
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ 

Το νόημα τοΰ ανθρωπιστικού αγώνος 

Προ δεκαπέντε ετών ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Λούβαρις περιστοι* 
χιζόμενος από εΰρΰτατον επιτελεΐον συνεργατών είχε προέλθει εις την απόφασιν 
να προβη εις τήν εκδοσιν περιοδικοί) υπό τον τίτλον «"Ανθρωπος» προς κατά-
πολέμησιν τών άντιανθρωπιστικών καΐ μηδενιστικών τάσεων, αϊτινες είχον τότε 
απειλήσει τήν πνευματικήν τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους ακεραιότητα. Δυστυχώς δ 
τότε Ιπισυμβας κλονισμός της υγείας του δεν επέτρεψεν εΐς αυτόν να προχώρηση 
είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου του. Έξέδωκε μόνον τήν κατωτέρω δημο-
σιευομένην προγραμματικήν προκήρυξιν. 

Επειδή και σήμερον ευρισκόμεθα προ νέας επιθέσεως τοΰ αντιπνευματικου 
μηδενισμού Ιπιχειρουμένης υπό τήν κάλυψιν τών γνωστών Εντυπωσιακών προσχη 
μάτων της δήθεν προόδου καΐ συγχρονισμού, ή προκηρυξις Ικείνη αποβαίνει και 
σήμερον λίαν επίκαιρος. Έκρίναμεν δια τοΰτο σκόπιμον να προβώμεν είς τήν δια 
τών στηλών του «Πλάτωνος» αναδημοσίευσίν της. 

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ 

Ή πολιτισμένη ανθρωπότης δοκιμάζεται, δπως δλοι το άντιλαμβανόμεθα| 

από κρίσιν, ή οποία εισήλθε κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας είς το δξΰτατόν 
της στάδιον και της οποίας τραγικωτέραν δεν έννώρισεν ΐσως εως τώρα ή ιστο
ρία. Τα πρώτα αίτια της κρίσεως αυτής ανεφάνησαν από αΐώνων καΐ διαρκώς 
ενισχυόμενα με τήν πάροδον τοΰ χρόνου ώδήγησαν τέλος εΐς τον σημερινόν μη-
δενισμόν, δπως είχον προΐδει καί άλλοι και ό Γκαίτε, ό Νίτσε, δ Ντοστο-
γιέφσκυ. Δεν είναι δύσκολος ή χάραξις τών κυρίων γραμμών της εικόνος, τήν 
οποίαν εμφανίζει ή εποχή μας υπό τήν έπίδρασιν τοΰ μηδενισμοΰ αΰτοΰ. Κλο
νισμός τών παραδεδομένων, διάσεισις τών πνευματικών αξιών, αφανισμός τοΰ 
κύρους τών ηθικών αΐτημάτων, συναίσθημα ψυχικής κενότητος καί προσπάθεια 
πληρώσεως της δια τοΰ κορεσμοΰ τών υλικών ορμών, -ψυχική άνεστιότης, ανη
συχία καί αγωνιώδης ζήτησις σταθερών Ιδανικών, τήν θέσιν τών δποίων κατα
λαμβάνουν αλληλοδιαδόχους παντοδαπα εΤδωλα, §7λειψις νοήματος της υπάρξεως, 
απαισιοδοξία καί σκεπτικισμός, δρ-νησις παντός δ,τι χεΐται έξω της περιοχής τών 
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αίσθήσεων, περιφρόνησις της προσωπικότητος, θεοποίησις της μάζης, μηχανο· 
ποίησις του πολιτισμού, ανατροπή της αξιολογικής καί κοινωνικής ιεραρχίας, 
εκπεσμός της ήνέτιδος πνευματικής τάξεως, ώφελιμαρχία καί σκοπιμότης ώς 
υψίστη §υθμιστική αρχή τής δράσεως καί ώς μέτρον κρίσεως του άνθρωπου καί 
του βίου. 

Ό μηδενισμός εις την χώραν μας 

Ή κρίσις αύτη, ή οποία, ως είναι φανερόν, είναι κρίσις κατ* οΰσίαν ηθική, 
απορρέουσα Ικ τής εσωτερικής διασπάσεως τοϋ άνθρωπου, ήτο φυσικον δτι θα 
Ιφθανε καί μέχρι τής χώρας μα:. Το έδαφος ήτο πρόσφορον και δια πολλούς 
άλλους λόγους καί διότι ή μικρασιατική καταστροφή είχεν ώς επακολοΰθημα δτι 
το "Εθνος ήρχισε τότε να άμφιβάλλη περί τής ιστορικής του αποστολής καί να 
λησμονή τήν πνευματικήν του παράδοσιν. Προς άποξένωσίν του άπό αυτήν είχε 
καταβληθή προσπάθεια ήδη άπό τας αρχάς του αιώνος μας με ύλοκρατικά κη
ρύγματα, με διάδοσιν άντιθεϊστιχών καί αντιχριστιανικών δοξασιών, με να· 
τουραλιστικήν καί σχετικοκρατικήν ΰπονόμευσιν κάθε πίστεως είς το ΰπερ* 
αισθητόν, με μεταφράσεις ανατρεπτικών κατά προτίμησιν έργων, με κλο-
νισμον δλων εκείνων τών άξιων, χωρίς τάς δποίας αφανίζεται ή έννοια τής προσ-
ωπικότητος καί δ σεβασμός προς τον ανθρωπον. Μετά τήν καταστροφήν δμως 
Ικείνην ή προσπάθεια αυτή ενεφανίσθη συστηματική καί ώργανωμένη. "Ανθρω
ποι ξβρριζωμένοι άπό το πνευματικόν έδαφος, εμφορούμενοι άπό ασύδοτα φίλο-
σοφήματα τής μόδας, επροθυμοποιήθησαν να εκτρέψουν τήν κλονισμένην άπό 
τήν καταστροφήν αυτήν ψυχήν του "Εθνους προς απατηλούς δρόμους. 'Επικα
λούμενοι τα εντυπωσιακά συνθήματα τής προόδου, τής διαφωτίσεως καί του 
συγχρονισμού, έκαμαν έργον των τήν άποσάθρωσιν τών θεμελίων του πνευμα
τικού μας πολιτισμού. Καταβασανιζόμβνοι άπό ισχυρότατον σύμπλεγμα μειονε
κτικής κατωτερότητος Ιμπρος εις τήν περίλαμπρον τού "Εθνους πνευματικήν πα
ράδοσιν και τυφλώττοντες προς τήν Υενναίαν φιλοσοφικήν και Ιπιστημονικήν κί· 
νησιν τού αΙώνός μας, ή οποία ωδήγησεν είς τήν μεγάλην τροπήν τού συγχρό
νου πνεύματος, έταξαν είς τήν πρώτην σειράν τών Επιδιώξεων των τήν άποξένω
σίν τού 'Ελληνικού Λαού άπό το πνευματικόν του παρελθόν διαίτης μηδενι
στικής διαφωτίσεως τής νεολαίας και τών μαζών, Ή χαρακτηριστική δια τον 
νεοελληνικόν αυτόν μηδενισμόν αφοριστική διακήρυξις έχει ώς Ιξής : «Το Ιλληνο-
χριστιστιανικον Ιδεώδες απέθανε καί δσοι είναι ζωντανοί πρέπει να συγχρονι
σθούν». Ό δήθεν συγρονισμός, είς τον οποίον ανέλαβαν να κοτευθύνουν τήν 
χώραν μας, είναι επιστροφή εις τήν ύλιστικήν διαφώτισιν τών μέσων τού παρελ
θόντος αιώνος, εις τον μεταφυσικον καί Ιστορικόν ΰλισμον τών χρόνων εκείνων, 
είς τήν σχετικοκρατίαν τού υποκειμενισμού καί κατ' άκολουθίαν είς τήν αρνησιν 
τού κύρους τών μεγάλων αξιών, πού χρησιμεύουν ώς φάροι τής άνθρωπότητος 
κατά τήν επίπονον άνοδόν της άπό τής άνελευθέρας καί ζωώδους φύσεως προς 
τα ύψη τής Ιλευθέρας και αυτονόμου προσωπικότητος είς τήν πνιγηραν 6ηχό· 
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τητα του θετικισμού, εις τον χλευασμον πάσης μεταφυσικής και θρησκευτικής 

πίστεως. Το καταφΰγιον μέσα είς το οποίον Ιζήτησαν ασφάλειαν οι κήρυκες αυ

τοί της ψευδοπροόδου και του ψευδοσυχρονισμοΰ υπήρξε κατά πρώτον λόγον ή 

περιοχή τής τέχνης. Επειδή ή καλλιτεχνική δημιουργία αναστρέφεται μέσα είς 

κόσμον πλασματικόν, είδαν είς αυτήν Ινα χώρον, είς τον όποιον οΐαδήποτε 

συμπεριφορά δεν ημπορεί να Ιπισύρη κυρώσεις. 'Ασφαλισμένοι μέσα είς τήν 

ίεράν αυτήν περιοχήν εχρησιμοποίησαν τήν τέχνην ως όργανον, δια να κη

ρύττουν τον μηδενισμόν των, τον ΰλιστικον νατουραλισμόν των καΐ το εΰαγ· 

γέλιον τής πέρα του καλού και του κακού ύπερανθρωπίας των. Παραλλήλως προς 

τήν τέχνην προσέτρεξεν ή νεοελληνική αυτή διαφώτισις και προς τήν επιστήμην 

προς εύρυτέραν διάδοσιν του ανατρεπτικού της κηρύγματος, το όποιον παρου* 

σίασεν με άνήκουστον αΰθαδειαν ως τήν τελευταίαν δήθεν λέξιν τής συγχρόνου 

επιστημονικής ερεΰνης. Με κούφια λόγια μας εσυνήθισαν εΐς τον ΰμνον τής 

«συγχρονισμένης» επιστήμης, τήν οποίαν διεξεδίκουν μονοπωλιακώς, καί ξένοι 

προς κάθε πηγαίαν φιλοσοφικήν μόρφωσιν προσεκολλήθησαν εις πασαν άναπόδει· 

κτον επιστημονικήν ΰπόθεσιν και πασαν αΰθαίρετον φιλοσοφικήν κοσμοθεωρίαν. 

Μόνον κριτήριον είχαν τήν χρησιμότητα των δια το άνατρεπτικόν των έργον. 

Σ κ ο π ό ς του Περιοδικού «"Ανθρωπος» 

Το περιοδικον «"Ανθρωπος» φιλοδοξεί να αντίδραση εναντίον τής ρηχής 

αυτής και επικινδύνου διαφωτίσεως, πού απειλεί τήν ύπόστασιν του ελληνοχρι

στιανικού πνεύματος, Ιπί του δποίου στηρίζεται ο πολιτισμός τής άνθρωπότητος, 

Ιναντίον του μεταφυσικού καί ίστορικοΰ υλισμού, πού ύψωσε εις σημαίαν του, 

εναντίον του μηδενισμού των αξιών, τον όποιον εκήρυξε, εναντίον του άντιμετα-

φυσικού καί άντιθρησκευτικού θετικισμού Ιπί τού οποίου εστηρίχθη. Θα Ιργασθη 

δια να αποκάλυψη με το φως τής συγχρόνου επιστήμης τήν άπάτην τής ψευδοπρο-

οδευτικήςκαί ψβυδοσυγχρονισμένης εκμεταλλεύσεως εις δλας τας περιοχας τού πνβυ-

ματικοΰ μας βίου. Με το φώς αυτό, πού άκτινοβολεΐται από το πνεύμα, θα επιδίωξη 

να εξουδετέρωση τήν σκοτεινότητα πού ευνοεί τήν επιβίωσιν τών σκιών. Δι" αυ

τού τέλος θα προσπαθήση να ασφάλιση τους δρόμους πού θα κάμουν αμεσον τήν 

πλησίασίν μας προς τήν άθάνατον ούσίαν τού ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 

Προς τον σκοπόν τούτον θα άποβλέψη είς τήν μύησιν τού δναγνώστου εις τήν 

ύφήν καί το νόημα τών φαινομένων τού ανθρωπίνου πνευματικού βίου, είς τήν 

ούσίαν καί τήν αύτονομίαν, είς τήν αλήθειαν καί τήν δργανικήν των ενότητα, 

είς τήν σημασίαν των δια τον ψυχικόν βίον τού ανθρώπου καί τήν τελείωσιν τής 

προσωπικότητος. €Η προσοχή του θα στραφή ισομερώς προς δλα τα πεδία καί 

προς δλας τας εκδηλώσεις τού υλικού καί τού πνευματικού πολιτισμού καί, ως 

είναι εύνόητον, καί τον ανθρωπον, τού οποίου δημιούργημα είναι ό πολιτισμός 

καί τού οποίου το στήθος εγκλείει όλόκληρον σύμπαν. Κατά τον τρόπον αυτόν 

θα άναπτύσσωνται δια τών στηλών του δλα τα φαινόμενα καί δλα τα προβλήμα

τα τόσον τού υποκειμενικού δσον καί τού αντικειμενικού πνεύματος, από τών 
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γενικωτάτων μέχρι τών Ιντελώς ειδικών. Αί πραγματεΐαι λοιπόν τοΰ περιοδικού 
μας θα άναφέρωνται εις τήν ψυχολογίαν καΐ τήν ήθικήν, τήν μεταφυσική ν καΐ 
τήν κοσμοθεωρίαν, τήν γνωσιολογίαν και τήν επιστημολογίαν, τήν μεθοδολογίαν 
τών φυσικών καΐ των πνευματικών επιστημών, εις τήν τέχνην και τήν θρησκείαν, 
εΐς τήν κοινωνίαν καΐ τήν πολιτείαν, είς τήν αξιολογίαν και τήν παιδαγωγίαν, 
εις τήν οίκονομίαν καί τήν τεχνικήν, εΐς τον πολιτισμον καθ' δλου καί τας προϋ
ποθέσεις του, είς τον ανθρωπον ώς ψυχικόν καί πνευματικόν φαινόμενον, εΐς 
τήν δημιουργικήν προσωπικότητα καί τα Ιπιτεΰγματά της. Θα παρέχη εικόνα 
της παγκοσμίου πνευματικής κινήσεως, θα λαμβάνη θέσιν έναντι τών φαινομένων 
τών χρόνον μας, θα άσκη άντικειμενικήν κριτικήν εφ* δλων τών Ικδηλώσεων τον 
συγχρόνου πνευματικού βίου της χώρας μας. Προ πόντων θα προσπαθήση να 
κόμη συνειδητήν είς τους άναγνώστας του τήν οΰσίαν καί τήν άνυπολόγιστον 
σημασίαν της πνευματικής δημιουργίας της Ελλάδος δια τον πανανθρώπινον πο-
λιτισμόν, δια τήν κοσμοθεωρίαν καί τήν φιλοσοφίαν, δια τήν τέχνην καί τήν 
επιστήμην, ώς καί τήν σημασίαν τοΰ χριστιανισμό!), το πνεύμα του οποίου θα 
επιχείρηση να Ιρμηνεΰση παντοιοτρόπως, δια τον άνθρωπισμον καί τήν συγκρό· 
τησιν της ανθρωπινής προσωπικότητος. Προς Ιπιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου θα 
στραφώμεν καί προς πασαν ρωμαλέαν καί εΰρωστον Ικδήλωσιν τοΰ συγχρόνου 
πανανθρώπινου πνευματικοΰ πολιτισμού. "Ο πολιτισμός ούτος είναι είς τήν θε-
μελίωσίν του ελληνοχριστιανικός. Τα επιτεύγματα του αποτελοΰν τήν πλουσίαν 
καρποφορίαν της πρώτης καταβολής πού εγινεν δπό τους "Ελληνας. "Ανετος λοι
πόν θα είναι ή κίνησίς μας μέσα είς τα πλαίσια της Ιπιστημονικής, καλλιτεχικής 
καί πολιτιστικής καθόλου δημιουργίας τών νεωτέρων καιρών, διότι μας είναι 
κατά βάθος γνώριμος ή πρώτη των αφετηρία. Άλλ" ή πίστις μας καί ή προσή-
λωσίς μας εις τήν οΰσίαν της πνευματικής μας παραδόσεως θα άποτελέση το κρι-
τήριον της Ιπιλογής καί τών προτιμήσεων μας δσον άφορςί τήν σχέσιν μας με 
τοΰ πανανθρώπινου πολιτισμοΰ τα πνευματικά δημιουργήματα. Ή άπομόνωσίς 
μας από το παγκόσμιον πολιτιστικον κύκλωμα, δπο κάθε τι το υγιές, πού ζη καί 
δρφ σήμερον εΐς οιανδήποτε περιοχήν τοΰ πολιτισμένου κόσμου, θα Ισοδυναμεί 
προς πνευματικήν στείρωσιν, δπως Ιξ άλλου, ή λησμοσΰνη της Ιδικής μας Ιονι
κής ιδιοτυπίας θα Ισήμαινεν όλοκληρωτικον τοΰ εαυτού μας μηδενισμόν. 

Δι* δλων τούτων πιστεύει ή ομάς τών Ικδοτών καί συνεργατών τοΰ πε-
ριοδικοΰ «"Ανθρωπος» δτι θα συμβάλη αφ' ενός εΐς τήν διείσδυσιν τών αναγνω
στών του εΐς τήν οΰσίαν καί το νόημα, τήν νομοτέλειαν καί τήν αΰτονομίαν τοΰ 
πνεύματος, τοΰ οποίου τα ποικίλα επιτεύγματα θα Ιρμηνεύη πολυμερώς καί πολύ-
τρόπως, καί αφ' Ιτέρου εΐς τήν όλοκλήρωσιν της ανθρωπιστικής μορφώσεως των. 
"Ολως ιδιαιτέρως θα στρέψη με άγάπην τήν προσοχήν της προς τήν νεολαίαν,ή 
δποία ζητεί πάλιν σήμερον νέους δρόμους, άλλ" δμως χωρίς υπευθύνους οδηγούς 
καί χωρίς προσανατολισμόν σΰμφωνον προς τα πράγματα. Έ ξ άλλου δια της κα· 
ταδείξεως της οργανικής σχέσεως, ή δποία υφίσταται μεταξύ τών διαφόρων φαινο
μένων καί εκδηλώσεων τοΰ πνευματικοΰ βίου, μεταξύ τέχνης, θρησκείας, Ιπιστήμης, 
φιλοσοφίας κλπ., καί δια της αναδείξεως τοΰ ενιαίου ολοκληρωτικού νοήματος τοΰ 
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ανθρωπίνου πολιτισμού, θα δημιουργήση την συνείδησιν τήςένότητός του, θα Ivi-

σχΰση τήν εντΰπωσιν δτι πρόκειται περί δργανικώς διηρθρωμένου δλου καί θα 

συντέλεση ούτω είς τον περιορισμον της ψυχικής και πνευματικής στενότητος, την 

οποίαν συνεπάγεται ή είδίκευσις καί δ καταμερισμός, ή μεταξύ φύσεως καί πνεύ

ματος, φυσικών καί πνευματικών επιστημών διαχώρισις, ώς καί εΐς την άποκατά-

στασιν της εσωτερικής αρμονίας του ατόμου δια της εντάξεως αυτοί) είς το ενιαΐον 

νόημα του αντικειμενικοί) πολιτισμού. 

Δημιουργία άντιδράοεως 

Το περιοδικον «"Ανθρωπος» θα καταβάλη πασαν προσπάθειαν δπως δη-

μιουργήση δια της επιδιώξεως τών ανωτέρω μνημονευθέντων σκοπών καί είς την 

χώραν μας την αντίδρασιν εκείνην κατά της συγχρόνου κρίσεως, ή δποία παρατη

ρείται εις δλας τας ελευθέρας χώρας καί ή οποία στρέφεται κατά της ψυχικής δια

σπάσεως, κατά τής μηχανοποιήσεως της ζωής, κατά του αφανισμού του ενδομύ

χου κόσμου του άνθρωπου,κατά του εκμηδενισμού τής προσωπικότητος, κατά του 

φυλλορροήματος τών πτερύγων πού υψώνουν τους ανθρώπους μέχρι τής σφαίρας 

τών αιωνίων Ιδανικών. Διότι είναι πράγματι αληθές δτι οι πολιτισμένοι λαοί 

αντιδρούν πανταχού τελεσφόρως κατά τής αφόρητου καταστάσεως, την οποίαν 

εδημιοΰργησεν ή μηδενιστική διαφώτισις, ή άπομάκρυνσις από τας αρχάς τής 

Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, ή ύπέρβασις τών ορίων εντός τών οποίων κινείται ή 

Ιπιστημη, ο κλονισμός τής θρησκευτικής καί τής μεταφυσικής καθόλου πίστεως. 

Δια τον λόγον τούτον επιστρέφει πάλιν το παρόν εις τον ανθρωπον, εις την α ν 

θρωπίνην ψυχήν καί προσπαθεί να αποκαταστήση εντός αυτής την διαταραχθεί-

σαν άξιολογικήν ΐεραρχίαν, -να πλουτίση εκ νέου αυτήν δια τής επαφής προς δ,τι 

ύψηλόν καί ευγενές εδημιοΰργησεν ή ιστορία καί να καθοδήγηση αυτήν δπως 

ερμηνεύη και άφομοιώνη το νόημα τών μεγάλων επιτευγμάτων, τα όποια άνεφά-

νησαν εις τήν περιοχήν τής επιστήμης καί τής φιλοσοφίας, τής τέχνης καί τής 

θρησκείας. Διότι είναι γνωστόν δτι δημιουργία ανθρώπων, «ενανθρώπησις» είναι 

πανταχού καί πάντοτε δυνατή μόνον δια τού πνεύματος, πού ομιλεί εις τήν ψυχήν 

από τάς ποικίλας μορφας τού ανθρωπίνου πολιτισμού. 

Έ ξ δσων μέχρι τούδε εΐπομεν γίνονται φανεροί οι λόγοι, oî όποιοι Ικίνη-

σαν ήμας εις τήν εκδοσιν τού περιοδικού «"Ανθρωπος», οι σκοποί τους οποίους 

§πιδιώκει καί αί γενικαί γραμμαί πού θα άκολουθήση. Κανενός φαινομένου τού 

ανθρωπίνου πολιτισμού καί κανενός επικαίρου προβλήματος ή πραγματεία δεν 

θα λείπη από τας στήλας του. Εις γλώσσαν απλήν καί με εύρεΐαν άνάλυσιν τών 

εννοιών θα παρέχη είς τον άναγνώστην σαφή γνώσιν τής κινήσεως τού πνεύματος 

είς δλας τας περιοχάς του καί εις δλας τάς εκδηλώσεις του. Κατά τον τρόπον 

αυτόν πιστεύουν εκδόται καί συνεργάται δτι θα άποκαταστήση τήν χαλαρωθεΐσαν 

Ιπαφήν τής ελληνικής ψυχής προς το πνεύμα, πού απευθύνεται προς ήμας με 

ποικίλας γλώσσας από τα αίώνια επιτεύγματα τού ανθρωπίνου πολιτισμού, προ 

πάντων από τα συστήματα τής φιλοσοφίας, από τας μορφας τής τέχνης εΐς δλας 
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της τάς εκδηλώσεις, από tòv συμβολικόν κόσμον της θρησκείας. Μόνον δια της 

επαφής αυτής, δια της Ιμβαθύνσεως εις το νόημα τών πνευματικών φαινομένων 

προσλαμβάνομεν μορφήν, άποκτώμεν συνείδησιν του εαυτού μας και γινόμεθα 

άνθρωποι, άρμονικον δσον καΐ πολυμερές δλον, προσωπικότητες. " Η άποξένωσις 

άπό το πνεύμα, από τάς αιωνίας αξίας του, τας οποίας απεκάλυψεν ή Ελλάς καΐ 

καθηγίασεν ό χριστιανισμός, ωδήγησε το παρόν εις ψυχικόν μαρασμον καί ήθι-

κήν παρακμήν, πού απειλεί ώς μηδενισμός να επαναφέρη τον άνθρωπον εις πρω· 

τόγονον κατάστασιν. "Ολοι οι πολιτισμένοι λαοί Ιπιστρέφουν σήμερον είς τάς 

δρχας τού ελληνοχριστιανικοί) πολιτισμού καί αντιδρούν με πείσμονα πίστιν 

εναντίον τών μηδενιστικών δυνάμεων της αρνήσεως και της Ικβαρβαρώσεως. Τήν 

δημιουργίαν τοιαύτης αντιδράσεως και εις τήν χώραν μας Ιπιδιώκει, ώς εΐπομεν, 

το περιοδικον «"Ανθρωπος» Ευτυχώς τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας εδη-

μιούργησαν δια tò ελληνικόν "Εθνος τήν άπαρχήν μιας νέας Ιποχής. Ή μεγάλη 

εποποιία του πολέμου και της καθολικής εκ μέρους ολοκλήρου του 'Ελληνικού Λαοΰ 

αντιμετωπίσεως της βαρβαρικής επιδρομής, Ιδειξεν δτι ή ελληνική αρετή δεν είναι 

μόνον Ιστορικός θρύλος, αλλά ζώσα πραγματικότης, πού ασκεί Ιπίδρασιν δια τήν 

διαμόρφωσιν της πανανθρώπινης Ιστορίας. Οι ηρωικοί αγώνες του Λαού μας 

διεξήχθησαν κατά τήν δεκαετίαν αυτήν συμφωνά προς το πνεύμα τής ιστορικής 

καΐ πολιτιστικής του παραδόσεως καί εστερέωσαν ασφαλείς προϋποθέσεις δια μίαν 

νέαν δημιουργικήν εξόρμησιν καί άναγέννησιν. Το "Εθνος ξαναγυρίζει εις τήν 

παράδοσίν του καί εγκαταλείπει τον δρόμον, προς τον δποΐον το είχεν εκτρέψει 

ή τραγική καταστροφή τής Μικρας 'Ασίας καί επάνω εις τον όποιον ηθέλησαν να 

το συγκρατήσουν οι πρωτοπόροι εκείνοι τής δήθεν προόδου και του δήθεν συγ

χρονισμού. "Η επιστροφή αυτή αποτελεί εύνοΐκυν προϋπόθεσιν δι« τήν προσπά· 

θειάν μας. 'Αλλ' ή επιτυχία τού εθνικού και ανθρωπιστικού μας σκοπού εξαρτά

ται κατά μέγιστον μέρος εκ τής συναρωγής δλων εκείνων, δσοι επιθυμούν μαζί 

μας τήν προφύλαξιν τού Λαού μας και προ παντός τής νεολαίας μας από το μία

σμα τού μηδενισμού. "Ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας δλων μας προς πραγματο-

ποίησιν τού σκοπού αυτού, ό όποιος έχει τον χαρακτήρα επιτακτικής υποχρεώ

σεως προς το "Εθνος καί τον πολιτισμόν, είναι ή προσπάθεια προς διάδοσιν τού 

περιοδικού «"Ανθρωπος» εις δσον το δυνατόν ευρύτερους κύκλους. 


