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ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΟΤ 

Ό αδόκητος και άμα πρόωρος θάνατος του Κωνσταντίνου Γεωργούλη, επι

γενόμενος εν ικανή πως ακμή σωματικών και διανοητικών δυνάμεων, ας βίος σεμνός 

καί χρηστός και αυτό τούτο ασκητικός υπέθαλπε και διετήρει νεανικάς και σφρι-

γώσας, τοιούτος απότομος και απηνής θάνατος συνεκίνησε βαθύτατα και συνετάρα-

ξεν άλγεινότατα τάς καρδίας ου μόνον των φιλολόγων και τών άλλων επιστημόνων 

<κλλά καΐ καθόλου τών Πανελλήνων. Ούδ' ήτο δυνατόν να γίνη άλλως' διότι δια του 

-θανάτου τοιούτου ανδρός δεν έτρώθη απλώς ή επιστήμη ή ελληνική εις τα καίρια 

άλλα έπεσκοτίσθη δια πολύν χρόνον ό επιστημονικός και πνευματικός της Ελλά

δος ουρανός, εν φ εκείνος έπί πολλάς δεκαετηρίδας έμεσουράνησε και βαθείας 

διαγράψας και καλλιφεγγεΐς αύλακας έπέπρωτο άκαίρως πως να βυθισθή εις τήν 

αιωνιότητα ως τηλαυγές άστρον ή μάλλον ως σύνοδος τριαδικών αστέρων, φιλο

λογικοί) και φιλοσοφικού και παιδαγωγικού. Ναι* διότι ευρεία διάνοια καΐ έτα-

στική, εύτροχος καί οξεία, δεν περιωρίσθη εις τήν φιλολογίαν, άλλα ταχέως και 

εύπετώς έξετάθη εις τήν καθολικωτάτην τών επιστημών, τήν φιλοσοφίαν, καί τήν 

άπότοκον αυτής Παιδαγωγικήν. 

Έ ν τη επιστημονική σταδιοδρομία άφετηρίαν έ'σχεν ό Κ. Γεωργούλης τήν 

φιλολογίαν, ής έμελλε να άναδειχθή ύστερον το έκπρεπές καύχημα καί σεμνον 

έγκαλλώπισμα. Βεβαίως έν τοις χρόνοις τών έν 'Αθήναις σπουδών αυτού καί τοις 

αμέσως έπακολουθήσασι δεν υπήρξε πολύ ευτυχής* εκ του εναντίου θα έ'λεγέ τις 

δτι δυσμενής έφάνη αύτώ ή μοίρα. Διότι, οτε μεν εισήλθε φοιτητής εις τήν φι-

λοσοφικήν Σχολήν, δεν έκλέϊζον πλέον αυτήν κατά μέγα μέρος έκλιποΰσαι αί γε-

ραραί τών μεγάλων φιλολόγων μορφαί. "Οτε δε άπεφοίτησεν εκείνης, έκράτουν 

εν τη παιδείιχ αμφιβόλου κύρους καί αξίας άρχαί, έδέσποζε δέ καί ήρχε τών παι

δευτικών πραγμάτων άνθρωπος ευφυής άλλως καί δραστήριος άλλ' εμπλεως κα-

.κοδόξων καί νεωτεριστικών αντιλήψεων, αίτινες έπέπρωτο νά έ'χωσι παρ' ήμΐν 

δυσμενή καί όλεθροποιον έπί τους υστέρους χρόνους έπίδρασιν. Τήν δύναμιν τών 

πραγμάτων ήτο δύσκολον νά έκφύγη δλως ό νεαρός καί ευφυής φιλόλογος καί υπό 

βιαίας παρελκόμενος φοράς άπέκλινεν έπί τίνα χρόνον της ευθείας καί ορθής 

γλωσσικής οδού, άλλ' ουχί καί της εθνικής παραδόσεως. 

Έ ν στιγμαΐς βαρυθύμου διαθέσεως καί νοσταλγικής ρέμβης παραδιδόμενος 

ενίοτε άκων εις φιλολογικήν άνασκόπησιν καί άνάμνησιν παλαιοτέρων καί καλυτέ-
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ρων ήμερων αναλογίζομαι άλλα τε πολλά και τοΰτο, ουχί άνευ πόνου και πικρίας,-» 

το τί δηλαδή θα ήτο ό Γεωργούλης, αν ή μοίρα ευμενεστέρα έ'φερεν αυτόν εις:. 

τον κόσμον κατ' ολίγα τινά μόνον ετη πρότερον, ώστε να είχε διδάσκαλον καί· 

συνομιλητήν τον πολύν Κόντον, ως και τους άλλους τότε διαπρεπείς καθηγητά ς, 

Πόσω δαψιλέστερα καΐ μείζονα και άριπρεπέστερα θα ήσαν τα επιτεύγματα της 

παρ* ήμΐν φιλολογικής επιστήμης, πόσω δ' εύτυχέστερον το έθνικον Πανεπιστή-

μιον, εν φ αναμφιβόλως θα καθίστατο διαπρεπής καθηγητής καί δεν θά ήδικεΐτο-

αυτός τε καί ή επιστήμη. 

"Οπως αν εχη, τα τυχόν ελλείποντα της ενταύθα φοιτήσεως συνεπλήρωσαν* 

παντελώς βραδύτερον αί εν Γερμανία σπουδαί. Άφοΰ δηλαδή ό Γεωργούλης εΐ-

χεν επιτελέσει τάς προς τήν πατρίδα στρατιωτικάς υποχρεώσεις μετάσχων αν

δρείως των άπο του 1916 πολέμων καί είχεν ήδη υπηρετήσει εν τη μέση παιδεία-

εύδοκιμώτατα καθηγητής καί γυμνασιάρχης, ώριμος πλέον καί μεμεστωμένος 

εστάλη εις Γερμανίαν υπότροφος προς συμπλήρωσιν της φιλολογικής μορφώσεως.-

Έ ν τοις Πανεπιστημίοις Βερολίνου καί Φραϊμπέργκης παρηκολούθησεν επιμελώς 

τάς παραδόσεις διαπρεπών καθηγητών, φιλολόγων καί φιλοσόφων, έν οις ό* 

Χοΰσσερλ καί ό Χαϊντέγγερ. 

Έπανελθών ό Γεωργούλης οΐκαδε τω 1933 άριστα συγκεκροτημένος καί 

άμφιλαφοΰς εύμοιρών παιδεύσεως συνέχισε το διδακτικον έργον καί τω 1940 

προήχθη εις έπιθεωρητήν, ένί δ' έτει ύστερον ανέλαβε τήν διεύθυνσιν του Διδα

σκαλείου της μέσης εκπαιδεύσεως, εν ώ συνετελεΐτο ή μετεκπαίδευσις τών καθη

γητών. Ουχί δ' άπαξ άλλα κατ* επανάληψιν ανετέθη αύτώ επαξίως ή διεύθυνσις 

τών εκπαιδευτικών πραγμάτων ως γενικώ Γραμματεΐ του υπουργείου της. 

Παιδείας. 

Ή συγγραφική δράσις του άοιδίμου ανδρός ήρξατο τω Ιτει 1935 καί διετέ

λεσε συνεχιζόμενη ε'ις άπέραντον σειράν μικρών καί μεγάλων επιστημονικών ερ

γασιών μέχρι καί της εσχάτης του βίου στιγμής. Είναι δε τοΰτο προσοχής καΐ-

σημειώσεως άξιον, δτι ως πρωτόλεια καί άπαρχάς της επιστημονικής ένεργείας-

δέν παρέσχεν, ως συνήθως συμβαίνει, μικράς τινας καί είδικάς διατριβάς, άλλ* 

έ'ργα συνθετικά καί ογκώδη, οια κατά κανόνα έμφανίζουσιν οι πολύπειροι καί μα

κράν ήδη έπιστημονικήν όδόν διανύσαντες φιλόλογοι. Τω είρημένω δηλαδή ετεε 

προήνεγκεν εις φώς τήν «.'Αριστοτέλους πρώτην φιλοσοψίαν», ήτοι «τα Μετά τα 

Φυσικά», εις δ έργον έπηκολούθησε μετά τέσσαρα ετη ή «Πλάτωνος Πολιτεία». 

Έ κ τούτων το πρώτον, κατά τα άλλα εΰστοχον άλλα κατά τήν γλώσσαν 

άτυχες, παρέχει έν δημώδει φωνή μετάφρασιν του οντολογικού υπέροχου συγγράμ

ματος του δαιμονίου Σταγιρίτου· επάγει δ' έν τέλει πίνακα λέξεων καί ορών προς 

διασάφησιν του άλλως δυσνόητου κειμένου καί έξήγησιν τών υπό του φιλοσόφου 

το πρώτον εισαγομένων δυσσυμβλήτων επιστημονικών (οντολογικών) δρων. Έφιέ-

μενος ό συγγραφεύς να είσαγάγη τον άναγνώστην εις τήν Όντολογίαν, τήν νυν 

λεγομένην συνήθως Μεταφυσικήν, νομίζει επίκαιρον να ανάπτυξη τάς οικείας 

θεωρίας τάς τε προ του Κάντιου κρατούσας καί τάς ύπο του μεγάλου τούτου' 

φιλοσόφου διατυπωθείσας, έτι δε τήν Λογικήν του Έγέλου ως όντολογίαν, έπειτα 
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δέ την υπό του Heidegger γενομένην μεταφυσικήν έρμηνείαν της κριτικής του 

καθαρού λόγου καΐ τέλος την υπό του αύτοΰ φιλοσόφου έπαναληφθεΐσαν άπορίαν 

«τι είναι το ον». Το περί ου ό λόγος έργον παρέχει μεν πλήθος ειδήσεων καΐ 

είναι κατάμεστον φιλοσοφικών στοχασμών, περιφανώς μαρτυρούντων τοΰ συγ

γραφέως την πολυγνωσίαν. Άλλα δεν αποκρύπτω την ύπόνοιαν οτι ως νυν έχει 

ως προς την γλώσσαν και τον τρόπον της διατυπώσεως ολίγον δύναται να κατα-

νοηθή ύπο των άμυήτων της φιλοσοφίας και επομένως να επιτυχή τοΰ σκοπού, 

δν φιλοτίμως προέθετο ό συγγραφεύς, να ώφελήση δηλονότι τον άναγνώστην. 

Είμαι βέβαιος δτι, αν έπέζη ό συγγραφεύς και ηύμοίρει χρόνου, θα προέβαινεν 

εις γενικήν μετασκευήν και ριζικήν μεταρρύθμισιν του ιδίου αύτου πονήματος. 

Κατά πολύ έπιτυχέστερον υπήρξε το έτερον έ'ργον, ή «του Πλάτωνος πολι

τεία», ής προ τίνος χρόνου έγένετο και δευτέρα έ'κδοσις* εις την έπιτυχίαν ταύτην 

συνετέλεσε πάντως οχι μικρόν καΐ ή φύσις τοΰ περιεχομένου, δπερ θετικώτερόν 

πως και τα μάλιστα διαφέρον είναι εύληπτότερον και τοις πολλοίς προσιτώτερον. 

Έ ν τή πλατωνική συγγραφή συναναπτύσσεται, ως γνωστόν, κατά τρόπον σαφή ή 

περί ιδεών θεωρία και υποδεικνύεται ή ανάγκη τής εφαρμογής αυτής εϊς τε την 

έπιστήμην και τον καθ' ήμέραν βίον απαιτείται λοιπόν δπως την διαγωγήν ημών 

ρυθμίζωμεν κατά την δικαιοσύνην, ήτις είναι ή περίληψις πασών τών αρετών και 

πηγή τής άκρας ευδαιμονίας τών τε καθ' εκαστον ανθρώπων και τής κοινωνίας 

συνόλης. 

Ό έκδοτης τοΰ περισπούδαστου τούτου πλατωνικοΰ έ'ργου προτάσσει εκ

τενή Είσαγωγήν, έν ή έ'νθεν μεν ερμηνεύει την γένεσιν τής Πλατωνι·κής φιλοσο

φίας, ένθεν δέ παρέχει άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου τής Πολιτείας. Εις την είσα

γωγήν έπεται μετάφρασις άνευ τοΰ αρχαίου κειμένου και έν κατακλείδι παρέχον

ται επαρκείς σημειώσεις εις τα επί μέρους δέκα βιβλία. Ένταΰθα ρητέον δτι το 

κείμενον, δπερ έχει προ οφθαλμών ό εκδότης, είναι υπ' αύτοΰ δι' επιμελούς κρι

τικής καλώς έπεξειργασμένον, ή δέ μετάφρασις γίνεται εύστοχος και δσον ενδέ

χεται ακριβής* γενικώς δ' ειπείν έν τή κριτική τών κειμένων ό Γεωργούλης απο

δεικνύεται άγχίνους και οξυδερκής, σώφρων και κατά το προσήκον μέτρον συντη

ρητικός, έν δέ ταΐς μεταφράσεσιν άριστοτέχνης και αυτό τοΰτο απαράμιλλος" τέ

λος δ' έν τή παραθέσει τών σημειώσεων μηνύεται ακριβής γνώστης τοΰ βίου τών 

αρχαίων Ελλήνων. Τοιουτοτρόπως το έ'ργον αποβαίνει έν τω συνόλω άρτιον, 

ώστε μόνον είς ολίγα δύναται τις διαφωνών να άντείπη* είναι άρα, έ'ργον άξιό-

λογον και θα ήτο πάντως άξιολογώτερον, εάν ήτο περιβεβλημένον την προσήκου-

σαν και τή επιστήμη μόνην άρμόζουσαν έπίσημον γλωσσικήν περιβολήν. 

Τα μνημονευθέντα δύο εκτενή συγγράμματα όμοΰ μετ' άλλου έν τω με

ταξύ χρόνω εκδοθέντος τρίτου έ'ργου, δπερ επιγράφεται «Ή μελέτη τών ελληνι

κών ανθρωπιστικών γραμμάτων» * και άφορα, καθά και ή επιγραφή μαρτυρεί, είς 

τήν άξίαν τών ελληνικών γραμμάτων και τήν μεγάλην αυτών έπίδρασιν επί την 

παιδείαν και τον καθόλου πολιτισμον—τα τρία ταΰτα έ'ργα έχουσι πολλά κοινά 

*) Εξεδόθη τ φ Ιτει 1937' δευτέρα εκδοσις έγένετο τ φ 1964. 
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γνωρίσματα επιτρέποντα ήμΐν να διαγνώσωμεν τα όρια και οιονεί το μεταίχμιον 

δύο μεγάλων περιόδων, εις ας δύναται καθ' ημάς να διακριθή ή μακρά και ακα

ταπόνητος επιστημονική σταδιοδρομία του Κωνσταντίνου Γεωργούλη. 

Κατά τήν πρώτην περίοδον υφίσταται εκείνος την ροπήν και έξάρτησιν έκ 

της ξένης (της άπό τών σπουδών) διανοήσεως, έξάρτησιν εντόνως έμφαινομένην 

και άποκαλυπτομένην εις τε άλλα καί μάλιστα εις τήν περισσήν άσάφειαν και εν 

πολλοίς μέχρι σκοτεινότητος έξικνουμένην στρυφνότητα' της περιόδου ταύτης 

φραστικον ιδίωμα είναι το δημώδες. Κατά δε τήν δευτέραν περίοδον ό συγγρα

φεύς απολύεται κατά μικρόν της εξαρτήσεως' διανοείται διαυγέστερον καί ούτως 

ειπείν έλληνοπρεπέστερον, γίνεται δε γράφων όσημέραι σαφέστερος καί γλώσσαν 

μεταχειρίζεται, συνήθως καί κατά κανόνα, ουχί τήν δημοτικήν άλλα τήν καθα-

ρεύουσαν, ην άεί μάλλον προθύμως καλλιεργεί καί φιλοτίμως καλλωπίζει* ό πα

ραβάλλων τήν γλώσσαν εκείνου τήν προ εϊκοσιν ετών προς τήν τών τελευταίων 

ετών θα εδρη άναμφιλέκτως ουσιώδη διαφοράν. 

Καί νυν διαπορούμενός τις ευλόγως θα ερώτηση, εις τι άρά γε οφείλεται ή 

τοιαύτη μεταβολή ή τήν πορείαν μεταστρέψασα τόσον σεμνού καί ευφυούς ανδρός. 

'Ημείς γε άδιστάκτως άπαντώντες θα εΐπωμεν δτι διττά είναι της μεταβολής τα 

α'ίτια, ένθεν μεν ή τή ηλικία συμπαρομαρτούσα ώριμότης, μεθ' ής έκαστος καθα-

ρώτερον διαβλέπει καί κρίνει τα συμβαίνοντα, έ'νθεν δε μάλιστα ή εμπειρία της 

σκληράς καί τραγικής του έθνους ημών περιπέτειας, Έδοκίμασε δηλαδή καί εκεί

νος, δπως πάντες οι καλοί "Ελληνες τήν πικρίαν καί τήν φρίκην της βαρβάρου 

κατοχής καί τήν έπακολουθήσασαν μυσαράν αγριότητα τών ελληνοφώνων προδο

τ ώ ν είδε δε ιδίοις ομμ,ασιν εν τώ Βαρβακείω το άποτρόπαιον θέαμα ανθρώπων 

άπηγχονισμένων υπό τών επάρατων έαμιτών. Καί έφριξε τότε καί κατεσπαράχθη 

υπό της οδύνης ή λεπτή καί ευαίσθητος καρδία του φιλανθρωποτάτου ανδρός. Καί 

εν τώ μέσω της φρίκης εκείνης καί της αμύθητου συντριβής ανεζήτησε τάς ρίζας 

τών δεινών καί ευθύς άνελογίσθη, δτι οι κακούργοι καί τά έ'ργα αυτών ήσαν ό ώρι

μος καί πικρός καρπός της δυσωνύμου «έχπαιδευτικής μεταρρύθμησης» καί τών 

άρχηγετών αυτής, προς ους άλλοτε εκείνος εν χρόνοις νεανικοις αθώος καί από 

αγαθής προαιρέσεως συνησθάνετο συμπάθειαν. Συνεκλονήθη τότε καί συνεταράχθη 

ριζηδον ή ευγενής καί φιλόπατρις ψυχή* τότε δή τότε ραγδαία επήλθε καί 

βιαία ή μεταβολή, ως επιστροφή του Παύλου πορευομένου εις Δαμασκόν. 

Κατά ταΰτα ή αρχή της δευτέρας περιόδου, ήτις είναι καί ή μακροτέρα, 

γόνιμος καί αξιολογότατη, πρέπει να τεθή πιθανώς περί το έτος 1945, έργω δ' 

έξεδηλώθη τώ 1949, οπότε εξεδόθη το φιλολογικον περιοδικον «Πλάτων», οδ 

κυριώτατος ιδρυτής καί θερμότατος εμψυχωτής έγένετο ό Γεωργούλης. Πάντως 

τους τόμους του περιοδικού τούτου, όπερ έκτοτε άδιατάρακτον καί εύδόκιμον συ

νεχίζει τήν έαυτου πορείαν, κοσμοΰσι καί λαμπρύνουσι περισπούδαστοι καί πρω

τότυποι φιλολογικαί πραγματεΐαι εκείνου. Μή δυνάμενοι να άπαριθμήσωμεν ταύ

τας ενταύθα καθ' έκάστας, ως καί τάς πολυαρίθμους άλλας τάς έν έτέροις περιο

δικούς κατακεχωρισμένας, τοσούτο μόνον παρατηροΰμεν, δτι εύκταΐον θα ήτο 
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πασαι ή τουλάχιστον οι κυριώταται αυτών νά συλλεχθώσι καΐ συνεκδοθώσιν, ώστε 

να καταστώσιν ευπρόσιτοι. 

'Αρχήν, ώς εϊρηται, των σπουδών αύτου έποιήσατο ό Γεωργούλης την φι-

λολογίαν και εις ταύτην έπιζήλως άφωσιώθη. 'Αλλ' ό έμβαθύνων εις τήν γλώσ-

σαν και τον βίον τών αρχαίων Ελλήνων προάγεται αυτομάτως εις τήν γνώσιν 

και τον θαυμασμον της κατ' εξοχήν πνευματικής αυτών ενεργείας, οϊα είναι ή 

φιλοσοφία. Ουδέν άρα το παράδοξον δτι ή ευρεία και ερευνητική διάνοια του νεα

ρού τότε φιλολόγου εστράφη πρωΐμως ουχί όλιγώτερον εις τήν φιλοσοφίαν ή τήν 

φιλολογίαν. Και πράγματι ό αληθινός καΐ άξιος φιλόλογος είναι ευλογον να μετα

πήδηση εις τήν φιλοσοφίαν, ώς είναι αφ' ετέρου αδύνατον να άναδειχθή τις δόκι

μος και γνήσιος φιλόσοφος, αν μή πρότερον εύδοκίμως φιλολογήση. 

Ούτω πως καθίσταται ευληπτον διατί παρά τω Γεωργούλη φιλολογία και 

φιλοσοφία παρίστανται τρόπον τινά ώς συμφυή και άδελφά, ένδομύχως συνημμένα 

καΐ εις άρρηκτον ενότητα συνεζευγμένα. Και ήσχολήθη μεν ούτος περί πάντας 

τους κλάδους της φιλοσοφίας, άλλ' ιδία ένέκυψεν εις τήν ίστορίαν αυτής έν τη 

βαθμιαίοι και μακραίωνι αναπτύξει σκοπούμενης, τουτέστιν εις τε τήν άρχαίαν 

και τήν νεωτέραν και τήν σύγχρονον φιλοσοφίαν. ~Ητο δ* ευλογον να ένδιατρίψη 

έπιμελέστερον και προθυμότερον εις τήν πάτριον φιλοσοφίαν, τήν αρχήν και ρίζαν 

της μετέπειτα διανοήσεως. Τους αρχαίους ημών φιλοσόφους προσητένισεν ό επι

φανής φιλόλογος κατά τον οίκεϊον και προσήκοντα τρόπον προσεΐδε δηλαδή εκεί

νους αμέσως και κατ' ευθείαν, δια καθαρών και γυμνών οφθαλμών, άνευ χρήσεως 

κεχρωσμένων ξένων διόπτρων και άνευ υποβολής εις αυτούς μεταγενεστέρων δο

ξασιών. Έ κ τών φιλοσόφων τρεις κατ' εξοχήν έφείλκυσαν τήν προσοχήν του 

Γεωργούλη, ό Ηράκλειτος, ό Πλάτων και ο 'Αριστοτέλης, ών τάς θεωρίας άκρι-

βέστερον διηρεύνησε και μετά σαφήνειας διετύπωσεν *. Ή δε τοιαύτη προτίμησις 

και 'ιδιαιτέρα στοργή προς τους μεγάλους της αρχαιότητος ιδεολόγους δεν είναι 

τυχαία αλλ' αναγκαία, σύμφωνος προς τήν πνευματικήν του ερευνητού σύστασιν 

και τον χαρακτήρα. 'Από φύσεως δηλαδή ό Γεωργούλης ορμών προς τα υψηλά 

και αναζητών τα ορθά και γενναία ήτο έπόμενον να συναισθανθή εξ αρχής συμ-

πάθειαν προς τήν ίδεολογίαν και άποστροφήν προς τον ύλισμόν. 

Έπιλαμβανόμενος τής φιλοσοφίας του 'Ηρακλείτου πραγματεύεται ό συγ

γραφεύς περί τών έργων αύτου και του λογοτεχνικού τούτων ΰφους του λεγομέ

νου «αφοριστικού ΰφους»* είτα δε παραθέτει τα περισωθέντα αποσπάσματα και ερ

μηνεύει αυτά* έν συνεχεία επισκοπεί τα καθ' εκαστον τής φιλοσοφίας ταύτης κύ

ρια μέρη, οία είναι ό Λόγος και ή ένότης τών αντιθέσεων, το φαινόμενον του πο

λέμου και ό θεός, προς δ' ετι ή ροή τών αισθητών και ή περί μεγάλου ένιαυτοΰ 

θεωρία και τέλος αϊ φυσικαί και αϊ άνθρωπολογικαί δοξασίαι" έν κατακλείδι δει-

* Καί τών τριών τούτων φιλοσόφων έφιλοτέχνησε διεξοδικάς πραγματείας, ας ευρίσκει 
τις έν τω έγκυκλοπαιδικώ Λεξικώ "Ηλιος. 
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κνύει την ϊσχυράν έπίδρασιν, ην έ'σχεν ό Έφέσιος φιλόσοφος επί τους μετέπειτα 

"Ελληνας και τους νεωτέρους χρόνους *. Επανερχόμενος δε και αύθις εις το αυτό 

θέμα εξετάζει και πάλιν πολλά των αποσπασμάτων εκείνων, περί ών κρατεί αμ

φιλογία εν τη ερμηνεία καΐ πειράται μετά πολλής άγχινοίας να επιχύση φώς δια 

παραθέσεως οικείων χωρίων πεζογράφων και ποιητών **. 

Θαυμάζει ευλόγως ό συγγραφεύς την υπό του 'Ηρακλείτου είσαχθεΐσαν εις 

την φιλοσοφίαν εννοιαν του Λόγου, δστις υπάρχων αιώνιος δημιουργεί την τάξιν 

του κόσμου και ως καθολική ένότης συνάπτει τα κατά τα φαινόμενα αντίθετα 

στοιχεία εις αφανή άρμονίαν του Λόγου εκείνου μετέχοντες οί άνθρωποι δυνά

μεθα να νοήσωμεν τά δντα. Προσφυώς λοιπόν λέγεται βτι ό 'Ηράκλειτος διηύρυνε 

τους ορίζοντας της έρεύνης και απεκάλυψε νέας περιοχάς του πνευματικού βίου, 

διό και δικαίως καταλέγεται εις τάς ύπερφυεΐς διανοίας, αιτινες προεβίβασαν τήν 

σκέψιν και προωδοποίησαν τον νεώτερον πνευματικόν κόσμον. Ένταΰθα δη πα-

ρατηροΰμεν οτι εν ούδεμιςί άλλη τών πολλών αύτοΰ πραγματειών εμφανίζει ό 

Γεωργούλης έκδηλότερον τήν κριτικήν του όξυδέρκειαν και τήν έρμηνευτικήν δε

ξιότητα. 

Και της πλατωνικής φιλοσοφίας παρέχει ούχ ήττον άξιόλογον πραγματείαν. 

Έ ν ταύτη μετά εκτενή εκθεσιν του βίου καί τών συγγραμμάτων του Πλάτωνος 

γίνεται λόγος περί του υπ' αύτοϋ χρησιμοποιηθέντος διαλόγου, ως καί τών μύ

θων έπειτα δε μετά είσαγωγικάς παρατηρήσεις περί τής φιλοσοφίας καί τής με

θόδου αυτής ερευνάται ακριβώς ή διαλεκτική καί εξετάζονται αϊ πέντε φάσεις αυ

τής. Ακολουθών δε ό συγγραφεύς τήν υπό τής νεωτέρας φιλοσοφίας έφαρμοζομένην 

συστηματικήν διάταξιν τής διαλεκτικής χωρεί εις τήν άνάλυσιν τών μελών αυ

τής, τήν λογικήν δηλονότι καί τήν γνωσιολογίαν. καί τήν μεταφυσικήν, ή, άλλως 

ειπείν, διαλαμβάνει περί τών λογικών καί γνωσιολογικών καί οντολογικών ερευνών 

του φιλοσόφου. 

Αϊ λογικοί έρευναι περιλαμβάνουσι τήν θεμελίωσιν τής Λογικής επί τών 

γενικωτάτων νόμων τής διανοήσεως, τήν λεκτικήν πρότασιν καί τήν λογικήν κρί

σιν, ετι δε τας λογικάς εννοίας καί τάς πλατωνικας ιδέας, ως καί τάς λειτουρ

γίας τής λογικής κρίσεως καί τήν έν τοις πλατωνικοΐς διαλόγοις συλλογιστικήν 

μέθοδον καί τέλος τήν περί λογικής διαιρέσεως πλατωνικήν διδασκαλίαν, τήν μέ-

θοδον τοϋ καταρτισμού τών ορισμών καί τήν μέθοδον τής αποδείξεως. Αι δε γνω

σιολογικοί πάλιν έρευναι περιλαμβάνουσι τον γενικον χαρακτήρα καί τα θέματα 

τής πλατωνικής γνωσιολογίας, ένθα εκτίθενται τα είδη τής γνώσεως, τουτέστιν ή 

αϊσθησις καί ή δόξα, ή διάνοια καί ή νόησις, ην συμπληροΐ ή ένόρασις* αύτη πα

ρέχει ήμΐν τήν άμεσον θέαν τής αληθείας, ενώ άνυψοι είς το «άνυπόθετον» καί 

αποκαλύπτει τήν σφαΐραν τής ιδεώδους υπάρξεως. Ωσαύτως είς τάς γνωσιολογι-

κάς έρευνας ανήκει ή θαυμάσια εϊκών του σπηλαίου, ως καί αϊ πηγαί καί μέθοδοι 

* "Ενθ. άνωτ. τόμ. Θ', σελ. 317 εξ. 
** «Πλάτων», έτος 1965, σελ. 274 εξ. πβλ. καί 1962 σ. 445 εξ. 
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-της γνώσεως, ετι δε ή ψυχολογική προπαρασκευή της μαθήσεως (απορία καΐ 

ΐίρως) και τέλος ή περί αληθείας διδασκαλία του Πλάτωνος. 

ΑΙ δέ οντολογικαί έ'ρευναι περιλαμβάνουσι τα υπό του αύτοΰ φιλοσόφου τε

θέντα οντολογικά προβλήματα και δή και το πρόβλημα των κατηγοριών, προς δ'έ-

τι τήν περιώνυμον θεωρίαν τήν περί Ιδεών. Τάς ιδέας θεωρεί ορθώς ό συγγρα

φεύς ως άντικειμενικήν υπαρξιν έχουσας άληθινάς ουσίας, εύ δέ και καλώς ποιών 

^ωρεΐ εις σύντομον παραβολήν και σύγκρισιν της πλατωνικής περί ιδεών θεωρίας 

προς άλλα φιλοσοφικά συστήματα, αρχαία και νεώτερα. Εις τάς αύτας όντολογι-

κάς έρευνας ανήκει ή περί ολης θεωρία και ή περί χρόνου διδασκαλία του Πλά

τωνος, ως και ή κοσμολογία και ανθρωπολογία και ψυχολογία αύτου. Έ ν ιδίοις 

-δέ μικροΐς κεφαλαίοις εξετάζεται ό Πλάτων ως επιστήμων και ως άναμορφωτής 

του πολιτικού και ήθικοΰ βίου, παιδευτής άμα και καλλιτέχνης *. 

Έ ν τη εκθέσει της πλατωνικής διαλεκτικής και τών άλλων μερών του φι-

λοσοφήματος στοιχεί ό συγγραφεύς εις τήν παρά πολλοίς τών νεωτέρων κρατού

σαν διάταξιν. Ά ν αυτή είναι και ή βέλτιστη, δέν έξετάζομεν ενταύθα. Ήμεΐς γε 

παραδεχόμεθα άλλην και δή και τοιαύτην, καθ' ην ή ιδέα του άγαθου, έπί παρα

δείγματος, αναπτύσσεται εύρύτατον ένθα ό λόγος περί 'Ιδεών, αϊ δέ πολιτικαί και 

παιδαγωγικαί θεωρίαι υπάγονται πρεπωδέστερον εις 'ίδιον κεφάλαιον, τήν Ήθικήν. 

Άλλα παρά τινας μικράς άντιλογίας, αϊτινες θα ήτο ίσως δυνατόν να προενεχθώσιν 

ώς προς τάς λεπτομέρειας, ουδείς δύναται να αμφισβήτηση δτι ή περί ής ό λό

γος πραγματεία έφιλοτεχνήθη άριστα και επιμελέστατα έπί τη βάσει τών πηγών 

και μετ ακριβούς γνώσεως της οικείας βιβλιογραφίας' διό και είναι αξιόλογος και 

χρησιμωτάτΐ? ώς κατάλληλος οδηγός είς τους έφιεμένους να είσχωρήσωσιν εις τάς 

ύψηλάς θεωρίας του θείου φιλοσόφου. 

Ουδείς τών μεγάλων φιλοσόφων έπεσπάσατο τοσούτον τήν προσοχήν και 

τον θαυμασμον του Γεωργούλη, δσον ό δαιμόνιος Σταγιρίτης. Περί εκείνον φαί

νεται δτι ήσχολεΐτο πάντοτε εξ αρχής, μετά διαλειμμάτων μέν τίνων άλλα δια 

παντός του βίου* είς έκεϊνον άνεφέρετο, ώς εΐδομεν, εν τών πρώτων του έργων, 

εις εκείνον δέ άφορα και το τελευταΐον είδικον σύγγραμμα, δπερ εξεδόθη τω 

1962 και επιγράφεται «'Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης». 

Τήν άτίμητον άξίαν της αριστοτελικής φιλοσοφίας και τήν ίσχυράν έπί τους 

μετέπειτα χρόνους έπίδρασιν αυτής εύστόχως δεικνύει ό συγγραφεύς έν τω Προ-

λόγω. 'Ενταύθα παρατηρείται οτι ό 'Αριστοτέλης έγένετο εις τών μεγάλων προ

δρόμων και θεμελιωτών της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και επιστήμης, καθηγεμών 

αυτός και διδάσκαλος συμπάσης της άνθρωπότητος. Και αληθώς ή ευρεία εκείνου 

διάνοια είσέδυ βαθύτατα εις πάντα τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα και 

προέβαλε νέα προβλήματα και υπέδειξε λύσεις, αϊτινες και μέχρι σήμερον τυγχά-

νουσι πολλής προσοχής. Διό και ή αριστοτελική φιλοσοφία επονομάζεται «αιωνία 

* Τα κατά τήν ήθικήν και πολιτικήν φιλοσοφίαν του Πλάτωνος εκτίθενται βραχύτερον, 
-διότι περί τούτων διέλαβεν ό συγγραφεύς έκτενέστερον έν τω τόμω «Ελλάς» τών του 'Εγ
κυκλοπαιδικού Λεξικού «"Ηλιος»ι 
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φιλοσοφία» (philosophia perennis) και σπουδάζεται επιμελώς εν πάσαις ταΐς πε-

πολιτισμέναις χώραις. Πολυάριθμοι είναι οί «αριστοτελικοί», οι έγκύπτοντες εΐ» 

δικώτερον εις τάς θεωρίας του μεγάλου φιλοσόφου και δεικνύοντες την πολύτιμον 

αυτών άξίαν καί ην αύται έ'χουσι σχέσιν και ροπήν προς την σύγχρονον ήμΐν φι-

λοσοφίαν. Καί 'ίνα φανερωθή ή αμύθητος έπίδρασις της αριστοτελικής φιλοσο

φίας, άρκεΐ να ύπομνησθή μόνον δτι ή περί ζωτικής αρχής (vitalismus) θεωρία 

τής βιολογίας ουδέν άλλο είναι ή άνακαίνισις τής περί ζωής αντιλήψεως του Ά ρ ι -

στοτέλους, ό δε υπό τούτου εισαχθείς δρος «εντελέχεια* πρυτανεύει τών νεωτέ

ρων βιολογικών θεωριών. Εκείνος εδίδαξεν δτι ό χρόνος είναι διάστασις τής κι

νήσεως καί δτι ό τόπος δεν είναι κενόν διάστημα* εκείνου πρώτου είναι το δί

δαγμα δτι εσωτερική κρατεί σχέσις καί ενδόμυχος συνάφεια τόπου καί χρόνου 

καί δτι τής κοσμικής όλότητος δεσπόζει ή ενέργεια. Ουδέν άρα το παράδοξον δτι 

πολλαί θεωρίαι θαυμαζόμεναι καί υπό πολλών ύπολαμβανόμεναι ως νεώτερα τής 

επιστήμης επιτεύγματα άνομολογεΐται υπό τών επαϊόντων δτι έ'χουσι ρίζαν καί αρ

χήν άριστοτελικήν* ουκ όλίγαι θεωρίαι φιλοσόφων καί ερευνητών συνάπτονταν 

προς τάς του "Αριστοτέλους. Άλλα πώς ήτο δυνατόν να συμβή άλλως, άφοΰ ή 

έταστική καί ύπερφυής διάνοια εκείνου έθραυσε τα κοινά μέτρα καί υπερέβη τα 

δρια τής συνήθους αντιλήψεως, προτρέχουσα δέ τών εαυτής χρόνων ήδυνήθη να 

εισχώρηση εις αληθείας, ας άλλοι μόλις μετά πολλούς αιώνας κατώρθωσαν να 

νοήσωσι ; 

Τα κεφάλαια του βιβλίου διαδέχονται άλληλα κατά λογικήν άκολουθίαν καί 

εν συμμέτρω έκαστον έκτάσει εν τω τέλει δ' εκάστου παρατίθεται ή οικεία βι

βλιογραφία. Έ ν τω πρώτω εκτίθεται διεξοδικώς ή βιβλιογραφία τοϋ 'Αριστοτέλους 

καί διαγράφεται ό χαρακτήρ αύτοΰ, γίνεται δ' εκτενής λόγος περί τών συγγραμμά

των του φιλοσόφου. Έπεται συστηματική έπισκόπησις τής αριστοτελικής φιλο

σοφίας, έ'νθα προς άλλοις εξετάζεται ή έννοια τής φιλοσοφίας καί ή μέθοδος αυ

τής, το ύποκείμενον τής επιστήμης καί τα είδη αυτής. 'Ακολούθως δέ ύποτυπου-

ται ή Γνωσιολογία ή διερευνώσα τάς εννοίας τής γνώσεως καί τής αληθείας, έτι-

δέ το κΰρος καί τάς πηγάς τής γνώσεως. Μέρος τής γνωσιολογίας είναι ή Λο

γική περιλαμβάνουσα ένθεν μέν τήν διαλεκτικήν τήν διδάσκουσαν τήν όρθήν χρή-

σιν του διαλόγου καί τήν αποφυγήν αντιφάσεων, ένθεν δέ τήν κυρίως λογικήν 

(τήν <τάναλυτικήν»), ένθα αναπτύσσεται ή περιώνυμος περί τών «κατηγοριών» 

αριστοτελική θεωρία. Είναι γνωστόν δτι ή λεγομένη Λογική, προϊόν καί απαύγα

σμα ιδία τών «'Αναλυτικών» του 'Αριστοτέλους, είναι επιστήμη, ην ό δαιμόνιος 

νους του Σταγιρίτου ου μόνον ίδρυσεν αλλ' δπερ θαυμαστόν, καί έτελείωσεν άμα 

επί τοσούτον, ώστε να όμολογή ό πολύς Κάντιος δτι έν τή περιοχή τής Λογι

κής ουδεμία έγένετο μέχρι τών ημερών αύτοΰ πρόοδος. 

Πυρήν παντός φιλοσοφήματος καί δή καί του αριστοτελικού είναι ή 'Οντο

λογία ή συνήθως λεγομένη «Μεταφυσική» ή υπό του Σταγιρίτου ιδρυθείσα καί 

ονομαζόμενη υπ' αύτοΰ «Πρώτη φιλοσοφία». Αΰτη δή είναι το θέμα του τρίτου 

κεφαλαίου. Ένταΰθα εξετάζεται το πρόβλημα τής ουσίας, ώς καί αί εννοιαι του 

είδους καί τής βλης, τής δυνάμεως καί τής ενεργείας. Είδος είναι κατά βάθος. 
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αύτή ή 'Ιδέα ή αί Ίδέαι του Πλάτωνος, καταβιβασθεΐσαι δμως εκ του ύπερουρα-

νίου πεδίου εις τόνδε τον κόσμον, τον αίσθητόν. Το είδος ενυπάρχει εν τοις πρά-

γμασιν ώς ή ουσία αυτών, είναι νοητον μόνον καί πορίζει εις εκείνα ενότητα καΐ 

ένέργειαν. 

Παρά το άμετάβλητον και ένεργητικον είδος τίθεται ώς δευτέρα αρχή ή 

μεταβλητή καί παθητική ύλη προς ζήτησιν της εν τω κόσμω μεταβολής* εκείνο 

δίδει μορφήν εις τήν ΰλην καί παράγει τα καθέκαστον οντά. Ή μεν υλη είναι 

δύναμις ή «δυνάμει ον», πράγμα δηλαδή έπιδεκτικον αναπτύξεως, το δε εϊδος 

ενυπάρχει εν εκείνη ώς ενέργεια, ήτις έξικομένη εις τήν άκραν άνάπτυξιν αποτε

λεί τήν «έντελέχειαν», ήτοι τήν ύψίστην του αντικειμένου τελειότητα. "Υλη κα

θαρά, άμοιρος δηλονότι παντός είδους, είναι πράγματι ανύπαρκτος, υπάρχει δε 

μόνον ώς πλάβτμα της αφαιρετικής νοήσεως. Είδος δε καθαρον καί ξένον πάσης 

ύλικότητος καί δυναμικότητος, είναι αρχή ακίνητος καί αμετάβλητος, πηγή πά

σης ενεργείας καί κινήσεως, υπέρ τόπον καί χρόνον υπάρχουσα. Τοιαύτη αρχή 

πρώτη είναι ό θεός, καθαρά αλήθεια καί ζωή άριστη καί άΐδιος, νόησις καθαρά 

μόνον έαυτήν νοούσα («νόησις νοήσεως»), το ΰψιστον αγαθόν καί το άμύθητον 

κάλλος, προς δ πάντα όρμώσι καί φέρονται ώς προς έρώμενον. Εις τήν έρώτησιν, 

αν ό 'Αριστοτέλης παρεδέχετο πρόνοιαν ή ουχί, ό συγγραφεύς καλώς ποιών καί 

τω Brentano συμφερόμενος αποκλίνει εις άπόκρισιν καταφατικήν. 

Μετά τήν μεταφυσικήν εκτίθενται ή φυσική καί ή μαθηματική, ή βιολογία 

καί ή ψυχολογία, ή ηθική καί ή πολιτική φιλοσοφία του Σταγιρίτου. Έ ν πάσι 

τούτοις γίνεται, δπου δει, σύγκρισις των νεωτέρων θεωριών προς τας του ημετέ

ρου φιλοσόφου. 'Εν ιδίοις δε κεφαλαίοις ύποτυποΰται ή ποιητική καί ή ρητορική 

του 'Αριστοτέλους καί διαγράφεται ή γενετική έξέλιξις της φιλοσοφίας αύτοΰ, 

ετι δε ή ιστορία της αριστοτελικής φιλοσοφίας' δεικνύεται πώς αυτή έπέδρασεν 

έπί Θωμαν τον Άκυνάτην καί τους Έλληνας πατέρας της εκκλησίας καί ύστερον 

έπί τον Γαλιλαιον καί τον Βάκωνα, πώς δ' επιδρά καί σήμερον άνακαινισθεϊσα 

έν τω Νεοθωμισμώ. Ενταύθα εκφράζεται ευλογον καί εντονον παράπονον, δπερ 

δεν πρέπει να μείνη άπαρατήρητον : «οί έντή χώρα μας, λέγει, σήμερον φιλοσο-

φοΰντες διανοούμενοι, εύρίσκοντες πολύ εύκολωτέραν τήν εκ του εξωτερικού είσ-

αγωγήν φιλοσοφικών ιδεών, απαξιούν να κύψουν με εύλάβειαν είς τα κείμενα, 

άτινα μας έκληροδότησεν ό 'Αριστοτέλης καί οί άλλοι Έλληνες σοφοί καί έπί 

τών οποίων έβασίσθησαν, δια να διατυπώσουν τάς ίδικάς των θεωρίας οί ξένοι 

νεώτεροι στοχασταί, τους οποίους δεν θά έπρεπε να θαυμάζουν τόσον μονομερώς 

καί άκρίτως οί νεώτεροι Έλληνες» *. Καί αληθώς ή αρχαία ημών φιλοσοφία καί 

κατ' εξοχήν ή πλατωνική, λαμβανομένη έν ευρύτερα έννοια καί περιλαμβάνουσα 

Πλάτωνα καί 'Αριστοτέλη καί Πλωτΐνον, είναι ή μόνη καί αληθής φιλοσοφία, 

ήτις θά έκτρέφη καί θα ζωογονή είς τον αεί χρόνον τήν άνθρωπίνην διανόησιν. 

Διό καί ημείς οί νεώτεροι Έλληνες, ήμεις πρώτιστα καί μάλιστα, οφείλομεν επι

μελώς καί φιλοστόργως, νυκτός τε καί ημέρας, να σπουδάζωμεν τα αθάνατα τών 

* Αύτ. σελ. 413. 
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προγόνων κειμήλια και να άντλώμεν εξ εκείνων αμέσως τα διαυγή της θεσπέσιας 

και ανέφικτου σοφίας νάματα. 

Τέλος εν βραχεί κεφαλαίω εξαίρεται ή άξια τών αριστοτελικών σπουδών 

και δηλοΰται πόσον σπουδαία είναι ή μελέτη τών συγγραμμάτων του 'Αριστοτέ

λους και πόσον συντελεστική εις τήν κατανόησιν τών προβλημάτων, άτινα καί σή

μερον άπασχολουσι τάς έπιστήμας και τήν φιλοσοφίαν. Προσφυέστατα δε καί 

κάλλιστα παρατηρείται δτι άνευ της συμβολής καί επιδράσεως του Πλάτωνος καί 

του 'Αριστοτέλους οΰτε ή νεωτέρα διανόησις θα διεμορφοΰτο καί θα έξειλίσσετο 

καθ' δν τρόπον έξειλίχθη, οΰτε καί αύται αϊ φυσικαί έπιστήμαι θα έλάμβανον ην 

^χουσι σήμερον μεγάλην έπίδοσιν. «Τοιαύτης αξίας καί σημασίας είναι ή πνευ

ματική μας κληρονομιά καί ιδού διατί ή Ελλάς κατέχει, κατά γενικήν άλλως τε 

όμολογίαν, τήν πνευματικήν ήγεσίαν της άνθρωπότητος» *. 

Δεν δυνάμεθα ενταύθα να είσέλθωμεν εις λεπτομέρειας καί άναλύσωμεν 

άκριβέστερον το περιεχόμενον του περί οδ ό λόγος βιβλίου, άλλα τούτο μόνον 

παρατηροΰμεν, δτι καί αυτό, μάλιστα δ' αυτό, είναι ό άγλαος καρπός μακροχρο

νίων σπουδών τών αριστοτελικών συγγραμμάτων καί προσέτι επιμελούς παρα

κολουθήσεως της ξένης βιβλιογραφίας. Το έργον είναι μεν πως συνοπτικον (μή 

έκτεινόμενον εις λεπτομέρειας του συστήματος), αλλ' είναι ούτω δεξιώς συντετα-

γμένον, ώστε να παρέχη άδράν καί άπηρτισμένην εικόνα τών θεωριών του βαθυ-

γνώμονος φιλοσόφου. Γενικώς δ* ειπείν είναι έξαίρετον καί λαμπρον έπιστημονι-

κον επίτευγμα καί αξιόλογος συμβολή εις τάς άριστοτελικάς σπουδάς' πλουτίζει 

τήν πενιχράν παρ' ήμΐν φιλόλογον καί φιλόσοφον γραμματείαν καί αυτό τούτο 

τίμα τήν έλληνικήν έπιστήμην. 

"Ο παρακολουθών τον δόλιχον της μακράς επιστημονικής σταδιοδρομίας του 

Κ. Γεωργούλη καί λαμβάνων προ οφθαλμών τά παντοία καί πολυάριθμα πονή

ματα αύτοΰ θα όμολογήση δτι το πάντων άριστον καί τελειότατον εκ τών αυ

στηρώς φιλοσοφικών έ'ργων, είναι το τελευταΐον, ό «Αριστοτέλης», Οπως, κατά 

περίεργον συγκυρίαν, καί του άοιδίμου Θ. Βορέα τελειότατον τών έργων είναι 

το τελευταΐον, ή 'Ηθική. 

Έγκύψας εκείνος κατά τά είρημένα εκ νεότητος εις τήν μελέτην τών αρι

στοτελικών συγγραμμάτων έφάνη πρωίμως δτι έμελλε να άποβή εις τών δοκί

μων «αριστοτελικών». "Ηδη τώ 1939 άνήγγειλεν ως προσεχή τήν εκδοσιν τών 

Φυσικών του 'Αριστοτέλους μετά εισαγωγής καί κειμένου, ερμηνείας καί σημειώ

σεων. 'Αλλ' άλλαι τότε παρεμπεσουσαι εν τω μεταξύ έπιστημονικαί άσχολίαι 

παρεκώλυσαν τον συγγραφέα καί δεν επέτρεψαν της υποσχέσεως τήν έκτέλεσιν. 

Πολλώ δε ύστερον καί δή καί προ τεσσάρων ετών, τυχών πρόσφορου ευκαιρίας, 

έπανήλθεν εις το παλαιον προσφιλές σχέδιον καί έπελάβετο της εργασίας προς 

εκδοσιν τών Φυσικών ήρξατο λοιπόν εκ νέου έπεξεργαζόμενος το άριστοτελικον 

κείμενον καί άντιβάλλων φωτοτυπίας διαφόρων κωδίκων ούτω δ' ένδελεχώς καί 

* Αύτ. σελ. 416. 
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άόκνως, παρά το επισφαλές της υγιείας, έργαζόμενον εκείνον εξαίφνης έπελθών 

κατέλαβεν ό θάνατος, 

Ή σκληρά και αδυσώπητος μοίρα δεινήν και άνυπολόγιστον έζημίωσε την 

έπιστήμην ζημίαν* διέκοψε την συμπλήρωσιν επί επιστημονικών πραγματειών και 

έματαίωσεν άρίστην έ'κδοσιν συγγράμματος αριστοτελικού. Αέγομεν τοΰτο, διότι 

οι γινώσκοντες του ανδρός την κριτικήν οξύνοιαν και την άρτίαν καθόλου φιλολο-

γικήν κατάρτισιν, ώς και την περί τά αριστοτελικά ζητήματα σπανίαν τριβήν και 

^μπειρίαν, ήδύναντο ασφαλώς να προείπωσι του παρασκευαζομένου έργου την τε

λειότητα. Άλλα ποσάκις πόσα δέν διαλύει ό θάνατος γλυκύτατα δνειρα και πό

σους δεν συντρίβει καΐ μάταιοι υψηλούς καΐ ευγενείς σκοπούς ; ! Μετ' ευλόγου 

πικρίας δυνάμεθα να κακίσωμεν την μοΐραν, ήτις υπήρξε τω Γεωργούλη ύπερά-

γαν δυσμενής και άδικος* έπεδαψίλευσε μεν δώρα ευφυΐας καΐ σοφίας εξαίρετα, 

άλλ' έδείχθη σφόδρα φειδωλή εις την παροχήν ών καΐ εκείνος ήξιουτο του βίου 

αγαθών. Αυτομάτως δέ τις και άλγεινώς φέρεται εις την σκέψιν δτι ενίοτε φαί

νεται ατυχώς να άληθεύη το λεχθέν : «τύχη τά θνητών, ούκ ευβουλία». 

Παραλλήλως προς τήν άρχαίαν έθεράπευσεν ο Γεωργούλης ουδέν ήττον δα-

ψιλώς καί εύδοκίμως καί τήν μετέπειτα φιλοσοφίαν, λέγω τήν τε μέσην και τήν 

νεωτέραν καί τήν σύγχρονον. Εις πάσας ταύτας τάς μεγάλας χρονικάς περιόδους 

της φιλοσοφίας επεκτείνεται ή άπασχόλησις καί συγγραφική ενέργεια του ακαμά

του μελετητου και ερευνητού. Οΰτω διέλαβε μάλλον ή ήττον εκτενώς περί φιλοσό

φων διαφόρων περιόδων, οίον του Αυγουστίνου καί Γρηγορίου του Νύσσης, του 

Βάκωνος καί του Καρτεσίου, του Κάντιου καί του Φιχτίου καί άλλων *. Εις τήν 

σύγχρονον φιλοσοφίαν αναφέρονται δύο αξιόλογα εκείνου βιβλία, πρό τίνων ετών 

εκδοθέντα καί έπιγραφόμενα το μεν έτερον «Αϊ σύγχρονοι φιλοσοφικαί κατευθύν

σεις», σελ. 96 (1954), το δέ άλλο «'Απόψεις από τήν φιλοσοφίαν της εποχής 

μας», σελ. 108 (1956). 

Το πρώτον βιβλίον περιλαμβάνει τέσσαρα κεφάλαια πολλού διαφέροντος 

άξια. Το πρώτον τούτων έπιγραφόμενυν «Φιλοσοφία καί επιστήμη» άπτεται ου

σιωδών θεμάτων, εν οΐς προέχουσιν ή σχέσις τών επιστημών εκάστων προς τήν 

φιλοσοφίαν καί ή συμβολή αυτής εις τήν άπαλλαγήν τών επιστημών άπο τών 

προκαταλήψεων του υλισμού* προς δ' ετι ή έπίδρασις της φιλοσοφίας ένθεν μέν 

επί τήν μαθηματικήν έπιστήμην δια τών ερευνών του Husserl καί του Rüssel, 
«νθεν δέ επί τάς έπιστήμας του πνεύματος δια του Dilthey καί επί τήν βιολο-

γίαν δια τοϋ Drisch* τέλος δέ μνημονεύεται ή άπο τών φιλοσοφικών ερευνών έπί-

δρασις καί αφορμή προς άναγέννησιν τής θρησκευτικής πίστεως. 'Ενταύθα εξαί

ρεται ή σπουδή καί τάσις τής φιλοσοφίας, δπως μή άρκήται εις τά δεδομένα του 

βίου καί τής εμπειρίας άλλ' άνυψώται υπεράνω καί επέκεινα τής ζωής καί τής 

* Περί τών μεγάλων φιλοσόφων επραγματεύθη εν άρθροις τοϋ είρημένου εγκυκλοπαι
δικού Λεξικού. 
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ύπάρξεως, «έπέκεινα της ουσίας», «εις την ίδέαν του άγαθοΰ» κατά Πλάτωνα* 

Του δευτέρου κεφαλαίου ύποκείμενον είναι ή έπισκόπησις τών κατά τον 

20òv αιώνα γενομένων φιλοσοφικών ερευνών και μάλιστα της υπό του Husserl 

ιδρυθείσης Φαινομενολογίας. Δεικνύεται πώς εκείνος κατέληξεν εις συμπεράσματα 

παρεμφερή προς τα του Bergson, καθ' α μόνον ή ένόρασις, εν αντιθέσει προς την 

νόησιν, είναι δυνατόν να άγάγη ημάς εις το βάθος της ψυχολογικής ζωής καΐ της 

υπάρξεως, κατ' άκολουθίαν δε προς ευρεσιν τής αληθείας απαιτείται στροφή προς 

τα ένδον, επιστροφή δηλαδή εις τήν ιδίαν ημών συνείδησιν. Εντεύθεν δ' έπεται 

ή υψίστη σπουδαιότης τής νοητικής ημών ενεργείας, ήτις αποδεικνύει τήν υπαρξιν 

αντικειμενικού κόσμου και παρέχει κΰρος εις τήν φυσικήν πραγματικότητα. Έ κ 

τοιούτων αποφάνσεων γίνεται φανερον δτι ό Γερμανός φιλόσοφος επανέρχεται 

εις τον ήμέτερον Παρμενίδην, απαιτούντα ωσαύτως άθροισμον και περισυλλογήν 

εις ήμας αυτούς : «κρΐναι δε λόγω πολύδηριν ελεγχον εξ έμέθεν ρηθέντα». 

Έ ν τω τρίτω κεφαλαίω εξετάζονται αϊ περί τά μέσα τής τρίτης δεκαετίας 

του 20οϋ αιώνος κρατουσαι φιλοσοφικαΐ ροπαί' τούτων κύρια γνωρίσματα ήσαν 

ή άπομάκρυνσις άπο τής ύλιζούσης μηχανοκρατίας, ή αποστροφή προς τα μετα

φυσικά προβλήματα και ή άπαίτησις δπως ή περί κόσμου θεωρία ρυθμίζηται 

συμφώνως προς τα πορίσματα τών επιστημονικών ερευνών. 'Αλλ' ή ευθύς επακο

λουθήσασα σύγχρονος φιλοσοφία, άντίθετον μετερχομένη μέθοδον έπανήλθεν εις 

τα οντολογικά προβλήματα και έπανήγαγεν εις τήν ζωήν τήν Μεταφυσικήν δεν 

περιωρίσθη εις τήν δια του λογικού συντελουμένην ερευναν, άλλ' επιζητεί να 

Ιλθη είς άμεσον έπαφήν προς τα πράγματα" εμβαθύνει εις τα σκοτεινά στρώματα 

του ψυχικού βίου καί ύψουται εις υπέρτατα πνευματικά πεδία δπου είναι Ίδρυμέ-

νον το υπέρ λόγον καί «άρρητον» του Πλάτωνος. 

Τοιαύτας τάσεις έθεράπευσε καί εις τών κυριωτάτων αντιπροσώπων του 

λεγομένου «υπαρξισμού», ό Heidegger. 'Ενταύθα ό συγγραφεύς ύποτυποΐ τα κατά 

τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν καί τας πρυτανεύουσας αυτής αρχάς. Κατά τούτους 

πρέπει να ερευνηθή ή συγκεκριμένη ΰπαρξις του ανθρώπου ως δντος, όπερ κατα

νοεί εαυτό καί τα άλλα οντά. Ό άνθρωπος ζών έν βαθύτατη λήθη του οντος 

οφείλει να άνανήψη καί άνανήφων να ζητήση τήν διασάφησιν του σκοπού τής 

υπάρξεως* απαραίτητος δε ορός τής τοιαύτης αναζητήσεως είναι ή μέχρι αγω

νίας έξικνουμένη μέριμνα καί φροντίς του άνθρωπου περί τής ιδίας αύτοΰ υπάρ

ξεως. Μόνον δια τοιαύτης καταστάσεως αγωνιώδους απαλλάσσεται ό άνθρωπος 

τής ταπεινής σκέψεως καί κατανοεί τον πεπερασμένον χαρακτήρα τής έαυτοΰ 

υπάρξεως. Ουσία του άνθρωπου είναι ή μέριμνα, προϋπόθεσις δε τής μερίμνης 

υπάρχει ό χρόνος, διότι, μόνον εφ' όσον είναι ανοικτός ό ορίζων του χρόνου, 

είναι νοητή ή μέριμνα. Άναλύων δε ό φιλόσοφος τήν οντολογικήν σύστασιν του 

χρόνου προβαίνει έπί τοσούτον, ώστε, δπερ παράδοξον, ανάγει τον χρόνον είς 

μεταφυσικήν αρχήν ! 

'Υποκειμένου του λόγου περί τής υπό του Heidegger υποδειχθείσης ανάγκης 

δπως διερευνηθή ή έννοια του "Οντος (θα έλέγομεν κατά Πλάτωνα του όντως 

οντος) ό συγγραφεύς ορθώς ποιών ύπομιμνήσκει δτι παρόμοιον έποίησεν ό Πλά-
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των εν τώ διαλόγω Σοφιστή. Πράγματι δε 6 Γερμανός φιλόσοφος ομολογεί την 

ύπ' αύτοΰ μίμησιν του Πλάτωνος προτάσσων εν τω προλόγω του περιωνύμου 

συγγράμματος «Είναι και Χρόνος» το οίκεΐον χωρίον του πλατωνικού Σοφιστοΰ 

(244 Α). Έ ν γένει δ' ειπείν έχει πάντοτε προ οφθαλμών ό Heidegger τον Πλά

τωνα και τον Αριστοτέλη, επανέρχεται δε τρόπον τινά εις την υπό του Σωκρά

τους τεθεΐσαν αρχήν «γνώθι σαυτόν». Είναι πολλαχώς καταφανής ή βαθεΐα αύτοΰ 

γνώσις των πλατωνικών συγγραμμάτων, ών τίνα ήρμήνευσεν έν τω Πανεπιστή

μιο). "Εστω τούτο πολύτιμον δίδαγμα είς πάνταςκαΐ μάλιστα εις ημάς τους "Ελ

ληνας* δεν δύναται να άναδειχθή τις γνήσιος και αληθινός φιλόσοφος, αν μή έγ-

κύψη πρότερον είς τα προγονικά ημών κειμήλια. 

Έ ν τώ τετάρτω καί τελευταίω κεφαλαίω συνοψίζονται τα συμπεράσματα 

τών θεωριών του Heidegger καί εκτίθεται ή κατά τάς τελευταίας δεκαετίας του 

αιώνος γενομένη έξέλιξις του υπαρξισμού, τουτέστιν ή διάσχισις αύτοΰ ε'ις δύο 

αντιθέτους κατευθύνσεις, ένθεν μεν τήν μηδενιστικήν ένθεν δε τήν ούτως ειπείν 

χριστιανικήν. Της πρώτης προστάτης έγένετο ό Γάλλος Sartre, καθ' ον ή ανθρω

πινή συνείδησις αδυνατεί να κατανόηση το ον καθ' εαυτό (être en soi). Καί δμως 

θέλει ό φιλόσοφος να νοήση αυτό ως νεκρόν τι καί αδρανές ον, δμοιον προς τήν 

νεκράν ΰλην. Ή ανθρωπινή συνείδησις, ως βάσις της υπάρξεως τοΰ άνθρωπου, 

είναι φευγαλέον τι πλάσμα, αδιαλείπτως έξερχόμενον εξ έαυτοΰ (ex - sistentia). 

Ή μοίρα δηλαδή τοΰ άνθρωπου είναι να μεταβαίνη άπο καταστάσεως είς κατά-

στασιν, να χωρή άπο αρνήσεως είς άρνησιν άνευ ουδεμιάς ελπίδος ότι θα έ'λθη 

ποτέ είς έπαφήν μετά τοΰ οντος καθ' εαυτό. Το μόνον δπερ έχει ό άνθρωπος 

ηθικόν χρέος είναι να μηδενίζη τήν κατάστασιν αύτοΰ καί να έκλέγη νέαν, ην 

πάλιν έπ' ίσης να μηδενίζη" έν δε τή τοιαύτη συνέχει καί άδιαλείπτω άρνήσει έγ

κειται ή ελευθερία αύτοΰ ! 

Άντίθετον όδον έπορεύθη ό Γερμανός φιλόσοφος Κ. Jaspers. Ούτος διακρί

νει τρεις περιοχάς της πραγματικότητος, ών ή μεν πρώτη περιλαμβάνει τα φυ

σικά φαινόμενα, ή δε δευτέρα τήν ιδίαν ημών προσωπικότητα, τήν άνθρωπίνην 

δηλαδή υποκειμενικότητα' ή δε τρίτη περιοχή είναι μεταφυσική, κειμένη πέραν 

καί έπέκεινα της υποκειμενικής καί της αντικειμενικής υποστάσεως (transcenden-

tia), ήτοι, κατά Πλάτωνα ειπείν, «τα έπέκεινα τοΰ οντος». 

Ό άνθρωπος, ως έχων συνείδησιν καί έλευθερίαν, διακρίνεται άπο τών φυ

σικών όντων καί πρέπει να όνομασθή νπαρξις, υπαρξις έχουσα τάς ρίζας έν τη 

περιοχή τοΰ άϊδίου. Ούτος επισκοπών αυτός εαυτόν διαγινώσκει οτι ή τελείωσις 

αύτοΰ επιτυγχάνεται μόνον δια της βαθείας συναισθήσεως τοΰ πόνου καί της 

αγωνίας, έ'τι δε διά της προβολής τοΰ φάσματος τοΰ θανάτου. Διότι αί τοιαΰται 

καταστάσεις άποκαλύπτουσι τήν άδυναμίαν καί άνεπάρκειαν της ανθρωπινής υπάρ

ξεως* θέτουσι τον άνθρωπον ενώπιον τοΰ 'Απολύτου καί καθιστώσιν ίκανον νά 

δοκιμάση τήν άπο τοΰ δντος μακαριότητα. Ουχί άρα δια τοΰ λογισμοΰ άλλα δια 

της συναισθηματικής εμπειρίας άνυψοΰται ό άνθρωπος είς τήν μεταφυσικήν 

σφαΐραν. 

Διεξερχόμενος ό συγγραφεύς τα μέρη εκείνα της φιλοσοφίας τοΰ Jaspers 
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διαλαμβάνει περί της τρίμερους διατομής αυτής, περί της ελευθερίας, περί τών 

οριακών καταστάσεων της ανθρωπινής υπάρξεως και άλλων. 'Επειδή δε προτίθε

ται να παράσχη γενικήν εικόνα του φιλοσοφήματος χάριν τών πολλών, δεν εισέρ

χεται ευλόγως εις λεπτομέρειας και εις κριτικον έ'λεγχον. Λέγομεν τοΰτο, διότι 

θά ήδύνατό τις ενταύθα ένιστάμενος να άντείπη εις τα άλλα και μάλιστα εις τα 

κατά τάς λεγομένας «όριακας καταστάσεις». 

Και εκ τών ολίγων τούτων γίνεται φανερά ή θρησκευτικότης τής φιλοσο

φίας του Jaspers. "Ετι μείζον θρησκευτικόν χαρακτήρα έχει ό υπαρξισμός του 

Γάλλου Marcel και του εξόριστου 'Ρώσου Μπερντιάεφ, ών τάς θεωρίας παρέχει 

ό συγγραφεύς βραχέως και σαφώς. 

Είναι τω οντι παράδοξος ή έξέλιξις του υπαρξισμού, δστις απέβη νυν ή 

φιλοσοφία του συρμού. Ώρμήθη μεν άπο τών υγιών άρχων του Δανοΰ θεολόγου 

και φιλοσόφου Kierkegaard, αλλ' υπέστη σύν τω χρόνω τόσον άλλόκοτον έκ-

τροπήν και έξαλλοίωσιν, ώστε κατέπεσεν άπρεπώς και κατήντησεν θλιβερώς εις 

άφόρητον μηδενισμον και την ειδεχθή άθεΐαν του Sartre. 

Καί ταύτα μεν τα βραχύτατα περί του πρώτου βιβλίου του συγγραφέως. 

Το δε δεύτερον περιέχει πέντε κεφάλαια, ών το πρώτον επιγράφεται «Max Sche-

ler καί αϊ επί του πεδίου τής φιλοσοφικής ηθικής ερευναί του». Ό Γερμανός φι

λόσοφος έκτήσατο διεθνή φήμην ιδία δια τών εις την ήθικήν φιλοσοφίαν αναφε

ρομένων ερευνών του' δι' ών καί ήχθη εις αντίθεσιν προς τάς απόψεις του Κάν

τιου. Κατά τον φιλόσοφον τής Καινιξβέργης τότε μόνον πράξίς τις είναι ηθική,, 

δταν σύμφωνη προς τον γενικον κανόνα, δν προδιαγράφει è ηθικός νόμος υπό τήν 

μορφήν τής εντόνου προσταγής* «πράττε ούτως, ώστε αϊ άρχαί τής πράξεως σου· 

να δύνανται νά χρησιμεύσωσι ως άρχαί καθολικής νομοθεσίας». Ό ηθικός δε νό

μος είναι επιταγή τής λογικής φύσεως του άνθρωπου μακράν πάσης άλλης (συν

αισθηματικής) παρορμήσεως. 'Αλλ' ήδη ό Σέλερ αποφαίνεται ορθότερον δτι ή 

ήθικότης τής πράξεως εξαρτάται έκ του περιεχομένου αυτής, τουτέστιν ή πράξις 

είναι ηθική κατά το περιεχόμενον αυτής, εάν σύμφωνη καί πραγματοποιή αξίας. 

Ούτω δέν παραγκωνίζει ο Σέλερ, ως έποίει ό Κάντιος, τα συναισθήματα 

άλλ' έκ του εναντίου εξαίρει αυτά καί δεικνύει δτι τα συναισθήματα άποκαλύ-

πτουσιν ήμΐν ίδιον κόσμον άνεξάρτητον άπο τής συνειδήσεως, ήτοι το ίδεωδώς 

ύφιστάμενον βασίλειον τών άξιων, προς ο αποβλέπων ό άνθρωπος ρυθμίζει τήν 

συμπεριφοράν καί τήν ζωήν του. 'Επανερχόμενος δε τρόπον τινά εις τάς δοξασίας 

του Pascal παραδέχεται δτι παρά τήν λογικήν του νου καί υπέρ αυτήν υπάρχει 

«ή λογική τής καρδίας»* δπως ό νους ένορα τάς μαθηματικάς αληθείας, ούτω 

καί ή καρδία (το καθαρον συναίσθημα) ένορα καί θεάται αμέσως μετά πλήρους 

ενάργειας τήν ΰπαρξιν ιδεώδους κόσμου άξιων. Κατά τοιούτον τρόπον αποκα

λύπτεται ήμΐν ό θεός ουχί ως αφηρημένη τις αρχή άλλ' ως προσωπικότης καί 

πνεύμα, περιληπτικόν τών άξιων, ως προσωπικότης, εις ην πλεονάζει ή άγάπ*/} 

ιστάμενη υπεράνω καί τής βουλήσεως καί τής σοφίας. 

Εισερχόμενος ό συγγραφεύς εις τά επί μέρους του φιλοσοφήματος, δπερ-

είναι πολλής σπουδής άξιον, διαλαμβάνει περί τής ταξινομήσεως τών άξιων, 
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περί του καθορισμού τών ηθικών άξιων και τέλος περί του θείου έρωτος, δΥ ου 

καθιστάμεθα μέτοχοι κοινωνοί καί του θείου. 

Ενταύθα έπιτραπήτω ήμΐν μικρά παρέκβασις γινομένη χάριν ουσιώδους 

καί άξιας προσοχής παρατηρήσεως, οίαν έποθουμεν καί άνεζητουμεν άλλα δέν 

εΰρομεν εν τω βιβλίω του άλλως οξυνουστάτου συγγραφέως. Λέγουσι δηλαδή, Σέ-

λερ καί άλλοι, Οτι το άνθρώπινον πνεύμα είναι προϊόν καί οιονεί εξάνθημα της 

φύσεως, αφήνοντες να νοηθή βτι κατάγεται εκ της ύλης. Πλην άλλα λησμονου-

σιν οι σοφοί άνδρες δτι καί ή φύσις μετά της ΰλης είναι τι άπότοκον της ενερ

γείας, άγούσης κατ' εύθυωρίανείς το ΑΠΟΛΤΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, δπερ μόνον είναι 

αρχή καί πηγή πάσης υπάρξεως, κατ* άκολουθίαν της τε εκτάσεως (ύλης) καί 

της νοήσεως. 'Υπέρ της εκδοχής ημών ταύτης ύπερμαχοΰσι τα πορίσματα της 

συγχρόνου Φυσικής, άτινα απεργάζονται την όλοτελή κατάλυσιν καί ριζικήν άνα-

τροπήν του υλισμού καί τής μηχανοκρατίας. 

Το δεύτερον κεφάλαιον ύπόθεσιν έχει τον άντιπρόσωπον τής κριτικής πρα

γματολογίας Ν. Hartmann. cO επιφανής Γερμανός φιλόσοφος, πρωΐμως απαλ

λαγείς τής καντιακής καί νεοκαντιακής θεωρίας καί τών παραδόξων τάσεων του 

«υποκειμενισμού», ύποστάς δε άμα τήν εύεργετικήν έπίδρασιν του Scheler καί 

του Dilthey, κατώρθωσε ταχέως να άναδειχθή φιλόσοφος αυτοτελής καί πρωτό

τυπος" αντί τής κριτικής ίδεοκρατίας άπεδέξατο τήν κριτικήν πραγματοκρατίαν. 

Προς διερεύνησιν τών φιλοσοφικών προβλημάτων εισήγαγε, μάλλον δε καί όρθό-

τερον ειπείν, άνεκαίνισε καί εις τήν ζωήν έπανήγαγε τήν άπορητικήν μέθοδον, ην 

το πάλαι εφήρμοσαν ό Σωκράτης καί ό Πλάτων καί ιδία ό 'Αριστοτέλης καί ην 

τανΰν όνομάζομεν συνήθως «συνείδησιν του προβλήματος» ή θέσιν του προβλήμα

τος, ουσιώδη άπαρχήν προς άνακάλυψιν νέων γνώσεων. 

Τήν μέθοδον ταύτην, συμπληρωθεΐσαν δια τής υπό του Husserl εισαχθεί

σης φαινομενολογικής αναλύσεως, έφήρμοσεν επιτυχώς ό Hartmann πρώτιστα 

καί μάλιστα εις τήν Γνωσιολογίαν, ην έπεξειργάσθη ευρέως καί κατά τρόπον 

λίαν πρωτότυπον. Τήν γνώσιν δέν θεωρεί ούτε ως ψυχολογικον οΰτε ως λογικον 

φαινόμενον, άλλ' ως καθαρώς όντολογικόν. Ή γνώσις δηλαδή ειναί τις πράγματι, 

υφισταμένη σχέσις υποκειμένου καί αντικειμένου, εν ή σχέσει δμως ούτε το άν-

τικείμενον υπάγεται εις το ύποκείμενον (υποκειμενική ίδεοκρατία, «υποκειμενι

σμός») οΰτε άνάπαλιν το ύποκείμενον εις το άντικείμενον (πραγματοκρατία) ούτε 

τέλος το ύποκείμενον καί το άντικείμενον υποτάσσονται εις τρίτην κοινήν αρχήν 

(ένισμός)· δέν πρόκειται τοιαύτη τις σχέσις άλλ' άλλη, εν ή καί το ύποκείμενον 

καί το άντικείμενον εχουσιν ΰπαρξιν άσχετον προς τήν συνάπτουσαν αυτά γνώ

σιν. Το μεν άντικείμενον ούδεμίαν υφίσταται μεταβολήν εκ τής γνώσεως, το δε 

ύποκείμενον πλησιάζει προς το άντικείμενον καί δέχεται τους καθορισμούς αυ

τού* σχηματίζει εικόνα παριστώσαν το άντικείμενον, ήτις, εάν σύμφωνη προς 

αυτό, παρέχει τήν άλήθειαν. "Οπως αν έχη, ή γνώσις τείνει εις το να σχημα-

τίζη εικόνας ως οίον τε ακριβέστατα συμφωνούσας προς το περιεχόμενον του 

αντικειμένου* προβαίνει δε άεί εις εύρυτέρας περιοχάς, εως οδ ελθη εις δρια 

ανυπέρβλητα καί τερματίση τήν ένέργειαν αυτής. 
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Ό συγγραφεύς του βιβλίου παρακολουθεί τήν γνωστικήν λειτουργίαν διε-

ξέρχεται τα κατά τήν άπορητικήν μέθοδον και τάς διαφόρους φάσεις του γνω

σιολογικού φαινομένου, ως νοείται ύπο του φιλοσόφου, φρονοΰντος οτι τα γνω

σιολογικά προβλήματα επιλύονται μόνον ύπο το φώς νέας 'Οντολογίας. 

Ό νέα 'Οντολογία στηρίζεται έπί της γνώμης οτι και το ύποκείμενον καΐ 

το άντικείμενον εχουσι το αυτό περιεχόμενον και είναι αμφότερα αποκαλύψεις 

του όντως δντος. 'Αλλ' ή περιοχή των υπαρκτών αντικειμένων είναι πολύ ευ

ρύτερα της περιοχής της γνώσεως. 'Εάν παραστήσωμεν τα γινώσκον ύποκείμενον 

είκονικώς δια μικρού κύκλου, πρέπει να νοήσωμεν περιγεγραμμένους τρεις επαλ

λήλους κύκλους, ών πάντων κέντρον είναι το ύποκείμενον. Ό μεν πρώτος κύκλος 

περιέχει τα ήδη γνωστά αντικείμενα (χώρος τών αντικειμένων), ό δε δεύτερος 

περιλαμβάνει τα οΰπω μεν γενόμενα προσιτά εις τήν γνώσιν άλλα δυνά

μενα να γίνωσι (περιοχή ύπεραντικειμενική ηροσιτή εις τήν νόησιν), τέλος δέ ό 

τρίτος κύκλος περιέχει το άπρόσιτον εις τήν γνώσιν, το ύπεραντικειμενικον καΐ 

ύπερνοητόν, τουτέστι το άκατανόητον και άρρητον, δπερ είναι ή αρχή και ρίζα 

τών δντων (περιοχή ύπεραντικειμενική απρόσιτος εις τήν νόησιν). 

Ούχ ήττον αξιόλογος είναι ή 'Ηθική και ή περί τήν Φύσιν φιλοσοφία καΐ 

ή Αισθητική του φιλοσόφου. Του δλου τούτου συστήματος ό ημέτερος συγγρα

φεύς παρέσχε συνοπτικήν και εναργή εικόνα, ην έφιλοτέχνησεν ύπέροχον άτε επι

μελώς καί δια μακρού χρόνου εγκύψας εν τη σπουδή τών έργων του φιλοσόφου. 

Ό Ν. Hartmann υπήρξε τη άληθεία χαλκέντερος καί πολυγραφώτατος, 

κατ* εξοχήν ελληνομαθής καί ρηξικέλευθος, διάνοια' ήδυνήθη να εισχώρηση βαθύ

τατα εις τα φιλοσοφικά ζητήματα καί να υπόδειξη λύσεις συνδυάζων το ίδανικον 

καί πραγματικόν ούτω δε ανεδείχθη è κράτιστος 'ίσως τών συγχρόνων φιλοσόφων. 

Ήμεΐς γε θαυμάζομεν καί τιμώμεν μεγάλως εκείνον διά τε άλλα καί μάλιστα δια 

τούτο, οτι, καίπερ άναγνωρίζων καί αυτός το στενον καί περιωρισμένον της αν

θρωπινής νοήσεως, πρεσβεύει τάς Άξιας, ανάλογους προς τάς πλατωνικας 'Ιδέας, 

ως έχουσας ΰπαρξιν άντικειμενικήν καί συναποτελούσας 'ίδιον βασίλειον, τον νοη-

τον (ίδεατόν) κόσμον. Περί τοιούτο φιλοσόφημα είναι πρέπον καί χρήσιμον νά 

ασχολούνται επιμελώς οι νεώτεροι καί ιδία οι "Ελληνες. 

Έ ν τω τρίτω κεφαλαίω διαλαμβάνει ό συγγραφεύς περί της λεγομένης δια

λεκτικής θεολογίας, ήτοι της θρησκευτικής χριστιανικής κινήσεως, ήτις άνεφάνη 

έν Ελβετία μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον καί εξακολουθεί υπάρχουσα 

καί διαδιδομένη ιδία έν Γερμανία. Διδάσκει δ' εκείνη τήν ετερότητα καί αντίθε

σιν δύο υπάρξεων, του πεπερασμένου καί τοΰ απείρου, του παροδικού καί του 

άϊδίου, τοΰ άνθρωπου, καί τοΰ 'Απολύτου' πειράται δέ να άρη τάς αντιθέσεις δια 

της διαλεκτικής μεθόδου. Παραδέχεται οτι το δεδομένον της διαλεκτικής σκέ

ψεως είναι ή χριστιανική πίστις προερχομένη εκ της θείας άποκαλύψεως. Ό συγ

γραφεύς δεικνύει εύστόχως τον ύπαρξιακον χαρακτήρα της διαλεκτικής θεολογίας 

καί τήν σχέσιν αυτής προς τον Kierkegaard καί τον Heidegger, αναπτύσσει δέ 
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-τον εις τρεις μεγάλας κατευθύνσεις διαχωρισμον της θρησκευτικής ταύτης κινή

σεως. "Οπερ δέ πρέπει ενταύθα να έξάρωμεν είναι τούτο, Οτι ή διαλεκτική θεο

λογία προσεγγίζει προς τον πρωτόγονον χριστιανισμον καΐ καταπολεμούσα τάς 

παντοειδείς τάσεις αποκλίσεως από της χριστιανικής θρησκείας αρνείται τήν 

άξίαν του πολιτισμού. 

Έ ν τ<ο τετάρτω κεφαλαίω ύποτυπουται ή κοινωνική φιλοσοφία του 'Ισπανού 

φιλοσόφου Ortega y Gasset. Ούτος προειδε τφ 1923 τήν έπερχομένην παγκό-

σμιον κρίσιν, διότι «ό άνθρωπος της Εσπερίας είχεν απολέσει τον προσανατολι-

σμόν του»* και πρότερον ήδη (τω 1914) είχε διατυπώσει τήν γνώμην δτι ή ζωή 

καί ή ΰπαρξις έν τη ουσία αυτής είναι ουδέν άλλο ή μέριμνα και ανησυχία' είναι 

τοΰτο, ως γνωστόν, το κύριον δόγμα του υπαρξισμού. Διηρεύνησεν ό Όρτέγκα 

ώς πολιτικός φιλόσοφος τήν ούσίαν των αναφαινομένων εκάστοτε ιστορικών κρί

σεων καί ώρισε τήν τοιαύτην κρίσιν ώς είδικήν μορφήν άλλοιοΰσαν ριζηδον τήν 

σύστασιν του ιστορικού βίου. 'Αναζητών δε τα αίτια της συγχρόνου κοινωνικής 

κρίσεως ευρίσκει ώς κύριον καί πρώτιστον αίτιον τήν έπικράτησιν «των μαζών», 

τήν άνυποταξίαν καί έξέγερσιν του χύδην όχλου, ή, άλλως ειπείν, τήν διείσδυσιν 

εις τήν πολιτικήν έξουσίαν «της μάζης», «τήν είσβολήν της βαρβαρότητος». 

Ατενίζων ό φιλόσοφος το μέλλον μετ' απαισιόδοξου διαθέσεως ευρίσκει ώς μό

νον μέσον σωτηρίας τήν εύρωπαϊκήν ενότητα. 

Καλλίστη καί άνυσιμωτάτη ύπήρξεν ή έπίνοια του συγγραφέως όπως φιλο-

πονήση τοιαύτην πραγματείαν καί διανθίση δια προσφορών παρατηρήσεων διότι 

κατέστησε παρ' ήμΐν γνωστάς πολλάς υπό ξένου σοφοΰ προενεχθείσας πολιτικάς 

αληθείας, αιτινες καί κΰρος εχουσι καί χρησιμότητα πολλήν. 

Ίδιαίτερον διαφέρον διεγείρει καί έξαίρετον πρωτοτυπίαν εμφανίζει το πέμ

πτον καί τελευταΐον κεφάλαιον, το έπιγραφόμενον « Ό Δημόκριτος καί ή σοβιε

τική επιστήμη»* έν φπερ ό ημέτερος συγγραφεύς ελέγχει καί καυτηριάζει πάντη 

ανυπόστατους καί δλως άτοπους δοξασίας. Έ ν γαλλικω δηλαδή περιοδικώ (La 

Pensée) έδημοσιεύθη άρθρον του 'Ρώσου E. Timochenko, έξαγγέλλοντος γνώμας 

παραδόξους, αυθαιρέτους καί άμοιρους πάσης επιστημονικής θεμελιώσεως. Ούτω 

πλην άλλων ίσχυρίσθη δτι ή μηχανική δεν διεμορφώθη εις αυτοτελή έπιστήμην 

ύπο τών Ελλήνων άλλ' είναι γένημα τού 17ου καί 18ου αιώνος* δτι ό υλισμός 

του Δημοκρίτου δεν έ'χει σχέσιν προς τάς μεταφυσικάς τάσεις άλλ' είναι ατελής 

άντίληψις προελθοΰσα εκ της παρατηρήσεως της καθ' ήμέραν ζωής. 'Επικρίνει 

τον 'Αριστοτέλη ώς διαστρέφοντα δήθεν τάς διδασκαλίας του Δημοκρίτου' χαρα

κτηρίζει τον Κικέρωνα ώς έπιπόλαιον καί καταγγέλλει τους αστούς έρευνητάς ώς 

πλαστογραφοΰντας τάς θεωρίας του Σταγιρίτου* προς δ' έτι άποφαίνει τήν έπι

στήμην τών χρόνων του Δημοκρίτου ώς εύρισκομένην έν εμβρυώδη καταστάσει ί 

Καί άλλα δ' εκφέρει παρεμφερή δοξάσματα, άτινα δεν είναι άξιον του κόπου νά 

μνημονεύσωμεν καί άτινα μαρτυροΰσιν δτι ό παραδοξολόγος ούτος Κύριος δεν 

άπέβλεπεν εις τήν προαγωγήν της έρεύνης αλλ' εις τήν έξυπηρέτησιν «του κόμ

ματος». 

Προς ταΰτα ήξίωσε να απάντηση (βεβαίως χάριν τών πολλών) ό Έλλην φι-

3 
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λόλογος, επιστήμων αυτός εμβριθής καί της αληθείας μόνης θηρευτής. Επεχεί

ρησε λοιπόν έργον εΰκολον μεν άλλ" άχαρι και μονονουχί αηδές' έλαβεν άνά χεί

ρας την δίκελλαν τών πηγών και της κριτικής και δι' ολίγων κατακόρυφων πλη

γμάτων μετέβαλεν αύθωρεί εις ερείπια τα επί της αυθαιρεσίας ίδρυθέντα άνεμιαϊα 

καί φαντασιώδη κατασκευάσματα. 

Και ενταύθα γίνεται έκδηλος ή πλήρης εφαρμογή τών κομμουνιστικών με

θόδων. Οί θιασώται του υλισμού και της αθεΐας, εις ουδέν λογιζόμενοι τήν έπι-

στημονικήν ερευναν και τήν θεραπείαν της αληθείας, καταβάλλουσι πασαν σπουδήν 

δπως δια παντοειδών σοφιστειών και διαστροφής τών πραγμάτων έπιτύχωσιν 

οπωσδήποτε τών ιδίων σκοπών. 

Και ταύτα μεν συντόμως περί τών δύο βιβλίων τών εις τήν σύγχρονον φι-

λοσοφίαν αναφερομένων. 'Ρητέον ενταύθα δτι ό συγγραφεύς διαλαμβάνων περί 

τών παντοδαπών φιλοσοφημάτων έλάμβανεν εκάστοτε άφορμήν να προενέγκη γνώ-

μην και έγκατασπείρη παρατηρήσεις, έξ ών γίνεται φανερά, ως καΐ πρόσθεν ελέ

χθη, ή ιδία αύτοΰ προς τήν ίδεολογίαν κλίσις και συμπάθεια, ώς και ή προς τον 

ύλισμόν αποστροφή και απέχθεια* καί ευλόγως. Ούδ' ήτο δυνατόν να πράξη άλ

λως ο βαθύνους μελετητής και ενθεος μύστης τών πλατωνικών και τών αριστο

τελικών συγγραμμάτων. 

Τέλος μνημονευτέον ενταύθα το βιβλίον το «Αισθητικά καί φιλοσοφικά με

λετήματα» έπιγραφόμενον, σελ. 272 (1964) καί συναπαρτιζόμενον εκ πολλών 

κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, μετά το 1944, δημοσιευθεισών πραγματειών, 

•—βιβλίον κινούμενον (ώς λέγεται εν τω Προλόγω) «μέσα εις τον ορίζοντα τών 

σκέψεων καί τών συναισθημάτων, τον διανοιχθέντα έπειτα άπο τήν περιπέτειαν 

τήν άντιμετωπισθεΐσαν με ήρωϊκήν εύψυχίαν άπο το έλληνικον "Εθνος». Προτάσ

σεται ώς τις εισαγωγή, κεφάλαιον διεξοδικόν έπιγραφόμενον «Το νόημα της ελευ

θερίας» (σ. 11—17), ένθα ό συγγραφεύς μετά ποιητικής βντως έξάρσεως καί άμα φι-

λοσοφικήςπερινοίας δεικνύει δτι ή Ελευθερία είναι «φαινόμενονπρωταρχικόν», δρος 

απαραίτητος καί προϋπόθεσις αναγκαία της γνώσεως καί της 'Επιστήμης, έ'τι δε 

της έπιγνώσεως του άγαθοΰ καί καλοΰ, του κακοΰ καί αισχρού* είναι ό πυρήν 

του πνεύματος καί ή ουσία του άνθρωπου, πηγή αστείρευτος πάσης ενεργείας καί 

δραστικότητος. Οί "Ελληνες έλάτρευσαν ανέκαθεν τήν Έλευθερίαν καί έθεώρησαν 

ευλόγως αρχήν καί ρίζαν της ευδαιμονίας* διό καί προθύμως υπέρ αυτής προσφέ-

ρουσιν εαυτούς αεί ολοκαύτωμα. 

Άκολουθοΰσι δύο μεγάλα τμήματα, ών το μεν πρώτον επιγράφεται «Αι

σθητική ερμηνεία» (σ. 81—128), το δε δεύτερον «Φιλοσοφικά μελετήματα» (σ. 

131—254). 'Εκείνο περιέχει εξ πραγματείας, άναφερομένας πάσας ε'ις τήν Αί-

σθητικήν, έκδεδομένας δε πρότερον εν περιοδικοΐς. *Η πρώτη αυτών καί σπου

δαιότερα άφορφ είς τήν αίσθητικήν έρμηνείαν καί τα προβλήματα αυτής* εκθέτει 

ό συγγραφεύς τάς κρατούσας αντιλήψεις ώς προς το πρόβλημα της ερμηνείας καί 

επιχειρεί εν πολλοίς κεφαλαίοις να καθορίση τους τρόπους, καθ' ους τελείται ή 
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τοιαύτη ερμηνεία. Ή δ' επί μέρους άνάλυσις του προβλήματος μαρτυρεί έναργώς 

πόσον βαθέως έχει εισχωρήσει εις την ούσίαν της Αισθητικής και πόσον καλώς 

γινώσκει να συναπτή τάς νέας αντιλήψεις προς την άρχαίαν ημών παράδοσιν. 

Έ κ των επομένων κεφαλαίων ιδίας προσοχής άξια είναι τα αναφερόμενα 

εις τον ήμέτερον Εύριπίδην και τον Γερμανον ποιητήν Γκαίτε. 'Εξαίρει δηλαδή 

την άξίαν της «τραγικότητος» εκείνου εν συνάφεια προς τον οΐκτον καί τον ελεον, 

τα μέσα ταΰτα της δραματικής συγκινήσεως' άπτεται των κατά του Εύριπίδου 

επικρίσεων του Σλεγέλου και του Νίτσε καί μνημονεύει τάς εν τοις νεωτέροις 

χρόνοις γενομένας άνασκευάς των επικρίσεων τέλος δέ παραθέτει χωρία έκ των 

«Βακχών» δικαιουντα τον Εύριπίδην καί τους συνηγόρους αύτοϋ. Λαμβάνων πάλιν 

το ένδόσιμον έκ τής συμπληρώσεως διακοσίων ετών άπο τής γεννήσεως του 

Γκαίτε διαλαμβάνει διεξοδικώς περί τής ίσχυρας επιδράσεως, ην έσχεν επί τον 

έ'νδοξον Γερμανον ποιητήν καί φιλόσοφον ό αρχαίος ελληνικός κόσμος, μάλιστα 

δέ καί κατ' εξοχήν ό "Ομηρος καί ό Αισχύλος καί ό Πίνδαρος. 

Το δεύτερον τμήμα του έργου περιέχει οκτώ πραγματείας, ών τίνες ύποκεί-

μενον εχουσι νεωτέρους φιλοσόφους έξετασθέντας ήδη γενικώς εν τοις πρόσθεν 

είρημένοις δυσί βιβλίοις τής συγχρόνου φιλοσοφίας, 'Ιδίου δέ διαφέροντος καί 

προσοχής άξιαι εϊναι αϊ δύο πρώται πραγματεΐαι αϊ έπιγραφόμεναι «Γεώργιος 

Γεμιστός—Πλήθων» καί « Ή πνευματική έξέλιξις του Καρτεσίου». Έ ν εκείνη 

ύποτυποΰνται αϊ όντολογικαί καί ήθικαί θεωρίαι του Πλήθωνος καί αναπτύσσεται. 

ή σύντομος σπουδή του μεγάλου τούτου σοφοΰ τής 'Αναγεννήσεως δπως συντε-

λεσθή επιστροφή εις το παρελθόν καί επάνοδος εις τήν ενδοξον αρχαιότητα, άνα-

γεννηθή ή αρχαία φιλοσοφία καί ή εθνική θρησκεία* διαγράφεται ή πολιτική καί 

επιστημονική αύτοΰ δρασις έν Μυστρα καί παρατηρείται ότι ή έν Φλωρεντία 

διατριβή του ήγαγε τον δυτικον κόσμον εις έπαφήν μετά τής πλατωνικής φιλο

σοφίας, ούτω δέ κατέστη ό "Ελλην σοφός άρχηγέτης τής 'ιταλικής αναγεννήσεως. 

Έ ν δέ τη δευτέρα πραγματεία επισκοπείται ή εξελικτική πορεία τής δια-

νοήσεως του μεγάλου Γαλάτου φιλοσόφου καί άρχηγέτου τής νεωτέρας φιλοσο

φίας Καρτεσίου—πορεία γινομένη κατά προσφάτους υποδείξεις, μάλλον δέ καί όρ-

θότερον ειπείν, αποδείξεις του C. Cantecor, διαφωνούντος προς άλλους. Κατά τού

τον πρώτον προέβη ό Καρτέσιος εις μαθηματικάς έρευνας καί τήν άνακάλυψιν 

τής αναλυτικής Γεωμετρίας, είτα δέ προήλθεν εις τήν άνακάλυψιν «τής φιλοσοφι

κής μεθόδου» καί τήν κατ' αυτήν άναμόρφωσιν τών επιστημών, δτε ήδη ήτο 

30—35 ετών. Πολύ άρα ύστερον προέκυψεν ή φιλοσοφική μέθοδος καί ουχί κατά 

τά νεανικά έ'τη, ως θέλει να παραστήση το έργον του φιλοσόφου «Λόγος περί με

θόδου». Τούτων ούτως εχόντων πρέπει να ύπολάβωμεν δτι το «τή γενέσει ύστε

ρον» (ως θα ελεγεν ό Αριστοτέλης) έθεώρησεν ό Καρτέσιος, ε'ίτε έν συνειδήσει 

εΐτε άνεπιγνώστως, ως «το φύσει πρότερον». 'Εν συνεχείς ύπομιμνήσκονται τα 

επιτεύγματα του φιλοσόφου τούτου εις τε τάς έπί μέρους έπιστήμας (ιδία τήν μα-

θηματικήν) καί εις τήν φιλοσοφίαν. 

Έ ν πάσαις ταύταις ταΐς πραγματείαις διαλάμπει εναργής ή ιστορική πολυ-

γνωμοσύνη καί φιλοσοφική εμβρίθεια του συγγραφέως, ή λεπτή παρατηρητικό-
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της και ορθή κρίσης αύτοΰ. Άλλα πάντως βλάπτει καί ζημιοΐ τάς εργασίας ή 

άπροσδιόνυσος καί απρόσφορος αυτών γλωσσική περιβολή. 

Έντραφείς ό Κ. Γεωργούλης εκ νεότητος εν τη σπουδή της κλασσικής φι

λολογίας καί δή καί έν τή ερμηνεία των Ελλήνων συγγραφέων ήδυνήθη πρώιμος 

να έμβαθύνη εις τα διανοήματα αυτών, να γνωρίση τον βίον τών αρχαίων ημών 

προγόνων καθ' δλην του τήν εκβασιν, κατ' άκολουθίαν δε να μάθη καί θαυμάση 

τήν άτίμητον άξίαν τών ελληνικών γραμμάτων, οποίαν δηλονότι καί όπόσην έ'χου-

σιν άνθρωποποιον καί έθνοποιον δύναμιν. Διότι ταύτα γεννώσι τάς μεγάλας καί 

γενναίας ψυχας καί διαπλάττουσι τα ήμερα καί κόσμια ήθη, διακοσμουσι τας πο

λιτείας εις άρετήν καί μεγαλεΐον καί σφυρηλατοΰσι τους υγιείς πολιτισμούς. "Ηδη 

σοφός άνήρ καί πολυσέβαστος ημών διδάσκαλος, ό άοίδιμος Γεώρ. Μιστριώτης 

είχε διαπρυσίως κηρύξει οτι ή γλώσσα καί ή θρησκεία είναι τα ιερά σεβάσματα 

του Γένους καί οι άστραβεΐς στύλοι τής ελληνικής πατρίδος. Ή ελληνική γλώσ

σα, έ'λεγεν, είναι το σωσίβιον καί το περίαπτον του ελληνικού γένους, δι' ών καί 

έν τή ελευθερία καί τή δουλεία δύναται να σωθή. 

Παραπλήσια έφρόνει, φυσικώς καί ευλόγως, ό Κ. Γεωργούλης, περιάπτων 

εις τάς γνώμας το μέγα αύτοϋ παιδαγωγικον κύρος. Καί διδάσκων καί συγγρα

φών καί δημοσιογράφων δεν διέλειπε να δεικνύη καί έμφαντικώς έξαίρη δτι η 

διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης παρέχει πραγματικάς γνώσεις και 

φέρει τον τρόφιμον εις άμεσον έπαφήν προς τάς πνευματικάς δυνάμεις του 

αρχαίου ελληνισμού του θεμελιώσαντος τον σύγχρονον πολιτισμόν είναι δε απα

ραίτητος ή τοιαύτη επαφή, διότι δια ταύτης μόνης θα άναδειχθή προσωπικότης 

ικανή να μετάσχη τής πολιτικής ζωής του έθνους καί να κοινωνήση τής μοίρας 

αύτοΰ. Δια τής σπουδής τών ελληνικών γραμμάτων επιτυγχάνεται, λέγει, ή αν

θρωπιστική μόρφωσις καί συντελείται ή άναγέννησις πνευματικώς υστερούντων 

λαών. 

Καί τω οντι ή θεραπεία καί σπουδή τών αρχαίων συγγραφέων ώδήγησε 

κατ' επανάληψιν εις άναγέννησιν καί άκμήν, ενώ τουναντίον ή παραμέλησις εκεί

νων έπήνεγκε τήν παρακμήν καί τήν βαρβαρότητα. Ά ν δε δια τους άλλους λαούς 

ή ελληνική γλώσσα είναι απλώς όργανον μορφώσεως καί πολιτισμού, δι' ημάς 

τους "Ελληνας είναι άμα καί μέσον σωτηρίας καί υπάρξεως' διότι χρησιμεύει ως 

χρυσή άλυσις συνάπτουσα τάς διαφόρους φάσεις του μακραίωνος ημών καί ιστο

ρικού βίου, είναι ή συνοπτική τής Φυλής κραταιά δύναμις. 

'Εντεύθεν γίνεται καταφανής ή ανάγκη τής εκμαθήσεως καί τελείας γνώ

σεως τής αρχαίας γλώσσης, δι' ής αποκαλύπτονται ήμΐν οι αμύθητοι πνευματικοί 

θησαυροί οι άποτεταμιευμένοι έν τοις άρχαίοις συγγράμμασι. Έπάναγκες δε ταύτα 

να μελετώνται αμέσως, κατ' ευθείαν εκ τών πηγών, ουχί δια μεταφράσεων διότι 

οιαδήποτε μετάφρασις (καί ή αρίστη) είναι αδύνατον να άποδώση τον βαθύν στο-

χασμον καί τήν ένδόμυχον διάθεσιν, το κάλλος καί τήν χάριν έν πρωτοτυπώ. 
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Τοιούτων ορθών και υγιών γνωμών έμφορούμενος και δ Γεωργούλης είναι 

ευκολον να φαντασθή τις πώς διετέθη προς τους τα εναντία δλως δοξάζοντας' προς 

εκείνους δηλονότι, οϊτινες προ μιας περίπου γενεάς δι' επισήμου υπηρεσιακής 

εγκυκλίου άπηγόρευεν να διδάσκηται εν τοις Γυμνασίοις το δεύτερον βιβλίον του 

Θουκυδίδου περιέχον τον περίφημον έπιτάφιον λόγον του Περικλέους, εν φ ό πε-

ρικλεής πολιτικός εξήρε πλην άλλων τάς άρετας και την άξίαν του δημοκρατικού 

πολιτεύματος* προς εκείνους, οιτινες έχαρακτήριζον το περιεχόμενον του θαυμά

σιου επιταφίου ως μνθον μη έχοντα σχέσιν τινά προς την τότε πολιτικήν άληθι-

νήν κατάστασιν ! ΤΗσαν εκείνοι, οϊτινες, συνεχίζοντες την άπο του 1916 άρξαμέ-

νην κακοποιον κίνησιν, συναπετέλουν τον έσμον τής διαβόητου «έχπαιδεφτικής με

ταρρύθμισης», ήτις τοσαΰτα κατειργάσατο κακά είς την παιδείαν και το "Εθνος ! 

Εμφανιζόμενοι ώς δήθεν άνακαινισταί και μεταρρυθμισταί τής παιδείας ουδέν 

άλλο έπεδίωκον παρά την έπιβολήν τής γλωσσικής αυτών αίρέσεως* κατήργουν 

την γλώσσαν και ύπέσκαπτον την θρησκείαν, ήτις είναι το στερεον τής κοινω

νίας έρεισμα. Άλλα τίς ποτέ είναι δυνατόν, προς θεοΰ, να πιστεύση δτι ή τότε 

πολιτεία ή ελληνική, πόρρω απέχουσα άπο του να απόκρουση και καταπολέμηση, 

εκ του εναντίου υπέθαλπε και διηυκόλυνε την έφαρμογήν καταχθόνιων σχεδίων, 

άτινα μόλις ήδύναντο να συλλάβωσι καί έπινοήσωσιν οι μανικώτατοι τής πατρί

δος ημών πολέμιοι) ! 

Κατά τής επαράτου εκείνης καί όλεθροποιοΰ απόπειρας, κατά τής ανατρε

πτικής τών πάντων καταστάσεως, διεξήχθη υπό πολλών φιλοπατρίδων ανδρών 

κρατερός άγων, ού καί ημείς δεν παρεμείναμεν αμέτοχοι. Κακή δ' δμως τύχη ή 

παλαιά απόπειρα επανήλθε και πάλιν εις την ζωήν ούχ ήττον οξεία καί επικίν

δυνος* σκοποί οι αυτοί καί μέθοδοι παρεμφερείς. Ή παλαιά «έχπαιδευτική με

ταρρύθμιση» άνεκαινίσθη καί άνέζησεν ώς σοβαροφανής «εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμισις», αγαθούς δήθεν έπιδιώκουσα σκοπούς. Άνασυνεκροτήθη μακρά καί πυ

κνή ή νέα φάλαγξ. Το κέντρον καί την ούραν κατειχον άνθρωποι παντοειδείς, 

διαφόρων κοινωνικών τάξεων καί δη καί πολυάριθμοι (ατυχώς) εκπαιδευτικοί' 

πρωτοστάται δε καί ηγήτορες άνεφάνησαν καί πάλιν, ώς καί άλλοτε, επιστήμο

νες κενόδοξοι καί δοκησίσοφοι, πολιτικοί ημιμαθείς καί ανόητοι. Πάντες ούτοι 

άλλοι μεν υπό δεινής άμαθίας καί άβελτερίας αγόμενοι άλλοι δέ υπό περισσής 

κακοβουλίας ή καί προδοτικών σχεδίων έλαυνόμενοι, πάντες έξ ϊσου καί άπο 

κοινοϋ ώδήγουν κατ' ευθείαν εις άβυσσον άπωλείας φρικοποιόν. Καί ιδού πώς : 

Ίσχυρίζοντο ύποκριτικώς δτι θα άνορθώσωσι την παιδείαν κατά τάς υποδείξεις 

τής παιδαγωγικής επιστήμης, δτι θα έφαρμόσωσιν αρχάς έξυπηρετικάς του ελ

ληνοχριστιανικού πολιτισμού καί δτι θά συνετελέσωσιν εις την ύλικήν καί πνευ-

ματικήν του έθνους προκοπήν. Πλην άλλα προς έπίτευξιν τών επιδιωκομένων δή

θεν αγαθών σκοπών μετήρχοντο μεθόδους άγουσας εις άντικρυς αντίθετα αποτε

λέσματα. Διότι περιώριζον την διδασκαλίαν τών αρχαίων συγγραφέων κατά τρό

πον ίσοδυναμοΰντα προς κατάργησιν, άντ' εκείνων δέ είσήγον αυθαιρέτους μετα

φράσεις· κατήργουν δλως ή σχεδόν δλως την λατινικήν γλώσσαν καί παρηγκώνι-

ζον ή ύπετίμων το μάθημα τών θρησκευτικών. 
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Άλλα ταύτα και τα τοιαύτα δεν ήνώρθουν άλλα κατερράκουν την παιδείαν* 

κατέρριπτον τον ατυχή λαον εις πνευματικήν νάρκην και την εκ ταύτης εκβαρβά-

ρωσιν* ούτω δε προωδοποίουν την έθελοδουλίαν καί την ύποταγήν, τον έξανδραπο-

δισμον καί τον άφανισμον του Γένους, οι μητραλοΐαι ! Αΰτη δη είναι ή περί ής 

ε'ίπομεν άβυσσος απώλειας ή ολεθροποιός. 

Τους έπικρεμαμένους δ' δμως κινδύνους καί πάλιν εγκαίρως διέγνωσαν οι 

φιλοπάτριδες Έλληνες καί ευθύς άνέλαβον τον έκπρεπή καί εΰαθλον αγώνα υπέρ 

τών ιερών καί οσίων. 'Επιστήμονες διαπρεπείς καί ανώτατα ιδρύματα παιδευτικά 

καί Σχολαί πανεπιστημιακά^ μετέχουν τούτου φιλοτίμως καί ευθαρσώς. Άλλα 

του απηνούς τούτου αγώνος πρώτος èv τοις πρώτοις νυν απεδείχθη αναμφιβόλως 

ό Γεωργούλης, συνεχιστής του παραδείγματος παλαιοτέρων διδασκάλων. Πώς 

έπάλαισε τήν σκληράν πάλην καί τίνα μετεχειρίσθη έπιστημονικήν και παιδαγω-

γικήν πανοπλίαν, είναι ϊσως περιττον να ύπομνήσωμεν διότι τα πράγματα είναι 

πρόσφατα καί εις πάντας που γνωστά. Τοσούτο δε μόνον παρατηρουμεν οτι, καί 

αν μηδέν άλλο είχε να καταλίπη εκείνος, ήρκουν καί μόνοι οι αγώνες οι κρατεροί 

καί συνεχείς οι μετά θερμού πάθους επί βλάβη της άλλως επισφαλούς του ύγιείας 

διεξαχθέντας κατά της ψευδωνύμου παιδευτικής μεταρρυθμίσεως, ήρκουν, λέγω, 

καί μόνοι αυτοί να άναδείξωσι τον άνδρα άξιον εθνικής ευγνωμοσύνης. "Οπως δ' 

αν εχη, δυνάμεθα να έλπίζωμεν δτι οι τε παλαιότεροι καί οι έπ' εσχάτων αγώ

νες δεν θα άποβώσι φρούδοι καί άγονοι- διότι του λοιπού ή πολιτεία αγρυπνούσα 

άεί δεν θα έπιτρέψη παρόμοιας άνοσιουργίας τήν επανάληψιν. 

Το έπιστημονικον έ'ργον του Γεωργούλη είναι, ως ήδη ύπεδηλώθη, ευρύ καί 

πολυμερές ουδέ δύναται ευκόλως να άναλυθή καί κριθή δι' ολίγων στίχων ή καί 

σελίδων επιμνημόσυνου τελετουργίας* απόκειται δ' εις τήν φιλόλογον καί τήν φι-

λόσοφον γραμματείαν της νεωτέρας Ελλάδος να πράξη τούτο. Καί είναι βέβαιον 

δτι έκατέρα αυτών θα αναγνώριση τήν άξίαν του τεραστίου έ'ργου εκείνου καί θα 

κατάταξη τον άκάματον του πνεύματος έργάτην εις τους ήρωας τής επιστήμης* 

θά τάξη αυτόν παρά τους εγκρίτους του έθνους Διδασκάλους, ών ή διδασκαλία 

ύπήρξεν άχραντος καί ακήρατος καί ως χρυσός εν πυρί δοκιμασθείς απεδείχθη 

δοκιμωτάτη. 

Άλλα καί νυν ήδη ή επιστημονική κοινωνία μετά τών επαϊόντων έ'χει κρί

νει καί εκτιμήσει επαξίως τον Γεωργούλην θεωρούσα αυτόν επιφανή φιλόλογον καί 

εύδόκιμον φιλόσοφον καί παιδαγωγόν. Άδιάφορον δτι δεν έτυχε τής επιαήμον ανα

γνωρίσεως καί ής ήξιοΰτο τιμής καί οφειλομένης έπιβραβεύσεως. Άλλ' ουδαμώς 

το τοιούτο είναι θαυμαστόν, διότι οΰτε άπαξ οΰτε εις ένα παραπλήσια διεπράχθη 

αδικία άλλα πολλάκις καί εις πολλού; διαφόρων επιστημονικών κλάδων επιφα

νείς αντιπροσώπους. Ώ ς δ' έχουσι τα καθ' ημάς πράγματα, μάλλον το εναντίον 

(ή άπόδοσις του δικαίου) θα ήτο παράδοξον. Πλην δμως πάντα τα κοΰφα 

καί τα κενά καί κατ' έπίφασιν μόνον >αμπράν ουδέν δύνανται προς τους γνη

σίως φιλοσοφοΰντας, οϊτινες καλώς γινώσκουσιν δτι δ χρ υσος καί υπό τήν γήν 
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κεχωσμένος δέν παύεται ων χρυσός, ό δε λευκοσίδηρος (τενεκές), και αν έπιχρυ-

σωθή, παραμένει κατ' ούσίαν ό αυτός. 

Το έργον λοιπόν του Κωνσταντίνου Γεωργούλη, προϊόν χρόνου μακρού καΐ 

πόνου πολλού, καρπός άοκνου έρεύνης καί ακοίμητου πόθου της αληθείας, θά μείνη 

στερεον καί εμπεδον και υπό του χρόνου άκατάλυτον. Ουχί, δέν θα κατάλυση ό 

χρόνος ουδέ θα ψαύση αυτό ή άένναος των πραγμάτων καί ή αδιάλειπτος των 

περιτελλομένων ένιαυτών εναλλαγή. Θα έπιζήση εις το διηνεκές και θα χρησι-

μ,εύη τοΰτο, ώς καί το σεμνον εκείνου ήθος καί ό αδαμάντινος χαρακτήρ, ζηλευ-

τον άεί τοις έπιγιγνομένοις παράδειγμα, άληθινον πρότυπον καί τέλειος ύπογραμ-

μός. Άγήρατον θα μένη το δνομα αύτοΰ καί ή μνήμη θαλερά καί ζωηρά, εφ* 

-δσον ή Επιστήμη τίμα—καί θα τίμα πάντοτε— τους ακάματους αυτής έργάτας 

καί προβιβαστάς, καί εφ' δσον ή Πατρίς θα περιέπη μετά στοργής καί τιμής τα 

άγλαά αυτής καί επίλεκτα τέκνα. 

Ή Ζωή του φιλοσόφου είναι διηνεκής μελέτη του θανάτου* καμοΰσα δέ 

καί κεκμηκυΐα έκ της επιπόνου σπουδής καί αδιάλειπτου έρεύνης επαναπαύεται 

βραχύ τι δια του θανάτου, ινα νέα ν αδθις άναλάβη μελέτην, ώς υψηλότερα ζωή, 

εις τήν απόλυτον καί άΐδιον Άλήθειαν πάντοτε κατατείνουσα. Εις έκείνην δή 

οδεύει νυν καί ή άεί φιλοσοφούσα ψυχή του Κωνσταντίνου Γεωργούλη. Είη το 

,ευδαιμον τέρμα ταχύ ! 


