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ιδιωτικοί οδοντίατροι εκεί ώδηγήθησαν άπο μίαν έλευθέραν έπαγγελματικήν 
άγοράν εις 'εν συγκεντρωτικον διοικητικον σύστημα, εις μίαν γραφειοκρατίαν και 
εις υπνον ευχάριστου νυκτός. Καλόν είναι, λέγει ό Σουηδός συγγραφεύς, οί 
κοινωνικοί σύμβουλοι, οί Managers και οί κοινωνικοί επιστήμονες να μελετή
σουν καλύτερα την κλασσικήν φιλολογίαν και την μυθολογίαν, οπού θα εΰρουν 
αποκαλύψεις δια τας απόκρυφους εννοίας των οργανώσεων. 

Ή εκ του ψυχρού βορρά ερχόμενη ύπόδειξις θα εϋρη συμφωνούντος τους 
θερμόαιμους και ενθουσιώδεις "Ελληνας δια το μέγα παρ' ήμΐν κράτος του 
Προκρούστου, άφοΰ είδε τιθεμένην εις την κλίνην του την έθνικήν γλώσσαν του 
και τήν Γραμματικήν της, ή οποία τώρα υπέστη τήν standardisation καί τήν 
conformity πού καταγγέλλε, ό συγγραφεύς. n A R ^ Γ Ε Ω ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ζ Ο Σ 
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Ό ακάματος, σοφός καί σεμνός αυτός εργάτης τοΰ πνεύματος συμβολίζει 
κατά τήν γνώμην μου τον άριστον τύπον τοΰ πνευματικοΰ εκπροσώπου της φυλής 
των ' Ελλήνων. ' Επί σειράν δεκαετιών διδάσκων καί εκδίδων εις τάς ' Ηνωμένας 
Πολιτείας έγένετο κήρυξ καί έρμηνεύς τής 'Ελληνοχριστιανικής Γραμματείας, 
εξήρε καί προέβαλε τήν προσφοράν τοΰ Βυζαντίου εις τα Γράμματα, τα ίερά καί 
τα θύραθεν, καί είς τήν Τέχνην, τής οποίας τήν ίδιοτυπίαν ώς μυσταγωγός 
διηρμήνευσε. Καί προέβαλε με βαθεϊαν άνάλυσιν τήν πολιτιστική ν προσφοράν 
τής Νέας 'Ελλάδος είς τα Γράμματα, τήν Φιλοσοφίαν καί τάς Καλάς Τέχνας, 
προσφοράν διαποτιζομένην από τό έλληνοχριστιανικόν πνεύμα τής παραδόσεως 
μας. ' Ο Κωνσταντίνος Καβαρνός ενθεος φορεύς αυτής τής παραδόσεως συνετέ-
λεσεν όσον ολίγοι να μεταλαμπαδεύση όχι μόνον είς τήν ' Ομογένειαν εκεί, άλλα 
καί πέραν αυτής είς ευρείς κύκλους τό σέβας προς τήν πολιτιστικήν προσφοράν 
τής ' Ελλάδος είς τον κόσμον, άλλα καί να διεγείρη τήν κλίσιν τών νέων προς τάς 
Έλληνικάς σπουδάς καί τήν Έλληνικήν Φιλοσοφίαν. 

Είς τό πρώτον εκ τών έν έπικεφαλίδι βιβλίων μετά μίαν Είσαγωγήν τοΰ 
Καθηγητοΰ τής Φιλοσοφίας S. D. Salomone περί τοΰ συνόλου τής 'Ελληνικής 
προσφοράς καί τής επιδράσεως αυτής είς τον παγκόσμιον πολιτισμόν παρατί
θενται τέσσαρα κεφάλαια εμβριθούς αναλύσεως τής Πλατωνικής φιλοσοφίας καί 
τών χαρακτηριστικών της γνωρισμάτων καί τών επιδράσεων της είς τήν παγκό
σμιον σκέψιν, τής 'Αριστοτελικής, τής Στωικής καί τέλος τών φιλοσοφικών 
αντιλήψεων τής Προχριστιανικής περιόδου, τών θρησκευτικοφιλοσοφικών τής 
Χριστιανικής καί τής Όρθοδοξο-φιλοσοφικής καί τής μοναστικής. Είναι ενα 
βιβλίον καί βάθους καί πρωτοτυπίας καί σαφήνειας. Τό δεύτερον βιβλίον τοΰ Κ. 
Καβαρνοΰ αποτελεί τον Α ' τόμον μικρών διατριβών αύτοΰ καί βιβλιοκρισιών του 
επί βιβλίων αναφερομένων 1. είς τους αρχαίους "Ελληνας φιλοσόφους 2. Είς τήν 
Φιλοσοφίαν, Θεολογίαν καί Τέχνην τής Βυζαντινής περιόδου 3. Είς τους Νεο
έλληνας φιλοσόφους 4. Είς τους Νεοέλληνας θρησκευτικούς Φιλοσόφους 5. Είς 
Ρώσους συγγραφείς περί τής Βυζαντινής Φιλοσοφίας καί Τέχνης 6. Είς βιβλία 
περί τών ' Ελληνικών κοινοτήτων τοΰ εξωτερικού καί 7. Είς βιβλία ' Ελλήνων καί 
ξένων περί τής Νέας' Ελλάδος. Είς τό βιβλίον αυτό συναντά τις διαρκείς μαργα
ρίτας ιδεών, σκέψεων καί εκτιμήσεις εκτάκτου κάλλους. 
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