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ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ 

Ή παρούσα μελέιη, χρονολογουμένη άπό 25 ετών, έχει το πρώτον δημοσιευθή 
είς τήν «Πολ. Έπιθεώρησιν> του αειμνήστου "Ιωνος Δραγούμη (ί-τος 1921). ΟΙ μαχητι-
κώτεροι έκ τών μελών τοο «Εκπαιδευτικού ΌμΙλου» δημοτικιστάΐ εΐχον τότε κυριαρ
χήσει εις το Ύπ. Παιδείας καΐ ή είσαγωγή της Δημοτικής Γλώσσης είς το Δημοτικόν 
Σχολείον εΤχεν έπιβληθή δια Νόμου επί Κυβερνήσεως Βενιζέλου. Ό,τι δέ ύπελείπετο, 
δια τήν συμπλήρωσιν της τυπικής αυτής μεταβολής περί το Υλωσσικόν δργανον τής 
Παιδείας, ήτο ή περαιτέρω, από απόψεως Οχι μόνον εκπαιδευτικής, άλλα καΐ πνευματι
κής καί κοινωνικής καΐ εθνικής, ενεργός προβολή του ουσιαστικού αοτοΟ περιεχομένου, 
δπερ Ô Δημοτικισμός διεξεδίκει èv συνεπεία τής φιλοδοξίας του δπως άπωθήση τήν 
Λογίαν Παράδοσιν, άπο μακρότατων αΙώνων έπικρατήσασαν έν τή συνειδήσει του Ελ
ληνικού "Εθνους. Τα επακολουθήσαντα ομως γεγονότα δέν κατέστη, δυστυχώς δυνατόν 
να δικαιώσουν τάς άρχικάς φιλοδοξίας καί ελπίδας. ΟΙ πιο βιαστικοί έκ τών μαχητών 
τοΟ «Εκπαιδευτικού 'Ομίλου»—yλυστρήσαντες επάνω είς το πρόχειρον πεδίον τών 
εοδαιμονιστικών καί ολιστικών αΐτημάτων τής κοινωνικής καί πολιτικής δημαγωγίας— 
διωχετεύθησαν, δπως ό Γληνός καί ol δμοιοί του πεζοδρομιακοί μαστόροι καί ρακο-
συλλέκται τής θύραθεν μηχανικής καί ούδετέρας επιχειρηματολογίας, προς τον μαρξι-
σμον καί προς τήν πολιτικήν όργάνωσιν τής πάλης τών τάξεων, προς κατεύθυνσιν δη
λαδή άντικρυς άσυμβίβαστον μέ τα βασικώς μικροαστικά χαρακτηριστικά τής νεοελλη
νικής κοινωνίας' 2τσι ό Δημοτικισμός τών ως άνω πολύ βιαστικών μαχητών του ένε-
τάχθη είς τον Κομμουνισμόν. Ή νεωτέρα, έξ άλλου, γενεά, ή λεγομένη του μεσοπο
λέμου— φεύγουσα, κατά το πλείστον, τα ώς άνω βασικά αΐτήματα περί ανασυγκροτή
σεως τών Ιδιαζουσών πολιτιστικών άξιων του Νέου Ελληνισμού—έχει περιορισθή είς 
τήν τυπικήν απλώς άνάκλησιν τής Δημοτικής Γλώσσης καί ένετρύφησε φιλολογικώς 
μάλλον είς διάφορα άλλα ρεύματα επιφανειακά επί τής συγχρόνου πνευματικής ζωής 
τής Ευρώπης, ώς ό φρουδισμός, ό σουρεαλισμός καί άλλα. ΕΙς ο,τι, τέλος» μεταξύ τών 
άπομεινάντων συντηρητικών τό πλείστον οπαδών του «ΌμΙλου», άφορα τον συγγρα
φέα τής προκειμένης έδώ μελέτης, ήδη νεοσύλλεκτον άπο τών πρώτων φοιτητικών χρό
νων του (1909...) δημοτικιστήν, οΰτος—άξιολογήσας, σύμφωνα μέ τάς κάτωθι εκτιθε
μένας απόψεις, τήν Δημοτικήν μας παράδοσιν μέσα είς τό πλαίσιον τής Κοινοτικής 
τοιαύτης, δπου καί όργανικώς ανήκει αοτη—έπροσπάθησε, δια επανειλημμένων εργα
σιών του δημοσιευθεισών είς τον αναμεταξύ χρόνον, να διερεύνηση καί κατά τό δυνα
τόν να συναγάγη καί να όρίση τον βασικόν κανόνα ζωής, δ όποιος, κατ' επανάληψιν 
επαληθευθείς δια μέσου τών κρισιμωτέρων γεγονότων τής μακραίωνος 'Ιστορίας μας, 
αποτελεί τόν κύριον διακριτικόν χαρακτήρα τής "Εθνικής Κοινότητος τών 'Ελλήνων, έν 
συνεπεία δέ καί ενδείκνυται Ινα ληφθή ώς θεμελιώδες κριτήριον δια τήν παραγωγικήν, 

1) Ό «Πλάτων» λίαν ευχαρίστως αναδημοσιεύει τήν παροδσαν μελέτην του Κ. Δ. Κα 

çeflÎia, ήτις καίτοι γραφεΓσα κατά τό 1921 διατηρεί »Ισίτι τήν επικαιρότητα της. 
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κοινωνικήν καΐ πολιτικήν σύνταξιν οοτής είς μονάδα έθνικήν, μονάδα πολιτιστικός καΐ 
έν γένει αντικειμενικώς δικαιολογούσαν μίαν αυτό νομό ν Οπαρξιν μέσα είς το κέντρο ν 
τών Ιστορικών Αίγαιακών Χωρών, καΐ αναλόγως δέ συντρέχουσαν είς τήν Ισορροπίαν 
καί τήν πρόοδον τών έν αοταΐς συνοίκων Λαών. ΚαΙ είναι μέν γνωστόν, δτι ή έν λόγω 
προσπάθεια του συγγραφέως της παρούσης μελέτης εξακολουθεί να ευρίσκεται, όπως 
καί αρχικώς διετυπώθη, εντελώς είς το περιθώριον τών συγχρόνων μας πνευματικών 
έδώ αΐτημάτων, άντικρυς άποκρουσθείσα τόσον άπό τάς έφαρμογάς της κατά τό πλεί
στον του μεσολαβήσαντος χρόνου έπικρατησάσης μερίδος τών λεγομένων Φιλελευθέ
ρων καί Δημοκρατικών έν γένει όσον καί άπό τάς βλέψεις της είδικώτερον άριστερι-
ζούσης σοσιαλιστικής καί κομμουνιστικής κινήσεως παρ* ήμΐν οοδέν δ* ήττον και άπα 
τους πανεπιστημιακούς μας κύκλους. "Αν δμως ήμπορη νά θεωρηθή, δτι καί ή προσπά
θεια αυτή έχει μέ ένα τοιούτον τρόπον μέ τήν σειράν της ναυαγήσει, κανείς τη αλή
θεια άλλος δέν έχει νά έλπίζη άπό αυτήν τίποτε έκτος μόνον εκείνων, που Ισχυρίζον
ται, δτι ή έκ της ιστάμενης περιόδου τής 'Ιστορίας μας πείρα ίσως καί να μήν ώλο-
κληρώθη ακόμη. ('Οκτώβριος 1945). Κ. Δ. Κ. 

Ι 

Ό Δημοτικισμός, ώς κίνημα πνευματικόν, είνε τό σπουδαιότερον γεγονός μέσα 
είς τήν ίστορίαν μας άπό μακρού χρόνου* προελθόν τό κίνημα τούτο άπό τάς εντελώς 
είδικάς περιστάσεις ύφ* άς ot "Έλληνες, παρ' δλας τάς πολυτρόπους πολιτικάς τύχας, 
ήδυνήθησαν νά συνεχίσουν άδιακόπως, ώς ψωτεινήν γραμμήν, κάποιαν διανοητικότητα 
άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων—είνε τό πιο ντόπιο, τό πιο δικό τους, άπ* δσα πνευ
ματικά κινήματα έπροκάλεσαν κατά καιρούς τό ενδιαφέρον αυτών. Είνε έξ ίσου τό 
πιο σύνθετο καί τό πιο περίπλοκο έκ τών συγχρόνων ζητημάτων ημών. Έμφανισθέν 
προ καιρού ώς ζήτημα γλωσσικόν, επήρε εντός ολίγου νέαν μορφή ν ώς ζήτημα έκπαι-
δευτικόν, έπειτα δέ μάλιστα καί ώς ζήτημα γενικόν, κοινωνικόν καί αίσθητικόν καί 
ένφ φαίνεται νά διευθετήται ή νά έξαντλήται είς έν σημείον, ανακύπτει άλλαχοΟ μετ* 
Ισης καί μεγαλυτέρας ή πρίν σφοδρότητος. Κίνημα ζωντανό καί γεμάτο, φορεύς μιας 
νέας κεντρικής συνθετικής ίδέας καθώς φαίνεται νά είνε, κατέχεται μοιραία άπό άκα-
ταπόνητον καί πάντοτε άνανεουμένην φιλοδοξίαν νά έμπλακή καί νά δώση τήν άποψίν 
του καί νά βάλη τήν σφραγίδα του είς δλα τά μερικώτερα ζητήματα, δσα μας απα
σχολούν κάθε φορά. Κίνημα καθολικόν, φέρεται πάντοτε είς τό νά διαχυθή καί νά έκ-
ταθή κατακτητικά επί του δλου ορίζοντος τής συγχρόνου ζωής του Έθνους. 

Τοιαύτη εΤνε περίπου ή φύσις του δημοτικιστικοΰ κινήματος καί του Ιδανικού το 
οποίον ευαγγελίζεται. 'Αλλά ή κατάκτησις τής ζωής άπό Ινα Ιδανικόν, δσον δήποτε 
μάλιστα καί άν τό αφομοιωτικό ν καί προσαρμοστικόν αυτού δυναμικόν άποδειχθή έ*ν-
τονον, δέν είνε εύκολος πολύ δέ όλιγώτερον είνε εύκολος ή κατάκτησις καί πειθάρ-
χησις τοΰ νεοελληνισμοΰ" τούτο δέ καί δι* άλλους λόγους καί διότι προ παντός, τό 
πεδίον έπί τοΰ οποίου φέρονται αϊ διεκδικήσεις τοΰ δημοτικισμοΰ κατέχεται έδραίως 
άπό αΙώνων πολλών άπό ένα άλλο Ιδανικόν, τό Ιδανικόν τό όποιον επιμόνως καί 
άδιακόπως ύπέβαλεν είς τους Έλληνας ή λογία παράδοσις. Ή λογία αύτη παράδο-
σις, άδιάφορον άν καλόν ή κακόν, έχει ήδη αυτή προ παντός δώκει τον πλέον ούσια-
στικόν χαρακτήρα των είς δλα τά φαινόμενα τής ζωής μας, καθ* δ δεσπόσασα έπί 
μακρόν προς δλας τάς διευθύνσεις επάνω είς τον ορίζοντα μας* μας έκαμε έπιπο-
λαίους, προγονοπλήκτους, ακατάλληλους δια τήν πρακτικήν δρδσιν—αυτό θα τό έξετά-
σωμεν κατωτέρω" τούτο μόνον λέγω έξ αρχής, δτι ή λογία παράδοσις ήσκησεν έφ' 
ημών τήν μεγίστην, τήν πλατυτάτην έπιρροήν, λέγω δέ δτι, λαμβανομένης ύπ* δψιν 
τής καθ* δλα τά φαινόιαενα επίσης μεγάλης εύρύτητος καί πληρότητος τοΰ δημοτικι
στικου κινήματος, δέν υπάρχει άλλος τρόπος δια νά καθορίσωμεν, έφ* δσον είνε δυνα
τόν, τό περιεχόμενον καί τήν έννοιαν αυτού, καί τό μέλλον του συνεπώς, παρά έάν τό 
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μελετήσωμεν έν αντιπαραβολή προς τήν λογίαν έλληνιστικήν παράδοσιν. Τήν αντιπα
ραβολών ταύτην θα επιχειρήσω ενταύθα, θα τήν επιχειρήσω μάλιστα αποβλέπων είς 
σκοπον σαφή, είς το να εορω έάν πράγματι Ô δημοτικισμός θά δυνηθή νά εκτόπιση 
τήν λογίαν παράδοσιν, έάν, ακόμα πιο βασικά, εΐνε πράγματι κάτι άντίθετον προς 
αυτήν, καθώς παρουσιάζεται έκ πρώτης δψεως τουλάχιστον. 

II 

Έσυνηθίσαμεν νά άντιλαμβανώμεθα τήν λογίαν παράδοσιν ώς μίαν προσπάθειαν 
από μακρού καταβαλλομένην έκ μέρους των διανοουμένων προς τον σκοπόν δπως 
αναστήσουν μίαν ήμέραν έν μέσοι ημών καΐ δια τών σημερινών Ιδίων ημών δυνάμεων 
τήν προγονικήν άρτίαν ωραιότητα της ζωής* έτσι χωρίς νά έξετάσωμεν ποία ήτο κάθε 
φορά ή πραγματικότης καΐ τα μέσα πού ενυπήρχαν είς αυτήν, ημπορούμε νά ειπούμε, 
Otti άπό απόψεως διαθέσεως, ή λογία παράδοσις ζητεί άπλήστως νά μας δχη, κατά 
τήν βαθυτέραν καΐ Ισχυροτέραν φοράν ημών, αδιαλείπτως έστραμμένους προς τήν αρ
χαιότητα, ωσάν προς ένα ίδανικόν υπεράνω δλων τών άλλων, δσα μδς συνεκίνησαν ή 
ήδύναντο εκάστοτε νά μας συγκινήσουν. Αυτή εΐνε ή έννοια τήν οποίαν δίδομεν θεω
ρητικά είς τήν λογίαν παράδοσιν. Άλλ' ot διανοούμενοι, ol όνομασθέντες λόγιοι, προ
φανώς δέν ήτο δυνατόν νά αρκεσθούν είς τήν μουσικήν καΐ αόριστον αυτήν διάθεσιν* 
άνέλαβον νά επιδιώξουν καΐ πρακτικά τον σκοπόν των" ήναγκάσθησαν έτσι μοιραίως 
νά εορουν καί τά μέσα της δράσεως καΐ μίαν ώρισμένην μέθοδον εργασίας. Κατ* αυτήν 
λοιπόν τήν έννοιαν αντιλαμβανόμεθα πάλιν τήν λογίαν παράδοσιν ώς μίαν προσπά· 
θειαν τών λογίων, πού άπέβλεψε καί έστηρίχθη έν ταΐς πράγμασι πάντως πολύ καί 
σχεδόν μονότροπα στους τύπους, άπό τήν άναβίωσιν τών οποίων, θεωρουμένην ώς 
πρώτον βήμα επιτυχίας, έπερίμενε νά ϊδη δημιουργούμενον έδαφος έπί μάλλον καί μάλ
λον εόνοϊκώτερον, έδαφος έπί του οποίου νά στηρίξη καί τάς υπολοίπους βλέψεις αυτής. 

III 

"Ετσι διεμορφώθη ή θεωρία της λογίας παραδόσεως. 
"Ετσι κατεστρώθη είς τήν πρδξιν το σχέδιον τών λογίων. 
Έάν τώρα, αποβλέποντες προς τον δημοτικισμόν, ζητήσωμεν νά προσδιορίσωμεν 

τήν διάθρσιν που μδς υποβάλλει, τήν θεωρίαν που μας δίδει έπί της ζωής καί τήν μέ
θοδον έξ άλλου δια της οποίας πρακτικά επιλαμβάνεται τοΟ έργου του καί έάν, προς 
τούτο, ύποθέσωμεν αυτόν προς στιγμήν ώς κάτι ριζικά καί ουσιαστικά εναντίον προς 
τήν λογίαν παράδοσιν, εΟκολον θα ήτο νά έπιτύχωμεν οπωσδήποτε του σκοπού μας, 
δίδοντες έναντι εκείνων τών δύο θέσεων—«στροφήν προς τήν αρχαιότητα, ωσάν προς 
το οψιστον τών 1δανικών> καί «άναβίωσιν κατά πρώτον καί επείγοντα λόγον τών τύ
πων»—οί όποιες στηρίζουν τήν λογίαν παράδοσιν, νέας προτάσεις θετικάς έξ ονόματος 
του δημοτικισμού* εοκολον θά ήτο έπειτα νά ίσχυρισθώμεν δτι ημείς θά απελευθερώσω-
μεν καί θά άποκαθάρωμεν δια τοιούτων μέσων θετικών, διά μιδς ζωντανής καί γονί
μου υποθέσεως έπί της ζωής της Νεοελλάδος, ώς διά Ισχυρού άνεμου, τόν πνευματικόν 
ορίζοντα του "Εθνους, βεβαρυμένον καί συγκεχυμένον, ώς θά έλέγαμεν, υπό τών ασα
φών συμβόλων καί τών σκιών, τάς οποίας έφερεν έπ* αυτού ή λογία παράδοσις. 

Καί καθ* δσον μέν άφορδ τήν μέθοδον τών λογίων κατ* επανάληψιν καί πολυ-
τρόπως κατηγγέλθη αοτη καί σχεδόν ανετράπη οπό τών δημοτικιστών μέ μίαν φωνήν 
δλοι συμφωνοομεν είς τούτο : δτι υπερβολική σημασία άπεδόθη στους τύπους* καί δτι, 
τέλος πάντων, δέν εΐνε ol τύποι παρά ή ουσία πού κάμνει τήν ύπεροχήν τοο αρχαίου 
πολιτισμού. 'Επάνω λοιπόν είς αυτό τό ζήτημα, είς τήν άρνησιν δηλαδή της μεθόδου 
τών λογίων, ol μεταρρυθμισταΐ δικαιούνται πάντως νά στήσουν τρόπαιον νίκης' μία 
έπιφύλαξις, δτι δέν ήξεύρομεν μέχρι ποίου σημείου χωρίζεται ή ουσία άπό τόν τύπον, 
άπό τήν μορφήν, εΐνε προφανώς υποστηρίξιμος* άλλη επίσης έπιφύλαξις, δτι δηλαδή 
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δέν αρκεί ή άρνησις των τύπων, άλλ' δτι μάλλον μία ερμηνεία της ουσίας χρειάζεται, 
θα ημπορούσε να διατυπωθή. Έν τούτοις είμεθα πλέον εγγύς προς τήν άλήθειαν έάν 
άφήκωμεν τους δημοτικιστάς να πανηγυρίσουν ήσυχοι αυτήν τήν νίκην, τόσφ μάλλον, 
δπου, ζητοΟντες άπό αυτούς μια θετική καΐ ξάστερη πρόταση έπί της ουσίας, δέν κά-
μνομεν τίποτε ολιγώτερον παρά να τους ζητούμε μια πραγματική ερμηνεία των ελλη
νιστικών παραδόσεων, ζήτημα πού έπιπονώτατα άιχησχόλησεν δλόκληρον τήν νεωτέραν 
διανόησιν καΐ πού δέν είνε εοκολον να συζητηθή έδώ. ΟΙ δημοτικισταΐ έάν ύποτεθη δτι 
παραδέχονται κατά τ' άλλα το περιεχόμενον της λογίας παραδόσεως καΐ διαφωνούν 
απλώς ώς προς το ζήτημα της μεθόδου, πού έχρησιμοποίησαν οί λόγιοι, εύκολα θα δυ· 
νηθουν να καταστρώσουν μίαν νέαν μέθοδον δράσεως, δια της οποίας ν* αντικαταστή
σουν το σχολαστικό πρόγραμμα της γραμματικής σπουδής τών αρχαίων κειμένων καΐ 
να παρουσιάσουν έ*τσι σύν τφ χρόνω θετικήν πρότασιν επί του σημείου τούτου. 

Καθ' δσον δμως άφορα" τήν διάθεσιν δι' ής κατακυριεύει καΐ πληροί ήμδς ή λο
γία παράδοσις καί έπί τη βάσει της οποίας διεμορφώθη ή θεωρία της στροφής προς 
τήν αρχαιότητα, θεωρουμένην ώς Μνα Ιδανικό, δπου εΐνε είς τον προορισμό μας νά 
υψωθούμε κάποτε, αργά ή γρήγορα, τό πράγμα καταντά πολύ πιό σοβαρό δια τον δη-
μοτικισμόν καί δια τό έλληνικόν Ιθνος καί άξιον της μεγίστης προσοχής έκ μέ
ρους μας. 

'Ορμώμενοι πάντοτε έκ της υποθέσεως δτι ό δημοτικισμός εΐνε κάτι ριζικά καί 
ουσιαστικά εναντίον προς τήν λογίαν παράδοσιν καί ερχόμενοι έ*τσι αντιμέτωποι προς 
τήν δευτέραν, τήν θεωρητικήν θέσιν, ήτις στηρίζει αυτήν καί μετ' αυτής δλόκληρον τήν 
νεοελληνικήν ψυχολογίαν, αίσθανόμεθα, δχι άνευ κάποιας βαθυτέρας ανησυχίας, σα-
λευομένην τήν μεγάλην πλατυτάτην έπιρροήν τήν οποίαν, άδιάφορον άν καλώς ή κακώς, 
έξήσκησεν ή παράδοσις αύτη επάνω είς ημάς* αίσθανόμεθα δέ δτι δέν εΐνε ποτέ ίίργον 
φρονήσεως ή άρνησις καί ή διάσεισις του κύρους αυτής, έφ* δσον ακόμη δέν Εχει εντε
λώς ύψωθή καί σχηματισθή μέσα είς τήν ψυχή μας τό νέο θετικό ίδανικό, τόσον μάλι
στα μέγα καί ίσχυρόν ώστε νά καταλάβη δλόκληρον τήν θέσιν καί νά άσκηση επαξίως, 
καί άνευ κινδύνων γενικού βαθιού ξεχαρβαλώματος, τό ύψηλόν κύρος τό όποιον ήπλω-
σεν, ώς πτέρυγα αετού, καί έκράτησεν έπί αίώνας προστατευτικά απάνω άπό τους δο
κιμαζόμενους λαούς της 'Ανατολής ή λογία παράδοσις. Έδώ ακριβώς γίνεται κατα
φανές, άνακύπτον σέ στιγμή μοιραία καί επικίνδυνη, τό δίλημμα τοΰ δημοτικισμού, 
δτι δηλαδή, πέραν καί υπεράνω της κριτικής καί τοΰ σχετλιασμού, οφείλει νά έκφρα-
σθή θετικά, μέ δύναμιν, μέ ακεραιότητα καί μέ Ικανότητα πρακτικής άμα καί θεωρη
τικής προσαρμογής είς τό αίώνιον έλληνικόν περιβάλλον, έν γένει μέ ζωτικότητα καί 
κύρος τόσον τουλάχιστον δσον εΐνε καί τό τής αντιπάλου θεωρίας, ήν, ώς ύπεθέσαμεν, 
επιζητεί ν' άνατρέψη. 

Ή λογία παράδοσις εΐνε προφανώς πάρα πολύ3μουσική, μυστικοπαθής, αόρι
στος, επειδή εις τήν έσχάτην άνάλυσιν δέν μάς δίδει κάτι αρκετά στερεό, χειροπιαστό, 
άπολλωνιακό* υποχωρούσα άπό υποθέσεως εις ύπόθεσιν και άπό ελπίδος εις ελπίδα 
πηγαίνει καί χάνεται σχεδόν εΐς τό άπειρον* διαγράφει έν τούτοις μίαν κατεύθυνσιν, 
δτι έκεΐ κάπου υπάρχει κάτι, κάτι πού αποτελεί τιμήν δια τό παρελθόν καί ελπίδα δια 
τό μέλλον, καταφυγήν είς τήν ώραν τών κινδύνων, τών αμφιβολιών καί τών αδυναμιών. 
Δέν εΐνε δέ έξ άλλου άρκετόν δια τον δημοτικισμόν νά μάς δείξη απλώς άλλην κα
τεύθυνσιν χωρίς συνάμα νά άνάψη προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν έστω καί ένα μικρό 
όδηγητικό φως, μίαν άνταύγειαν, άπό τον δρθρον τής αναγεννήσεως τήν οποίαν 
προοιωνίζεται. 

Έάν λοιπόν ό δημοτικισμός εΐνε πράγματι ριζικά καί ουσιαστικά κάτι εναντίον 
προς τήν λογίαν παράδοσιν, καί έάν μάλιστα ευρίσκει άναγκαΐον νά έπαναλαμβάνη 
τούτο άδιακόπως« έξ ίσου ριζικά καί ουσιαστικά, εΐνε ανάγκη νά μάς δώση νά έννοή-
σωμεν δχι πώς αντιλαμβάνεται διάφορα ζητήματα λεπτομερειακά, άλλα, αυτό τούτο, 
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πώς αντιλαμβάνεται βαθύτερα το νόημα τής ζωής καί της δραστηριότητος προς τήν 
οποίαν ζητεί να μας έγείρη, τόσο δέ μάλλον οφείλει να δώκη άπάντησιν είς τούτο, 
καθ' όσον ή λογία παράδοσις δέν λείπει ολότελα άπό του να μδς δδηνπ, έστω καΐ πάρα 
πολύ επίπονα καί επικίνδυνα, μέ πολλάς διαισθήσεις, παραισθήσεις καΐ ύστερισμούς ομο
λογουμένως, άλλα μδς οδηγεί κάτου και, δσον και αν δέν μας δίδει πραγματικά, μδς 
κάμνει τουλάχιστον να ύποθέτωμεν και νά πιστεύωμεν δτι κρατουμεν κάτι είς χείρας μας. 
Πλην είς τήν άνά/κην αοτήν δέν δύναται ν* άνταττοκριθη επί τοΟ παρόντος κανείς. 

Άλλα καί έάν δ δημοτικισμός δέν είνε, ως ύπεθέσαμεν είς τήν αρχήν, κάτι 
εναντίον προς τήν λονίαν παράδοσιν, έάν είνε μδλλον τό ϊδιον κατ* οοσίαν πρδγμα 
μ' έκείνην* έάν δηλαδή σκεφθώμεν, δτι, ενός δντος τοΟ ελληνικού περιβάλλοντος καί 
των δρων της ζωής μενόντων πάντοτε αμεταβλήτων είς τάς περί τό Αιγαίον χώρας, 
καί τό ελληνιστικό Ιδανικό τής ζωής κατά φυσικόν λόγον μένει πάντοτε τό ίδιο* καί 
έάν συνεπώς θεωρήσωμεν τόν δημοτικισμόν ως μίαν προσπάθειαν τείνουσαν, έν τη 
έσχατη αυτής αναλύσει, νά έρμηνεύση, νά παρουσίαση, νά εμφάνιση επάνω είς ëpya 
θετικά, είς £ργα ζωής καί πολιτισμού, τό ελληνιστικό αυτό Ιδανικό, τείνουσαν δηλαδή 
είς τόν αυτόν εις δν καί ή λογία παράδοσις σκοπόν—πάλιν τό περιεχόμενον δέν κα
θορίζεται θετικά, πάλιν τό πρόβλημα του δέν ελαττώνεται είς σοβαρότητα καί είς δυσ
χέρειας, δηλαδή τό νά δώκη μίαν θετικήν πρότασιν έπί τής ζωής, διότι ϊσια - ίσια αυ
τού έσκόνταψαν καί οι λόγιοι, τόσον ώστε τίποτα σαφές δέν ημπόρεσαν νά δώκουν, 
σαφές δσον θα έχρειάζετο δια νά στηριχθή έπ' αύτοΟ ή άναγέννησις. 

Καί δια τούτο λέγω, δτι, δπως μέ τήν πρώτην ύπόθεσίν μας δέν κατέστη δυνα
τόν νά όρίσωμεν τήν βαθυτέραν έννοιαν καί τό περιεχόμενον του δημοτικισμού θετικά, 
έτσι καί μέ τήν δευτέραν είς τήν ιδίαν περίπου άδυναμίαν κατελήξαμεν 

Ή αδυναμία αοτη απέβη έπί αίώνας μακρούς ανυπέρβλητος δια τους λογίους. 
Δέν νομίζω δμως δτι δύνανται οί δημοτικισταί, επωφελούμενοι του καταφανούς αύτοΟ 
γεγονότος, να έκστρατεύσουν εναντίον τής λογίας παραδόσεως, φθείροντες οοτω τό 
κύρος δχι μόνον εκείνης, ήτις, καί έάν δέν §δωκε λύσεις τελικάς καί δν δέν Μφερε τήν 
άναγέννησιν, συνεκράτησεν δμως έπί μακρόν καί ύπό συνθήκας δυσχερέστατος τήν 
κατάστασιν, άλλα καί τό κΟρος του δημοτικισμού, δστις, παρά τήν άρνητικήν αυτήν 
πολεμικήν, ήτις τόν εκτρέπει του πραγματικού προορισμού του, οφείλει νά δώκη μδλ
λον μίαν θετικήν έρμηνείαν του βαθύτερου δυναμικού του, έρμηνείαν μέλλουσαν νά 
καταστη βάσις αληθινή είς τόν έλπιζόμενον νεοελληνικόν πολιτισμόν. 

IV 

Δέν δυνάμεθα έπί τοΟ παρόντος, ώς έδείχθη δια τών ανωτέρω παρατηρήσεων, νά 
δώσωμεν τήν όριστικήν θετικήν πρότασιν έκ μέρους του δημοτικισμού. Δυνάμεθα δμως 
έκ μέρους καί δια λογαριασμόν αύτοΟ νά φανώμεν υψηλόφρονες καί ειλικρινείς επάνω 
είς άλλα δευτερεύοντα ζητήματα καί προ παντός είς τό ζήτημα τής θέσεως, τήν 
οποίαν οί δημοτικισταί πρέπει νά λάβουν απέναντι τής λογίας παραδόσεως, απέναντι 
δηλαδή τής παρούσης πνευματικής καί ψυχικής καταστάσεως του έθνους, ποτισμένου 
άπ* δκρου εις άκρον άπό τα Ιδανικά τα όποια έξησφάλισεν είς αυτό ή παράδοσης 
αοτη.—Έάν δέν δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν είς τό ριζικόν εκείνο πρώτον ερώτημα έπί 
του νεοελληνικού πολιτισμού, ή έπί του όποιου αδυναμία δίδει δπλα παντοειδή είς τήν 
κριτικήν, δυνάμεθα όμως, αντί νά περιπλέκωμεν έτι μδλλον τα πράγματα, παρασύρον
τες ήμδς αυτούς καί τήν νεότητα είς επικίνδυνους αρνήσεις, νά κάμωμεν μάλλον συν-
τηρητικήν κριτικήν καί ν* άποκαταστήσωμεν σαφήνειαν δοον τό δυνατόν σταθερωτέραν 
έπί τών επίμαχων ζητημάτων, είς τρόπον ώστε άλλος, κάλλιον παρεσκευασμένος, να 
δυνηθη νά προχώρηση περαιτέρω. 
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ν 
Εΐνε έπάναγκες, πριν ή υΐοθετήσωμεν και ένισχύσωμεν τήν τακτικήν του ύποσκά· 

πτειν τήν λογίαν παράδοσιν, να μελετήσωμεν ευρύτερα καΐ άντικειμενικώτερα τά 
κατ* αοτήν. 

VI 

"Ας συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν μας είς τήν κυρίαν, τήν θετικήν, πρότασιν 
είς τήν οποίαν κορυφοοται ή λογία παράδοσις «στροφή προς τήν αρχαιότητα, σαν σέ 
Ιδανικό υψηλό . . . ». 

Έν πρώτοις για τους λαούς, που μπορούν να πιστεύουν, τίποτε δέν εΐνε παρελ
θόν, καθώς θα έλεγε κανείς για το Ιδανικό αυτό της αρχαιότητος* παν δ,τι ol λαοί 
αυτοί πιστεύουν εΤνε έξ ολοκλήρου παρόν, εΐνε έξ ολοκλήρου μέλλον. 'Αλλά, θα μου 
άντέλεγε κανείς, εΐνε αυτή ή τόσον συγκεχυμένη εποπτεία μας έπί της αρχαιότητος 
άξια να γίνη άντικείμενον πίστεως ενός λάου καί να ύψωθή σέ Ιδανικό ; Άλλ" ή άπαν-
τησις έδώ εΐνε προφανής, διότι δέν πρόκειται για κάτι πού κάμνομεν τώρα, πρόκειται 
για ένα καθεστώς πού εύρήκαμε* νομίζω δέ, δτι δέν υπάρχει κανείς λόγος έπί του πα
ρόντος δια να θέσουν έν έμφιβόλω τήν άξίαν της πατροπαράδοτου διαθέσεως των προς 
τή ζωή τόσο ριζικά καί να αποστρέψουν ot νεώτεροι "Ελληνες τά βλέμματα τους άπα 
τήν κατεύθυνσιν, δπου δως τώρα τά έκράτησαν, άπό μοιραίαν Ιστορικήν ανάγκη, ή 
οποία ακόμη δέν έκορέσθη ποσώς, καρφωμένα τόσους αΙώνες καί άπ' δπου ήντλησαν 
δλη τή δύναμι που τους έχρειάστηκε κάθε φορά για ν* άνθέξουν έως σήμερα καί νά 
διατηρήσουν τήν πίστι πρωτ* άπ' δλα στον εαυτό τους, τήν αίσιοδοξία τους, τήν ήθικήι 
φρονηματική καί αίσθητική ακεραιότητα τους. Δέν υπάρχει κανείς λόγος τοιούτος οοτε 
δια τους διανοουμένους, οοτε δια τάς μάζας. Μάλιστα ol διανοούμενοι ευθύς ώς ήθε-
λον αρχίσει νά σκέπτωνται πραγματικά, ευθύς δηλαδή ώς ήθελον αρχίσει νά πραγμα
τοποιούν ένα έκ των σπουδαιότερων χαρακτήρων της ελληνικής φυλής, μίαν άκεραίαν 
υψηλήν φωτεινήν διανοητικότητα, τήν Ιδίαν στιγμήν αυτήν θ' αντιληφθούν οποίον μέγα 
στήριγμα αποτελεί δια τό έργον αυτό ή κληρονομία των αρχαίων. 

Πάντως αυτή ή διάθεσις καί άν δέν ωφέλησε γενικά δλους, δέν έβλαψε δμως τόν 
λαόν. "Αν ή άναγέννησις δέν ήλθε, τούτο έγεινε, διότι δέν ένεφάνησαν αρκούντως άνώ-
τεραι προσωπικότητες* καί διότι έλειψαν δτι μάλλον άλλα στοιχεία απαραίτητα είς 
τήν δημιουργίαν πολιτισμού* έλειψε δ φωτισμός έπί των τεχνικών ζητημάτων, των οι
κονομικών καί πολιτικών δεδομένων' δλειψαν τά μέσα καί τά εφόδια, πού δίδουν οί 
επιστήμες σήμερα ώς δπλα εις τους λαούς* έλειψε μία όργάνωσις των υλικών μέσων, 
άπό της οποίας, έάν υπήρχε, ώς άπό επιπέδου στέρεου καί ευνοϊκού, θα ημπορούσαμε 
νά άποβλέψωμε μέ μεγαλυτέραν διαύγεια, δύναμι καί ευστάθεια καί προς το περί αρ
χαιότητος ίδανικό μας καί προς τους άλλους σκοπούς, δσους θα καθώριζον δι" ημάς 
al άνάγκαι της ζωής. 

Οοτε υπάρχει έξ άλλου κανένα άδιαχώρητον, καμμία ασυμβίβαστος αντινομία 
μεταξύ ενός τοιούτου σεμνού καί λογικοΟ ρεαλισμοΟ, ό όποιος έκτος των άλλων θά 
επεδίωκε καί θά έπετύγχανε πολύ ενωρίτερα καί ασφαλέστερα τήν μεταρρύθμισιν του 
γλωσσικού εκπαιδευτικού οργάνου έπί τη βάσει της δημοτικής, καί της θεωρητικής ελ
ληνιστικής αντιλήψεως έπί της ζωής, τής οποίας επίσημος φορεύς διετέλεσεν έπί μα
κρόν ή λογία παράδοσις. 

Κι* έπειτα ό λαός αποδέχεται πολλάκις καί χρησιμοποιεί τά πιο ανομοιογενή 
υλικά καί Ιδεολογικά δυναμικά μέσα στή ζωή του, ακόμη καί εκείνα τά όποια, κατά 
τήν λογικήν έπ' αυτών άντίληψιν, φαίνονται νά εΐνε εντελώς αντίθετα προς άλ
ληλα* ό λαός δέν αποκρούει παρά εκείνα πού είναι εντελώς άντιζωϊκά καί εντελώς 
ενάντια στή θεμελιώδη αίσθητική του καί οχι απλώς στή λογική του. Κι* ακόμη καί 
τούτο προσθέτω, δτι ή λαϊκή ψυχολογία δέν εΐνε ποτέ δυνατόν νά συστηματοποιηθώ 
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και να διαφωτισθΑ απάνω είς ένα επιστημονικό σχέδιο, δσονδήποτε τέλεια καΐ αν εΐνε 
επεξεργασμένο, καθώς φαίνεται να πιστεύουν ol αντιλαμβανόμενοι την ΰπόθεσιν τοΟ 
δημοτικισμού ώς μίαν άπόδειξιν γεωμετρικού θεωρήματος καΐ ol οποίοι μας βεβαιώ
νουν δτι 6 λαός θα έλθη μέ τό μέρος μας, δταν φωτισθη από το φως της επιστήμης. 

VII 

Ή βάσις, από της οποίας κινώ τήν σκέψιν μου επί του ζητήματος της στάσεως 
που πρέπει να τηρήσουν οί δημοτικισταΐ απέναντι της λογίας παραδόσεως, εΐνε καθα-
ρΑς συντηρητική. 

'Απάνω δέ σ" αυτή τή συντηρητική βάσι θα είχα να διατυπώσω καΐ τήν έξης 
γενικώτερη παρατήρησι σχετική μέ τήν άποψι που δίδει ή ελληνιστική Ιδεολογία προς 
τα κοινωνικά καΐ πολιτικά ζητήματα, δτι δηλαδή δύο θεωρίες υπάρχουν σήμερα πρα
γματικά στή ζωή, ή σοσιαλιστική καΐ ή ελληνιστική· ή μέν πρώτη, έμφανισθείσα κυ
ρίως ώς πρακτική καΐ οίκονομική, έφθασε κατά μικρόν ν* άντιμετωπίση, ώς εμπειρική 
συλλογιστική μέθοδος, ολόκληρη τήν Ιστορία, τήν οποίαν ήρμήνευσεν καΐ άνεπαρέστη-
σ*ν κατά Ιδιον τρόπον* έφθασε δέ είς σαφείς αίσθητικους καΐ κοινωνικούς ορισμούς, 
υποσχόμενη Ισους δρους ζωής, παγκοσμ(αν άδελφοσύνην, κατάλυσιν της πάλης των 
τάξεων, Ιδεατήν δικαιοσύνην και Ισορροπίαν μέσα είς τήν κοινωνίαν, Ισορροπίαν τήν 
οποίαν ελπίζει να έπιτύχη, αληθινά δχι καλλιεργούσα καΐ άναπτύσσουσα είς τήν ψυ-
χήν των ατόμων τό αύτόματον αίσθημα της κοινωνικής Ισόρροπης δικαιοσύνης άλλα 
καθυποτάσσουσα άπαξ δια παντός τους ανθρώπους είς τήν όμαδικήν πειθαρχίαν πού 
υπαγορεύουν at άνάγκαι καί τό σύστημα της παραγωγής των αγαθών καΐ έκμηδενί-
ζουσα, κόπτουσα σύρριζα, τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν ενός έκαστου αυτών. 

Ή ελληνιστική πάλιν θεωρία, ή πιο ανθρώπινη σχετικώς, έχει τούτο κυρίως τό 
χαρακτηριστικόν, δτι, χωρίς να διατυπώνρ απαγορεύσεις καί επιφυλάξεις είς τήν οίκο
νομική ν έξέλιξιν των λαών καί τών καθέκαστα κοινωνικών τάξεων, χωρίς ν' άποκρούη 
ποσώς τό μέτρον τών οικονομικών επαναστάσεων, εξασφαλίζει πάντοτε υπεράνω δλων 
τον μοιραίων αυτών διαγκωνισμών, μίαν διαυγή καί άστείρευτον πηγήν αίσιοδοξίας 
καί φρονήματος ύψηλοΟ ίσια - Ισια δι* ένα έκαστον τών ανθρώπων χωριστά, επιτρέ
πουσα καί ευνοούσα τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν καί εξαιρούσα μάλιστα τήν ποικιλίαν 
καί τήν άνομοιομορφίαν μέσα στή ζωή ' ή ποικιλία αϋτη καί δ πλούτος τών αντιθέσεων 
ιϊν« τό κύριον γνώρισμα του έλληνικοΟ περιβάλλοντος, εντός τοΟ οποίου έν τούτοις 
ήδυνήθησαν πάντοτε val προ παντός είς τήν άρχαίαν έποχήν ol "Ελληνες να συνθέσουν 
αρμονικά καί ελεύθερα τό νόημα της αβίαστου πού υπήρξε ποτέ κοινωνικής καί πολι
τικές πειθαρχίας, δπου ύπετάχθησαν σχεδόν αυτόματα καί φυσικά, χωρίς τήν παρεμβο-
λήν κανενός τόσον μονοτρόπου, δογματικού, τυραννικού άντιανθρωπιστικοΟ Ιδανικού, 
δπως λ. χ. ή μονοκόματη αδιατάρακτη Ιδεατή ίσότης ή δικαιοσύνη, τήν οποίαν ευαγγε
λίζονται ol νεώτεροι κοινωνικοί μεταρρυθμισταί. 

Ή μέν πρώτη έκ τών θεωριών τούτων, πηγάζουσα κατ* ούσίαν άπό μίαν διάθεσιν 
άρνητικήν μέσα στή ζωή, άπό τον φόβον της κινήσεως καί της πρωτοβουλίας, δύσπι
στος προς τό αύτόματον άρμονικόν κοινωνικόν ένστικτον του άνθρωπου, επί του 
οποίου στηρίζεται ή πραγματική οίκονομική καί πολιτική κοινωνία, υπερβάλλει καί 
μεγαλοποιεί τόσον τό ένδεχόμενον του κάκου, ώστε τα μέτρα τα όποια προτείνει κατά 
τοΟ ενδεχομένου τούτου, τόσον εΐνε δύσκαμπτα καί βαρβαρικά καί μετά τοσαύτης βα-
ναυσότητος μέλλουν να επιφέρονται επί της κοινωνικής ζωής .ώστε θα εΐνε έπόμενον 
νά καταπνίξουν αυτήν. Ή θεωρία αυτή, ή τόσον δογματική καί κανονιστική, σημαίνει 
οποχώρησιν έπί της όδοο, πού φέρει είς τόν πρόοδον της άνθρωπότητος" φαίνεται ώς 
νά έσχεδιάσθη είς στιγμήν έσχατης υστερικής απελπισίας* άπηχεΐ τ{} άληθεία τόν κά-
ματον της άνθρωπότητος καί, καθώς διαρκώς καταπονείται άπό τήν ανάγκην της τά
ξεως καί της δικαιοσύνης, φαίνεται ώς νά συμβολίζη τήν εΙκόνα της ζωής τήν μάλλον 
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εγγύς προς τον θάνατον καΐ τήν έξαφάνισιν αοτής. Είνε γνωστόν άλλως πώς ή θεωρία 
αοτη προήλθεν ώς άντίδρασις βαθιά καΐ θανάσιμη τόσον δσον βαθιά καΐ θανάσιμη ήταν 
καΐ ή ταπείνωσις καΐ ή έκμετάλλευσις, είς ήν έρριψε τήν μεγάλην μδζαν των προλε
ταρίων δ δοτικός πολιτισμός. 

Ή δευτέρα έξ αυτών, αποκρούουσα κάθε πειθαρχίαν έκ των έξω έπίφερομένην, 
έπεξειργασμένην συστηματικά καΐ λογικά, αποκρούουσα κάθε δόγμα καΐ κάθε άσφά-
λειαν και δικαιοσύνην βεβαίαν έκ των προτέρων, εμφορείται άπό υψηλή ν έμπιστοσύνην 
και πεποίθητιν είς τήν συνθετικήν Ικανότητα καΐ τήν άρμονικότητα του κοινωνικού έν
στικτου του άνθρωπου, εμφορείται άπό έμπιστοσύνην τοιαύτην, ώστε, υποβάλλουσα 
άπαξ αύτώ τήν ύψηλήν ήδονήν της φιλοτιμίας καΐ της κοινωνικής δόξης καΐ τήν άκα-
ταμάχητον γοητείαν της άπλότητος, της ευπρεπείας, της ελευθερίας καί της αρετής, 
αφήνει έπειτα είς τήν διάθεσίν του άνοικτόν όλόκληρον τό στάδιον τής δράσεως καΐ 
τήο ελπίδος, άνευ οοδενός έκ των προτέρων καθορισμένου λεπτομερειακού κανονιστικού 
περιορισμού. "Εν συνόλω είς τό έξης Ë y κείται ή ουσία τής θεωρίας ταύτης : άφ' ενός 
δέν είδε ποτέ μέ διάθεσι γνησίως αρνητική τό ένδεχόμενον υπεροχής μιας των δυνά
μεων πού συναπαρτίζουν τό κοινωνικό ένστικτο, είτε γενικώς ενός των παραγόντων 

πού συνιστούν τήν κοινωνική ίσορροπία καΐ κοινωνική πειθαρχία απέναντι των άλλων 
at έλληνικαΐ 'Αθήναι όχι άχθόμεναι άλλα πολύ μάλλον έπιχαρίτως έβάστασαν έπί μα-
κρότατον τήν οπεροχήν του Περικλή' μέχρις ενός σημείου παρηκολούθησαν ταύτην 
άγαλλόμεναι πανδημεί, διότι ϊσια · ϊσια καθένας έκ των πολιτών, ευθέως άντικατοπτρι-
ζόμενος είς τήν δόξαν εκείνου, εορισκεν έν αότφ λόγους έξάρσεως του Ιδίου αοτσυ 
ανθρωπισμού, τής Ιδικής του ώραιότητος* έπλατύνθησαν καΐ έμεγαλύνθησαν παράλληλα 
και δέν έδυστρόπησαν παρά μόνον είς δσας περιστάσεις, τό άνοιγμα του τόξου, υπερ
βαίνον τήν γνησίαν άνθρωπιστικήν ευγενή' καμπύλην, έπήγαινε νά έκτροχιασθή προς τό 
υπερμέγεθες καί τό βαρβαρικόν. Άλλα καΐ απέναντι του ενδεχομένου ενός τοιούτου 
εκτροχιασμού, μιας οίασδήποτε ύπερεπεκτάσεως ενός τών παραγόντων τής κοινωνικής 
Ισορροπίας είς βάρος τών άλλων, ή ελληνιστική θεωρία δέν ευρίσκει άξιον ν' άσχο-
ληθή είς τό νά οχύρωση έκ τών προτέρων τήν κοινωνική καί πολιτική ζωή κατά ενός 
τοιούτου κακού" διότι φέρει έν εαυτή καί υποβάλλει συνεχώς μίαν ύψηλήν κατ' εξοχήν 
μορφωτικήν βεβαιότητα, δτι είς κάθε στιγμήν χρόνου ή άντίδρασις τών άλλων εκείνων 
παραγόντων θα εΐνε ακριβώς τόση καί τοιαύτη δση ακριβώς χρειάζεται δια νά άποκα-
τασταθη αμέσως ή πραγματική ζωντανή αρμονία. 

"Εξω τών εκνευριστικών λεπτομερειών, ενώπιον τών όποιων, όταν δέν Ιχη ανά
λογη αντοχή δια νά τάς άντιμετωπίση, ό νους στενεύει καί μικραίνει, έάν άποβλέψωμεν 
πλατιά καί έν συνόλω προς τήν σοσιαλιστικήν θεωρίαν, άπό τής αφετηρίας της Ιως 
τών έσχατων συνεπειών της, θα ήμπορέσωμεν νά βεβαιώσωμεν ασφαλώς tv τών κυρίων 
ψυχολογικών γνωρισμάτων, τα όποια τήν χαρακτηρίζουν, θα ϊδωμεν καθαρά, δτι ή 
μυστικοπαθής καί άξεστος άμα ορμή προς τό υπερμέγεθες, τό ύιτερβατικόν, τό ύπερ-
ανθρώπινον, ή όποια εκδηλώνεται κατά περιόδους είς τήν ίστορίαν, μέ τήν έβραϊκήν 
βίβλον, μέ τό ρωμαΐκόν κολοσσαΐον, μέ τό ρωμαϊκόν δίκαιον, μέ τήν μονοθεΐστικήν 
παντοκρατορίαν, μέ τήν απόλυτον πολιτική ν μοναρχίαν, μέ τήν ίδανικήν δικαιοπολι-
τείαν καί ή οποία δέν Ικανοποιείται παρά μέ τήν σύλληψιν ενός παγίου, άσυζητήτου, 
ασφαλούς, άποπετρωμένου Ιδανικού, τοιούτου ώστε κάτω άπό τό, άδιάσειστον ύπό χει
ρών ανθρωπίνων, βάρος του νά τήν δαμάση ολότελα καί νά τήν άπαλλάξη τών αδυ
σώπητων ανησυχιών της, ή δίψα αΰτη, φυσική είς τάς βαρβαρικός, ακατέργαστους καί 
άντιελληνικάς διανοίας, ενυπάρχει επίσης, ώς κυρία Ισια - ϊσια οίκοδομητική συνθετική 
δύναμις μεταξύ τών Ιδεολογικών στοιχείων καί τών οίκονομικών δρων, έκ τής συμβο
λής τών όποιων διεμορφώθη ή σοσιαλιστική θεωρία. Ή παγκόσμια σοσιαλιστική πολι
τεία εΐνε ένα μεγαθήριον, ëva ανισόρροπο πνευματικό κατασκεύασμα, που, ένω καθόλου 
.δέν θα χρησιμεύση είς τήν ανθρωπότητα θεωρουμένην ώς σύνολον ή κατά μεγαλας μά-
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Γας, θ" άποβη αντιθέτως το πλέον έπικίνδυνον δια τήν έλευθερίαν καί τον άνθρωπισμόν 
των ατόμων. Ή επίμονη όνειροπόλησις παγκόσμιας συστηματικής εΙρήνης εΐνε Ινδειξις 
δυσπιστίας της άνθρωπότητος στον εαυτό της. "Οταν τοιαυται υποθέσεις, ώς τεράστια 
πνευματικά οπλα, απέβησαν άναγκαΐαι δια να συγκρατήσουν είς τα φυσικά της δρια 
τήν αναλογία του κάκου, που άπό βιολογική ανάγκη ενυπάρχει στον άνθρωπο καί στην 
κοινωνία, τούτο εΐνε ήδη μια άπόδειξις δτι το κακόν αυτό τόσον πολύ δυσανάλογα 
έπληθύνθη, ώστε να δυνάμεθα να είπουμε δτι ή δηλητηρίασις εΐνε πλήρης καί δτι ή 
άποσύνθετις δεν ημπορεί να έμποδισθή εφεξής. Ή δογματική όρνάνωσις τής αγάπης 
καί τής ειρήνης είναι μία πρότασις, που φέρνει είς τον νουν εκείνον τόν νευρασθενικόν 
χότζα ό οποίος, φοβούμενος μήπως, θυμωμένος ποτέ άπό καμμίαν Ιδιοτροπίαν τής γυ· 
ναικός του, άφήκη αίφνης τό σπίτι του καί φύγη, περιέβαλε μέ βαρύν κλοιόν τον λαιμό 
του καί έδέθη είς τήν αολήν του, δια νά δέχεται έτσι, ασφαλής άπό επικινδύνων συνε
πειών, δλες τις κατραπακιές τής φοβέρας συζύγου του. 

Τουναντίον, δλως τουναντίον, μέσα είς τόν κατ' εξοχήν άνθρώπινον κύκλον τών 
επί τής ζωής απόψεων, τάς οποίας μας δίδει ή ελληνιστική Ιδεολογία, ό άνθρωπος, 
αποβλέποντας προς τόν εαυτόν του ωσάν είς Μνα, εις κάθε στιγμήν χρόνου, ζωντανόν 
σύμβολον, ωσάν εις μίαν προσωποποίησιν, τής αρμονίας τής κοινωνικότητος καί τής 
πραγματικής ζωϊκής αίσθητικής δικαιοσύνης, δέν αίσθάνεται ποτέ τήν ανάγκην νά δη
μιουργήσει εξωτερικά νεκρά στηρίγματα, αρραβώνας τρόπον τινά ασφαλείας δι' ένδε-
χομένην στιγμήν αδυναμίας, αμφιβολίας ή οίασδήποτε άποσυνθετικής κρίσεως. Μέσα 
είς τόν κατ' εξοχήν άνθρώπινον κύκλον τών αντιλήψεων, όπου ή ελληνιστική Ιδεολογία 
ακτινοβολεί προς τήν θεωρίαν καί τήν πρδξιν άμα τής ζωής, υπάρχουν, αυτόματοι, δλαι 
αϊ εγγυήσεις αϊ άναγκαΐαι δια τους σχετικώς αδυνάτους καί δλοι ol ανηφορικοί υψη
λοί δρόμοι διά πδσαν ευθείαν κοινωνική ν φιλοδοξίαν καί τόλμην. 

Άπ* αυτής τής βάσεως αποβλέποντες προς τήν αρχαιότητα έννοουμεν πολύ καλά 
διατί ol "Ελληνες, ένφ έγέμισαν τόν κόσμον μέ έργα τέχνης, έργα ανταποκρινόμενα είς 
άνάγκας αίσθητικάς καί πνευματικός, άπηξίωσαν πάντοτε νά κοπιάσουν διά νά κά
μουν χάρτας καταστατικούς, συστήματα καί δόγματα μέ αξιώσεις αίωνιότητος" ήσθά-
νοντο πάντοτε τήν κοινωνικότητα των τόσον ίσόρροπον, άκεραίαν καί υγειά καί εΐχον 
τόσην πεποίθησιν είς τήν ζωΐκήν των Ικανότητα ('), ώστε δέν εϋρισκαν κανένα λόγον 
νά λάβουν μέτρα ασφαλείας διά τήν αοριον, δημιουργοοντες θεσμούς ύπεράγαν πα
γίους καί συγκατατιθέμενοι είς αντιλήψεις στενάς καί κλειστάς, εις τάς οποίας άλλοι 
λαοί, χάριν κάποιας υποθετικής ασφαλείας, ώς είς άκόρεστον καταβόθραν, έθυσίασαν 
έκ τών προτέρων εκείνο τό πράγμα που αποτελεί τήν ούσίαν τής ελευθερίας καί του 
ανθρωπισμού, δηλαδή τήν^πραγματικήν κοινωνικήν καί πολιτικήν κίνησιν. 'Αληθινή 
δουλεία δέν υπήρξε ποτέ έν Ελλάδι* διάκρισις τάξεων, ώς έν τη μεσαιωνική Ευρώπη 
εΐνε άγνωστος έδώ' καί Ô βαρύς πολιτικός οργανισμός τών νεωτέρων χρόνων, μέσα 
είς τους δυσκίνητους τροχούς του όποιου εύρήκαν τόπον νά καλυφθούν ολόκληροι συμ· 
μορίαι κοινωνικών, πολιτικών καί οικονομικών ληστοπειρατών, εΐνε έξ ίσου άγνωστος 
εις τους "Ελληνας. Τίποτε δέν έπρόφθανε ν* άκινητήση έπί μακρόν, νά μουχλιάσει καί 
νά ρίψη μονίμους σκιάς* τό πάν ώφειλεν αενάως, χωρίς άποσύνθεσιν καί άναρχίάν, ν' 
αναβαπτίζεται εις τό φώς καί ν' άναδοκιμάζεται εις τήν ζωήν καί εις τό κριτήριον τής 
κοινωνικής του αξίας, πρακτικής ώφελιμότητος καί άρμονικότητος αίσθητικής. Κάθε τι, 
τό όποιον είτε έπήγαινε δυσαναλόγως εμπρός, είτε έ*μενε δυσαναλόγως οπίσω, τό 
όποιον συνεπώς άπετέλει κίνδυνον εκτροχιασμού ή [σαπίλας, έξεβάλλετο καί άπερρί-
πτετο ανεπιφυλάκτως. Ή κοινωνική καί ή πολιτική ζωή τών Ελλήνων έχει τούτο κυ
ρίως τό χαρακτηριστικόν, δτι υπήρξε πάντοτε κατ' εξοχήν ρευστή καί παλμώδης, κατ' 
εξοχήν ζωντανή καί ανθρώπινη. ΤοΟτο βεβαίως ήμπόδισε τήν δημιουργίαν μονίμων με
γάλων κρατών καί εΐχεν ώς αποτέλεσμα πολλάκις άπώλειαν μερικών ελευθεριών πλην 
τό νόημα τής ζωής κατ* ούσίαν, καί ύπό τήν πολιτικήν δουλείαν, ουδέποτε ήλαττώθη* 
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διότι μέσα είς τον γνώριμον, άκαταδούλωτον καΐ πάντοτε τον ϊδιον ορίζοντα της κοινό
τητος ή ζωή έβομβοΰσεν αδιαλείπτως καΐ διετήρησε παλμον άκέραιον καΐ άρμονικόν. 

'Από της αοτής επίσης βάσεως αποβλέποντες προς τήν πολυθεϊκήν θρησκείαν τών 
'Ελλήνων, έννοουμεν πολύ καλά πως ημπόρεσαν να τολμήσουν τόσον, ώστε να έξαν> 
θρωπίσουν τέλεια τους θεούς των, προς τους οποίους έκαμαν σχέσεις πολύ μάλλον φί
λων καΐ οίκείων παρά Ικετών καΐ δούλων. Τόσον πολύ είχαν εύξευνενίσει καΐ εύμορφή-
νει τό θρησκευτικόν αίσθημα των οί "Ελληνες ! καΐ τούτο, ώς Ιρρήθη, έξ αίτίας της στε
ρεάς ψυχραίμου τόλμης καΐ αύτοπεποιθήσεώς των, ήτις υπήρξε τοιαύτη, ώστε μεταξύ 
τών άλλων τελετών πού έκαμναν λ. χ. είς τα Πύθια ήτο και ή έξης : ένας έκ τών 
ωραιότερων νέων του τόπου, άφ^ΰ Εκαιεν είς τον βράχον σωρόν ξύλων, είς άνάμνησιν 
της θανατώσεως του τέρατος πύθωνος ύπό του *Απόλωνος, έπανήρχετο, έν πομπή θεοτι · 
κη, δπως εκείνος, περιχαρής είς τήν Κασταλίαν. 

Δέν προσπαθώ, μέ αύτας τάς εκφράσεις, να ρίψω είς τήν σκιάν καΐ ν' αποσιω
πήσω τό φαινόμενον της άποσυνθέσεως είς τήν οποίαν ραγδαίως φέρει τήν παροΰσαν 
μορφή ν τών δυτικών κοινωνιών ή διοίκησις της αστικής κεφαλαιοκρατικής τάξεως" δέν 
πρόκειται να άρνηθώμεν τήν βασιμότητα της σοσιαλιστικής κριτικής είς τό άρνητικόν 
αυτής μέρος (8)' ομιλώ δχι δια τό σημερινόν καθεστώς ούτε δια τον τρόπον της καταλύ· 
σεώς του* επί τέλους, έφ" δσον ή πλειονοψηφία πιέζεται άπό μίαν στενή ν μειονοψηφίαν 
καΐ έφ' δσον μάλιστα αύτη, γενομένη ύλοχαρής καΐ άγονος ανωτέρων έργων πολιτισμού 
προσιτών είς τον λαόν, δέν του αποδίδει δίποτε, δικαίωμα τών πολλών είνε, είνε καΐ 
είς τό χέρι τους, νά τήν ανατρέψουν* δέν εΐνε δμως είς τό χέρι μιας επίσης μειονοψη-
φίας Ιδεολόγων καΐ πολιτικών ηγετών νά δώσουν παγκόσμιον κύρος είς τάς θεωρίας, 
τάς οποίας, έκ συμπεράσματος, έσχημάτισαν παρακολουθοΰντες τήν κρίσιν τών δυτικών 
κοινωνιών' δέν πρέπει δηλαδή οί διανοούμενοι τών ανατολικών λαών νά υποστούν, καΐ 
επί του σημείου τούτου, τήν έπιρροήν της δύσεως έπιπολαίως. "Ελεγα λοιπόν, δτι ομιλώ 
δια τό πρόβλημα της άνασυνθέσεως της κοινωνικής καΐ πολιτικής ζωής καΐ δια τήν θεω-
ρητικήν βάσιν επάνω είς τήν οποίαν δ σοσιαλισμός σχεδιάζει τήν άνασύνθεσιν ταύτην. 

Άλλ* άς έξετάσωμεν καΐ πρακτικά τό ζήτημα μας' μήπως τό έκ της Γαλλικής 
επαναστάσεως άπορρεΰσαν νεώτερον άστικόν κοινοβουλευτικόν κράτος, ή Ιδεατή δικαιο-
πολιτεία, δέν είχεν ύποστή επαρκώς τήν βάσανον της λογικής τών συστηματικών πολι-
τειολόγων καΐ δέν είχεν όργανωθή κατά τρόπον ώστε νά υπάρχουν εντός αύτοΟ δλαι 
αϊ εγγυήσεις περί ενός μέλλοντος έξαισίως αρμονικού καΐ δικαίου ; Τίποτε δέν παρέ
λειψαν κι* έφρόντισαν νά κάμουν τό κράτος αυτό πανίσχυρον, συμβουλεύσαντες τον 
λαόν νά παραιτηθη δλων τών δικαιωμάτων αύτου καΐ νά βασισθή είς τον θεσμόν τής 
«καθολικής ψηφοφορίας» ' κατ* αυτόν τόν τρόπον τό Ιδεώδες κράτος, ωσάν αυτοτελές 
κυρίαρχον νομικόν πρόσωπον, εμφανίζεται είς τήν πρδξιν δια διαφόρων οργάνων καΐ 
ασκεί τήν έξουσίαν δια σώματος υπαλλήλων, τοΰθ' δπερ έθεωρήθη, ομού μέ τό ύποθετικόν 
δικαίωμα του δι* αντιπροσώπων κυβερνάν καΐ έλέγχειν, ώς Ιδανική έγγύησις δια τόν 
λαόν. Μία έν! τούτοις κοινωνική τάξις, ή αστική, καθ' δν χρόνον οί μέν συστηματικοί 
θεωρητικοί άνεπαύοντο είς τάς δάφνας τής δονκιχωτικής νίκης των, ό δέ λαός κατά 
μικρόν έχανε τήν άληθινήν πείραν τοΰ κρίνειν περί τών κοινών, καθ* δσον καΐ περί τών 
υποθέσεων τοΰ χωριού του ακόμη δέν ημπορούσε νά άποφασίση καΐ ό Ιδιος νά έκτελή (·), 
κατά τόν χρόνον τούτον ή αστική τάξις είσχωρήσασα καΐ έγκατασταθείσα είς τα καίρια 
σημεΐα"τοΰ νεκρού καΐ μηχανικού αυτού οργανισμού, έκίνησεν αυτόν προς Ιδιον όφελος 
καΐ ήσκησεν πράγματι τήν κυριαρχίαν δια λογαριασμόν της καΐ είς βάρος τοΰ λάου, 
τυραννήσασα αυτόν τόσον έπαχθέστερον δσω Ισχυρότερος εΐχε καταρτισθή ό πολιτικός 
εκείνος οργανισμός. Αυτό είναι προφανές* επίσης τό δτι ή κατάστασις αύτη πρέπει 
ν' άνατραπή* άλλα διατί είς τήν θέσιν τοΰ σημερινοΰ Λεβιάθαν νά όργανωθή ένας άλλος 
ρωμαλεώτερος καΐ άσυγκρίτως μεγαλύτερος ; ΚαΙ δέν εΤνε λογικόν νά φοβούμεθα, δτ ι 

είς χρόνον τινά άφ* ημών μία άλλη μειονοψηφία, κατά ένα ή άλλον τρόπον, μοιραίως 
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θα έπιβη καΐ θα κράτηση αυτού και δτι ή μειοψηφία αΰτη, διαχειριζόμενη μηχανισμόν 
άσυγκρίτως Ισχυρότερον, δεν θα καταντήση έξ ίσου επαχθεστέρα; Ό φόβος ούτος εΐνε 
αρκετά βάσιμος, ώστε να μας καθιστή δύσπιστους προς πάσαν ύπόσχεσιν περί καλυτέ
ρου μέλλοντος, δταν το καλύτερον αυτό μέλλον τα περιμένουν άπα την όργάνωσιν παγ
κοσμίων μηχανικών κρατών και παγκοσμίου κοινωνικής εΙρήνης. 

Εΐνε φυσικόν είς ήμδς να έναντιωθώμεν καί ν' άποκρούσωμεν ώς άνθρωποι κατ* 
αρχήν οιονδήποτε Ιδανικόν, είτε ηθικόν καί πνευματικόν, είτε πολιτικοοικονομικοκοινωνι-
κόν, το όποιον, λόγω δυσαναλόγου εύρύτητος καί ύπερβατικότητος, μειώνει καί αδυνα
τίζει âv ήμΐν το αϊσθημα της ελευθερίας, αμβλύνει τήν οξύτητα καί καθιστά συΣητήσιμον 
τήν ακεραιότητα καί τήν αποτελεσματικότητα της προσωπικής ημών θελήσεως, το όποιον 
γενικώς μας καθιστή διστατικούς είς το να έττιλαμβανώμεθα μετά κυριαρχικότητος προσ
ωπικής τών περιστάσεων της ζωής. Είναι μοιραίοι οί οικονομικοί δροι τής ζωής* άλλα 
εΐνε ανάγκη να παλαίσωμεν μέχρι τής τελευταίας στιγμής εναντίον πάσης μεταβολής, ή 
οποία θα τείνη ν* αλλοίωση τήν ατομικότητα μας, μειώνουσα είτε έξογκώνουσα αυτήν 
δυσαναλόγως. Ή στάσις άλλως αΰτη θα εΐνε μία έγγυησις δτι, καί προσαρμοζόμενοι 
προς τήν ανάγκην, θα έπιτύχωμεν τοΟτο άνετώτερα. 

Άλλα καί ώς κάτοικοι τής 'Ανατολικής Μεσογείου εχομεν πολλούς λόγους να 
κρατηθώμεν επάνω είς τήν ιδίαν συντηρητικήν αυτήν στάσιν. Ήμεΐς οί έλληνοανατολΐ-
ται γνωρίζομεν έκ πείρας, δτι κάθε πολιτικοκοινωνικός οργανισμός, έκτεινόμενος πέραν 
τών ορίων τής κοινότητος, ανέφικτος συνεπώς γινόμενος είς τήν διαρκή κίνησιν καί 
έπιτήρησιν, τοΟΘ' δπερ θα άπητείτο δια να είμεθα βέβαιοι δτι οοτε θα άλλοιωθή, οοτε 
θα σκουριάση, δτι πάς τοιούτος οργανισμός καθίσταται δύσκαμπτος, άντιανθρώπινος 
καί επικίνδυνος" δέν θα έκάμναμε ποτέ, δεν θα έσχηματίζαμε ποτέ τήν ίδέαν μεγάλου 
κράτους στο νου μας, έάν είμεθα, οί "Ελληνες, μόνοι στον κόσμο οοτε καί σήμερα δέν 
θ' άπεφασίζαμε να θυσιάσωμεν δια £να κράτος μεγάλο καί ισχυρό, άν δέν έβλέπαμε τα 
συμφέροντα μας καί αοτή τή ζωή μας διαρκώς έκτεθειμένην εις έξωθεν κίνδυνον. 

Εις τήν έννοιαν του κράτους, έφ' δσον τούτο υπερβαίνει τα δρια τής κοινότητος, 
υπάρχει £να μοιραϊον σκοτεινόν σημεϊον, έξ αιτίας του οποίου"jA "Ελληνες, συνηθισμέ
νοι εις τήν διαύγειαν, περιεπλάκησαν πάντοτε εις άδιέξοδον. Δια τούτο δυσπιστούν προς 
τό μεγάλο κράτος ένστίκτως* δχι άπό άτομικισμόν, άναρχισμόν ή άπό τάσεις άντιομα-
δικάς' ίσια • ίσια οί "Ελληνες, φύσει ομιλητικοί, φύσει άπληστοι προς τήν κοινωνικήν 
φήμην, εΐνε κατ* εξοχήν όντα κοινωνικά, ρέποντα άκατασχέτως είς τό να διαχυθούν έν· 
τελώς έν μέσω τών ομοίων των χωρίς τήν κοινότητα, εις τήν οποίαν να προβάλη τον 
εαυτό του καί να λαμβάνη μίαν κολακευτικήν κάπως συνείδησιν τής προσωπικότητας του, 
είναι αδύνατον να έννοηθή ό "Ελλην. Πέραν δμως ταύτης, έφ* δσον δέν γνωρίζει τό 
2οαφος, τα πρόσωπα καί τα πράγματα εντελώς τελείως, ό "Ελλην κατ* αρχήν δέν επι
μένει να άναμιχθή είς τίποτε. Πλην ας έλπίσωμεν δτι ή πείρα, πείρα πικριών μακρών 
αιώνων, τόν έχει διδάξει, δτι είναι προτιμότερον έν συνόλω να άποδεχθί) μέσα εις τήν 
συνείδησίν του τό μικρόν εκείνο σκότος, τήν μοιραίαν άκαταληψίαν τής φύσεως του με
γάλου κράτους, πράγματος δηλαδή, τό όποιον του αρνείται τήν αίσθητικήν εύχαρίστη-
σιν να τό εχη διαρκώς κάτω άπό τήν κριτικήν του, να τό παίζη εις τα χέρια του, τό 
όποιον, αντιθέτως, απαιτεί πολλάκις καί πραγματοποιεί τυφλήν καί άσυζήτητον ύπα-
κοήν, δτι εΐναι προτιμότερον να ύποκύψη είς τήν έν μέρει σκοτεινήν καί άντιελληνικήν 
ταύτην δύναμιν, άσκουμένην ύπό ομοφύλων καί κατά ενα τρόπον δσον τό δυνατόν δη. 
μοκρατικώτερον, παρά να δουλεύση εις ξένους βαρβάρους λαούς. "Εχουν ήδη οί "Ελλη 
νες άρκετήν πείραν τής αξίας τής εύρυτέρας πολιτικής καί κοινωνικής πειθαρχίας' εντός 
ολίγων ετών, μέ μικράν ύιτομονήν, άλλοτε, έγένοντο μέ τόν Άλέξανδρον κύριοι τής 
'Ανατολής* άλλοτε πάλιν, έξ ήττομανίας καί ελλείψεως επαρκούς κοινωνικής έλαστικό-
τητος καί συστηματικής πειθαρχικής τόλμης, κατήντησαν να χάσουν έξ ολοκλήρου τάς 
πολιτικάς ελευθερίας των. Έξ αιτίας τής πείρας ταύτης εννοούν πολύ καλά τήν άνάγ-
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κην της πειθαρχίας, δταν αϋτη υπαγορεύεται άπό πολιτικούς καί Ιστορικούς λόγους 
πραγματικούς, καθώς εκείνοι ol όποιοι ύπέρποτε σήμερα επιβάλλουν τήν άποκατάστα· 
σιν των λαών της 'Ανατολής κάτω άπό ενα κοινό Ιδανικό, âvvooGv πολύ βαθιά αυτό' 
καθώς επίσης καί τό δτι ή πραγματική άποκατάστασις των λαών τούτων θα είναι εκεί
νη, παρά κάθε δλλην, ή οποία θά τους ισορρόπηση κάτω άπό τό ελληνιστικό Ιδανικό, 
τό κατ* εξοχήν μορφωτικό ανθρώπων ακεραίων καί ωραίων πολιτισμών (*). Πλην δέν θά 
στέρξουν ποτέ ol "Έλληνες να υποταχθούν καί να δουλεύουν είς μονομερή, δογματικά, 
αφηρημένα Ιδανικά έξω του κύκλου των αναγκών καί τών βλέψεων του άτομου, τοιαύτα 
όποια εΐνε ή σημερινή πλασματική δικαιοπολιτεία, ή σοσιαλιστική Ιδεώδης δικαιοσύνη (5) 
καί Ισότης καί ει τι άλλο προϊόν θερμασμένης βαρβαρικής φαντασίας. 

Άπό πρακτικής απόψεως ή ελληνική Ανατολή εΐνε τόσο πλατιά, ώστε έχει να 
εξασφάλιση (*) είς δλα τα τέκνα της δια μακρό~ατον χρόνον σπίτι, νοικοκυριό, στερεό 
έδαφος προκοπής υλικής καί υπεράνω άνοιχτόν άπειρον ελεύθερον καταγάλανον ου
ρανό. Καί άν πρόκειται δια τάς μεταξύ ιαας πολιτικάς καί κοινωνικάς σχέσεις, δια τήν 
ρύθμισιν τών οποίων κατέστη άλλαχοΰ μοιραίως αναγκαία μία βαρεία βαρβαρική πολι
τική όργάνωσις, ημείς (καί άπό αίσθημα καί άπό ανάγκην, επειδή έννοούμεθα πολύ 
καλά) αυτόματα σχεδόν ίσορροπούμεθα κάτω άπό τήν συνείδησιν του κοινού συμφέροντος 
καί τής κοινωνικής ευπρεπείας, ώστε δέν θά άγκαρεύσωμεν ποτέ τήν ψυχήν μας καί τό 
πνεύμα μας είς Ιδανικά δουλικά, ποτέ είλικρινώς δέν θά δεχθώμεν να άκινητοποιηθώμεν, 
τόσοι στύλοι θεσμών μονίμων δήθεν καί παγίων, ol όποιοι μέλλουν να νεκρώσουν καί 
να εκφυλίσουν τήν πολιτικήν μας ζωήν. 

Ή δέ έσχατη καί κυρία αισθητική άντίληψις που δίδει ή ελληνιστική θεωρία επί 
τής ζωής εΐνε ή έξης : δτι ή Ελλάς δέν θά στείλη ποτέ τα τέκνα της είς άναζήτησιν υψη
λών τάχα ύπερανθρωπίνων Ιδανικών, κάτω άπό τα όποια ξεγοφιάζονται καί πνευστιούν 
άνατεινόμενοι οι βάρβαροι' θά θρέψη, μέ ήλιο, λιτότητα καί ελευθερία, τους Ιδανικούς αν
θρωπίνους τύπους, ζωντανούς καί δυνατούς' ξεύρει έπειτα, δτι, αντί εκείνων, μάλλον τα 
ιδανικά, ώς πεταλούδες ολόγυρα σέ άνθη εαρινά, θά κατεβούν είς τα πόδια τών τέκνων 
της : καταδέξου έμενα, καταδέξου έμενα. "Επειδή δέν υπάρχει κανένα Ιδανικό τόσο από
λυτα ανώτερο άπό τον άνθρωπον, ώστε να τον υποδούλωση έξ ολοκλήρου είς τήν ύπη-
ρεσίαν του. 

"Εκπαλαι ol "Ελληνες σπανίως έμπλοφαρίσθησαν άπό τα μεγάλα Ιδανικά' γεμά
τοι άπό τό ακέριο νόημα τής ζωής, δυνατοί ώστε ν* αποβούν αρμονικοί, Ισόρροποι 
καί γόνιμοι, έχρησιμοποίησαν χαρούμενα καί εορταστικά στή ζωή τους δλα τα ανταπο
κρινόμενα στάς διαθέσεις των Ιδανικά, άπό τα υψηλότερα έως τά κατώτερα. Μήν τα-
ρασσόμεθα, που ol φιλισταΐοι φωνάζουν, δτι ό Ελληνικός λαός δέν είναι άξιος για τί
ποτε, δτι δλα έδώ γελοιοποιούνται. ΤΙ πταίει ό λαός έάν τά Ιδανικά που του προβάλ
λουν τον κάμνουν να γελά; Δια ένα καλόν ίππον χρειάζεται καί καλός καβαλάρης* 
έάν δέ κανείς, αδέξιος ών, πέση άπό τον ίππον ή δν φάνταξη απάνω είς αυτόν γελοίος, 
άς μή παραπονήται δι* αυτό. 

* * * 

Τοιαύτη εΐνε περίπου άπό πολιτικής καί κοινωνικής απόψεως ή θεωρία ή ελληνι
στική επί τής ζωής. 

Αυτήν δέ τήν θεωρίαν φέρει προς ήμδς ή λογία παράδοσις. 
Kai δι' αυτόν Ισια • ίσια τον λόγον πάλιν Ισχυρίζομαι δτι όφείλομεν να μή δια-

σαλεύσωμεν επιπόλαια τό κύρος τής παραδόσεως ταύτης. Βεβαίως ολόκληρος ή νεω
τέρα ευρωπαϊκή Ιστορία ημπορεί να έξετασθή ώς μία απόπειρα προς πραγματοποίησιν 
του ελληνιστικού κοινωνικού Ιδανικού' δέν θά συζητήσωμεν έάν αδτη επέτυχε ή δχι' καί 
άν συνεπώς δέν θά ήτο μάταιον να έπαναληφθή μία τόσον καταπονητική απόπειρα' 
τούτο μόνον λέγω, δτι τό ελληνιστικό Ιδανικό αξίζει καί πρέπει νά εύρη εις τήν 
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Νεοελλάδα τους πλέον ευνοϊκούς δρους διά να δυνηθη νά καταβολή έπί του πατρίου 
εδάφους την όριστικήν αυτού προσπάθειαν προς καθυπόταξιν, πειθάρχησιν καΐ έναρμό-
νισιν κατά τήν ίδικήν του ëvvoiav των άστατων καί έν πολλοίς βαρβάρων δυνάμεων 
της ζωής Προφανώς είνε εύκολώτερον νά έγκολπωθώμεν μίαν έκ των ετοίμων θεω
ριών, δσας σερβίρει είς ήμας δ δυτικός πολιτισμός ' άλλα δέν εΐνε τούτο τα συμφερώ -
τερον είς ημάς, είς τήν Ελλάδα καί είς τήν Άνατολήν ουδέποτε δέ διέτρεξε ή Ελλάς 
τόσον κίνδυνον άπό της απόψεως της αλλοιώσεως καί της νοθεύσεως τών τοπικών γνη
σίων αυτής ζωικών δυναμικών ό κοινοβουλευτισμός, λ. χ. καθ' δ μπλόφα, ήτο μέν 
πάντοτε επικίνδυνος, άλλα, λόγω του δτι δέν περιείχεν αληθείας παρά είς μικροτάτην 
άναλογίαν, δέν έσήκωσε μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στάς μάζας καί έπωστρακίσθη μάλ
λον" άλλ' ό σοσιαλισμός καί ot νεώτερες επιστημονικές προλήψεις, καθ' δ περιέχουσαι 
αλήθειες ζωντανές καί είς πολύ μεγαλυτέραν δόσιν, έάν άβασανίστως μεταφυτευθούν 
είς τήν 'Ελλάδα, θα αποτελέσουν σοβαρόν κίνδυνο μιας νέας βαρυτέρας ύποδουλώσεως 
αυτής είς τάς ξενικός έπιρροάς' δπως τώρα ol νέες αυτές θεωρίες φαίνονται ένδιαφέ 
ρούσες καί σχετικώς ol καλό ιερές, Ιτσι καί άλλοτε στα 1840 καί εφεξής δ κοινοβου 
λευτισμός ύπήρξεν ή σχετικώς καλύτερη θεωρία' πλην ύπήρξεν ουδέν ήττον αποπνικτι
κός διά τον έλληνικόν λαόν. 

Δέν βλέπω λοιπόν διατί θα άπρεπε ήμεΐς τόσον αδιαμαρτύρητα καί πάλιν νά 
άχθώμεν ύπό τήν βασκανίαν τών ποικίλων νεωτεριστικών θεωριών, της ακολάστου 
αυτής πνευματικής βιομηχανίας, καί ν' άπομακρυνθώμεν τών εδραίων βάσεων τών πα
ραδόσεων μας, άπεμπολοΟντες τα Ιερά καί τα άγια διά ëva άσήμαντον ποσόν ρεαλι
σμού καί πρακτικού πνεύματος τάχα. 

"Ας τονώσωμεν μάλλον τήν δύναμίν μας καί άς έξοικονομήσωμεν αυτήν άπό τα 
μάταια έργα, ώστε νά ήμπορέσωμεν νά έπωφεληθώμεν δλων τών χρησίμων είς ήμας 
τεχνικών προόδων τάς οποίας άλλοι λαοί έξησφάλισαν έν τω μεταξύ χωρίς ποτέ νά 
έγκαταλείψωμεν, ένεκα τούτων, τάς έθνικάς παραδόσεις μας. Εΐνε προφανές καί εΐνε 
γνωστόν, δτι ή 'Ανατολή άπό αίώνων δέν έκινήθη επάνω είς τους δρόμους της τεχνικής 
καί τής επιστημονικής εξελίξεως. 'Αλλά δσον εύκολος εΐνε ή κριτική επί του αντικει
μένου αύτου, τόσον εΐνε αντιθέτως αοχη δυσκολωτάτη επάνω είς τό ζήτημα τής ζωτι· 
κότητος, τής εύρύτητος καί του μέλλοντος τών πνευματικών καί αίσθητικών παραδό 
σεων τής νωθράς αυτής 'Ανατολής καί τό κατά ποίαν άναλογίαν θά εΐνε μοιραΐον 
καί ώφέλιμον νά μιχθούν αύται μέ νέα στοιχεία. 

Ή καθυστέρησις τής 'Ανατολής είς τήν τεχνικήν έμπειρίαν καί τήν έπιστημονι-
κήν μόρφωσιν εΐνε 2να σταθερόν γεγονός, έπί του οποίου στηριζομένη ή κεφάλαιο· 
κρατική βιομηχανία τής Δύσεως δύναται έκ του ασφαλούς νά κάμνη πονηράς σκέψεις 
είς βάρος μας καί νά θεωρή τήν άγοράν μας ως άντικείμενον εύκολου εκμεταλλεύ
σεως' ή βιομηχανία αύτη εΐνε οργανωμένη καί κατακτητική' κι' έφ* δσον ή Ανατολή 
εΐνε άπ* αυτής τής απόψεως κενή καί γυμνή, τίποτε δέν εΐνε φυσικώτερον παρά τό δτι 
ή κατακτητική εκείνη δύναμις χύνεται ακατάπαυστα κατεπάνω μας καί μάλιστα άνευ 
πολλών Ιπποτικών επιφυλάξεων. 

Κι* έπειτα, καθώς μοιραία υφιστάμεθα τήν έπιορομήν τών οργανωμένων υλικών 
δυνάμεων τής δύσεως, έξ αίτίας Ισια - ίσια τής Ιδικής μας έπί του πεδίου τούτου αδυ
ναμίας, κατά τον ίδιον τρόπον θά ήτο λογικόν νά άποδεχθώμεν ώς μοιραΐον τό φαι· 
νόμενον αυτό, έάν έπανελαμβάνετο και έπί του αίσθητικοΟ γενικά, του ηθικού καί πνευ
ματικού πεδίου, έφ' δσον θά έκρίναμεν δτι ή 'Ανατολή καί έπί του πεδίου αύτου εΐνε 
αδιαμόρφωτος καί ασχημάτιστος καί συνεπώς άοπλος. 'Αλλά τό πράνμα τούτο εΐνε 
πάρα πολύ βεβαίως συζητήσιμον' έν πρώτοις ή ελληνική 'Ανατολή πιστεύει, πιστεύει 
ολόκληρη, σταθερή καί άπαρασάλευτη, απάνω είς τήν βάσιν που τής δίδει ή λογία 
παράδοσις καί κατά τήν διάθεσιν προς τήν οποίαν εκείνη τήν προσανατολίζει μέ άδά 
μαστον έπιμονήν' προφανώς ή βάσις αύιη εΐνε ολίγον μετέωρη* προφανώς είς τον 
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ορίζοντα μας δέν ανέβηκε ακόμα κανένα άστρο, καμμία Ιδέα σταθερή, περιγεγραμ
μένη, άπολλωνιακή* ή ψυχή μας είνε γεμάτη φευγαλέες αρμονίες, γεμάτη από πλά
σματα λιψά, γεμάτη σκιές* είνε κοντά στή γνώσι, δτι ή λογία παράδοσις εις χείρας 
των λογίων καΐ τών σχολαστικών δέν έγονιμοποιήθη, καθ' δσον οοτοι δέν ήδυνήθησαν 
να δώσουν τήν θετικήν πρότασιν καΐ να ερμηνεύσουν μέ gpya ζωής καί πολιτισμού τα 
ελληνιστικά Ιδεώδη' μένει έν τούτοις ακόμη σήμερα ακλόνητη ή πίστις, ή οποία, αντί 
τών θετικών έργων καί τών διαφόρων πραγματικοτήτων του πολιτισμού, γεμίζει καί 
Ικανοποιεί, έστω καί τοιαύτη ώς είνε, τήν ψυχήν καί τήν φαντασίαν του έθνους* πα
ραδέχομαι λοιπόν δτι ή ελληνική 'Ανατολή άπό αίσθητικής απόψεως είνε γεμάτη, 
έστω, άπό σκιές" Ισχυρίζομαι ταυτοχρόνως δμως, δτι, άφ* ής στιγμής ένας ολόκληρος 
λαός τής πιστεύει, οι σκιές αυτές δέν απέχουν ή ελάχιστον άπό του να γείνουν πρα-
γματικότης* δτι δέν λείπει παρά όλίγη ακόμη Ικανότης πίστεως καί ανάλογη πολιτική 
καί οργανωτική προσπάθεια καί οΐ μεθυσμένες άστατες σκιές θ' αποκτήσουν ευστά· 
θειαν καί κίνησιν ρυθμική καί ot ρευστές καί αέρινες γραμμές θα διαγράφουν οριστικό
τερα καί θα πάρουν μορφή ν καί ζωήν. Βεβαίως οΐ λόγιοι, διαχειρισθέντες έπί μακρόν 
αυτήν τήν πίστιν, δέν ήδυνήθησαν νά εορουν τήν παράλληλη συνθετική καί πλαστική 
δύναμι δια νά τήν φέρουν είς τάς πρακτικάς της συνεπείας καί νά αναστήσουν, είς τήν 
θέσιν τών ίσκιων, πλάσματα ζωντανά, ανθρώπους, σπίτια, γεφύρια, αγάλματα καί πο-
λιτισμόν. Άντεστάθησαν έν τούτοις οΐ λόγιοι είς τήν είσβολήν τών ξένων στοιχείων. 
'Εάν δέ είς τήν πάλην αυτήν ύπάρχη μία μεγάλη στιγμή, εΤνε εκείνη καθ' ήν εμφανί
ζεται έπί τής σκηνής δ δημοτικισμός, δ όποιος, καθώς φαίνεται, οφείλει ταυτοχρόνως 
καί τήν άμυναν νά κάμη καί περιεχόμενον νά δώση είς τήν προς πίστιν άφηρημένην 
Ικανότητα του λάου, Ικανότητα τήν οποίαν έφερεν είς τα έσχατα δριά της ή λογία πα-
ράδοσις. 'Ιδού τό ύψηλόν μέτωπον έπί του οποίου δ δημοτικισμός οφείλει νά αναβίβαση, 
ώς βαρύτατον πυροβολικόν, τήν δύναμίν του καί νά δράση* Ιδού διατί όφείλομεν, αποβλέ
ποντες μέ βλέμμα πλατύτατον προς τήν σύνχρονον πραγματικότητα καί τάς έξ αυτής 
καθοριζόμενος άνάγκας τής 'Ανατολής, νά μελετήσωμεν πάρα πολύ βαθιά δλόκληρον 
τό περιεχόμενον του δημοτικιστικοΟ κινήματος καί νά καθορίσωμεν σαφώς τους σκο
πούς του. 'Ιδού δέ διατί συνδέεται στενώτατα δ δημοτικισμός προς τήν λογίαν παρά-
δοσιν, επειδή ή υπ' αυτής καλλιεργηθεϊσα πίστις είνε τό μόνο Ισως θεωρητικόν κεφά-
λαιον τής 'Ανατολής. Καθώς δέ έγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι τό πράγμα, ό δημο
τικισμός είνε μάλλον μία θετική συνέπεια τής πίστεως ταύτης παρά μία άντίδρασις 
άντιρρωμαντική τάχα καί ρεαλιστική. 

Δι* αυτόν δέ Ισια • Ισια τον λόγον εις τήν πρώτην σειράν τών παραγράφων τής 
παρούσης μελέτης έτόνισα τήν παρατήρησιν, δτι είς τήν έσχάτην άνάλυσιν τα σημεία 
εις τα όποια προσέκρουσεν ό δημοτικισμός, έφ* δσον θα έπρεπε νά σχηματισθή καί νά 
έκταθή ώς μία, καθώς τη άληθεία εΤνε, θεωρία καθολική καί άκεραία, δτι τά σημεία 
ταύτα καί γενικώς τά προβλήματα του είνε τά Ιδια μέ τά τής λογίας παραδόσεως καί 
δτι τό πρώτιστον βασικώτερον όλων πρόβλημα του είνε τό νά δώση μίαν σαφή έρμη-
νείαν τής ελληνιστικής συλλήψεως έπί τής ζωής. Δια τον ίδιον επίσης λόγον, έπί τη 
υποψία βαθυτέρας 'συγγενείας μεταξύ δημοτικισμού καί λογίας παραδόσεως, Εδωκα 
ώς συμπέρασμα τών πρώτων παραγράφων τήν άντίληψιν δτι δ δημοτικισμός πρέπει νά 
δειχθη κατ* αρχήν πολύ συντηρητικός είς τήν κριτικήν του απέναντι αυτής. 

*Αλλ* δπως καί άν Ιχη τό τελευταΐον αυτό ζήτημα, δυνάμεθα πάντοτε νά είπω-
μεν, δτι άπό απόψεως πνευματικών αντιλήψεων, ή καί απλώς διαθέσεων έστω, ή Ελ
ληνική 'Ανατολή δέν είνε κενή οοτε γυμνή* δτι μάλλον Γίχομεν έδώ, έπί πλέον τής πί
στεως προς τό Ιδανικόν τής λογίας παραδόσεως, ώς μίαν νέαν άναπλαστικήν καί όργα-
νωτικήν δύναμιν, τον δημοτικισμόν, ό όποιος ακριβώς λόγω ;του άναπλαστικου καί 
οργανωτικού αΰτου χαρακτήρος, κατά συνέπειαν μοιραίαν θα δειχθη ζηλότυπος καί θ' 
άντισταθη εις τήν Ισοπεδωτικήν όρμήν του δυτικού πολιτισμού, επισπεύδων έπί τφ τέλει 
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τούτω καΐ έπιβοηθών τήν φυσικήν προσπάθειαν προς άνάπτυξιν Ιδίων αντιλήψεων δσον 
τό δυνατόν διαυγέστερων καΐ θετικωτέρων έπί τών συγχρόνων προβλημάτων της ζωής. 

Είς το έργον του τούτο δ δημοτικισμός θα μεταχειρισθή χωρίς άλλο διαφορετικήν 
μέθοδον παρ' έκείνην που έχρησιμοποίησαν ol λόγιοι καΐ οί σχολαστικοί* ή μέθοδος 
του θα γίνη ρεαλιστικωτέρα (β) επί μάλλον καΐ μάλλον καΐ ό Ιδιος θα καταβή προς 
τάς λεπτομέρειας, προς τάς τραχείας πραγματικότητας καί είς τούτο θα προβαίνη έπί 
τοσούτον περισσότερον έφ' δσον θα αισθάνεται εαυτόν ίσχυρότερον είς το να οργά
νωση εμπράκτως την ζωήν καί να δώση μορφήν Ιδίαν καί χαρακτηριστικήν τών τάσεων 
του είς τά διάφορα φαινόμενα αυτής. 

Καθ* δσον δμως άφορα" τήν βάσιν, τήν οποίαν οφείλει να εορη, ίνα εξ αυτής 
άκτινοβολήση τάς αντιλήψεις του καί διευθύνη τήν δρδσιν του καί καθ* δσον άφορα 
τά μοτίβα, τά στοιχεία καί τά ζώπυρα τών Ιδεών τά όποια του εΐνε απαραίτητα είς 
τήν δρασιν του ταύτην, εΐνε ζήτημα κατά πόσον ό δημοτικισμός θα δυνηθή ν' άπομα-
κρυνθή ακινδύνως τής λογίας παραδόσεως, τής βάσεως δηλαδή, τών διαθέσεων καί τών 
στοιχείων αυτής. 

Kai περί τής διαθέσεως μεν, που υποβάλλει ή λογία παράδοσις, ώμιλήσαμεν έξ 
αρχής τής μελέτης μας. "Όσον δμως δια τά καθ* Μκαστον στοιχεία τά όποια περιέχει 
καί τάς έπί μέρους αντιλήψεις, αί όποΐαι φυσικόν εΐνε να απορρέουν έξ αυτής, έπί 
τούτων δλων δέν εδόθησαν ακόμη επαρκείς άναλυτικαί μελέται οοτε έκ μέρους τών 
λογίων, οοτε έκ μέρους του δημοτικισμού. Έκ του παραδείγματος έν τούτοις, που 
έχρησιμοποιήσαμεν ανωτέρω, περί τών άτόψεων, τάς οποίας, έν αντιθέσει προς τόν 
σοσιαλισμόν, ή ελληνιστική Ιδεολογία διανοίγει έπί τών κοινωνικών καί πολιτικών ζη
τημάτων, θα ήδυνάμεθα να άντλήσωμεν διαφωτιστικόν καί χρήσιμον είς τόν δημοτικι-
σμόν συμπέρασμα, Τό συμπέρασμα δέ τούτο έχει προ παντός σχέσιν μέ τήν βαθυτέραν 
πρόθεσιν, τήν κυρίαν φύσιν, τοο δημοτικισμού, είς τό νά καταστή δηλαδή θεωρία άκε-
ραία, νά γονιμοποίηση τήν υψηλήν άλλα διστακτικήν άχρις ώρας ψυχολογίαν της ελλη
νικής 'Ανατολής, νά δώση δηλαδή καί νά έρμηνεύση μίαν ντόπια ακέρια κοσμοθεωρία. 
Ήμεις στοχαζόμεθα δτι, δια νά φθάση εις τά πραγματικά του αυτά αποτελέσματα, ό 
δημοτικισμός πρέπει νά στηριχθή είς τήν έλληνιστικήν ίδεολογίαν καί κατά τήν έννοιαν 
ταύτης νά προσάρμοση τάς δυνάμεις του καί δλην τήν άναπλαστικήν δραστηριότητα» 
τήν οποίαν κέκληται ν' ανάπτυξη έπί τών κοινωνικοπολιτικών θεσμών, τών καλλιτεχνι
κών αντιλήψεων κτλ. Στοχαζόμεθα δέ έπί πλέον, δτι καθ' ήν στιγμήν θα άπομακρυνθή 
τής βάσεως αυτής, δέν θα εΐνε ειλικρινής, έάν, παραβλέποντας τό θεμελιώδες αυτό ζή
τημα, άφεθή, άνευ κεντρικού ιδεώδους, ν' άσχοληθή εις ζητήματα δευτερεύοντα, καθ' δν 
λ. χ. τρόπον ένεφάνισαν αυτόν οι κοινωνιολόγοι' διότι οί κοινωνιολόγοι οδτοι, καίτοι 
φαίνονται νά παραδέχωνται κατά θεωρίαν τόν δημοτικισμόν ώς ένα κίνημα Ιδεολογικόν 
άκέραιον, φέρον έν έαυτφ τήν ύπόσχεσιν γνησίου νεοελληνικού πολιτισμού, έν τούτοις, 
εις τήν πραξιν, επειδή δέν ήδυνήθησαν νά καθορίσουν τό βαθύτερον καί τό κύριον δυνα-
μικον αύτου οοτε συνεπώς νά προβάλουν έπί τών καθέκαστα ζητημάτων τάς συνεπείας 
του, έπεδόθησαν μέ ζήλον έπικίνδυνον δια τό μέλλον μας εις τό νά επικολλούν καί νά 
συρράπτουν, άνευ οργανικής ένότητος καί συνεχείας, έπί του σώματος τής κοινωνικής 
μας ζωής διαφόρους καί ποικίλλους θεσμούς καί τρόπους ξενικούς. 

Οί κοινωνιολόγοι οδτοι, οίτινες εις δεδομένην στιγμήν είλκυσαν προς εαυτούς 
σχεδόν άμέριστον τήν ύποστήριξιν καί τήν έκτίμησιν τών δημοτικιστών καί τών μορφω
μένων γενικά, έπί τή έλπίδι δτι θα έδιδαν εμπράκτως τό μέτρον τής άναπλαστικής δυ
νάμεως του δημοτικισμού καί θα έβοηθουσαν είς τήν άναγέννησιν, ευρεθέντες είς §ν πε
ριβάλλον, δπου σαφείς αντιλήψεις δέν υπήρχαν ή σχεδόν μόνον ώς προς τό πατριωτι-
κόν έθνικόν Ιδεώδες, παντός του άλλου διανοητικού δντος νηπιώδους καί άσχηματίστου 
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έν τη πεπαιδευμένη Έλλάδΐι προσέκρουσαν είς σκληρόν δίλημμα : ή να άνελάμβανον έρ~ 
yov αληθινών αποστόλων, άφοσιωνόμενοι είς άχάριστον προσπάθειαν της όποιας ol καρ
ποί δέν έφαίνοντο καθόλου εγγύς ή να έτρέποντο είς συμβιβασμούς προς τάς αξιώσεις 
της αναγεννήσεως, όδηγουντες αυτήν, δια τών πεπατημένων πάντοτε καΐ άκοπωτέρων 
σχετικώς τρίβων, είτε δηλαδή προς τον σοσιαλισμόν, είτε προς τάς συντηρητικωτέρας 
αντιλήψεις, τάς όποιας άδιακόττως προτείνει καΐ προπαγανδίζει ή ευρωπαϊκή αστική τά
ξις δια τών επισήμων σχολών της. Μοιραίως καΐ άσυναισθήτως σχεδόν έμβήκαν είς τήν 
τελευταίαν αυτήν κατεύθυνσιν καΐ είς μίαν στιγμήν έφάνη δτι, ώς δια μαγείας, ολα τα 
ελληνικά προβλήματα εύρήκαν τήν ιδεώδη των διευθέτησιν, διότι περί δλων έπροτείνον· 
το μετ' αδυσώπητου ευχέρειας αϊ καλύτεραι έκ τών έν Ευρώπη >νωστών λύσεων. Άλλα 
at ιδεώδεις, πλην συμπτωματικοί καΐ άνευ βάθους και μέλλοντος αύται διευθετήσεις δέν 
εΐνε αϊ πλέον κατάλληλοι δι' εν έθνος τό όποιον αίσθάνεται τήν δύναμιν να εξελίχθη 
φυσιολογικά καΐ τό όποιον όχι μόνον ευρίσκεται αυτό τό ίδιον είς κρίσιμον σημεΐον έν 
σταδιοδρομία του, άλλα φέρει και εύθύνας μεγάλας δια τήν τύχην πολλών έκ τών μι
κρότερων λαών της Ανατολής (7) 

Ό δημοτικισμός έχει χρέος ν' απόκρουση τάς εύκολους καί μέσας αύτάς λύσεις. 
Πολλοί έκ τών νέων νομίζουν δτι ό δημοτικισμός θα είνε πλέον ειλικρινής κα> συνεπής 
προς τήν φύσιν του, ώς θεωρίας άκεραίας, έάν, καθορίζων άπαξ δια παντός τήν κατεύ
θυνσιν του, υίοθετήση τήν σοσιαλιστικήν θεωρίαν" άλλα τότε θά χρειασθή να τεθή καθαρά 
τό πρόβλημα μας' διότι ή σοσιαλιστική θεωρία, ούσα κατά τρόπον ριζικόν εναντία προς 
τήν έλληνιστικήν, ζητεί καθαρά να μας αίχμαλωτίση καί να μας θυσιάση έξ ολοκλήρου 
είς τήν ύπηρεσίαν Ιδανικών, τα όποια δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τήν σημερινήν κα 
τάστασιν της ελληνικής 'Ανατολής. 

Δια τους λόγους τούτους επαναλαμβάνω δτι §ν έκ τών πρώτων έργων του δημοτι
κισμού εΐνε τό να μελετήση μέχρι τών έσχατων αυτής λεπτομερειών τήν λογίαν παρά-
δοσιν, τάς μετ' αυτής σχέσεις του καί τα τυχόν χρήσιμα στοιχεία, τα όποΐα, καί έάν 
ποτέ τήν απέρριπτε, θά ώφειλε να εΐχε πρότερον περισυλλέξει έκ του θησαυρού αυτής. 

Συνήθως εύρίσκομεν είς τήν κριτική ν της ψυχολογίας πού εχομεν έξ αίτιας της λο
γίας παραδόσεως τήν παρατήρησιν, δτι αύτη εΐνε χαώδης. Ώς προς αυτό ας προειδο-
ποιήσωμεν τόν εαυτόν μας δτι ακόμα πλέον χαώδης εΐνε σήμερα ή ψυχολογία της άν-
θρωπότητος πού ευρίσκεται έξω της επιρροής της λογίας ελληνιστικής παραδόσεως. "Λς 
ένθυμηθώμεν δτι ή στροφή προς τήν Ελλάδα έσήμανε πάντοτε περίοδον αναγεννήσεως 
δια τήν Δύσιν καί δια δλον τον κόσμον. 

V I I I 

Έν τή παρούση μελέτη κατέθεσα δύο, θεμελιώδεις μέσα είς τήν σκέψιν μου, ίδέας. 
Ή μία έξ αυτών έγκειται είς τήν παρατήρησιν, δτι, μέχρι της στιγμής, δέν εδόθη 

είς τους Νεοέλληνας διαυγής καί πρακτική ερμηνεία τών ελληνιστικών Ιδανικών, δηλαδή 
κατ* ούσίαν τής Ιδίας εσωτέρας αυτών υποστάσεως, μήτε έκ μέρους της λογίας, μήτε έκ 
μέρους τής δημοτικιστικής διανοήσεως. 

Ή δευτέρα έξ αυτών έγκειται είς τό έξης : δτι πάσα άναγέννησις, καί ή νεοελλη
νική συνεπώς, εΐνε ζήτημα δχι ποσότητος καί ποιότητος γνώσεων, άλλα άκεραίας καί 
δυνατής, καί γονίμου δια τούτο, διαθέσεως" δτι ή αναλυτική μελέτη τής συγχρόνου 
πραγματικότητος, έστω όσονδήποτε επιτυχής, δέν άρκεΐ' δτι απαιτείται έπί πλέον, να 
να ύπάρχη ωσάν μοιραία ανάγκη, ή δρεξις καί ή Ικανότης, ό ίμερος, θά έλεγα, τής συν
θέσεως* πλην δέν συνθέτει κανείς χωρίς κάποιαν ίδέαν κεντρικήν, χωρίς τό ένστικτον 
μιας ώρισμένης πειθαρχίας, χωρίς ένα ρυθμόν* αυτόν τόν ρυθμόν, τό κάθε τον νόημα του 
Σολωμού, καλείται ήδη άπό μακρού (άφ' ότου ό λαός έδωκε άπό μέρους του τό δημοτι
κό τραγούδι) ή νεοελληνική διανόησις δχι να κατασκευάση είς τάς βιβλιοθήκας άλλα 
να τό αποκάλυψη, καθ* ήν έννοιαν υπάρχει καί καθ* ήν öpqc ή θά ήδύνατο αν τό ά<ρη-
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ναν να δράση, μέσα είς τήν σύγχρονον ζωήν μας. Λέγω δέ, δτι ό δημοτικισμός, έφ' 
δσον θέλει θεωρητικά να στηρίζεται είς τήν ύπόσχεσιν περί εντοπίου πολιτισμού, δέν 
δύναται δχι των μεγάλων, άλλα ουδέ τών ελαχίστων ζητημάτων να άπτεται, χωρίς τήν 
συνείδησιν καΐ τήν ευθείαν ένθάρρυσιν έκ του δτι πειθαρχεί είς το κάθετον αυτό νόημα, 
άπα τήν πεποίθησιν καί τήν βεβαιότητα του οποίου είνε ολοένα γεμάτος. Κι" έπειτα, μέ 
έν ακόμη βήμα, άπό της τελευταίας αυτής αντιλήψεως φθάνομεν είς τήν έξης : δτι, ανα
ζητών ό δημοτικισμός μέσα είς τήν σύγχρονον πραγματικότητα τήν κεντρικήν του 
Ιδέαν, δέν δύναται να άρνηθη ή ν' άντιπαρέλθη τήν λογίαν παράδοσιν, ήτις, παράλληλα 
μέ τήν καθαράν λαΐκήν, εϊνε, ώς ήδη ανέπτυξα, δια τάς μάζας τουλάχιστον, έξ Ισου 
καί κατά τόν Ιδιον προ παντός τρόπον ζωντανή* δτι καί άν ύποτεθη δτι θα επέμενε, 
κάμνοντας άφαίρεσιν δλων των άλλων, νά πάρη ώς βάσιν του αποκλειστικά τήν καθαράν 
λαΐκήν παράδοσιν (8) καί δτι συνεπώς θα είχεν άπέναντί του άφ* ένας τάς συγχρόνους 
εύρωπαϊστικάς αντιλήψεις καί έξ άλλου τήν λογίαν τοιαύτην, δ δημοτικισμός, Ισια - ϊσια 
καί είς αυτήν τήν περίπτωσιν, αίσθάνεται τό μέλλον του πολύ πλέον ασφαλές έάν κρατηθη 
οπό τήν πτέρυγα της λογίας παραδόσεως, κάτω άπό τήν οποίαν, ωσάν κάτω άπό δρθρον 
εύνοϊκόν, οφείλει νά άναγνωρίση τόν πραγματικόν εαυτόν του. Είς τούτο ακριβώς έγκει
ται ή δευτέρα Ιδέα μου. Επιμένω δέ δχι είς τό δτι πρέπει νά σταματήση σήμερα κάθε 
προσπάθεια μας, έξ αίτίας μιας κάποιας θεμελιώδους άκαταρτισίας, άλλ* δτι πρέπει μετά 
μεγαλυτέρας δυνάμεως καί εορυτέρας συνειδήσεως ν* άποβλέπωμεν προς τήν δράσιν μας, 
δια νά είμεθα πράγματι είς τό οψος της υποθέσεως που διαχειριζόμεθα. Διότι δέν λαν-
θάνομαι, δά, έάν ίσχυρίζωμαι, δτι ή έν ενεργεία σήμερον φάλαγξ τών δημοτικιστών έν 
τη πράξει δέν είνε εντελώς συνεπής προς τήν έξ ής ώρμήθη μεγαλοπράγμονα τη άλη-
θεία θεωρίαν καί δτι, αντί νά έλαττώνη, αυξάνει μάλλον, καί συστηματοποιεί επικίνδυνα 
μάλιστα, τόν δγκον τών ξενικών πνευματικών καταπλασμάτων, οπό τήν άποσυνθετικήν 
έπιρροήν τών οποίων ολοένα περισσότερον εκφυλίζεται ή ψυχή του έθνους, τών γνησίων 
αυτής χαρακτηριστικών παραμορφουμένων καί άμβλυνομένων. 

'Ολόγυρα λοιπόν είς τάς δύο αύτάς κεντρικάς Ιδέας κατέταξα, ίσως καί νά έπε-
σώρευσα, σειράν παρατηρήσεων, μίαν δμως έχων πάντοτε βλέψιν, τό νά έπιχύσω ξά
στερο φώς έπί δσον τό δυνατόν περισσοτέρων σημείων έξ εκείνων, δπου έν τη πράξει δ 
δημοτικισμός εφάπτεται της λογίας παραδόσεως. Δέν είνε τίποτε άλλο πλέον έπιθυμη-
τόν καί πλέον σκόπιμον παρά τό νά κρατηθη επίμονα καί αδιάλειπτα ύπό τό φώς διαυ
γούς κριτικής δλη αυτή ή γραμμή της επαφής, ή οποία είναι ευρεία δσον ακριβώς καί 
ό ορίζων του μέλλοντος μας καί ή οποία είνε τρομερά περίπλοκος, επειδή έπ" αυτής 
ακριβώς κείνται δλα τα κρίσιμα σημεία τών ζητημάτων μας. 

IX 

Επάνω είς τήν γραμμήν δπου ό δημοτικισμός έρχεται είς σχέσιν προς τήν λογίαν 
παράδοσιν, είτε συγκλίνων, εϊτε καί άντιφερόμενος προς αυτήν, υπάρχουν δύο ερωτή
ματα ουσιώδη : διατί απέβη τόσον ζωηρά καί έκπαλαι καί κατά τόν τελευταΐον μάλι
στα αίώνα είς τους πεπαιδευμένους ή κατά της λογίας παραδόσεως δυσφορία ; Διατί 
έξ άλλου ή μεγάλη μάζα του λάου αρνείται νά παρακολούθηση τους πεπαιδευμένους 
είς τήν δυσφορίαν αυτήν ; 

Έπί τών ερωτημάτων τούτων θα προσπαθήσω ν* απαντήσω. 

* 
* * 

Ή παιδεία γίνεται κατά τους νεωτέρους χρόνους έπί μάλλον καί μάλλον ορθο
λογιστική καί συστηματική" καί έκ τούτου πάν δ,τι χάνει είς συνθετικότητα τό κερδίζει 
είς ευρύτητα καί διαύγειαν ό παιδευόμενος προβαίνει είς τήν γνώσιν ταΟ κόσμου δια 
τών αναλύσεων. Ή δέ άνάλυσις είνε κατ* εξοχήν ζήτημα μεθόδου. Άλλ' άν ύπάρχη 
παιδεία ή οποία στερείται τη άληθεία παντελώς μεθόδου, αοτη είνε ή παιδεία τήν οποίαν 
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ol λόγιοι παρέχουν είς τους Νεοέλληνας· τίποτε δθεν το παράδοξον, έάν £νας Ισχυρός 
νοος, δίψων γνώσιν, δυσφορή κατά της παιδείας ταύτης' αντιθέτως τα έντονον της δυσ
φορίας του καΐ της κατακραυγής του δίδει ακριβώς το μέτρον της δυνάμεως του και 
και του οτι λαμβάνει πράγματι συνείδησιν των μοιραίων αναγκών της νεωτέρας σκέ
ψεως. ΆντΙ της κρίσεως του, ή παιδεία αϋτη έν τη πράξει απευθύνεται μόνον εις την 
μνήμην του και αντί μιας κατατάξεως καΐ νοικοκυρεύσεως της γνώσεως, αοτη άντιθέ 
θέτως επισωρεύει άκατασχέτως παντοειδή νέα στοιχεία, σχεδόν μίαν καταιγίδα ολοένα 
νέων συμβόλων και εννοιών συγκεκομμένων και άσθμαινουσών κ,αί ένω ύπεσχέθη να 
τον φέρη είς τό φώς, αοτη τον βυθίζει ολοένα περισσότερον εις τό χάος, τον απομονώ
νει καΐ σχεδόν τον θάπτει ζωντανόν. Ή ατελεύτητος φάλαγξ των λογίων, ή όποια επε
χείρησε να έρμηνεύση είς τους λαούς τής 'Ανατολής τό έλληνιστικόν Ιδανικόν, προφα
νώς απέτυχε" απέτυχε διότι καΐ μέσα ανεπαρκή διέθετε και μέθοδον κακήν ήκολούθησε 
θέσασα τό τυπικόν μέρος τής γλώσσης ώς ζήτημα αρχής είς τάς προσπάθειας της και 
θεωρήσασα, ώς ειπείν, τήν έπ' αύτοΟ έπιτυχίαν ώς πρώτον βήμα επί τής δδου τών επι
διώξεων της, δεν ήργησε να είδη και αδιαμαρτύρητα να ύπομείνη στενευόμενον τόν ορί
ζοντα της, έφθασε δέ, καθώς έγένετο κατά μικρόν έπιλήσμων καΐ κατωτέρα άλλως τών 
αρχικών βλέψεων, να ύποδουλωθή εις έ*να μάταιον δνειρον καΐ να περικλεισθή σέ περι
βάλλον σχολαστικό καΐ γελοίο ομοιον του όποιου δέν αναφέρει ϊσως ή Ιστορία. Εΐνε 
δθεν δικαιότατη ή δυσφορία τών νέων κατά τής σχολαστικής μεθόδου τών λογίων' Ιχει 
δέ έδώ στερεάν βάσιν δ δημοτικισμός, θεωρούμενος ύπό τήν άντιλογιωτατιστικήν του 
μορφήν. ΕΙνε έπειτα άλλο ζήτημα τό οτι Μνας ανώτερος διανοητής δέν ημπορεί να άρ-
κεσθή είς τήν άπλήν αυτήν άρνησιν καΐ τό οτι θα ζητήση έκ παντός τρόπου να ανακε
φαλαίωση τα δεδομένα δλα καΐ τα βαθύτερα Ιστορικά και αισθητικά αίτια του αίωνο-
βίου αύτου τραγέλαφου. Κατ* αρχήν ή δυσφορία εΐνε δικαιολογημένη έφ* δσον προέρχε-
άπό τους Ισχυρούς νέους καΐ τους ευθείς χαρακτήρας. 

*Εξ άλλου επίσης δικαίως al μεγάλαι λαΐκαΐ μδζαι αρνούνται νά συμμερισθούν 
τήν δυσφορίαν τής διανοητικής μειοψηφίας. Kai τούτο δια δύο λόγους. Πρώτον άπό Ινα 
ψυχολογικόν γενικόν λόγον, δ όποιος εΐνε ό νόμος τής οίκονομίας τών δυνάμεων είς 
τήν ζωήν καί του ελάσσονος κόπου. ΑΙ μαζαι εΐνε πάντοτε κατά βάθος συντηρητικοί 
άπό ζωική ν ανάγκην, αρνούνται δέ πεισμόνως νά μεταβάλλουν αντιλήψεις (£ξεις θα 
έπρεπε νά είπώ, διότι τα πλήθη δέν έχουν αντιλήψεις καθαρώς διανοητικός), έστω καί 
αν τό νέον, τό όποιον τους είσηγείται κανείς, είναι πασιφανώς άληθινώτερον καί συμ-
φερώτερον ή τό παλαιόν* ό δεύτερος λόγος έγκειται είς τό οτι al μδζαι δέν alcOavov-
ται κανέν άπό τα μεγάλα εκείνα μειονεκτήματα τής μεθόδου τών λογίων, τα όποια 
επαναστατούν καί εκνευρίζουν τους διανοητικούς. ΑΙ μδζαι, άπό μοιραίους Ιστορικούς 
λόγους, δέν έζήτησαν άπό τήν λογίαν παράδοσιν μέθοδον καί σύστημα, ούτε ήσθάνθη-
σαν ποτέ τήν ανάγκην τής αναλυτικής μελέτης καί γνώσεως του κόσμου (δέν είχαν 
ποτέ τόν καιρό νά τό κάμουν)' έζήτησαν καί εδραν είς αυτήν μίαν ψυχολογική ν διέξο-
δον, έν έρεισμα, επί του όποιου περισυλλεγόμεναι, ασφαλείς κατά πασών τών Ιταμο-
τήτων, δι' ών αδιαλείπτως έπροπηλάκισεν αύτάς μία αδυσώπητος μοΐρα, ημπόρεσαν νά 
περιθάλψουν τόν ψυσικόν καί δίκαιον έγωΐσμδν αυτών καί νά διασώσουν τήν ήθιχήν καί 
αίσθητικήν αυτών αύτοεμπιστοσύνην καί ακεραιότητα. 

"Αλλά πριν ή αναπτύξω τήν δευτέραν αυτήν άποψιν τών μαζών, θέλω νά εξαν
τλήσω τήν πρώτην διότι καί καθ* εαυτόν ό πρώτος λόγος, δν καί κατά τό ψαινόμενον 
είς τό παθητικόν τών μαζών, εΐνε άξιος μεγαλυτέρας προσοχής. "Έχομεν ενώπιον μας 
δν καθεστώς, τό δτι ό λαός εΐνε διατεθειμένος μέ σταθερότητα άσάλευτον, μέ έμπιστο-
σύνην, μέ τρυφερότητα καί πρωτοφανή Ιδεαλιστικήν άγάπην, ή «"«ποία του έγεινε ένστι-
κτον καί έξις προσφιλέστατη, προς τήν λογίαν παράδοσιν' Εχομεν έξ άλλου τό δεδομέ-
νον δτι ol λαοί έχουν ακατάπαυστα τήν ανάγκην νά πιστεύουν σέ κάτι. Πώς λοιπόν θα 
έτολμούσαμε ήμεΐς, χωρίς νά έχωμε κάτι θετικό, συνθετικό, τόσο δοκιμασμένο καί τόσο 
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υψηλό καΐ σεβάσμιο, να άρχίσωμε να ύποσκάπτωμε το καθεστώς αυτό ; Καθένας από 
ήμδς, καΐ αν από μοιραίαν ανάγκην είδη μια μέρα άποσυνθετομένην τήν δποιαν Ιδεο
λογία του, ατονούσαν τήν πίστιν του και τήν ελπίδα του, ίσως θα μιτορέση σχετικώς 
εγκαίρως να οίκοδομήση τήν ελπίδα του καί τήν Ιδέα του απάνω σέ μια άλλη βάσ1 

καΐ σέ άλλο σχέδιο. Άλλα ot λαοί, άπαξ καταπέσουν, πάρα πολύ δύσκολα σηκώνονται* 
εΤναι δέ ϊσα - Ισα χαρακτηριστική ή κατάστασις, που έδημιουργήθη είς τήν Ελλάδα μέ 
το γλωσσικόν ζήτημα" ένφ ot δημοτικισταί, χωρίς να προτείνουν αληθώς κάτι θετικό, 
γελοιοποιούν τους λογίους' ένφ εκείνοι, μέ άλλόκοτον άλλαλαγμόν, αμύνονται της λο
γίας παραδόσεως καί μετ* αυτής καί άλλων τρυφερωτέρων ζητημάτων, εντελώς διαφορε
τική είνε ή στάσις του λαοο, δστις, ένώ δέν ίίπαυσε ποτέ άπό του να μυκτηρίζη τήν 
δασκαλική σχολαστικότητα, έσεβάσθη δμως εκείνο, οδτινος αυτή είναι μοιραίος φορεύς, 
αντιλαμβάνεται δέ ένστίκτως τήν μεταρρύθμισιν ώς μίαν προσπάθειαν στενεόσεως και 
νοθεύσεως της ψυχολογίας του, σχεδόν ανατροπής αοτής. 

Γι' αυτό τό λόγο δέν είναι έργον άξιον ανθρώπων που φιλοδοξούν να ηγηθούν 
διανοητικά του λαού τό να του εμπνεύσουν δυσπιστίαν προς τα παλαιά Ιδανικά. Είναι 
άλλως τε πράγμα πρόστυχο να υποβληθούμε σέ δλη αυτή τήν αρνητική προσπάθεια καί 
μάλιστα για ένα λόγο μηδαμινόν, για νά ρίψωμε τό κύρος τών λογίων, οχι κάν της 
λογίας παραδόσεως, δπως αυτή πρέπει νά έννοηθή στην ευρύτατη σημασία της, ώς φο-
ρευς του ελληνιστικού Ιδανικού, άλλα απλώς τό κύρος μιας τάξεως διανοουμένων αρ
κετά δυστυχών άλλως τε. Ά ς κάνωμε μάλλον έργα ζωντανά, τα όποια, άνευ επιβοηθη
τικής τίνος επιχειρηματολογίας, θα επιβληθούν άφ* εαυτών είς τήν κοινήν συνείδησιν καί 
θα εορουν άνταξίαν θέσιν μέσα είς τήν έξέλιξιν του ελληνικού πολιτισμού. "Ας προσπα-
θήσωμεν δχι ν' άνατρέψωμεν τήν ψυχολογίαν του λαού, τήν μουσικωτάτην διάθεσιν 
αύτοΰ, άλλα νά τήν Ικανοποιήσωμεν, νά της δώκωμεν έκφραση/ θετικήν καί νά τήν γε-
μίσωμεν μέ έργα μεγάλα, αντάξια αυτής. 

"Ας ϊδωμεν τώρα καί τήν δευτέραν άποψιν τών μαζών έλεγα δτι αδται έζήτησαν 
καί εδραν είς τήν λογίαν παράδοσιν'ύπέρ παν άλλο μίαν ψυχολογικήν διέξοδον καί δτι 
διετέθησαν προς αυτήν, υπεράνω τών μικρόψυχων διαπληκτισμών τών διανοουμένων, ώς 
προς αληθινό Ιδανικό. Δια νά άντιληφθώμεν αυτήν τήν άποψιν είνε ανάγκη κατ' αρχήν 
νά έχωμε ύπ' δψιν τούτο προ παντός, δτι αϊ μάζαι δέν είναι δυνατόν ποτέ νά λάβουν 
μίαν καθαρά διανοητικήν άντίληψιν καί του πλέον μικρού πράγματος καί οτι οί διανοη
τικοί αυτών ήγέται, παρά τό νά προσπαθούν νά διαφωτίσουν αύτάς συστηματικά, χρέος 
έχουν πολύ μάλλον, αποβλέποντας ολότελα αντικειμενικά είς τον σκοπόν των, νά δώ
σουν είς αύτάς δ,τι έχουν νά δώσουν μέ τήν μορφήν έκείνην μέ τήν οποίαν καί μόνην 
θα ήδύνατο τούτο νά είνε εύπρόσδεκτον είς τον λαόν ούτε ήξεορομεν άλλως άν ή 
μορφή αύτη δέν είνε καί άλλως ανωτέρα όπερ πάσαν άλλην έπεξειργασμένην απλώς 
διανοητικά. Σχετικώς δέ μέ τό ζήτημα μας εΐνε ανάγκη νά τονισθη πάρα πολύ ή δια-
φορετικότης αυτή μέ τήν οποίαν ό λαός είναι διατεθειμένος προς τήν λογί-χν παράδο-
σιν καί δτι ήμεΐς, δσοι ύπέστημεν τήν τρομεράν όντως στρέβλωσιν της ελαττωματικής 
μεθόδου της, δέν πρέπει νά γενικεύωμεν τήν σημασίαν τοΰ κινδύνου τούτου, τον όποιον 
διετρέξαμεν καί τοΰ οποίου έλάβομεν συνείδησιν ύπό διαφορετικός δλως συνθήκας. θ α 
έξηρχόμην πολύ τού θέματος έάν έπεχείρουν ν' αναπτύξω περιπλέον τήν διαστολήν 
αυτήν* θα δώσω μόνον άδροτέρους τινάς χαρακτηρισμούς της λαϊκής απόψεως. Τούτο 
θα επαναλάβω, δτι δια τόν λαόν, ό όποιος δέν έχει συνείδησιν τοΰ βάθους τοΰ χρόνου, 
ή λογία παράδοσις εΐναι μία ζωντανοτάτη πραγματικότης σημερινή' δι' αυτόν ό Περι
κλής εΐνε δ,τι καί ό Καποδίστριας ή Ô Τρικούπης, ό Θεμιστοκλής δ,τι καί ό Κολοκο* 
τρώνης ή ό Καραΐσκος* ζουν δλοι καί κινούνται, βαπτισμένοι μέσα είς τό ζωογονικόν 
αίσθημα του. Ή 'Ελλάς εΐνε δια τόν λαόν ή συνισταμένη τών υψηλών ώραιοτήτων* 
κάθε τι, τό όποιον φαντάζει ώς άνώτερον καί ώς ώραΐον, δια τόν λαόν εΐνε έργον τών 
Ελλήνων. Καθ' δν λόγον καί καθ* δν τρόπον τό δημοτικό τραγούδι, κατά τόν ίδιον κα* 
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ή λογία παράδοσις διαθέτει τον λαόν υπερήφανα καΐ μουσικά. Τι είναι τη άληθεία το 
τιεριεχόμενον της λαϊκής ψυχής σήμερα; 'Από απόψεως θεσμών κοινωνικών καί πολι
τικών εϊχομεν τήν κοινότητα, τήν μεταβυζαντινήν κοινότητα, συμπιεσμένην καί αυτήν, 
ύποχρεωμένην ν' αμύνεται κατά αντιπάλου αδιαλείπτως άνανεώνοντος τάς κατ* αοτής 
εφόδους του, δια να άρπάση τα ωραία παιδιά καί διά να καταπάτηση τους γονίμους 
àypouç' έξ αίτιας του λόγου τοότου ή κοινότης δέν απέκτησε πείραν έσωτερικήν καί 
άφηκε σχεδόν ολα τα ζητήματα της άλυτα, τήν διοίκησιν, τήν οίκονομίαν, τήν νεωκτη-
alaVi τάς βοσκάς, τήν άγροφυλακήν, τήν δικαιοσύνη«, άναμένουσα εύθετωτέρους και
ρούς" καί δταν ή\θε ή ώρα αυτή, ό κοινοβουλευτισμός άπενέκρωσε τήι/ κοινότητα (*). 
'Από απόψεως αίσθητικής έ*χομεν το δημοτικό τραγούδι, περί του οποίου ώμίλησα ανω
τέρω. Περιέχει δμως έκ παραλλήλου, ή λαϊκή σημερινή πραγματικότης ίσια · ΐσια τήν 
λογίαν παράδοσιν, ως Μνα μοθον λαμπρότττον* τόσον ακράδαντα πιστεύει ό λαός είς 
τον μΟθον αυτόν, ώστε ή ανατροπή της λογίας παραδόσεως θ' άπετέλει άδειασμα της 
λαϊκής ψυχής, χαοποίησιν αυτής. Δέν θεωρώ δτι δικαιουμεθα να θίξωμεν τόν λαόν είς 
το αίσθημα του περί του μύθου τούτου. 'Αντιθέτως θεωρώ τό αίσθημα αυτό ώς τό κατ* 
εξοχήν ορθόν* ευρισκόμενος ό λαός μεταξύ τοΟ σοσιαλισμού καί του κοινωνιολογικού 
αστικού κοινοβουλευτισμού, λίαν εύστόχως, άποστρεφόμενος άπ' αυτών, προσβλέπει 
προς τήν αίωνίαν άρχαίαν Ελλάδα" θεωρώ τό αϊσθημά του αυτό ώς τό ύγιέστερον, τό 
ρωμαλεότερον αίσθημα άπό δ,τι ίίχει να παρουσίαση σήμερα οίοσδήποτε άλλος λαός. 
Είς τήν λαγώνα του αίσθήματος τούτου κυοφορείται τό μέλλον της Ανατολής ολοκλή
ρου, τό όποιον ήρτηται οχι είς τήν άνατροπήν ή τήν άλλοίωσιν της λογίας παραδόσεως, 
αλλ' είς τήν έμφάνισιν διανοητικών έκμαιευτών Ισοδυνάμων προς αυτήν. 

* * 
Δέν θα προσπαθήσω να δώσω Ινα στρογγυλευμένον συμπέρασμα είς τήν μελέτην 

μου' τούτο, άν καί Ισως θα ήτο ώφέλιμον είς τήν άρχιτεκτονικήν αυτής, θ* άπετέλει έν 
τούτοις άσέβειαν προς τήν ευρύτητα του θέματος μου καί προς εκείνο τό Ιδιάζον είς 
αυτό χαρακτηριστικόν, γνώρισμα του δτι είναι θέμα ζωντανό, έξ αίτίας του οποίου υπερ
βολικά συνκινούμεθα καί έξαπτόμεθα. θα δώσω συμπληρωματικός τινας προτάσεις, κα
ταλλήλους όχι να Ικανοποιήσουν καί να καθησυχάσουν τόν άναγνώστην, άλλα διά να 
κεντρίσουν έ*τι πλέον τήν σκέψιν του προς νέαν βαθυτέραν μελέτην του θέματος. 

Λέγω δηλαδή δτι δέν υπάρχει είς τήν Άνατολήν, παρά μία μόνη παράδοσις, ωσάν 
μεγάλη πνοή, ή Ελληνιστική. 

Κατ' αυτήν τήν Κννοιαν ό λογιωτατισμός παρουσιάζεται ώς μία άτυχης προσπά
θεια, ήτις άνεπτύχθη έπί του μεγάλου ελληνιστικού ρεύματος" ό δημοτικισμός δμως, δέν 
είμπορεΐ να άρκεσθή ποτέ είς äva έξ Ισου σχολαστικόν καί ασυνεπή άλλως προορισμόν, 
ωσάν δηλαδή κάτι απλώς άντίμαχον του λογιωτατισμού' θα ζητήση ν' άγκαλιάση είς 
τήν έποπτείαν του όλόκληρον τό πεδίον έπί του οποίου βαίνει ή ελληνιστική παράδοσις. 

Δέν είναι δέ καθόλου ?ξω του προορισμού του ό δημοτικισμός έάν καταφλέγε-
ται άπό τήν φιλοδοξίαν, καθώς άρχήθεν έσημείωσα τούτο ώς έγκείμενον είς τήν ψύσιν 
του, να δράση, όχι μόνον απλώς αναλυτικά άλλα προ παντός άναπλαστικά καί συνθε
τικά μέσα είς τήν σημερινήν ζύμωσιν. 

Δι' αυτόν τόν λόγον ό δημοτικισμός, καθ' δσον άφορα* τήν σχέσιν του μέ τήν λο
γίαν παράδοσιν, δχι μόνον επαναστατικός καί αντίμαχος κατ* αυτής δέν είνε άλλα καί 
συνεχιστής μάλιστα, ας έλπίσωμεν ρωμαλεώτερος, του έργου της, μέσα είς τό όποιον 
ώς δρος θεμελιώδης έστάθη πάντοτε μία συγχρονισμένη, άπολλωνιακή καί γόνιμος ερ
μηνεία της ελληνιστικής συλλήψεως έπί της ζωής. 

Προς τήν σύλληψιν ταύτην καί προς τήν λογίαν παράδοσιν, ώς φορέα αυτής, μετά 
σεβασμού καί ελπίδων άπέβλεψαν καί οί Βαλκανικοί καί οί 'Ανατολικοί λαοί. Τό δέ έρ
γον τών διανοουμένων είναι δχι ν' αποστρέψουν τους λαούς αυτούς άπό του σημείου, 
δπου εδραν παρηγορίαν καί δθεν ελπίζουν τήν άναγέννησιν, άλλα, στοιχούμενοι μέ νε-
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φρους Ισχυρότερους, ακριβώς κατά τήν Ιδίαν κατευθυνσιν, νά δώκουν, δια των μέσων 
πού ή ανάγκη προσδιορίζει καΐ που διαθέτει ή σημερινή ζωή καΐ ή τέχνη, μορφήν είς 
εκείνο το πρδνμα, το οποίον δλοι μόλις διαισθανόμεθα ώς μίαν άσύλληπτον μέν, πλην 
έγκειμένην είς τα ϊδια ημών σπλάχνα, άρμονίαν. 

Ή 'Ανατολή παρουσιάζει σήμερον διπλούν στάδιον δράσεως δια τους διανοουμέ
νους* στάδιον αναλύσεων των κοινωνικών,πολιτικών καΐ καλλιτεχνικών δεδομένων έν 
αύτη" στάδιον συνθέσεων, δπου τα νέα Ιδανικά, ών τά στοιχεία ευρίσκονται έν διασπορφ 
μέσα είς το σημερινόν περιβάλλον, αδημονούν νά λάβουν μορφήν καΐ παράστασιν καΐ 
κύρος επί τών μελλοντικών κατευθύνσεων. Λέγω δέ δτι άν ό δημοτικισμός έπενέβαινεν 
μίαν ήμέραν δικαιωματικά επί του διπλού αύτοο σταδίου της δράσεως, νά κάμη δηλαδή 
τήν άνάλυσιν όλων τών ζητημάτων, τά δποΐα σοβούν σήμερα, σταματημένα άπό αΐώ-
νων, μέσα είς τήν συγκεχυμένην ψυχολογίαν καΐ τήν κανωνικήν διάταξίν μας, νά κάμη 
επίσης μίαν άνασύνθεσιν τών ζωτικών δυνάμεων μας επάνω είς τήν έλληνιστικήν βάσιν, 
τοΟτο θα ήτο Ινδειξις ασφαλής, δτι Ιλαβεν ήδη πλήρη συνείδησιν τών αίτίων έξ ών προ
έκυψε καΐ του περιβάλλοντος έν φ πέπρωται νά άναπτυχθη καΐ νά γονιμοποιηθη. 

"Ενας απλός άντιλογιωτατιστικός δημοτικισμός δχι μόνον τήν συνδρομήν του 
λαοΟ δέν θά κινήση υπέρ του αγώνος του, άλλα θα έπισύρη έπ' αύτοο δικαίαν τήν κα-
χυποψίαν καΐ τήν άντιπάθειαν αύτοΟ. 

1) Παράλληλα προς τό «αρκεί τη ήμερα ή κακία αοτής», οί "Ελληνες μπορούν να εί-
ποΰν επίσης «αρκεί τη ήμερα ή Χ*Ρ* αυτής καΐ ή βεδαιότης αΰτής>. Κάτω άπό τον έλλη-
νικόν ήλιο δέν υπάρχει οδτε μία ήμερα μέσα είς το καλενδάριον, ποό να μή είναι θεωρητικά 
και πρακτικά αυτάρκης βίς εαυτή ν. 

2) Εις τάς δυτικάς κοινωνίας δρουν έπί τή"ς σκηνής άλλοι παράγοντες, οικονομικοί άμα 
καί ψυχολογικοί* at δυτικαί κιονωνίαι, πραγματοποιήσασαι μεγίστας κατακτήσεις καί προό-
Ιους είς τό ζήτημα τής δποδουλώσεως και χρησιμοποιήσεως τής δλης, περιήλθον έξ αιτίας 
τούτου καΐ άλλων λόγων, εις όξυτάτην κρίσιν' έάν δυνηθούν νά άνθέξουν και ν* άνασυνταχθοδν 
επάνω εις μίαν νέαν βάσιν, θά παρουσιάσουν έπί τής γής ομολογουμένως πολιτισμόν μέγιστον. 
Όφείλομεν νά συμπαθωμεν τάς λαΐκάς τάξεις τής Δόσεως. Είναι άλλο πράγμα δμως όταν 
προσπαθώμεν νά κρίνωμεν τόν σοσιαλισμόν ώς δπόθεσιν Θεωρητικήν, δταν μάλιστα τήν μελε-
τώμεν έν σχέσει προς τά ιδικά μας πράγματα. *Η σοσιαλιστική θεωρία διεκδικεί κύρος παγκό
σμιο ν. Τήν κρίνομεν δέ ένταδθα και ώς προς τήν τάσιν της αυτήν τής παγκοσμιότητος, δη
λαδή ώς παγκόσμιον κοινωνικήν θεωρίαν καΐ ώς προς τό άν είναι εφαρμόσιμος παρ* ήμΐν. 
"Ομοια παρουσιάζομεν τήν έλληνιστικήν, ώς τοπικήν και ώς παγκόσμιον. 

3) "Αλλαι έξ αυτών, ή επιβολή φόρου λ. χ., περιήλθον είς τήν αρμοδιότητα τοδ Κοινο
βουλίου καΐ τοδ Υπουργείου, άλλαι πάλιν άνετέθησαν εις χείρας ξένων προς τόν τόπον, ανικά
νων καΐ βέβαιων περί τής λήψεως συντάξεως δπαλλήλων, οί οποίοι συνεπώς δέν έχουν λόγον 
ν1 αναπτύξουν καΐ νά ευνοήσουν καμμίαν πραγματικήν δραστηριότητα. 

4) θά ήτο λάθος έάν τό ίδανικόν αυτό άφήνοντο νά τό διαχειρισθούν καί νά τό εφαρ
μόσουν εις τους άνατολίτας και είς τους άλλους "Ελληνας διά ίδιον λογαριασμόν, ώς άποκλει-
στικόν προνόμιον, οί Ιμποροι καί οί λοιποί νεοέλληνες έκμεταλλευταί είς βάρος τών μα
ζών. Πλην ή έννοια αδτη δέν είναι δυνατόν νά άναπτυχθη εντός τοδ περιθωρίου τής παρούσης 
μελέτης, διότι Θά έπρεπε καί δφος πλέον ειδικά έπιστημονικόν νά μεταχειρισθώμεν καί τήν 
διάταξίν τής δλης ν* άλλάξωμεν. 

5) Ό Περικλής έξαίρων τήν πολιτείαν τών Αθηνών εις τόν έπιτάφιον δέν άνέφερεν, ώς 
θά Ικαμνεν ένας νεώτερος, δτι σ* αυτή τήν πολιτεία βρίσκει κανείς εδκολα τό δίκαιο του* 
πολύ πιό δψηλά κριτήρια καθιέρωσεν εκείνος. 

*) Δεδομένου, δτι ή παροδσα μελέτη χρονολογείται πρό τής καταστροφής τοδ 1922, ή 
ώς άνω έξασφάλισις προϋποθέτει τήν δυτική Μικρασία ελεύθερα προσιτήν εις ημάς καί έν γένει 
εις τήν ΑΙγαιακήν πολιτιστικήν μονάδα. 
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6) Προφανώς δέν θα δποχωρήση οδτε κατδ κεραίαν άπό τδς κατακτήσεις τάς δποίας 
Ιως τ ώρα έπραγματοποίησε μέσα είς τό δημοτικόν σχολεΐον ώς προς τό τυπικόν ζήτημα 
τής γλώσσης. 

7) Είναι διδακτικωτάτη δι* ήμδς ή δρδσις των κοινωνιολόγων. "Η δρδσις αδτη φέρει 
δύο κυρίως σαφή" χαρακτηριστικά : Ιον) δτι άπορρίψασα τήν λογίαν παράδοσιν δέν ήδυνήθη να 
χρησιμοποίηση τα στοιχεία καΐ τα ζώπυρα, τα δποία αδτη, Ιστω καί ανάμικτα μέ πολλήν 
αίθάλην, φέρει μέχρις ημών 2ον) διότι, ίσχυρισθεΐσα κατά θεωρίαν δτι θα οικοδόμηση επάνω 
είς τήν καθαρδν σύγχρονον λαϊκήν πραγματικότητα, τήν δποίαν παρουσίασεν ώς έξελίξιμον, εις 
τήν πρδξιν δέν ήδονήθη να κατέλθη, ώς θα έλεγαν, μέχρις αυτής, μέχρι τοδ λαοδ, τοδ δποίου, 
κατόπιν μελέτης, να προαγάγη τάς αντιλήψεις. Κι* επειδή δέν απέκτησε έπαφήν μέ τάν λαόν, 
ένφ έξ άλλου δπέκρουε τήν λογίαν παράδοσιν, τη" άληθεία δέν έκαμε τίποτε περιπλέον άπό 
τοδ να είσαγάγη ξενικάς τινας προτάσεις κατά το μάλλον και ήττον άφομοιωσίμους έπί δια
φόρων ζητημάτων τής ημέρας. Ή δρδσις αδτη συγγενεύει μέ έκείνην ήτις είς περίοδον προ-
γενεστέραν προπαρεσκεύασε τήν είσβολήν των κοινοβουλευτικών θεσμών είς τήν 'Ελλάδα. Δέν 
εΐναι ποσώς κίνησις εκ των κάτω. 

8) Υπήρξε μία στιγμή, μεγάλη δντως καί τιμητική δι' ήμδς, καθ* ήν άπεβλέψαμεν είς 
τό δημοτικό τραγοδδι καί είς αυτό, είς τήν διάθεσιν ή δποία το κινεί, έζητήσαμεν τήν κεν-
τρικήν ίδέαν, ή δποία μδς έχρειάσθη δια τήν δναγέννησιν. Βλήν, τη δληθεία, Ιχομεν πλέον 
παραιτηθή αυτής τής επιχειρήσεως· δχι μόνον δέν άποβλέπομεν προς αυτήν, άλλ* οδτε έν· 
νοοδμεν πλέον εκείνο το πρδγμα' είναι πολύ δυσανάλογον μέ τήν έπιστημονικότητα καΐ τήν 
σοβαρότητα εις τήν δποίαν έξειλίχθημεν και τής δποίας δέν δυνοίμεθα ακινδύνως ν' άπαλλα-
γώμεν. Κι' επί πλέον δέν γνωρίζω δν αυτή ή τροπή δέν είναι ή πιδ σύμφωνη μέ τό ζωΐκδν 
μας συμφέρον. Διότι δι* ήμδς αποτελεί κίνδυνον θανάτου τό να έννοήσωμεν, τό να ζήσωμεν 
δηλαδή καΐ να αίσθανθώμεν αληθινά τό περιεχόμενον τοδ δημοτικοδ τραγουδιοδ καί τοδ Ρου-
μελιωτισμοδ γενικά* ή άκαταληψία του είναι δρος ζωής' διότι πρόκειται για Ινα κεραυνόν 
πόνου μαζί καί χαρδς, τοδ δποίου τήν κένωσιν δέν είμποροΰμε νδ δεχθώμεν. Μήπως τό δη
μοτικό τραγοδδι, Ιδίως ή μελωδία του, δέν χαρακτηρίζεται τώρα ώς θρηνώδης, μονότονη καί 
Απαισιόδοξη ; αυτή είναι ή άκαταληψία, δτι δέν μπορούμε νδ μποΰμε καθόλου στό νόημα 
του καί στή λεπτομέρεια του γιδ νδ νοιώσωμε τή χαρά, τήν ποικιλία καί τήν τόλμη του. 
"Εχω ακούσει γιδ Ιναν ρουμελιώτη, δ δποΐος, άφοδ έτραγούδησε καί έκλαψε, Επειτα, μέ πρό
σωπο δλόδροσο, φωτεινό καί χαρούμενο, είπε, μονολογώντας : <μέ ζηλεύουν, επειδή, δν καί 
φτωχός, είμαι περήφανος' μδ είμαι, έγώ είμαι δ βασιληδς τοδ κόσμου !» 'Εκείνος δηλαδή, 
άπό τό ίδιο τραγοδδι πού έμεΤς βρίσκομε μελαγχολικό, διετέθη, αντιθέτως, υπερήφανα καί βα
σιλικά. Τδ δημοτικά τραγούδια καί ή δημοτική μελωδία είναι φορτωμένα δπό πόνον αληθινά, 
προϋποθέτουν μάλιστα τήν συνείδησιν τραχυτάτων δοκιμασιών, άπό τάς δποίας προφανώς 
Ιχουν περάσει ol πληθυσμοί τής Ρούμελης" άλλδ τό δημοτικό τραγοδδι είναι, αυτό τοδτο, καί 
ώς δνα τρόπαιον νίκης κατδ τών δοκιμασιών αυτών μία γιγάντια δύναμις κινείται, άνετα, 
ρωμαλέα, αύτοκυρίαρχα διδ τοδ στίχου καί τοδ μέλους του, δύναμις ή δποία μαλακώνει, λε* 
πτύνει, άποκαθαίρει, ημερώνει, πλάθει καί έλληνοποιεΐ καί, πέραν τοδ β,τι Εδωκε ή δρχαία 
Ελλάς, έξαολώνει σχεδόν τήν τραχεΓαν καί βάρβαρον γνώσιν τής πραγματικότητος, τήν δποίαν 
τοδ επιβάλλει ή ζωή καί ή Μοίρα, μέ τήν άδικίαν της καί τήν τυφλότητα της. "Αλλος λαός 
δπό παρομοίαν δοκιμασίαν θδ οδρλιαζε, δέν θδ τραγουδούσε. Ό Ρουμελιώτης τήν δπέστη σιω
πηλός, μδ χωρίς νδ συντριβή' καί άπαξ σωθείς, εστράφη προς αυτήν μέ μοναδική ψυχραιμία 
καί, μέ πικρόγλυκο χείλι, τήν έμελέτησβ βαθιά καί σοβαρά' καί, χύνοντας την έπειτα είς 
τήν θείαν μήτραν τής ψυχής του, τής θερμής αίσθηματικότητος καί τής διαυγοδς άμα 
διανοίας του, έπλασεν άπ' αυτήν μίαν δπέροχη μελωδία, τήν δποίαν έτραγούδησε καί τήν 
δποίαν έ κ λ η ρ ο δ ό τ η σ ε ε ί ς τ δ ς έ π ε ρ χ ο μ έ ν α ς γ ε ν ε ά ς , ώς μ ί α ν 
ώ ρ α ί α ν δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ν ε ν ά ν τ ι α ε ι ς τ ή ν σ κ λ η ρ ό τ η τ α τ ή ς 
ζ ω ή ς , διδ νδ παραθαρρύνωνται ίσια - ίσια καί νδ άνδρίζωνται έξ αυτής. Δέν γνωρίζω δμως 
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έάν ημπορούμε σήμερ« ν* άποβλέψωμεν εις Ινα τόσον δψηλό καί δραματικό θρίαμβο. Είμεθα 
πάρα πολύ προνοητικά βολευμένοι, ή δέ λύπη δσον καί ή χαρά, πέραν τού δρίου τής αντοχές 
μας, θ' άπέβαινεν δλεθρία δι* ήμάξ. Τα δημοτικό τραγούδι, πέραν εκείνων ol ónotot δέν νοιώθουν 
παρά μόνο την ενοχλητική μελαγχολία του, ίσως καΐ δια τους άλλους, τους ntò ισχυρούς με
ταξύ ημών, θ' άπομείνη Ινας μαγικός αξεδιάλυτος κόμβος, μία δυσχείρωτος, καί δια τούτο άγο
νος, δπόθεσις έπί της ζωής καί συνεπώς άχρηστος εις την άναγέννησιν" ίσως να έπέρασε για 
πάντα' ίσως, μάλιστα, επειδή είς τήν ψυχολογίαν δ χρόνος δέν μετρείται μέ τα ημερολόγια, οδτβ 
ή άπόστασις μέ τα μέτρα, να είναι κάτι πολύ πιο παρφχημένον καί πολύ πιο δψηλόν, πολύ πιό 
μακριά για μάς από τήν αρχαία 'Ελλάδα καί από εκείνο πού κυρίως λέμε π α ρ ά δ ο σ ι ν 
Ε λ λ η ν ι σ τ ι κ ή ν. Τούτο πρό παντός σημειώνω' δτι ή κυρία ελληνιστική παράδο· 
σις, ένφ άπό απόψεως πλαστικότητος είναι έξ ίσου καί πιό πολύ Ισως άπό τό δημοτικό τρα" 
γοδδι σταθερά διαμορφωμένη καί πειθαρχημένη, είναι, έξ άλλου, ώς προς τό περιεχόμενόν της, 
ολιγώτερον λεπτή ή εκείνο, όλιγώτερον μουσική, υλικωτέρα, άδροτέρα καί πρακτικωτέρα, τοι
αύτη ώστε ν5 άποβή" κατ' εξοχήν ωφέλιμος είς Ινα λαόν, δ δποΐος Ιχει ανάγκην, κατασιγάζων 
κάπως τήν εύαισθησίαν του, να πειθάρχηση έπ' άρκετόν είς τάς ύλικωτέρας άνάγκας τής σω
ματικής του καί τεχνικής διαμορφώσεως, πράγμα τό δποΐον θα τον κάμη ρωμαλεώτερον καί 
πιό Ικανδν διά ν' άποβλέψη μέ τον καιρόν είς πράγματα υψηλότερα καί να έπανέλθη, άπηλ-
λαγμένος τών ποικίλων εξωτερικών πιέσεων, μετά μεγ«λυτέρας δυνάμεως εις τήν άνωτέραν διά-
θεσιν τοΟ δημοτικού τραγουδιού. 

9) Ό δημοτικισμός, στηριζόμενος είς τήν πείραν τής αρχαίας εκκλησίας του δήμου, θά 
βοηθήση είς τήν τελείαν διαμόρφωσιν τής κοινοτικής πολιτικής συνειδήσεως* θα μεριμνήση ρι
ζικά δια τον σχηματισμόν τής περί μεγάλης πολιτείας συνειδήσεως άντλών αντιλήψεις καί άπό 
σύγχρονον εύρωπαΐκόν πολιτισμόν καί άπό τήν Βυζαντινήν περίοδον καί πρό παντός άπό έκεϊνο 
τό οποίον θά ένδεικνύη δι* αυτόν τό συμφέρον τής κοινότητος καί ή οίκονομική καί πολιτική 
αυτής έξέλιξις' πάντως ή κοινότης θα είναι ή βάσις καί êv ονόματι αυτής θ" άνασυντεθοδν καί 
θ" ασκηθούν δια τα τοπικά ζητήματα αί τρεΓς έξουσίαι, νομοθετική, δικαστική καί εκτελεστι
κή, δς διέκρινεν αλλήλων δ κοινοβουλευτισμός. 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς τ ω ρ ι ν ά ί, τοΟ 1 9 4 5. 

*0 δρος «ελληνιστική παράδοσις> — έν αντιθέσει προς τον δρον «ελληνική παράδοσις»— 
εχρησιμοποιήθη στή μελέτη μου αυτή μέ τήν Ιννοιαν, δτι ή ελληνιστική παράδοσις Ιγκειται 
ακριβώς είς τόν προσανατολισμό καί είς τήν δεδηλωμένη τάση προς τό σταθερό, άρτιο καί ιδεα
τό δεδομένο τοδ κλασικού πολιτισμού τών 'Ελλήνων. 

Ή διάκρισις τών τριών εξουσιών—νομοθετικής*! εκτελεστικής καί δικαστικής—θά νοηθή 
ορθώς, άν νοηθή δχι ώς §να αυτοτελές αίτημα θετικόν, αλλά ώς μία καί αυτή έκ τών πολλών 
διεκδικήσεων τής νεωτέρας δημοκρατίας κατά τήν περίοδον τής διαλεκτικά αντιθετικής πάλης 
αυτής προς τόν απόλυτα κυριαρχικόν συγκεντρωτισμόν τής έλέφ θεού μοναρχίας. 


