιτικής. Έδώ καί λίγα χρόνια, πλέοντας στά κύματα τής με
λαγχολικής Μεσογείου, α’ιστάνθηκα, μπροστά στή νοσταλγία τής τάξης, πού 
εκδηλώνεται σ’ αυτά τά έσχατα δρια τής Δύσης—τήν αποσύνθεση τής Δύσης, 
καί τό τέλος τής γηραιός Ευρώπης. Βεβαίωσα, μ’ άκλόνητη σταθερότητα, 
πώς ή σύγχρονη Ευρώπη τρικλίζει, πώς ή άλήθεια της έχει άποτριφτεΐ καί 
ή ηθική της άπό πολύ καιρό χρεωκοπήσει. Τή στιγμή, πού ή γηραιά Ευ" 
ρώπη έφτασε νά ίδεΐ τήν καταστροφή τού χρυσαφικού της, πείστηκα τελειω” 
τικά πώς αύτό ήταν τό άναγκαΐο καί λογικό κατάντημα μιας αποσυνθετικής 
πορείας καί προ πάντων δταν ένα μέρος τής Ευρώπης— καί ποιο μέρος ! — 
συνεπαρμένο άπό τήν επανάσταση, γύριζε άποφασιστικά τις πλάτες στήν· 
Ευρώπη γιά νά βαδίσει πρός τήν Ανατολή.
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Ή αναχώρηση αυτή τής Ρουσίας για τήν ’Ανατολή—ή, καλύτερα, ή επι

στροφή—εΐταν επίσης ή λογική συνέπεια μιάς κατάστασης πνευμάτων, πού- 
χαν γιά πολύν καιρό ταλαντευτεί μεταξύ τοΰ πανσλαβισμού και τοΰ μογγο
λισμού τού ρούσικου λαού. Εΐταν ή συνέπεια τής αρρωστιάρικης πύρετικό- 
τητας, πού πάντα φανερώθηκε σ’ δλες τις μεγαλοφυΐες τής παλιάς Ρουσίας. 
’Αποσυνδεμένη και σπασμένη, ή ρούσικη ατομικότητα, βρήκε τέλος τή σύν- 

>θεσή της στό ν’ άπαρνηθεΐ τις ευρωπαϊκές πλάνες, στό νά παρατήσει γιά 
πάντα τή δυτική ψευτιά και νά ξαναγυρίσει στις ασιατικές καί μογγολικές 
πραγματικότητες. Περνώντας του άπό Λόντρα και Παρίσι, ό πανσλαβιστής 
Ντοστογιέφσκυ, έφερε τό Λένιν στή Μογγολία. ’Άλλωστε ή Ρουσία παρά- 
στησε πάντα τό δεύτερο πόλο τού ευρωπαϊκού κόσμου—τήν Άντι-Ευρώπη.

Ή φασιστική ’Ιταλία προσπάθησε, τό ίδιο, νά παίξει αύτό τό ρόλο, μά 
ξεκινώντας άπό σημείο άντίθετο. Μέ τό ν’ άποσπαστεΐ άπό τήν Ευρώπη, ή 
φασιστική ’Ιταλία, συντέλεσε, βέβαια, πολύ στήν άρνηση τής Δύσης, μά δέ 
λογάριασε μιά πραγματικότητα : "Οτι, δηλαδή, ή Ρουσία, στήν άπόσπασή 
της άπό τήν Ευρώπη, είχε εύκολυνθεΐ άπό μιά γεωγραφική θέση επιτα
κτική. 'Η ’Ιταλία δμως βρίσκεται πάντα στήν καρδιά τής γηραιός μεσογεια

κής λεκάνης, πού άπό τόν καιρό τής Ρώμης τών καισάρων, τούς αιώνες τής 
■pax romana καί τού καισαροπαπισμού, έχει πάψει νά είναι τό κεντρικό 
σημείο τής ευρωπαϊκής ηπείρου. Ή ’Ιταλία σήμερα είναι μιά περιφέρεια, 
μιά λεπτομέρεια, μιά στιγμή —■ θά μπορούσε κανείς νά πει — στό σύγχρονο 
περίπλοκο δράμα. Μέ κανέναν τρόπο δέν μπορεί νάναι μέσο γιά τήν κα
τάχτηση τής παγκοσμιότητας. Ή έκπτωση τής Ευρώπης είναι άναγκαστικά 

.κι’ έκπτωση τής ’Ιταλίας.
"Οσο γιά τά επίλοιπα, ό γεωλογικοψυχολογικός χάρτης τής Ευρώπης 

■φαίνεται πάντα σκεπασμένος μέ τόν πέπλο αυτής τής ευρωπαϊκής άλήθειας, 
ποΰχει άπό καιρό ξεσκεπαστεί, πούχει κάμει τις επαναστάσεις της, πούχει 
διατυπώσει τ’ αξιώματα της κι’ έχει τραγουδήσει τά σονέτα της. Σ’ δλους 
τούς μεσημβρινούς τής Ευρώπης δέν άπαντάει κανένας παρά μουχρώματα 
εξοφλήσεις, καυγάδες. Τό τέλος τής άλήθειας, τό τέλος τής θρησκείας, τό 
τέλος τού καπιταλισμού, τό τέλος τού φιλελευθερισμού, τό τέλος τής δημο
κρατίας, τό τέλος τού σοσιαλισμού. Τό μούχρωμα τής ποίησης, τήν εξαφά
νιση τού λυρισμού, τήν άποσύνθεση τού ρομάντσου, τό στέρεμα τής δη
μιουργίας. Τήν άπουσία άληθινών άρχηγών, τήν έλλειψη εμπιστοσύνης στήν 
επανάσταση, τήν άμφιβολία γιά τήν άποτελεσματικότητα κάθε επανάστασης 
καί κάθε προσπάθειας άνακαινιστικής. Τό τέλος τών ιδεών καί τό τέλος τών 
κινημάτων. Τό κράχτής φυσικής καί ηθικής παρθενίας. Τή φιλοσοφία τοΰ 
αιώνιου γίγνεσθαι πού λυώνει μέσα στήν άσταθέστατη υγρότητα τής πραγ
ματικότητας. Τήν άδυναμία τής άστικής τάξης, πού φέρει επιδεικτικά τό 
σήμα τού εθνικού έπεχτατισμού στη μπουτονιέρα τού σμόκιν της. Τό γεννε
τήσιο σνομπισμό τών νέων γενεών στις πόλεις : Όλούθε τούς σπασμούς τής

αποσύνθεσης ενός θαυμάσιου οργανισμού πού είχε βρει άλλοτε τή σύνθεσή 
■του μέσα στήν πνευματική εξέλιξη τής έλληνολατινικής παράδοσης.

* * *

Σ’ αύτό τό σκληρό άνταγωνισμό άνάμεσα Ευρώπη καί ’Ασία τό ζήτημα 
τής πνευματικής στάσης τα>ν Βαλκανίων ούτε τίθεται κάν. Ή βαλκανική δια
νόηση, σάν τέτοια, είναι άνύπαρχτη. Όλούθε βλέπεις τό λαχάνιασμα γιά τή 
μίμηση, γιά τήν άντιγραφή Ευρωπαϊκών μορφών. 'Η βαλκανική κοινωνία 
παρουσιάζει τήν πιό παράξενη ε’ικόνα τής δυτικής παρακμής—εικόνα δοσμένη 

-σέ μερικές μεγάλες πόλεις μ’ επαρχιακή δψη, τόσο πιό άπομακρυσμένες άπό 
τά χωριά, σέ μορφή ζωής καί νοοτροπία, δσο πιό κοντινές είναι ό’ άπόσταση. 
Ο σύγχρονος βαλκανικός διανοούμενος βάζει τά δυνατά του νά μιμηθεΐ τήν 
τελευταία λέξη τού Ευρωπαίου κι’ ας τόν χωρίζει άβυσσος άπό τή νευροπα- 
θιασμένη κατάσταση τής Δύσης στόν τρόπο πού καταλαβαίνει, αισθάνεται 
κι’ αντιμετωπίζει τά προβλήματα. Πουθενά μιά στάση ξάστερη, μιά θέση 
καθαρά προσδιορισμένη. Χαμογελώ μέ τή σκέψη πώς στήν τάδε πόλι, δπου 
•κάθε νύχτα «εξαφανίζονται» άνθρωποι κάποια διαλεχτά πνεύματα «συνδια
λέγονται» μέ τόν Proust καί τό Gide. Ή φτωχή αυτή βαλκανική παράδοση, 
πού καταφέραμε νά δημιουργήσουμε μέ μεγάλη περηφάνεια μικροσωβινι- 
στών, ξεφεύγοντας άπό τις εθνικές μας άνάγκες, δέν έδοσε άκόμα ούτε τόν 
Τολστόϊ της, ούτε τόν ’Ίψεν της, ούτε τό Ντοστογιέφσκυ της, ούτε τό Μπιόρ- 
σον της. Μ’ δλη τήν προσπάθεια αιώνων δέν παρουσιάζει άκόμα παρά άντί- 
γραφα τού δυτικού κλασικισμού, τού ρομαντισμού ή τού νατουραλισμού. 
’Ιδρύσαμε πανεπιστήμια, δπου άντλήσαμε γνώσεις κατά προσέγγιση άντικει- 

• μενικές. Μά ή ζωή τών λαών μας δέ βάδισε ποτέ σύμφωνα μ’ δ,τι καθιερώ
σαμε στις σκοτεινές κι’ άγνωστες μεγαλουπόλεις μας, πούναι χωρίς ύφος καί 
χωρίς ζωή. Αιώνια τρικλίζοντας άνάμεσα λυρισμού καί τερατωδίας, άνάμεσα 
-ύπερμεγάλου καί λεπτεπίλεπτου, άνάμεσα ωραίου κι’ άσχημου, άνάμεσα στό 
πάθος — τό βαλκανικό μας πάθος, τό σλαυο-λατινο-τουρκικό — καί τόν ορθό 
λόγο, άφήσαμε νά σβύσουν οί. εκρήξεις μας βαρβάρων προικισμένων κι’ οί 
πρωτόγονοι διαισθήσεις, χωρίς νά ρίξουμε στήν Ευρώπη τή βαλκανική μας 

-αλήθεια.'Η Ρουσία ωστόσο τδκαμε, στό δέκατον ένατον αιώνα. ’Εμείς, τό έναν- 
-πίο, άφήσαμε παντού άχνάρια, άπ’ αύτό πού θά-μπορούσαμε νά πούμε — 
μά δέν τό είπαμε. ’Επί χρόνια καί χρόνια πεθαίναμε, σιγσ-σιγά, στή Λόν- 
-τρα, στό Παρίσι, στή Νέα 'Υόοκη, αφήνοντας δλοΰθε'δείγματα τής διανοη
τικής μας μιζέριας καί τής άδυναμίας μας. Κι’ άποφεύγουμε, άκόμα σήμερα 

;.νά γυρίσουμε σ’αυτή τή ματωμένη βαλκανική γή. καί πιστεύουμε στόν Paul

Περιοδικό “ΙΔΕΑ,,
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Morand κ’ ονειρευόμαστε σάν κοσμοπολίτες απεγνωσμένοι, τό τελευταίο λο
γοτεχνικό παζάρι τής Εύρώπης τή Γιάβα, τή Χαβάϊ, τά «βαγκόν-λΐ» καί τά 
μεγάλα παρισινά ξενοδοχεία. ’Εμείς πού ζοΰμε σ’ άμεση επαφή μέ τήν τρα
γική βαλκανική πραγματικότητα,διαφεύγουμε προς τήν ομίχλη τής Δύσης,χω
ρίς νά μάς μέλει διόλου, πώς εδώ, κοντά μας, τεράστιες λαϊκές μάζες ζούνε 
σχεδόν σάν καννίβαλοι.Προσπαθούμε νά έκφράσουμε τά λεπτά αισθήματα μιάς 
κοινωνίας πού σάπισε πριν γουρμάσει, μεταχειριζόμαστε τήν αναλυτική 
τεχνική τοΰ Προύστ, χωρίς νά συλλογιζόμαστε, πώς εκατομμύρια βαλκανι
κοί, πού ζοΰν σέ μακρυνές καί ξεχασμένες γωνιές αυτού τού κολοσσαίου 
οργανισμού δέν έχουνε φτάσει άκόμα νά εκφράζουνε τό ερωτικό τους αίσθη
μα σ’ έναρθρο λόγο. Ή απεγνωσμένη τούτη πλάνη ξεπερνάει κάθε νόηση, 
’Εδώ κι’ εκατό χρόνια, πού λυτρωθήκαμε άπό τό μοιραΐον δθωμανισμό, 
ζοΰμε, μέρα τή μέρα, σέ μιά αιώνια καθυστέρηση, σά μελαγχολική επαρχία 
τής Εύρώπης. Σά νάμαστε σέ κάποιον άνατολίτικο σταθμό τουρκο-σλαυο- 
μεσευρωπαϊκό καί πιπιλίζουμε «έρζάτς» καί τρώμε κρέας-κονσέρβα, μολυ- 
σμένο, δύσπεπτο, πού μάς φαρμακώνει τό στομάχι. ·,

Κάθε άλλο σκέφτομαι παρά νά κηρύξω νά κλείσουμε τις πόρτες στήν 
Ευρώπη καινά τις άνοίξουμε στήν ’Ασία. Μά έχω πεποίθηση ασάλευτη, 
πώς όΐ βαλκανικοί λαοί εύρίσκονται μπροστά σ’£ένα βαθύ πρόβλημα, σκληρό 
καί μοιραίο, πού, αν δέν τό λύσουν, θ’ άφανιστοΰν, χωρίς νά εισφέρουν 
στό κοινό καί μεγάλο έργο της ανθρωπότητας κανένα στοιχείο αιώνιο. Μοϋ 
φαίνεται επείγον, σ’αύτό τόν αγώνα μέ τις άντίμαχες ιδέες, νά πάρουμε 
θέση, ν’ άποκρυσταλλώσουμε τήν άποψή μας καί νά καταλήξουμε σέ συμπε
ράσματα : Μιά θέση «κριτικισμού» μπροστά σ’ δ,τι έχουν έκφράσει Εύρώπη 
καί ’Ασία, μιά προσπάθεια γιά τή διαμόρφωση μιάς άποψης, μιάς πνευμα
τικής ροπής, πού θάδινε στή βαλκανική διανόηση καινούργιο περιεχόμενο.

Οΐ λαοί, πού δέν έχουν τίποτα, τό άτομικό νά προσφέρουν στή διανοητική, 
ζωή τοΰ κόσμου,δέ μπορούν νά θεωρηθούν σάν ενεργά μέλη ενός πνευματικού 
οργανισμού. Στοχάζομαι δ,τι τό ιδιότυπο έχει κάθε φυλήίαύτό πού ιδιαίτερα 
τής άνήκει. Είνε πλάνη νά· πιστεύουμε, πώς δ,τι τό ιδιότυπο παρουσιάζει 
κάθε φυλή, είνε άνάλογο, προκέιμένου γιά καλλιτεχνική δημιουργία, προς τό 
λαογραφικό στοιχείο. Ούτε δ Τολστόϊ, ούτε ό Τουργκένιεφ, ούτε δ Ντοστο- 
γιέφσκυ έκαμαν λαογραφία, μ’δλο πού ή τέχνη τους ήτανε βαθύτατα ρούσικη. 
Τό ενάντιο, μεταχειρίστηκαν τή Ρουσία γιά νά μποΰν στήν άνθροόπινη οι
κογένεια, γιά νά τήν πλουτίσουν μέ τά καινούργια στοιχεία μιάς εμπειρίας 
ούσιαστικά ρούσικης. Πιστεύω ακλόνητα, πώς τά Βαλκάνια, αύλακωμένα 
καθώς είναι μ’ ένα σωρό πνευματικά ρεύματα πούρχωνται άπ’ δλα τά μέρη 
τοΰ κόσμου, δέ θά μπορέσουν νά πραγματοποιήσουνε μιά πνευματική κοινό
τητα, δσο δέν προσπαθούνε νά δύσουνε μιά δική τους σύνθεση, αποκλει
στικά δική τους, άπ’ δλη τήν π<άρα πούχουν συγκεντρώσει άπό Εύρώπη καί 
"Άσία— δσο δέ συγκεντρώνουνται στόν έαυτό τους, στό βάθος τής ύπαρξής.

. . , τους ζωή καί τή δική τους 
ίχ”'0'™χ:

τάζονται πώς βρίσκουν η κοσμο πολίτικων globe , άναγκαία

μ,ά b*  £ Λ Μ“5·Γ,Χ «-

ΚϊΛ "
νά εκφρασουμ - ποϋμε ποτέ τ0 Ρ _ , » στιγμή· που

δΞ’»·”»’ «οαβΜμα™' “Λθ“Ο,ώϊ”„5μ”'χδ Γκο“»’

στροφή σε αν ζ . Κίρζελα, τον ΙΙ^ναη, τ __ πιστεύω πώς
X άν-κ. Χ»0>= ‘ ΒΛχαν,Λ. νά

πρωία σύνθημα Moaavatd.«»«”·

μπογδαν ραδ.τςα
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΑΡΗΣ 1932

πιά άπό τήν πίεση τών^αταθίζ^ μι“ στιΥθ’ϊν, ελεύθεροι

κρύσαμε γαληνιώτερα καί τ'ις Λ/ίέ- ' '' Τ°?ικων εκείνων γεγονότων, καί άντι- 
«■«·« «.ί .1δχ„ „? Ζ» ”Ξ 7= ζ“ή!· ;1δ·*  ·*  —».·«<> .nt

,d ζνχρ·“>“· 7, '
ί?υφες, που, επάνω άπό πόλεμο και πολιτιν/ ’ ' > »Ύ α^ιες’ ατ£«νταχτες κο-
σαν άσβεστη τή λαμπάδα τοΰ άδολου πνεύματοο"'” πενθΌς,^'1 *λίΨη, έκρατού- 
ίων δημιουργικότητας. ’’ της αΥνιΊζ και άσκοπης ποιητικής

το χωρισμό δυό έποχών, στήν παγκόσιιιον 'Γα ’η ■ β*ακαλυι*η> toC Νε°υ κόσμου- . 
πώς τό θεωρήσανε κι’ αύτό δοιιώαε ’ ,Τθρΐ“’ ,τΟυς “φισε τ“Χα ασυγκίνητους, μά 
τοΰ ποιητ.κοΰ των είναι, πού δε^ωρίειΤό χρόνζ

φασιστικό βέβαια, μά έπεισόδιο οπωσδήποτε τοΰ άσύλΐ Τ1σ°δΐ°ζ Τ"νό κ“1 άπο- 
λευτητου, «γίγνεσθαι», πού ονομάζεται ζωή Τ' ’ ^πτου,εκείνου, άναρχου κι’άτε- 
ίσως καί νά μήν άλλαζε-τό ρυθμό τόν 1 ’ “υτ0 Υεϊονός θά άλλαζε-
ζωής; δέν μπορούσε όμως ν’αγγίξει τήν oZ δ,ΐακανονισθί>/ήί καθημερινής 
πιο αϋλη καί όλιγώτερο άπό κάθε άλλο στΰν - μπΟρουσε ν’ αγγίξει τήν
τήν ποίηση. “ 1 «ιστορία» υποταγμένην έκφρασή της ;
τ.χόνΪγον Γνός 7ά ^ε'ρ ’ Μ^ρ ί α ΤϊλΤε T? ™

« ω μ ά Μ ά ν, βαθύτατα δέ συγκιΖνσ καί Γ? ,Γ*εόΗ«, ενός
νεο, που προετοιμαζότανε κ(ιί πού οί φλόγες τοΰΖλ''’’ ™ ™ “<ί“νταστ"
ζωντανά, επασχε καί «ώδινεν» ό ΦρΤτς Ιόν ™ εφωτιζαν ερυθθ“ «αί
ματικά τή θαυμαστήν εκείνη σειοά τΛν x ~ 1 ν ρ ο υ, προετοιμάζοντας πνεν 
**·

* 
* *

κεύσεών της μέ τόν σεραφικό κΖΓμαυσ^ Γ01’1”’1 Τις μ°ρ<Ρε? τών διαφόρων εξωτερι
κοί τοΰ Θανάτου, τόν Ρίλκε καΓάνΤΖή""' ™ -Ίς Αγάπης
τον Γκεόργκε—στή Λ υ ρ ι ·κ ή τλν ’ πΟυ,ελαραςε τους στίχους του σέ μάρμαρο 
τήν έφερε σ’ένα σζμεϊο άπίσ’ευτζ τ Ζ ° ^μ™^ γλώσσας πού

«*  «,.t ί," .ϊ ““Τ'“ ***** «·■>..-. Mto-
«... ΙΓΚ ,(ας_ι4ς ·Θ“«· <»« OS,-

πληρώσει τόν προορισμό τοζηΰτίν uL ™ έκ'
. οται μας επιασε η μεγάλη καταιγίδα. Είχε πιά καταλά-

βει τή θέση του στή γερμανική λογοτεχνία καί ζΧ^καΓμώ^

ξελαγαρισμένο καί λεπτότατο τεχνούργημα ε σ’αυτόν ό ’Ιάκωβος
σμοπονέτρας ψυχής, μά δέν είναι σταθμός « Μ, λα ή β ί λ ν τ γ κ α ν ς, πού 
Βάσσερμαν μέ τό άσύγκριτον ύφος του επικού του « Κώ-
ξεπερνοΰσε μέ τα δραματα του τον νατ ρ - I -ν κ ο ς Μ ά ν, δκοινωνι.
ρ ο λ ο ς X ά ο υ π τ μ α ν, δ σκοτεινός κι - . Στέφαν, τρυφερώτσ.
κός επαναστάτης, οι δυο Γ σ β α , στήν Κλαυδία», ό X ο φ μ α ν
τος νουβελίστας δ Άρνόλδος, με τις,Χνν!ζος ό 2 ν ί τ σ λ ε ρ, τό έξαι- 
σταλ, πού δέ χρειάζεται επίθετα, ο με, γ/._ ό „ κάϊζερ κάμποσοι 
ρετικό δραματουργικο φαινόμενό του ρ - χ-ς ^ρμανικής πθιήσεως, φω-
άλλοι είχαν πάρει κι’ αύτοι τη θέση τους_ -ς> γλυκό κι’ εύεργετικό, χωρίς δμως 
τίζοντας δ καθένας τους τη ζωη · ov ιδιαίτερου, ξεχωριστού μέλλοντος
νά δίνουν μιαν δποιαδηποτε υπόσχεση। . ξεκινούσαν, μά πού οί περσότε-

Ύποσχέσεις μάς έδιναν “ I ;αρεΕηγήσα'νε τό πρόσκαιρο, πέρνοντάς το
ροι έμεϊνανε στο δρομο, κι εμειν \ . χους σάν έπεισοδιο, που ητανε,
γιά αιώνιο, γιατί δέν κατορ ωσαιε τα ^ών αίώνων. Αύτό συνέβη μέ όσους πη-
άλλά νομίσανε, δτι αύτη ητανε η πεμ , · στατικό τό τελειωτικό, τό βασικό
ράνε τόν πόλεμο ή τήν έπανασταση για κ“τ1 ^^“^γ^νηση, πού τούς έδωκαν τά 
κι έστήριξαν αποκλειστικά το έργο τοις ε. _ ς μελλοντικές μορ-
γεγονότα αύτά, άντι να την μεταχειρ θ έ χήν ύπέροχή του τραγωδία τη
φές. Στον πόλεμο εσταματησεν ο 1 . \ c Σόογκε μέ τόν «Ζητιάνο» του,

χ τ— ««’ — ■6
Βέρφελ, δ Χάζενκλεβερ, ο Τ σ Ο ύ κ μ α·ϊ ε 0·

*
* * « , 

ερχόντουσαν δ ένας, ύστερα άπό τόν άλλον και 
τήν δημιουργικώτατη'καταιγίδα τοΰ εξπρεσσιονι- 

ΛΙ Γ- — 3 ι Μ '■ ν 7 Γ/ναϊτ» τής νέας πραγματικό-

6 -“'X Ζϊίί
Μ ,Α “ώ
είναι ή γνώμη μου-γιά παντα. 7αοίσαν τίποτα, πού νά μάς δίνει νέους

Γιατί τά χρόνια, που περασανε δε ί ς I. . Λυρικη εντελώς τίποτα, έκτος
σταθμούς, νά μάς γνωρίζει s μ>Εκσταχική Γή> τοΰ Μέρκελ ή

" "'ό'Μ""

μυστΣτόΓδράμα ή κίνηση υπήρξε έντατ1Γωτε^^ζ^ >Αορωστα νειάτα» 
Θ ε ό δ ω ρ ο ς Τ ά γ κ ε ρ - συνεκινησεν οπωσδη^ ,χ, ν
του καί μέ τόν «Εγκληματία» του, ο . ούοανό» καί μέ τόν «Ναπολέοντα, που 
ριέργεια μέ τούς «Γαμους Γ^θζ,ζζν^έπήρεν ύστερα άπό τήν «Πατροκτονία» του 
επεμβαίνει», ό *Ά  ρ ν ο λ ν τ Μ π ρ ο \ , j 1Q ™ωτοπόοους τής «Νέας Πραγματι-
άλλόκοτους δρόμους, ό Μπρε χτ, ένας απο J L' «ξηρά γεγονότα» πού βλέπει

Μ. ’“Σ Ζ>“

Καί οί ρυθμοί καί οί «ισμοί» 
έπερνούσαν, κι’ άφοΰ μάς φέρανε 
σμοΰ καί τό .... 
τ η τ α ς, μάς ώ

Γή» τοΰ Μέρκελ ή

’Άρρωστα νειάτα»
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τήν «πίοανάκρ"σηΓΓΒέβαιασ^'ης«'^ ft/ πρ°βλ',ματα τοΰ επαγγέλματος του, δπως 
Οεΐ δράμα σ’ένα θέατρο Χύ^πω«πΟτέ τραγωδία’ δέ θά δημιουργη- 
ό Β ί λχελ μ Μ ί7ε ) - Ζέπ “"° ™ς τ°® νέου ^νήματος,
προσωρινήν εργασία πού μαζεύει 7 μέ ^γασία συζητητική, μέ
ή βα,ύ^η χ:ή□ ςηι~ · ·

σοβαρότητα τοΰ Ούνρου ξεχωρίζουν αύτού- ' X ’ ,κ,μ“Υερ κ“1 η “νή*ουστη  
τής έποχής τους. ^χωρίζουν αυτους τους δυο απο τό «ακτιβιστικό» θέατρο

νασι-αΤ/νΖιΧί jS“! * τής νέας έρ-

«θρόας αυτής έπιδόσεως τής νέας 'γερμανικΰ* “ρακηΐριστικο το <Ρ«ινόμενον αύτό τής 

ναυϊκό μυθιστόρημα Τά αίτια xfic * -° γ?λλικο’ το ρωσικό ή το σκανδι

Μέ τόν πόλεμον άλίΧ ™ ™ °‘ μ0ρ<ρές εΙχαν πιά *ίνει * ύ π ο ο
καί έγεννήθηκεή ,ιετΧΤ ™ ™μου
Χής ύπάοΖ ’ μ"“π0λεμΐΛ'' εκεινη «βεβαιότητα τής πραγματικής καί τής πνευματΓ 
ΜέΧ του ;αϊήκΧΧΤδ77,σε’ X ϊώρ“ μέ Τί1 σΚΐρά - χάος εκείνο,' πού
πραγματικότητα Τή καΧα"^ ™ °ύ°—> - σημασία
τοΰ πεζού λόνου δ ’ * - , η'’ £νοθΐσ«ν, τώρα, οί νέοι καί νεαροί τεχνίτες
ζητήσουν νά έρέυνήσΧ ΧΤύσία άπλού<"£™ τρόπο: αντί νά
εξωτερικά φαινόιιενά της-πολιτ κ Γ ™ μέ έ^ρ“ν ™
««ν δηλαδή ένα^άπλούστατορεπορτάζ -ΓΧ’λύ πο^ ?κ“’
ένόμισαν, δτι έκαναν τέ™Χ / · πολυ-τ« εκριτικαρισαν. Καί έτσι
έστω, δέν είναι τέχνη καί δτι ο Ύ WU? ή σκέ^> δτι (.’επορτάζ, ή κριτική
δ ■ α μ ό ρ φ ω σ Περ“ ραΧ ή . . . διάπλαση, ή

ή Χαωτερη-δημιουργία μ ο ρ φ ή κ->Ζ>
νά «ηίΖρΧΧ^Χ^Χ^ νά διαμορφώσουν πραγματική

* * *

ϊ- κ“Χμήν“ σΐί1ν <Ίδέ“>· -’θΧ· Μονάχα
προσπαθούμε, κάθε μήνα, νά κάνουμε έΧ^ά'^οζισίΐό το'ύ Τ’1*''- π“ρ“γωγής· Θά 
τέχνης από^ τήν έργασία τών Γερμανών τεχνιτών τοΰ λόγου. Αυτισμού τής

(Συνεχίζεται στό τέταρτο φύλλο τής «’Ιδέας»).

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΤΕΡΖΑΚΗ : Δεσμώτες, μυθιστόρημα· Δύο τόμοι. 
’Εκδότης Α. Μαυρίδης, ’Αθήνα 1933.

Τό κέντρο αύτού τού μυθιστορήματος είναι μιά μικροαστική οικογένεια τήςΆθήνας 
,επεΧΧ — ',νη

φτώχεια καί πλήξη. Γιά τούτο κι ολο το βιβλίο το σκεπάζει ι p t
ατμόσφαιρα μαρασμού και απογοήτευσής, που σου„θ ^λιμένα, αποκαρδιωμένα, πα- 
σμα ζωντάνιας, ούτε μιά στιγμή αληθινής Z«<W- Χ*  ’(ζω πώ" αύτή εΐταν
ραδωμένα σχεδόν χωρίς αντ^ταση °τη? κ“*μ * άποσύνθεση τοΰ παλιού πατριαρ- 
άχρ.βώς ή πρόθεση του συγγραφέαι ναεκφρ
χικου μικροαστισμού της Ελλά ς, όσο καί στην οικονομική ζωήχής καί διαλύεται, βαριά τραυματισμένος στην κ- , ►.
του. Δέ θέλω νά συζητήσω αυτήν την κοινωνική θέση °, ή
υπάρχουν ελπίδες σωτηρίας γι αυτήν την κ°"'“™κη ■ συζήτηση θά

'“■Aru..

πρώτος τομος, %ου Q νά-ΛτιηαπΙ κρατούν συνεχώς ξυΛνοπροχωρεί καλύτερα καί τά τελευταία κεφαλαία (η καθαρση) κρατούν χ .

ϊ0 {'νΤδΓπρόσωπααεΊναι λίγο θολά, μά ζωντανά ωστόσο. Είναι άληθινοί άνθρωποι,

,ό,οσ. ά. ml Ilf» ixm.vW’l «■ »«■«*■ ’<! »”«, > ά 5 ρίρζ,„ δ„
’οϋ ,.«0 Φ».™· &«►«». Λ- . »***^£.  ,”«.«■ -

Θ. καρανικολος
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SKSEo“‘sf±r "ίς —“-*  * ■***  -β * X

* W .... 2
__________ Γ. Θ.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Μερικές ερωτήσεις γιά τόν κ. Γληνό.

στους «Νέους Πρωτοπόρ^Η^Χί “κΧ) θΓμ^ δτ1άοσιευμένο-

φράσεις νά ΖΓ^ ™
μ«ζ αφηναν στήν απορία τοϋ τί axoiBnc θέλη η η’ με0,ΐκα στίμεια του δέν 
απορίες μαο γιατί θέλοαε Ρ?3 ' ** o'™ σημανουν·θά διατυπώσουμε τις

·ά ^"’Τι·· --«■στάδια». "Οταν μιλάει ό κ Γληνόέ· ν’’ ' ασΓικη τάξη πέρασε διάφορά

* “:ς:ί;7ζ”’“ ν:;ϊίΐφ”·τ ’~·
σαμε νά μρς πει ποΰ καί πότε καί ποιοι α-νάλο. δ ^ιες θα τον παρακαλού- 
μησαν τά πορίσματα τής φυσικά έπ.σ.^ διανοούμενοι αρνηθηκαν ή πολέ- 
άπάνω σέ συγκεκριμένα παραδείγματα. "ΑνΖ V? <™νεν νοηθούμε
επιστήμες, εκεί πρέπει νά μά- καθησί - '°Sl T'? κ°ινωνιχ®5 Χαί ιστορικές, 
δίδουν μιά κρυφή συμμαχία μέ τήν κεφαλα^οκρατΤα ζαΧτ™ π°ύ
υπάρχουν καί έξω άπό τόν ίστοο.κό-ν ί.1 ’ ° / υστέρα αν αρνεΐται πώς
ση μέ τόν ταξικόν αγώνα. πορισματα που *αμμιά  δέν έχουν σχέ~

Stpanss, o^anke.Xsav^ny’ ^JheriX —μ ν°,μίζί1 πώς ° kenan. ό- 

τοΰ παπά». "Ας λάβει τόν κόπο νά ,aine υπτ)0ετησαν «στήν άγιαστούοα
παραδείγματα. τον κοπο να μας αναφέρει καί έδώ μερικά συγκεκρ,μένα.

τφ πνεύματι (καί γε^ικάΧί πΧχώΓ’^^^-5 ε,πΐστ’’μης τό 'Μακάριοι οί πτωχοί- 
Αύτό είναι τό τελευταίο γή,κό πΖισμΓ 7" »ή ™
ποιο κείμενο αστού, άς πούμε φιλοσόα-ο “στΐΧης, επι<”1«*Ί?·  Ας μάς πει άπό- 
συμπέρασμα ό κ. Γληνός. ’ ” *α1 Υενιχα σ,'ΪΥροφέα, έβγαλε αύτό τά

σόφους τής καθολικής ^ληοία^ΖιΖ°'στ°τελΐΧθύς· ’**'<>$  “πθ μερικούς φιλο- 

διακρίνει νεοαριστοτελικούο νεοθωιι ‘ VUl, σημερ“ 'εοαριστοτελικοί ; "Υστερα 
αύτοί; νεοίΙωΜ'<”ες Χαι νεοσχολαστ,κούς. Πώς διμκρίν. ττον

D.1W m,ini „ύ s,alixnxM δ.ν

είναι σήμερα καθηγητής σέ αστικό πανεπιστήμιο , - {,λισμού;
now, τούς θεωρεί «Ιδεαλισμούς παραμορφωτες τηςθεωριας τουίστ ρ

•Ασφαλώς υπάρχουνε, δπως μάς τό λεει ο κ. Γ^ν°ς’8χ.ς διανοητικής λο- 
σανε τήν άποκλε.στ.κτγίνική θεωρία των πραγμάτων, 
^^όΧΧαΧΧΧμα^ή. ειδικής έρεύνης, πού μόνη της «δεν μπορεί ν. 

δώσει λύση οέ κανένα τΤ παρακαλούσαμε νά ονομάσει με-
Δεν τους ονομάζει όμως ο «^ Ί ννώιιτι του ό κύκλος τών «νευ

ρικούς» γιά νά μάθομε, ως «ου εκτείνεται κατα ννοεχτσι πώς ζητάμε ονόματα 
ματικών άνθρώπων πού υπηρετούνε το κεφα αι . όπαδών ίνός όποιου-
αντιπροσωπευτικά τής πνευματικής μας ζωής «αι οχι ονομ

- Γ= '° '■ Γί·ην6ς ΤΓ ** δ”°” 

άν,ΙδίΜη ’”ζ»ζη<Λ«<Ψ< Sv άλ’*' “1
Δέ θέλομε, προς το παρόν τουλάχιστον, V I * θεωρητική συζήτηση 

αυτή ή αντίδραση. Είναι θέμα χωρίς σήμα » ά κη μάθομε. Ό κ. Γληνός 
πού θέλομε νά προετοιμάσομε. Τοΰτο μο\ο ε ναι Βρ[σκει μήπως είναι άνά-
έπικρίνει τό μέσο τής άντιδρασεως, η το σ*οπο πεποιθήσεις των μέ τήν ίδια 
ξιο καί άνήθικο νά μή μπορούν νά διαδώσουνε πού τήν
ελευθερία όσοι ανήκουν στην κυρίαρχη <αξη μ ,2 < κυρίαρχη τάξη καί κα-

τακρινει μονο το σκοπο, οποτ , 1 άνελευ&ερία καί τήν άντίδραοη ;
μίαν αντίρρηση να αναγνωρίσει τη β , η χομμουνιστιχΑ Πανε-

θό θέλαμε σχετικά να μαθωμε απο τον . η , συμμαθητές του
πιστή μια θά μπορούοε ένας ^^"^/“/^ίεςΤύ αστικού πολιτισμού» καί νσ συ- 
καί τους δάσκαλους του τι, « . αύτάν κύρωση τή συμπάθεια και ιην

συμφοιτητών τουΎΙά τό πνευμα· 

τικό του θάρρος και ίσως και την ά5ία τοτ, θέτουμε αύτά τά έρωτή·
Π<«..«.ΐο»μ. <δν ™ ω" S SX«W »«ί 4 »■

ματα μέ τήν κρυφήν έλπιδα να βρε ει αδιέξοδο. Θέλομε μόνο
δί, .η.„ s 11,..—r

δ., ώ -;χχτ„ΓΧ“ρί “, U U.. «»-■ «θά έντοπισθεΐ και ίσως και θα περιοριστεί εκεί « 
μερικά σημεία θά βρεθούμε καί σύμφωνοι με τον

j ■

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ή φιλοοοφί» xoti oi χομμ«»ν*ο τέ6_·

Ή σοβαρότητα τής φιλοσοφικής εμφάνισης τής Ιδέας 
μουνιστές. Φιλοσοφικά ακατάρτιστοι καθώς είναι, τυφ ωμειοι ε.
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“ 'όο'αΧ,'όζαόόο”^·, “„ζ* ·Ηύ 0“"λ“ ”™‘

w. ί, .JSSSfeSW «*«*  '!■ »«>“ ** 

λιους-δυό τρόπους στις σελίδες τών -rnn x ευρ,ηματα’ π°” σεθβίρονται κατά χί- 

/ μπορούν νμ συγκριθοϋν μέ τήν αληθινή «,/οσο “'’αγνωστών του« τώρα πούσει ή ’Ιδέα, ώστε τά έντυπά 12Xln <”‘Tb *° ύνά
αφελείς οπαδούς οτι ή φιλοσοφία τά «βαθ ά T°U? Τ“ δ^νατα Υι“ νά πείσουν τούς 
τοποίησε ή «άτιμη μπουρζ,Ζΐαλιά β“ V°?'^a’ ε1ναι ™ ™ Μ«ο, πού κινη- 
μ-υς διανοουμένους*.  ΓεΖένοί κΤέπα^Τ Τ
τύπων αύτών, συστηαατικοί κό) · - ‘μ“Γιες δημοκοποι οι συντάχτες τών έν-
λαχταροΰν νά εκμεταλλευτούν καί Τά Τίο ενστίκτων τοΰ ανθρώπου, πού
κατάλληλη στιγμή, κρίνουν πάντα '’-)7U<’°’’? *“*“ Τ° 8tX“ τΟυς τρόπο καί στήν 
«*.-  J** ‘“XXs,Χ"! » “» ··« ΗΙ.ο. 1-

-όσων ,Ινα, φαν«ΤΙΛά .,,.ο«Ίλωμ,νΟι Χ ^ίπιω°η
μονή. Συνειθισμένοι νά κατεβάζουν τό /' υπηρετοβν παρά αυτή καί
ζουν-οσο είναι δυνατό τόΖ σΤ '^ “θ ™ ζ^°δν *’ όνεβά-
νά γίνουν οδηγοί καί «ναιιοοηΤΪ Λ“’ σϋκΟ<Ραν*οδν «κείνους, πού φιλοδοξούν 
ματικής άφιλοκέρδειας καί προσπάθΤΤΓ τΙ^Ύ’ StV?VTO? το πμθάδειγμα τής πνευ- 
μιάς ανώτερης ζωής. Μά ή δύναμη τής άλ^εΤΤεϊνε^ ’̂'^ δγ’μιουρϊί“ 
μια συκοφαντία δέν είναι άξια νά τής άντΟσταθεί Ή ΤδΤ™ *“μμΐ“ βρΐ°ΐά· καμ' 

•στην υπηρεσία τής αλήθειας. Είναι Λ™ ' * , . δ ετα^ε τον εαυτο της
μονή, μέ αυστηρή σθστημ«ι' ElV“l ^Τ“σισμέντ1 νά διαλαλήσει μέ αλύγιστη έπι- 
ϊήσει νά φανεί'τό βασιΟοΠΖΧοα πεπθί^σηπ ιός δέ θ’ «ρ-
τικό ήθος, πού χάρη στήν έλλειψη ,ηρ,ΐστ1κ° τΟυ “λ’1θινού πολιτισμού, τό πνευμα- 
κομμουνιστικά έντυπα. ° υπαρχουν σήμερα καί οργιάζουν τά διάφορα

Eva φουτουριστικό ivTspuk.Sir

αρχηγός τοΰ διεθνιΤοΤΧόυΧ^ πρ0φ'|η,ς

που/.ος και παχουλό'- nnfinvX α ' *υ α,ιαγαπητος κύριος, στρουμ-
-τρίδα του '«
φιλοτιμήθηκε νά βομβαρδίσει τόν Άθ> ™ πνευμ·“ στον τόπο μας κι’ αυτός 

■0ους, αρχίζοντας άπό τό πολυθρύλητο ποί™ σπαραζτ,κούς φουτουριστικούς θορύ- 
πολης. Μά ή· Άδριανούπολη μποοεϊ ν'ό ™ βθμ0αρδ,σθό τής Άδριανού-
βαρδισμός τής ’Αθήνας είταν πολύ ™ρηΎ°ρη Υ1“11 ° πρ°σιρατ0? “ΰτός βομ- 
^ς τά πολύπλοκα πνευματικά 7 Π“ρ™>σ“με κ’
μέρες μέ τό φουτουρισμό. " ’ -ητ,|ματα και καταγίναμε μερικές

•στος στήν Ελλάδα μήτεθΤαΤθ Τ'} ° ,<Ρ°υτ°υριομος δέ θ«? εΐτανε καθόλου άγνω- 

πως εμείς διασκεδάζουμε μ’ αύτά τά ν’ λ ς’ σ αυτο το σημείο, είναι
περνούνε πολύ στά σο αρά. τΧ σοβαΤώσΤ’"^ °1 ^0φθβ°1 ™

„ι „ ™ -

I Δ Ε A ___________ ~ —

Υαλικού έθνους, άλλά άς μάς έπιτραπεί νά

,σχει άπδ μιά μικρή V παίδικής κατάπληξης έμπρός στις μηχανικές
‘Q φουτουρισμός είναι μια εκνης I vn0vui οί νεαροί τότε φου-

Εφευρέσεις τής έποχή$ μας. Πριν καμμια 80 χιλιόμετρα τήν ώρα,
τουρίστες, βλέποντας τά πρώτα -τοκινητα να τρεχουνε στόν κόσμο, δια-
μπήξανε τις φωνές απο θαυμασμό^ , ια · θ Νεάπολης! Ζήτω ή έκρητ 
κηρύξανε, ή ομορφιά τής ταχύτητας. ^'ω ’ (δ δημιουργία, ή γεωμετρική λαμ-

προτητα, η αισθητήΜονάχα ένα νόημα βγήκε καθαρό μές απο ολην αυ-

ριαέναμεν“ναδ'μάςΟΙτΓ ποΰ/οί συμπαθητικοί αύτοί άεριτζήδες. Μας το είχε πει ο Ψυχα 

ρης άπό τά 1886. Τό είπε δμως σέ άλλο τόνο. ιο5< καταλαβαίνουμε βέ-
' “Οσο γτά τήν τυφλή καί ύστερικη λατρεία τοι . τθ. α1ώνα> μπρ0.
βαια τδ θαυμασμό “ΧΐϊλΙά^Ζάπό τότε’ώς σήμερα κι’ δ φουτουρισμός 
Ζ Ζίν^ί^: πα^λθοντολογικός

,’ποχής εκείνης. Μιά νέα γενεά πού ρα^^ν^Χΰ Σιτισμού,πούτεί- 

κιόλας νά άμφιβαλλει πολύ βα ‘“, γ 1“ . - ςωής, άλλά καί τό ίερώτερο αι
νεί νά πνίξει όχι μόνο τις ομορφιές της φύσης κα της \ ,δαγικό δέν
τημα κάθε ισορροπημένου άνθρωπου : την χορτάσ«με δυστυχώς
είναι πιά περισσότερη ταχύτητα. . ορτασ . όμορφιά δέν είχε μια
πολύ γρήγορα καί πολύ εύκολα, που πάει να . - ταραγμένη άτμφόσφαιρα
άξια πολύ σταθερή-Τό Ιδανικό μας, μες στην τοσο βαρια ςιτα^η
τού ανήσυχου αύτου αιώνα, είναι περισσότερη . ’ πολύ καλές άναμνήσεις άπό

Ό συμπαθέστατος κ. Μαρινέττι.θα δ^^κο^Ζς πού τόν περιποιήθηκαν 
τά σαλόνια μας, άπο τις εφημερίδες μας, α ο , θυμώσει άν τού
όπως αρμόζει νά περιποιούνται τους διακεκρΐμ^Ξπνευμα;ικής μας ζωής. Οί 
.φέρθηκαν λιγάκι φυχρά όπό δικές του. Ή
^ςφ2δΖν“Χ L Κ,ώτερο θορυβώδη, άλλά πιό βαθιά άνθρώπινα. 

πού νά άντέχουνε στό πέρασμα του χρονου.

’Απορίες. . · ,
—«I **£·  ΧΧΖΧ

μέ ύφος «παλμωδες*  κ«ι '^Ύδέ ας. Ή καλλιτεχνική ύπαρξη του κυ- 
τΟυ ο ί Βασικές Αρ/.ε. η. ' ” π,ιλοδο-ία τής Ίδ έ ας νά είναι ορ- 
ριεύτηκε από ιερή αγανάκτηση μπρθ^“ χ.ς κΟινωνικές διαμάχες καί τούς
γανο τής ελεύθερης σκέψης και - έξίσταται νά είστε πάνω άπό

-ταξικούς άνταγωνισμούς. Πώς μπορείτε, σας, δηλαδή τό
τις τάξεις άφου αυτές <προσδιορίζουν την α' · έπικοιΐής μας είναι δλότελα άνίκα
πνευματικό καί ηθικό είναι σας;» περισπου ζ , ~ πνευματικής δράσηςχχ’;χ;χ”Χ ,ό
άπό τό αντικείμενο της- Γον πληροφορούμε έπεξεργάζεται κάποιο υλικό,
κινείται μέσα στό κενό άλλά του ε ναι απαρ ι κάΰΐ »λλο συγ.
που είναι, στήν προκειμένη περιπτωση, οζ;χς’τ" Χ ".προσδιορίζεται*  άπο τά 

-γενικό φαινόμενο. Τούτο όμως δε οτι το πνεύμα ρ χ,
φαινόμενα αύτά, ότι τούτα είναι η «ιτιά της δράση, τοι
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πνεύμα ορίζει ένα αντικείμενο στή δράση του "Ο™ μ,· ’ > >
ρει νά είναι διάφορη: ή θεωρητική πεοιρη ' ' - I “ ",V ” τΐ<* τ^ς δρ“σης του,μπο- 

ή «.λι η °ρεξ?\ιά«-Ί -έργεΐα, ju
νά Υπηρετήσουμε τήν άλήδεια ποή X j °'' μβ5! ’’ “‘τΐ“ αυτη εΙναι ή φιλοδοξία 
άντίδετα είναι Υποταγμένες δλες οί τάί κ“μμιά "* ’η “λλ“ πού θ’ αύτή

οοΰμε άξιο γιά τις μεγαλύτερες καταστροφές Ό σσ V°°^0JIl“5. πού δεω-
μπορεΐ νά καταλάβει αύτή στάση μας. Τμας δέν 
αύτή «προσδιορίζει» ουσιαστικά καί ανεπα^ ΓΟυ
ναι*  του. ορκωτά τό «πνευματικό καί ή^ικό ει-

.«.'X·ο «'»»„ Μ

τ.™ X ·ΐ2 Μ . ym·'.:,·
„ά ,ύ ."*■  "■ 

οι υλιστικές θεωρίες άονοΰνται ™ν Ί q. ' , '* ^ατε και 1σΧυ(?ιζεστε ότιΜ-Κ: ’AU· «Λ ‘,.ΓΖΣ, ’ ™ " *· ”*" ’··*  Λ. ..1; «-
εγχειρίδιο φιλοσοφίας ; ’Άν τώχε κάνει δέ^’Τ ρω^Ος,; ^1®Ρασε ποτέ του κανένα 
δτι οί υλιστικές θεωρίες ασκούνται διασκεδασ™κά πράγματα,
*ρωπο, δτι μέσα στόν «πεπερασμένο ΧΓτ^ζ'’Ζ Χχ “'· ™ “V~

δαει ανενόχλητος. Θάγε ιιάθει An ύ , 5 C τον αφήνουν να χοροπη-
«***Λ  *·?™  *

.αεραντλίες καί τά λοιπά φαιδρολογήματα τοΰ 'τερ^ού σιΖηϊή Ζ 

-X1 Γν“ε;:>r *ληση **
άνδρώπου < ' Χ“0«χτηρισει σάν παραισδήσεις καί φαντασιώσεις τοδ

Ό αμίμητος αυτός επικριτής αναρωτιέται άκόμα γιατί δεωοοΰ.,« > Ί 
δεωριες επικίνδυνες γιά τήν πολιτισμό, γιατί τάχα άπειλοΓ,Γ · 
χεια του, γιατί σώνει καί καλά n ί-τ,νη' /.“ απειλούν να σπάσουν τη συνέ-
νηση κάδε ήδικής άξίας, ή ’’ “ρ’
πος αύτός τολμάει καί μιλεΓγιά κ»·. - · ’ “"ίδικισμος». Κι ο ανδρω-
3V δέν ξέραμε δτι έχει μεσάνυχτα άπό Τ’10’ ° ίδι0? λέγαμε,
σκουντουφλάει τόσο άγαρμπα Φ^οσοφικο στοχασμό, άν δέν τά βλέπαμε νά
-7-ητική άφέλεια, δέν ύ^ρ^νXt δ > *
Κι’ δχι μόνο δέν έσπασ- <■}«· · ■«. ! ’ 1 δεν εσπασε ως τω0“ ό πολιτισμός ;
ήξερε ό άνδρωπος νά διαβάζει κί‘'’’^^ΊΖ^πό τις υλιστικές δεωρίες. Άλλ’άν· 
επικίνδυνες τις υλιστικές θεωρίες σάν ά θ^α?αςεταΐ’..χα ε1χε δει οτι δθ θεωρούμε 
νουνται στις σελίδες τών βιβλίων ’λ*  ’ ακσ(’1Μ·«ικες εξηγήσεις, πού ξεδιπλιό· 

δρύσουν τή σκοτεινότερη BanR ? ω'> που ζητούν στο ονομα τους νά εγκαθι- 
λεσματα τής επικράτησης τους * ^ού^ α_ε χε δει οτι μιλήσαμε γιά τά «άποτε-
θά είναι ή επιβολή τής άνριώτεοηί: ' - εωΡθυμε οΛεΌ*ρια  γιά τόν πολιτισμό, άφοΰ 
σμοΰ, ή αδιαφορία γιά κάθε συνα^ ^°1'( Λ 1/;ης, τυ9αννιας, ή ελλειψη κάΦε άνΦρωπι-- 
νισμό, πού έμπ^εταΐ τ\<απαίτηση. Κι’ εννοούσαμε τόν κομμού- *
τάει νά δεσπόσει στήν κοινωνική ^ωΤ στΤ^^ ™V αΐτΐΟκρατι^ιό/Ουζ καί ζη- 
άλήΌ^ιας καί τών τυφλών ιιηνπν > ' ' °ν°μα ^Ιας φανταστικής επιστημονικής,
ηθική άποψη ή ανθρωπιστική ά4ωση * V V°^°V’ StV έχΟυν νά κάνθυν μέ καμμιά

, - ’ΓΚέαε °Οσο γιά τόν ισχυρισμό
νέτα, πώς δέ. βλέπει ό στομφώδης ^«ριτης τ V, I θ διαμ,ρφωση το0 πολιτισμού, 
του δτι οί υλιστικές διορίες έχουν παίζει ι / ήταν τόσο ανιστόρητος,

»«··· *.»  ^“"Ζ«φ.ι<>~«.»5 «χ. -·>
ίδρους ιδεαλιστές των αιωνων. Λ<ΓΤ.νίί eT4 έπιστήιιη είναι ένα τε-
έπιστήμη κ“ΐ υλισμός είναι δυο, πραγματα^^ιαφο , exa(fv<,ixfl 0εωρία. Μ’ άλλα λό. 
χνικό γνωστικό °ν" σ’ αύτό επάνω πολεμάει νά στηριχτεί δ ύλι.
για η επιστήμη εΐν“ι ενα ί ’ λισχικές κα1 Ολιστικές ερμηνείες. ·

ζο,ώ». »1>· “ νΧ»'“πί«· « tai»x·»’ «<»«»’»■ ?ά
“3Χ * “X™· “rx =SZ-
ρ υλισμός εχει να ωφεληδει ούτε ο ι εα , μιά χονδροειδέστατη γνω-
νους καί συνειδητούς άνδρωπους ο υλισμ . Άντίδετα ό ακέριος καί συνεπής
τ,ιική πλάνη καί μιά πηγή άνήδικων ψυχή καί τό πνεύμα
Ιδεαλισμός δά μένει σαν ο μεγαλύτερος τιτ. ήνος. Καί δά εμπνέει πάντα
τής άνδρωπότητας, δ,τι ακριβώς την ξεχωριςει απο το κτηι ς 
τούς μεγαλύτερους αντιπροσώπους της.

«'Ελεύθερη Δράση·. ' Ά '
«ι.^, x.«4 .iWn»w.,o«γ ’8Χ“£ Χδ“ΧσΧ°.

F.s, j ζχγ:· χ Λ *
<,ει, .ά καλλιεργήσει και τα διαδώσει τ ς 5 Δράση« κι’ δ τίτλος της,
άλλους πολλούς.'Η ό,γάνο-σn αυτη λεγεται Ελευδε.η Q ,ισσότερ0 δσ0 μάς 
πανικός, ζωντανός, τολμηρός, μας σνγκινει 5°^ ί1χοσαριά χρόνια

δυμίζει τή δρυλικη «Ψοιτητικη Χυντροφι^ , Πανεπιστήμιο, προ-
τό κέντρο τοΰ δημοτικισμού και της ’ . ύ ; διευδύνανε κάποτε
τοΰ έκφυλιστεΐ σέ σχολαστικό μαρξικο σωματείο, και που 1
•δυό ά.τό τούς ιδρυτές τής «Ίδεας». Λ,ακήρυξη,πού δημοσίευσε αυτές τις

Ή «Έλεύδερη Δράση·,άν κρίνουμε απο y τοΐ ΠαΎεπΐστη-
μέρε:, γεννήδηκε άπό τή βαδια ανησυχία μερικ Λπ01ής μας πού άγωνιοίν
Η w τΰν κρισιμότητα της εποχής »μίου μας, που π°ού έπαναστατοΰν εμπρός στή σημερινή πνευ-
έμπρος στα ζοφερά προβληματα η*,  μΟιρολατρεία και στο στενο-
ματική καί ήδικη αναρχία, στην κ > βάναυσα καί προκλητικά κη-
καρδο επαγγελματισμό τού Πανεπιστήμιου μας και, στ βναυσ
ούγματα τού Υλισμού. «Ή συσσωμάτωση, λενε, κ η συγ 1 συνειδήσεις

' Λτονται καί πού αίσδάνονται, ^’'V μακρύς ορίζοντες ίδεολογικώτερους, δ’
κι’άκόμη να τρέψουν την π Δυνατός άνεμος ιδεαλισμού πνέει στην
άποτελεσειτο σκοπο της Ελευΰ . ΐς ? ?. . «Πιστεύουμε στήν αυτοτέλεια τής επι- 
άνήσυχη φρασεολογία αυτής της ιακη ’ ’ μπορεΧ πρέπει ν’άποτελέσει
στήμης καί 7ε™ε0α,^ζζ'δρώποι^'χΰλά τούτο δέ σημαίνει πώς ή πνευματική ζωή 
το πλήρωμα της ςωης του ρ . e πνΡυηατΐκός άνθρωπος μπορεί ya

“'“'“Χ'ίΧΧ Ξ& X «.= -·ΕΧ.*
ρης Δράσης^είναι αφ τ(). πνεύματος απέναντι τής κοινωνία?
τος και αφ ετέρου να δείξει τι . XV πνεύμα γιά τή διαμόρφωση μιάς
καί ειδικά τό ρόλο πού έπιβαλ/.εται να ανσλαβε. τ ™νμ« ίθ_ δέν £Ϊναι
κοινωνίας δικαιότερης καί ήδικα ανώτερης απο τη ση.ιερ 1-
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,«ρη οργάνωση τών κοινωνικών συνθηκών ιίλλά JXr " μΐά κ“λύ'
πς ήθικες άξιες, τήν ελευθερία. «Αισθανόμαστε λ ■ ^'7°' '“ σωσουν ™ πνεύμα,
ανώτερε, άξιες καί νά βέ
Τ μας παρουσιάζει ή &λιστ1κή έποχή μα" ™
ενγεν,κη αγανάκτηση είμαστε βέβαιοι θά

g*Xep0,  natnapnyegeuAe;, Οΰράνης & Σ,«

Στό πρώτο φύλλο τη: ’ϊ ρ η χ '
τητας τής ελληνικής κριτικής : ξεσκεπάσαμε^ν^0^-610"”0™^ δεΙγμα άΦλιθ- 
"*  χέρια ενός άπό τούς
Χίίίττκης Λύ τόπου μας είναι πολύ μεγα^τεΙμ άπό όΤ να 7 °V “ΜΐότΉ“ 
τετρασέλιδη απάντηση στό σύντομο εκείνο η ' ’ μι-“με· ΤΡ“νη απόδειξη ή
ανταποκρίθηκε μέ -γκινητ^ πΧμ7α^
Ουρανης ταλαιπωρήθηκε, καθώς φαίνεται -rnJ ’ ■ ’ S‘ “τυχ0υ κριτικού. Ό κ.
κινητοποίησε τούς σχολιαστές κι’ ερμηνευτές τού Γά“λλοΤ 7°® "ρ^°" του,.
Πλατωνα καί τήν Ελεατική σχολή - κι’ δλα „lW λ> π°ιγΐτη,κατεφυγε ώς καί στόν 
βάζει άσχημα τά ελληνικά - άλλά πολύ νε, ’ Vl“Tl ! Γ'“ V“ μ“ζ πείσει °τι δι“' 
ρίως ότι δέ σκαμπάζει γρύ άπό πο“ηση *’ ™

Πρώτα-πρώτα άν ό κ. Ούράνης είνε SirtfU™ ·
τό σημείωμα μας θά είχε δει ότι πουθενά <V ’ °™’ ,πρεπεΐ κα1 καταλάβει εκείνο

-Μ.ή5 ««,· «<*,,  *·*··  ■
ταγμένες στό νόημα, πού υπηρετούν νοησ’. ° °1 ^El? ε1νε άπόλυτα ύπο-

Wwfcl ή «.«,ο„„ότη,„ ,οϋ Βολ ύ ,;,ήί δ?ύ°'’“λί,° μ“°Κ! 
αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα. Ό πολύς του ,ΜΙ ' \ Ου®οντΙ5 σπεύδει νά τήν 

«- wwoin,-«”X“ χχχ ζ νά. * * 
μένος του κριτικός. Στή διανοητικότητα τύε προσεφερε ο προστατευό-
«λλη μιά άπρόσδόκητη καί πρωτότυπη διανοητΖητΓ" τή^* ”0 έρ7°υ ^°σθέτει 
φράσης, «πού μάς διεγείρει καί ιιάς ,,™ ' η , τητ“ ’ τΊ διανοητικότητα τής έκ- 
— ανεξάρτητη τής τέλειας ή όχι κατανόηση^ δΐ“νΟηι1κί| ευαισθησία ανάλογη
ό κ. Ούράνης υποστηρίζει ότι μπορεί κάνει 7e£TT ™· ‘ °™

Αλλα ενω ό κ. Ούράνης δείχνεται τόσο καλάΚο! ι“\οητικο? Z«»Qi5 ■ ■ - νοήματα ! 
νοητικότητα τοΰ Βαλερύ έχει καί τΰ · περιποιθτικός μέ τή δια-
πού τό θέλουν διανοητικό ποιητή - ε?ύ'υμία> ν’ «"«στομώσει εκείνους
δυό άφορισμούς τού Βαλερύ, πού θεωρεί 'τό^'piuS Χ™/™0 Παρ“^ 
του = W P1US Ultra rTl? επιχειρηματολογίας

Τ'\Ρα°Γ1ε eSt Un Sy3teme PUf deS on’e>«e”ts et des chances du langage

περιττό να συμπληρώσει ά

______________ΙΔΕΑ — 
ίδιος, άπό ύπερτίμηση ίσως -ν διανοητικών^^<^=ών ^νω^«-«π- 

στών του. . ■ Αύτά τά στολίδια (τίνος■ πρ“^ . ά παρά γ,ά τά άποτελε- 
νάο-η τίνος;) δέν ενδιαφέρουν το Βαλερύ, καίτε πο η । γ & άνάγκ.η
σματα τους, ειδικά γιατί εξυπηρετούν, ^^ζ^^^^ίαθητικής αρτιότητας. Άν €■ 
τής εξωτερίκευσης τού ποιητικοί, τον> ΰργανα κα1 μέσα στά χέρια τού ποιητή,
παρκουσαν στον εαυτό τους ,α 1 inqnnes a nos jours jamais une trouvaille, 
Si ·„ i»v„s.. .a. - <««
ni un ensemble de trouvailles P t> _ Έξ ϊσου παρα.

«..« a» “■«> “ Ρ;“ΛΧ™ ·Ο ««....A -4<« i~

κυρώνει τή βεβαίωση οτι ° ° ε , , ου £ννΟεΐ νά έξουσιάσει απόλυτα, τόσο
ακριβώς γιά νά μήν προδοθουν τα ν ημ. « χοΰ αίσ^ιτικοΰ άποτελέ-,
άπό τήν άποψη τής άκριβολογιας οσο <ρυσικώτερο, λοιπόν, άν οί μεγαλύ-
w.,«lxw«..~... "> Χ’άX” “ ϊ.ί». ”°ύ

Μ>ώ ”5 Λ""”6’"

δτι δέν είδε πού ό Βαλερύ καυχιέται για τη। μαθθΐ QX, σέ δυό
των του. Τόν "“^-^^ζ^Γστά άρθρα πού δημοσίευσε κατά καιρούς σέ 
τόμους με τον τίτλο V anete και , ^χουμε 8λα πρόχειρα, τον παρα
διάφορα περιοδικά και που φυσι . avec Paul Valery τοΰ Frederic
πέμπουμε άκόμα στά άιιοκαλυπ"κω^τ“, ό ν Ούράνης γιά τήν πνευματική συγ- 
Lefevre. Εκεί θά διδαχτεί πολλά πραγματα ο κ. άντιλήψεις, γιά τή
κράτηση τού ποιητή, για τις επιδίωξε ς ’ 7 ,'λ ζ χοΰ Βαλερύ στό μαθηματικό

άπλούστατα τό όποιοδήποτε περιεχόμενό των λε,ε, παρανόηση τού κ.
τίς ίδιες τίς λέξεις.^Παντως χαιρόμαστε πο υ διασκεδαοτικώχατες Αναπτύξεις, που δει- 
Ούράνη γιατί τόν εσπρω^ε να κάνει [ ρ πτοϊασιιό. — Τά «νοήματα*  τοΰ
χνουν περίφημα ότι άγρον αγοράζει απο ™ι^ση . αντίληψη τού δντος καί ή
Βαλερύ, βοά δ κ. Ούράνης, αναγονταιολα στην ελεατική ^1^ μ.
φιλοσοφία του δεν είναι παρα ένας διακήρυξη τής υποχρέωσης να
τήν καρτερική άποδοχη της μιζεριας της ζ ης ' αύτά; ρωτάει δ κ.Ού-
S ζήσουμε μέ κάθε ’Αλλά τί ήθελε λοιπόν
ράνης. Τά ^ια πραγματα δε ο g. (
— τή στιγμή μαλιστα που ο ιοιος οχ διαπεροΰν; ’Εννοούσε μήπως να
στίς ιδέες άλλά στή συγκίνηση, στο λυρισμό, π ς ΰ Βαλερύ-

Λ ™μίί<·δ”μώ ,έ·

luwea με,.φ..,«Ο Ο.οτημ.τ«, ... & *1 *> Χ.ί ‘‘ν'"
«„ίν« &· «ν «*·  μδ“ “Λ ή ... Β»’··»»
Ό κ. ούράνης λέει κάπου στο άρθρο του οτι συχνά η
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κυμαίνεται άπό τό συγκεκριμένο στό άφηρημενο». Συμβαίνει ακριβώς τό αντί·· 
στροφο. Τό συγκεκριμένο παίζει τό ρόλο του συμβόλου γιά τήν αισθητική έπέν- 
δυση στοχαστικώτατων εσωτερικών καταστάσεων του ποιητή. Καί μιά καί τώφερε ή 
τύχη δέ θ’’ άρνηθοΰμε στον κ. Ούράνη μιά εκδούλευση : νά του έξήγήσουμε τή διαφορά 
μεταξύ μιας καθαρά μεταφυσικής Θεωρίας καί μιας ποίησης μέ τάσεις μεταφυσικές 
σάν του Βαλερύ. Ό αυθεντικός φιλόσοφος οιστρηλατεϊται άπό τή διαίσθηση του, 
πού ξεδιπλώνεται στήν περιοχή του άφηρη μόνου. Στον αισθητό κόσμο στρέφεται απα
ραίτητα γιά ν*  αντλήσει άπ’ αυτόν τήν έπιχειρηματολογία, πού θά δικαιώσει τή διαί
σθηση του. Ό ποιητής-μεταφυσικός (tin metaphysician manque, άποκάλεσε όρθώ- 
$ατα ό Τιμπωντέ τό Βαλερύ), άπό τή στιγμή πού άποκρυσταλλώνουνται μεσάτου οί βα
σικές του διαθέσεις άπέναντι τού κόσμου, δέ ζητάει άπό τήν περιοχή τού συγκεκρι
μένου παρά σύμβολα, εικόνες, πού μ’ αυτές θά προβάλει καλλιτεχνικά αύτές τις διαθέ
σεις. /Χυτός είναι ό λόγος πού έκανε τούς σχολιαστές τού Βαλερύ νά πούνε δτι ξανα- 
φκιάνει ολοένα τό ίδιο ποίημα. Οί διαθέσεις, οί στάσεις άπέναντι τού κόσμου είναι 
λιγοστές, καί ορισμένες, ό κόσμος δμως τών συμβόλων, τό αισθητό Σύμπαν είναι άνε- 
ξάντλητο.

Επιμύθιο : Είναι πολύ έπικίνδυνο πράγμα νά καταπιάνεται κανείς μέ θέματα πού 
ξεπερνούν τις δυνάμεις του. Είναι δμως άφάνταστη κακομοιριά νά κάθεται νά γράφει 
μελέτες, πού ποτέ δέ θάγραφε άπό εσωτερική άνάγκη άλλά μόνο καί μόνο άπό στείρα 
άρνηση καί ταπεινή εμπάθεια.

Μιά διάλεξη

Ή "Ενωση τών 'Ελλήνων κριτικών καί μουσικών καί τό φιλολογικό τμήμα τού 
Παρνασσού οργάνωσαν μιά σειρά διαλέξεων γιο τά σαράττα χρόνια τού νεοελληνικού 
θεάτρου Μίλησαν μέ τήν σειρά των οί κ. κ. Δάσκαρης, Άλδρεάδης, Ξενόποι λος, 
Συν -δινός, Κύρη», Ρόδάς καί Χάρης. Στις 7 τρέχ μίλησε ό κ. Ρόδάς μέ θέμα τό 
•«θέατρο στό μέτωπο».

Έδωσε μιά εικόνα μέ πολλές λεπτομέρειες τών μικροθιάσων πού έδωσαν παρα
στάσεις στό Μικρασιατικό μέιωπο γιά τήν ψυχαγωγία τού στρατιώτη, γιά τήν ανα
κούφισή του άπό τήν μονοτονία τής ζωής τών χαρακωμάτων. Παραστάσεις μέ κω 
μωδίες, τραγούδια, εύθυμες σκηνέ: τής στρατιωτικής ζωής.

‘Ο κ Ρόδάς μέ τήν ευκαιρία αύτή έκαμε μιά γενική έξιστόρηση τής ζωής τών 
ηθοποιών στά χρόνια τής δουλείας, Μακεδονίας, Θράκης, Σμύρνης, στά νησιά τού 
Αιγαίου, σιήν "Ηπειρο, καί άνέφιρε τή συμβολή των γιά τήν προπαγάνδα τή; γλώσ
σας, γιά τόν ελληνικό πνευματικό πολιτισμό σέ χώρες πού τις διοικούσαν λαοί μέ κα- 
τωτέραν άνάπτυξη.

Στον άγώνα γιά νά διατηρηθεί ή ελληνική πνευματική παράδοση οί Έλληνες 
ηθοποιοί, μέ οδηγό τή πρωτοβουλία καί τόν ενθουσιασμό των, έκαμαν τό καθή
κον των στον κύκλο τού θεάτρου ώατε νά έχουν τό δικαίωμα νά ύπερηφανεύουνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η “ΙΔΕΑ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 

ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ:

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δοκίμιο γιά τή φιλία.

ΜΙΑΤΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ή σημερνή θέση τοΰ δημοτικι

σμού στήν εκπαίδευση.
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ: Στήν καρδιά τής κρίσης.

» » Δοκίμιο γιά τήν ευτυχία

> » Ό Δημοκόπος.
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ : Δοκίμιο γιά τήν ερωτική δημιουργία. 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ : Τό νεοελληνικό μυθιστόρημα. 

ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ : Τό πρόβλημα τοΰ εγώ στή φιλο

σοφία τοΰ Ldon Brunschvicg.
ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ: ’Ελευθερία καί βία.

Τακττκή παρακολούθηση καί μελέτη τής 
ελληνικής, βαλκανικής καί ευρωπαϊκής 

πνευματικής ζωής.
Λόγω εξαιρετικής πληθώρας έκτακτης ύλης δέν μπόρεσε δυστυχώς νά περιληφθεϊ 

<σέ τούτο τό φύλλο τό πρώτο μέρος τής μελέτης τού κ. Η. I. Τσιριμιόκου «"Ενας σοσια- 
.,λιστής», φού εϊταν έτοιμο γιά τύπωμα.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

* ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ Τ2ι 1841

Κεφάλαια Μετοχικά καί Άποθεματικά Δρ. 1.250.000.000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1931 > 7.709.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΑΚ/ΡΕΙΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 51 Maiden Lane 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ Σ1ΚΑΓΩ, 33 S. Clark Street 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
έκτελεϊ πόσης φύσεως τραπεζικός εργασίας εις τό εσωτερι
κόν καί Εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος δρονς.

Δέχεται καταθέσεις 

(είς πρώτην ζήτησιν, έπι προθεσμία καί ταμιευτηρίου) 
είς δραχμάς κα'ι ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά Επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW-YORK, 51 MAIDEN LANE

Ίδρυθεΐσα υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης ’Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής πολιτείας τής Νέας’Υ- 
όρκης, πρός έξυπηρέτησιν των έν ’Αμερική ’Ελλήνων

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολλ. 1.500.000


