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Το νόημα τής ζωής

Ποιό είναι τό νόημα τής ανθρώπινης ζωής ή γενικά της 
Οργανικής ζωης; Ή  απάντηση σ’ αύτό τό έρώτημα περι
κλείει μιάν όλάκερη θρησκεία. ’Έ χει λοιπόν, θά μέ ρωτήσετε, 
καμμιά σημασία τό νά τό θέσουμε καθόλου ; ’Απαντώ, πώς 
ό άνθρωπος πού κυττάζει την ιδια του τη ζωή καί τή ζωή 
των γύρο) του δντων σάν κάτι χωρίς σημασία, δέν είναι μόνο 
δυστυχισμένος, άλλα καί σχεδόν ανάξιος νά ζεΓ.

Πώς βλέπω τόν κόομο

Τ ί έξαιρετική είναι ή θέση έμάς των θνητών! Ό ’καθένας 
μας είναι έδω γιά μιά βραχύχρονη διαμονή* για ποιό σκοπό, 
δέν τό γνωρίζει, αν καί καμμιά φορά τδ νοιώθει. Ά λλά  από 
την άποψη τής καθημερινής ζωής, χωρίς νά πηγαίνουμε βα
θύτερα, υπάρχουμε γιά τούς συνανθρώπους μας— κατά πρώ
τον λόγον γιά έκείνους πού από τό γέλιο καί την εύχαρί- 
στησή τους έξαρτάται δλη μας ή εδτυχία, καί ϋστερα γιά 
δλους τούς άγνωστους σέ μας προσωπικά πού συνδεόμαστε 
μέ τά πεπρωμένα τους μέ τόν δεσμό τής συμπάθειας. Ε κ α 
τοντάδες φορές κάθε μέρα σκέφτομαι πώς ή εσωτερική καί ή 
έςωτερική μου ζωή έξαρτιέται από τόν μόχθο άλλων ανθρώ
πων, ζωντανών καί πεθαμένων, καί πώς πρέπει νά προσπα
θήσω νά δώσω μέ τόν ίδιο τρόπο πού πήρα καί πού ακόμα 
έξακολουθώ νά παίρνω. Μέ τραβά Εντονα ή άπλή ζωή καί
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συχνά καταθλίβομαι άπό τό συναίσθημα πώς συσσωρεύω £να 
άχρηστο ποσό από την έργασία των συνανθρώπων μου. 
θεωρώ τίς ταξικές διαφορές άδικες, καί, σέ τελευταία ανά
λυση, βασισμένες στη βία. ’Ακόμα πιστεύω πώς ή άπλή ζωή 
είναι καλή, καί φυσικά καί πνευματικά, γιά τόν κάθε άν
θρωπο.

“Οσον αφορά τήν ανθρώπινη έλευθερία στήν φιλοσοφική 
της έννοια, δυσπιστώ ορισμένα γ ι’ αύτήν. Κάθε άνθρωπος 
ένεργεΓ πιεζόμενος 3χι μόνο από τά έξωτερικά γεγονότα, 
άλλα καί σέ συνδυασμό μέ τήν έσώτερη αναγκαιότητα. Τά 
λόγια τοϋ Σοπενχάουερ πώς «δ άνθρωπος μπορεΐ νά κάνει 
δ',τι θέλει, αλλά δχι νά θέλει δπως θέλει», εΐτανε μιά έμ
πνευση γιά μένα ως πού πέρα σαν τά νεανικά μου χρόνια, 
καί μιά συνεχής παρηγοριά καί μιά άλάθητη πηγή ύπομονής 
στήν αντιμετώπιση των δυσχερειών τής ζωής, %αί των δικών 
μου καί τών άλλων. Αύτό τό αίσθημα καταπραυνει σωτή
ρια τό συναίσθημα τής εόθύνης πού τόσο εύκολα παραλύει, 
καί μ&ς προφυλάσσει από τό νά παίρνουμε ύπερβολικά στά 
σοβαρά καί τούς έαυτούς μας καί τούς άλλους ανθρώπους μάς 
κατευθύνει πρός μιάν αντιμετώπιση τής ζωής δπου ή ψυχική 
διάθεση, πριν άπ’ δλα, έχει τήν πρέπουσα θέση του.

Πάντα μοϋ φαινότανε παράλογο από άντικειμενικήν άποψη 
νά ζητώ νά μάθω τά μέσα ή τόν σκοπό τής ζωής τοΰ άλ
λου, ή γενικά τής δημιουργίας του. ’'Αλλωστε δ κάθε άν
θρωπος έχει βρισμένα ιδανικά πού προσδιορίζουν τήν κατεύ
θυνση τών πεποιθήσεων καί τών κρίσεων του. Έ τσ ι,  ποτέ 
οέν θεώρησα τήν άνεση καί τήν εύτυχία καθ’ αύτές ώς σκο
πούς— μιάν τέτοιαν ήθική βάση— θά τήν θεωρούσα καταλλη
λότερη γιά Ενα κοπάδι προβάτων ή γιά ένα χοιροστάσιο. Τά 
ίδανικά πού μέ φώτιζαν στο δρόμο μου καί πού κάθε τόσο 
μου έδιναν καινούργιο θάρρος γιά νά αντιμετωπίζω χαρού
μενα τή ζωή, εΐτανε ή ’Αλήθεια, ή Καλωσύνη καί ή ’Ομορ
φιά. Χωρίς τό αίσθημα τής φιλίας μέ ανθρώπους μέ παρό
μοιες σκέψεις, μέ τήν έγνοια γιά τό αντικειμενικό, τό αίώνια 
άκατόρθωτο, στόν τομέα τής τέχνης καί τής επιστημονικής
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έρευνας, ή ζωή θά μοϋ φαινότανε κενή. ΟΕ συνηθισμένες 
έπιδιώξεις τών ανθρώπων— ιδιοκτησία, έξωτερικές έπιτυχίες, 
πολυτέλεια— μου φαινόνταν πάντα ευτελείς.

Τό πάθος μου γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τήν κοι
νωνική ευθύνη ερχότανε σέ άλλόκοτη αντίθεση μέ τή φανερή 
άπολύτρωσή μου άπό τήν ανάγκη τής άμεσης επαφής μέ άλ
λους ανθρώπους ή μέ ανθρώπινες κοινότητες. Βάδισα τόν 
δικό μου δρόμο καί ποτέ δέν άνήκα δλοκληρωτικά στόν τόπο 
μου, στό σπίτι μου, στους φίλους μου, ή καί στο άμεσο οι
κογενειακό μου περιβάλλον. ’Απέναντι σ’ δλα αυτά τά δεσμά, 
δέν έχασα ποτέ ενα επίμονο αίσθημα άνεξαρτησίας, μιας 
άνάγκης απομόνωσης— καί αύτό τό αίσθημα μεγάλωνε βλο 
καί περισσότερο μέ τά χρόνια. ’'Αλλοι έχουν πλήρη συνεί
δηση, καί μάλιστα χωρίς νά λυπάνται γ ι’ αύτό, τών ορίων 
τής δυνατότητας γιά μιάν αμοιβαία κατανόηση καί συμπάθεια 
μέ τούς συνανθρώπους τους. 0£ άνθρωποι αύτοΰ τοϋ τύπου, 
χάνουν αναμφίβολα κάτι άπό τή μεγαλωσύνη καί τήν αισιό
δοξη αντιμετώπιση τής ζωής. ’Από τήν άλλη μεριά ό'μως, ε ί
ναι εύρύτατα ανεξάρτητοι άπό τήν κοινή γνώμη, άπό τις συ
νήθειες καί τις κρίσεις τών φίλων τους καί αποφεύγουν τόν 
πειρασμό νά βασιστούν σέ τέτοια ασταθή θεμέλια.

Τό πολιτικό μου ιδανικό είναι ή δημοκρατία. Πρέπει κάθε 
άνθρωπος νά είναι σεβαστός ως άτομο καί νά μήν θεοποιεί
ται ο άνθρωπος. ’ΑποτελεΙ ειρωνεία τής τύχης τό γεγονός 
πώς εγώ δ ίδιος υπήρξα δέκτης ένός υπερβολικού θαυμασμού 
καί λατρείας τών φίλων μου, χωρίς οΰτε νά τό αξίζω, ούτε 
νά φταίω προσωπικά γ ι ’ αύτό. Ή  αίτια, αύτοΰ μπορει πιθα
νότατα νά είναι ό ανέφικτος γιά πολλούς πόθος νά καταλά
βουν δυό - τρεις ίδέες όπου εφθασα μέ τις μικρές δυνάμεις 
μου υστέρα άπό άκατάπαυστους αγώνες. Ξαίρω πολύ καλά 
τί χρειάζεται γιά τήν επιτυχία όποιουδήποτε πολύπλοκου έρ
γου πού θά επιχειρούσε, θά κατεύθυνε γενικά καί θά άνελάμ- 
βανε δ άνθρωπος τήν ευθύνη του. ’Αλλά αύτό δέν πρέπει νά 
γίνεται μέ ανθρώπους δουλόπρεπους, αλλά μέ ανθρώπους πού 
είναι σέ θέση νά εκλέγουν τόν αρχηγό τους. Κατά τή γνώμη
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Ρ-ου, γρήγορα έκφΰλίζονται τά καταπιεστικά δικτατορικά 
συστήματα, γιατί ή βία §λκύει πάντα ανθρώπους χαμηλής 
θικής ποιότητας, καί πιστεύω πώς άποτελε: αναλλοίωτο 
ώμο τό δτι τούς μεγαλοφυείς τυράννους διαδέχονται οί κα

κοήθεις. Γ ι* αύτό τό λόγο εΐμουνα πάντοτε σφοδρά αντίθε
τος στα φασιστικά συστήματα. Έ κεινο πού κατέστρεψε τήν 
έπικρατοϋσα μορφή τής δημοκρατίας στήν Εύρώπη δέν είναι 
τό δτι ξέφυγε άπό τήν Εδεα τής δημοκρατίας καθ’ αύτήν, 
άλλά τό δτι έχασαν τή σταθερότητά τους οί κυβερνητικές 
ήγεσίες καί κυριάρχησε ενας απρόσωπος χαρακτήρας στό Ικ- 
λογικό σύστημα. Πιστεύω πώς σ’ αύτό τό σημείο οί Η ν ω 
μένες Πολιτείες έχουν βρει τόν σωστό δρόμο. ^Εχουν ε'ναν 
ύπεύθυνο πρόεδρο πού εκλέγεται γιά μιάν αρκετά μεγάλη 
περίοδο καί πού έχει άρκετήν ισχύ ώστε νά είναι πραγμα
τικά υπεύθυνος. Ά π ό τήν άλλη μεριά έκεινο πού εκτιμώ στό 
δικό μας πολιτικό σύστημα είναι ή μεγαλύτερη πρόνοια πού 
λαμβάνει γιά τό άτομο σέ περίπτωση ασθένειας ή άνάγκης. 
Τό πραγματικά άξιο πράγμα πού έχει νά έπιδείξει ή ανθρώ
πινη ζωή μοϋ φαίνεται πώς είναι, οχι τό Κράτος, αλλά τό 
δημιουργικό, τό αισθητικό άτομο, ή προσωπικότητα- αυτή 
μόνο δημιουργεί τήν εδγένεια καί τή μεγαλωσύνη, ενώ ή 
αγέλη, τό πλήθος μένει κτηνώδες καί στη σκέψη καί στά 
αισθήματα.

Αύτή ή υπόθεση μέ φέρνει σ’ εκείνο τό άλλο χειρότερο 
κακό τής φύσης τής αγέλης, εννοώ τά μιλιταριστικό σύ
στημα, πού άπεχθάνομαι. Τό γεγονός πώς ενας άνθρωπος 
βρίσκει ευχαρίστηση στό νά περπατεΐ μέσα στις γραμμές 
ένός στρατιωτικοΟ σώματος είναι αρκετό γιά νά μέ κάνει νά 
τόν περιφρονήσω. Σ ’ αυτόν, δ έγκέφαλός του τοϋ δόθηκε 
κατά λάθος* ή σπονδυλική στήλη εϊτανε δ,τι τοϋ χρειαζό
τανε. Αύτό τό μίασμα του πολιτισμοί) θάπρεπε νά καταργη- 
θεΓ τό γρηγορώτερο. Πόσο μισώ τόν αναγκαστικό ηρωισμό, 
τήν αναίσθητη βία καί δλα τά μωρά δηλητήρια πού έχουν 
τό δνομα τοΰ πατριωτισμού ! ‘Ο πόλεμος μοΰ φαίνεται σάν 
κάτι τό μικρόχαρο καί τό εύτελές: Θά προτιμούσα νά μέ
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κάνουν κομμάτια, παρά νά λάβω μέρος σέ μιάν τέτοια άπε- 
χθή ύπόθεση. Καί ακόμα, παρ’ δλα αυτά, ή έκτίμησή μου 
γιά τήν ανθρώπινη φυλή βρίσκεται τόσο ψηλά, ώστε πιστεύω 
πώς αύτή ή κηλίδα θά είχε έξαφανισθεΤ άπό καιρό, άν τό 
βαθύ αίσθημα τών εθνών δέν είχε διαφθαρεί άπό τά εμπο
ρικά καί πολιτικά συμφέροντα πού ενεργούν έχοντας ώς όρ
γανα τά σχολεία καί τόν τύπο.

Ή  ωραιότερη εμπειρία πού μπορούμε νά έχουμε είναι τό 
μυστήριο. Αύτό είναι τό βασικό συναίσθημα πού κυριαρχεί 
τήν αληθινή τέχνη καί τήν αληθινή επιστήμη. "Οποιος δέν 
τό γνώρισε καί δέν μπορεΐ νά τό θαυμάσει οΰτε νά νοιώσει 
δέος, είναι σαν πεθαμένος, σαν £να σβυσμένο κερί. Γιατί ή 
Ιμπειρία τού μυστηρίου — έστω καί άναμιγμένη μέ φόβο —  
είναι έκεινο πού γέννησε τή θρησκεία. Ή  γνώση πώς υπάρ
χει κάτι πού δέν μπορούμε νά διεισδύσουμε μέσα του, ή 
γνώση τών εκδηλώσεων τού πιό βαθύτερου λόγου καί τής πιό 
λαμπρής δμορφιάς, πού ή λογική μας μπορεΐ νά αγγίξει 
μόνο τις πιό στοιχειώδεις μορφές τους —  αυτή ή γνώση καί 
αύτή ή συγκίνηση είναι έκεινο πού άποτελεΐ τήν αληθινή 
θρησκευτικότητα. Μ’ αύτήν τήν έννοια, καί μόνο μ ’ αυτήν, 
είμαι βαθύτατα θρησκευτικός άνθρωπος. Δέν μπορώ νά συλ- 
λάβω τήν έννοια ένος Θεού πού τιμωρεί καί ανταμείβει τά 
πλάσματά του, ή πού έχει Ιναν τύπο βούλησης πού ξαίρουμε 
μέσα μας τή συνείδησή τόυ. ’ Ακόμα δέν μπορώ νά σύλ
λαβο) τήν ιδέα ενός ατόμου πού θά εξακολουθούσε νά ζεΐ καί 
ύστερα άπό τό φυσικό του θάνατο, αλλά οΰτε καί θά ήθελα 
νά συνέβαινε άλλοιώς. Αύτές οί Εδεες είναι καλές γιά τούς 
φόβους ή τόν παράλογο έγωϊσμό τών μικρόψυχων. Σε μένα 
είναι αρκετό τό μυστήριο τής αιωνιότητας τής ζωής, καί 6 
πόθος τής θαυμαστής υφής τής πραγματικότητας, μαζί1 μέ 
μιάν ολόψυχη προσπάθεια νά καταλάβω ενα τμήμα, όσοδή- 
ποτε μικρό καί άν είναι, του Λόγου πού εκδηλώνεται στη 
φύση.
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* i?  "Ελεν&ερία τής Γ ν ώ μ η ς—  Έ ξ  αφορμής 
τής ϋπόϋεσης G um hel

Πολλές είναι οί ακαδημαϊκές εδρες, άλλα λίγοι οί σοφοί 
καί εύγενεϊς δάσκαλοι. Τά αναγνωστήρια είναι πολλά καί 
μεγάλα, άλλα λίγοι είναι οί νέοι πού νοιώθουν γνήσιο πόθο 
γιά τήν αλήθεια καί τή δικαιοσύνη. 'Η  φύση σκορπίζει σπά
ταλα τά δώρα της, άλλα σπάνια δημιουργεί τό διαλεκτό 
είδος.

"Ολοι μας τό ξαίρουμε αύτό, λοιπόν, γιατί νά μεμψιμοι- 
ροΰμε ; Μήπως δέν εΐταν τεάντα έτσι, καί δέν θά έξακολου- 
θεΐ νά είναι τό ίδιο ; Βέβαια πρέπει νά παίρνουμε αύτά πού 
δίνει ή Φύση δπως τά βρίσκουμε. Ά λλά  υπάρχει καί κάτι 
σάν τό πνεύμα τής εποχής, μιά χαρακτηριστική νοοτροπία 
μι#ς ορισμένης γενεάς, πού περνάει άπό άτομο σέ άτομο καί 
δίνει στήν κοινωνία τόν ιδιαίτερο τόνο της. 'Ο καθένας μας 
πρέπει νά δώσει τή μικρή του συμβολή γιά τό μετασχημα
τισμό αύτοϋ τοϋ νοήματος τής έποχής.

’’'Ας συγκρίνουμε τό πνεύμα πού ζωογονούσε τούς νέους 
τών πανεπιστημίων μας πριν άπό εκατό χρόνια, μ ’ αύτό πού 
κυριαρχεί σήμερα. Ε κ ε ίνο ι πίστευαν στήν βελτίωση τής αν
θρώπινης κοινωνίας, έσέβοντο κάθε τίμια γνώμη, καί ανέχον
ταν έκεΤνο πού γιά χάρη τους είχαν αγωνιστεί καί ζήσει οί 
κλασσικοί μας. Ε κε ίνη  τήν εποχή οί άνθρωποι αγωνίζονταν 
γιά μιάν ευρύτερη πολιτική ένωση πού τότε όνομαζότανε 
Γερμανία. Αύτά τά ιδανικά τά διατηρούσαν ζωντανά οί φοι
τητές καί οί δάσκαλοι.

Καί σήμερα δπάρχει μιά κίνηση γιά τήν κοινωνική πρό
οδο, γιά τήν ανοχή καί τήν έλευθερία τής σκέψης, γιά μιάν 
εύρύτερη πολιτική ένωση πού σήμερα όνομάζουμε Εύρώπη. 
’Αλλά οΕ φοιτητές μας στά πανεπιστήμιά μας έχουν πάψει,. 
δπως καί οί δάσκαλοί τους, νά ένσαρκώνουν τά ιδανικά του 
έθνους. 'Όποιος κυττάζει ψύχραιμα καί αμερόληπτα τήν έποχή- 
μας, πρέπει νά τό παραδεχθεί.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα γιά νά ξαναβροϋμε τούς έαυ-
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τούς μας. cO εξωτερικός λόγος αυτής τής συγκέντρωσης ε ί
ναι ή υπόθεση C u m b e l.  Αυτός ό απόστολος τής δικαιοσύ
νης έχει γράφει γιά τά ασυγχώρητα πολιτικά έγκλήματα μέ 
εξαιρετική φιλοπονία, μέ θαυμαστό θάρρος καί παραδειγμα
τική τιμιότητα, καί πρόσφερε σημαντική υπηρεσία στήν κοι
νότητα μέ τά βιβλία του. Καί αυτόν τόν άνθρωπο οΣ φοιτη
τές, καί πολλοί άπό τούς άξιωματούχους, τοϋ πανεπιστημίου 
του, κάνουν δ,τι μπορούν γιά νά τόν διώξουν.

Δέν επιτρέπεται νά παίρνουν τέτοιαν έκταση τά πολιτικά 
πάθη. Ε ίμαι πεπεισμένος πώς όποιος διαβάσει ανεπηρέαστος, 
τά βιβλία τοϋ G tltnbel θά έχει τήν ίδια εντύπωση μέ μένα, 
“Ανθρωπος σάν αυτόν είναι απαραίτητος άν θέλουμε νά οι
κοδομήσουμε ποτέ μιάν ύγια! πολιτική κοινωνία.

*Ας κρίνει ό καθένας σύμφωνα με τις αντιλήψεις του καί 
μέ βάση αύτά πού έχει ό ίδιος διαβάσει, καί όχι μ ’ εκείνα 
πού τοϋ έχουν πει οί άλλοι.

"Αν συμβεΐ αύτό, αύτή ή υπόθεση G tim b el, υστέρα άπό· 
μιά κακή αρχή, ίσως μπορέσει νά βγει σέ καλό.

Καλό και Κακό

Είναι κατ’ άρχήν σωστό πώς θάπρεπε ν’ αγαπιούνται πε
ρισσότερο εκείνοι πού συνέβαλαν περισσότερο στήν ανύψωση 
τοϋ ανθρώπινου γένους καί τής ανθρώπινης ζωής. ’Αλλά, άν 
κανένας επιχειρήσει νά ρωτήσει ποιοί είναι αυτοί, θά βρεθεί 
μπρος σέ απροσμέτρητες δυσκολίες. Στήν περίπτωση τών πο
λιτικών, ή καί τών θρησκευτικών, ηγετών, είναι συχνά 
άμφίβολο άν έχουν κάνει καλό ή κακό. Έ τσ ι,  πιστεύω σο
βαρά πώς προσφέρει στούς ανθρώπους τήν καλύτερη υπηρε
σία έκείνος πού τούς δίνει νά κάνουν μιάν έξυψωτική εργα
σία καί μ ’ αυτόν τόν τρόπο ανυψώνει έμμεσα καί τούς 
ίδιους. Αύτό ισχύει προπάντων γιά τόν μεγάλλο καλλιτέχνη, 
αλλά ακόμα, σέ μικρότερο βαθμό βέβαια, γιά τόν επιστή
μονα. Βέβαια, είναι ο[ καρποί τής επιστημονικής έρευνας 
πού ανυψώνουν τόν άνθρωπο, πλουτίζουν τή φύση του,
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άλλά καί δ πόθος νά καταλάβει, δηλαδή ή δημιουργική ή πα
θητική διανοητική εργασία, θέτανε βέβαια παράλογο νά κρί
νουμε τήν αξία τοϋ Ταλμούδ, παραδείγματος χάριν άπό τούς 
πνευματικούς καρπούς του.

'Η πραγματική αξία ένός ανθρώπου προσδιορίζεται άπό 
τόν βαθμό καί τόν τρόπο πού κατόρθωσε νά έλευθερωθεΐ άπό 
τό έγώ του.

Κοινω νία και προσωπικότητα

'Όταν άναμετροΰμε τή ζωή μας καί τις προσπάθειές μας, 
γρήγορα παρατηρούμε πώς δλες σχεδόν οί πράξεις μας καί 
οι πόθοι μας συνδέονται μέ τή ζωή τών άλλων ανθρώπινων 
οντων. Βλέπουμε πώς όλάκερη ή φύση μας μοιάζει μέ τή 
φύση τών κοινωνικών ζώων. Τρώμε τήν τροφή πηύ άλλοι 
παρήγαγαν, φορούμε ρούχα πού άλλοι έφτιαξαν, καί ζοϋμε 
σέ σπίτια πού άλλοι μας έχτισαν. Τό μεγαλύτερο μέρος τής 
γνώσης μας καί τής πίστης μας μας μεταδόθηκε άπό άλλους 
άνθρώΐΐους, μέσω μιάς γλώσσας πού άλλοι δημιούργησαν. 
Σίγουρα, χωρίς τήν γλώσσα, οί διανοητικές μας ικανότητες 
θά εΐταν φτωχές, σέ σύγκριση μέ τών ανώτερων ζώων. 
Έ τ σ ι,  πρέπει νά παραδεχτούμε πώς τά κυριώτερα πλεονε
κτήματα μας τά οφείλουμε στό γεγονός πώς ζοΰμε σέ αν
θρώπινη κοινωνία. Ό  άνθρωπος, άν άφινόταν μόνος του μό
λις γεννιώταν, θάμενε πρωτόγονος καί ζωώδης στις σκέψεις 
καί στά αισθήματα του, σέ βαθμό πού δύσκολα μπορούμε νά 
συλλάβουμε. Τό άτομο είναι αύτό πού είναι καί έχει τή ση
μασία πού £χει, όχι έξ αιτίας τής άτομικότητάς του, αλλά 
ώς μέλος μιας μεγάλης ανθρώπινης κοινωνίας, πού κατευθύνει 
τήν υλική καί πνευματική ζωή του άπό τό λίκνο ώς τόν 
τάφο.

'Η άξία τοϋ άνθρώπου ώς πρός τήν κοινότητα έξαρταται 
πρωταρχικά άπό τό ώς ποϋ φθάνουν τά αισθήματα, οί σκέ
ψεις καί οί πράξεις του γιά τό καλό τών συνανθρώπων του. 
Τόν αποκαλοϋμε καλό ή κακό, ανάλογα μέ τή στάση του
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σ’ αύτά τό θέμα. Έ κ  πρώτης δψεως, φαίνεται πώς ή έκτί- 
μησή μας γιά εναν άνθρωπο έξαρτάται δλοκληρωτικά άπό τά 
κοινωνικά του προσόντα.

Καί δμως μιά τέτοια στάση θάτανε άδικη. Είναι προφα
νές πώς δλες οί όλικές, πνευματικές καί ηθικές άξίες πού δε
χόμαστε άπό τήν κοινωνία, μποροΰν νά αποδοθούν, μέσα σέ 
άναρίθμητες γενεές, σέ βρισμένα δημιουργικά άτομα. Ή  
χρήση τής φωτιάς, ή γεωργία, ή ατμομηχανή —  τό καθένα 
άπό αύτά έπινοήθηκαν άπό £ναν άνθρωπο.

Μόνο τό άτομο μπορεΐ νά σκέπτεται, καί κατά συνέπεια 
νά δημιουργεί καινούργιες αξίες γιά τήν κοινωνία, καί, 
άκόμα, νά δίνει καινούργια πρότυπα, δπου προσαρμόζεται ή 
ζωή τής κοινότητας. Χωρίς δημιουργικές, έλευθερόφρονες 
προσωπικότητες, ή έξέλιξη τής κοινωνίας είναι τό ίδιο άκα
τανόητη, δπως ή έξέλιξη τής ατομικής προσωπικότητας χω
ρίς τό θρεπτικό λίπασμα τής κοινότητας.

Έ τσ ι ή όγεία τής κοινωνίας έξαρτάται άπόλυτα άπό τήν 
άνεξαρτησία τών ατόμων πού τήν άποτελοϋν, δπως καί άπό 
τήν στενή πολιτική τους συνοχή. Έχουνε πει πολύ σωστά, 
πώς δ Έλληνο - Εύρωπαϊκο - Αμερικανικός πολιτισμός στό σύ
νολο, καί Εδιαίτερα ή λαμπρή άνθισή του τής Ιτα λικής 
’Αναγέννησης, πού έθεσε τέλος στη νέκρωση τής μεσαιωνι
κής Ευρώπης, βασίζεται στήν απελευθέρωση καί τήν σχετι- 
κήν άπομόνωση τοϋ άτόμου.

Ά ς  κυτάξουμε τώρα τήν δική μας εποχή. Πώς ζεΐ ή κοι
νωνία, καί πώς τά άτομο ; Ό  πληθυσμός τών πολιτισμένων 
χωρών είναι έξαιρετικά πυκνός σέ σύγκριση μέ τις προγενέ
στερες έποχές. Σήμερα ή Εύρώπη έχει σχεδόν τόν τριπλάσιο 
πληθυσμό άπό έκεινον πού είχε πριν άπό έκατό χρόνια. Ά λλά  
δ αριθμός τών μεγάλων άνθρώπων έχει Ιλαττωθεΐ σημαντικά. 
Πολύ λίγα άτομα είναι γνωστά στις μάζες ώς προσωπικότη
τες γιά τις δημιουργικές τους έπιτεύξεις. 0£ δργανισμοί έχουν 
πάρει κατά κάποιον τρόπο τή θέση τών μεγάλων άνθρώπων, 
ειδικά στήν τεχνική σφαίρα, άλλά καί σέ άρκετά αισθητά 
βαθμό καί στήν έπιστημονική.
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ΜΙ έλλειψη έπιφανών μορφών παρουσιάζεται ιδιαίτερα στόν 
τομέα τής τέχνης. Ή  ζωγραφική καί ή μουσική έχουν έκ- 
φυλιστεΐ όριστικά καί έχουνε χάσει ευρύτατα τήν λαϊκή τους 
απήχηση. Στήν πολιτική δέν λείπουν μόνο οί ήγέτες, άλλά 
έχουν ξεπέσει σέ μεγάλο βαθμό καί ή πνευματική ανεξαρ
τησία καί τό αίσθημα τής δικαιοσύνης. Τό δημοκρατικό, 
κοινοβουλευτικό καθεστώς, πού βασίζεται σέ μιά τέτοια ανε
ξαρτησία, έχει εξαφανιστεί άπό πολλά μέρη, ενώ οί δικτατο
ρίες ξεφυτρώνουν καί οί άνθρωποι τις άνέχονται, γιατί τό α ί
σθημα τής αξιοπρέπειας καί τών δικαιωμάτων τοϋ άτόμου δέν 
είναι πια αρκετά ισχυρά. Μέσα σέ δυό έβδομάδες, οί άγε- 
λαΐς μάζες μπορούν νά εξωθηθούν άπό τις εφημερίδες σέ μιά 
τέτοια κατάσταση μανιώδους εξέγερσης ώστε οί άνθρωποι νά 
έχουν προετοιμασθεΐ νά βάλουν στολή καί νά σκοτώνονται 
καί νά σκοτώνουν γιά τούς αχρείους σκοπούς μερικών ενδια
φερομένων μερίδων. 'II αναγκαστική στρατιωτική υπηρεσία 
μοϋ φαίνεται ώς τό πιό άχαρο σύμπτωμα αυτής τής ελαττω
ματικότητας τής προσωπικής αξιοπρέπειας πού βασανίζει σή
μερα, ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Έ τσ ι,  δέν πρέπει νά πα
ραξενευόμαστε γιά τό δτι δέν λείπουν οι προφήτες πού προ
λέγουν τήν γρήγορη εξαφάνιση τοϋ πολιτισμοϋ μας. Δένάνήκω 
σ’ αυτούς τούς απαισιόδοξους· πιστεύω πώς έρχονται καλύ
τεροι καιροί. Ε π ιτρέψ τε μου νά εκθέσω μέ λίγα λόγια τούς 
λόγους μιάς τέτοιας πίστης.

Κατά τή γνώμη μου, τά σημερινά συμπτώματα τής κα
τάπτωσης εξηγούνται άπό τό γεγονός πώς ή ανάπτυξη τής 
βιομηχανίας καί τής τεχνικής έχει κάνει σκληρότερο τόν 
αγώνα γιά τή ζωή, καί σέ πολλά σημεία εις βάρος τής ελεύ
θερης ανάπτυξης τοϋ άτόμου. Ά λλά  ή ανάπτυξη τής τεχνι
κής σημαίνει πώς άπαιτεΐται ολοένα καί λιγότερη έργασία 
άπό τό άτομο γιά τήν ικανοποίηση τών κοινωνικών αναγ
κών. Ή  ανάπτυξη τοϋ σχεδιασμένου καταμερισμού τής ερ
γασίας γίνεται όλοένα καί έπιτακτικώτερη, καί αυτός ό κατα
μερισμός θά οδηγήσει στήν οικονομική άσφάλειατοϋ άτόμου. 
Αύτή ή ασφάλεια καί ή έλευθερία χρόνου καί ένεργείας πού
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0ά έχει τό άτομο στη διάθεσή του θά μποροϋν νά χρησιμεύ
ουν στό νά ύποβοηθηθεΐ ή ανάπτυξή του. Μ’ αύτόν τόν τρόπο 
μπορεΐ νά ξαναβρεΐ ή κοινωνία τήν ύγειά της, και ευχόμα
στε οί ιστορικοί του μέλλοντος νά έξηγοΰν τά νοσηρά συμ
πτώματα τών ημερών μας ώς τις παιδικές ασθένειες μιάίς φιλό
δοξης ανθρωπότητας, πού όφείλονται αποκλειστικά στήν υπερ
βολική ταχύτητα τής έξέλιξης του πολιτισμού.

Στόν τάφο τον Η. A . Lorentz

'12ς αντιπρόσωπος τοϋ γερμανόγλωσσου άκαδημαϊκοϋ κό
σμου, καί ιδιαίτερα τής ΧΙρωσσικής ’ Ακαδημίας Επιστημών, 
άλλά πάνω άπ’ δλα ώς μαθητής καί ένθερμος θαυμαστής του, 
στέκομαι μπρός στόν τάφο τοϋ μεγαλύτερου καί εύγενικώ- 
τερου ανθρώπου τής έποχής μας. Ή  μεγαλοφυία του εΐταν 
ή δάδα πού φώτιζε τό δρόμο άπό τήν διδασκαλία τοϋ C le rk  
Μάξουελ ώς τις επιτεύξεις τής σύγχρονης φυσικής, πού γιά 
τή διαμόρφωσή της συνέβαλε μέ αξιοσημείωτο υλικό καί 
μεθόδους.

r 11 ζο)ή του ε ΐταν φτιαγμένη σαν Ιργο τέχνης ώς τις μ ι
κρότερες λεπτομέρειες. 'Η άμετάτρεπτη καλωσύνη καί μεγα
λοψυχία του καί τό αίσθημα τής δικαιοσύνης πού τόν κα
τείχε, ζευγαρωμένο μέ μιάν έμφυτη κατανόηση τών άνθρώ
πων καί τών πραγμάτων, τόν έκαναν νά έχει τό προβάδι
σμα σέ όποιαδήποτε σφαίρα καί άν έμπαινε. "Ολοι τόν άκο- 
λουθούσαν μέ χαρά, γιατί ένοιωθαν πώς ποτές του δέν έπε- 
δίωκ: νά κυριαρχεί, άλλά άπλά νά χρησιμοποιείται. Τό έργο 
του καί τό παράδειγμά του θά έπιζήσουν ώς πηγή έμπνευ
σης καί ώς όδηγός στις μέλλουσες γενεές.

Ί ο ί'ργο τοϋ Η . A . Lorentz βτήν νπόϋεοη 
τής παγκόσμιας συνεργασίας

Μέ τήν όλοένα έπεκτεινόμενη έξειδίκευση τής επιστημονι
κής ερευνάς πού έοημιούργησε δ δέκατος ένατος αιώνας, πάντα
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βρίσκεται δ άνθρωπος πού νά κατέχει άρχουσα θέση σέ μιάν 
έπιστήμη, καί πού ταυτόχρονα νά κατορθώνει νά προσφέρει 
σημαντικές υπηρεσίες στήν κοινωνία, στον τομέα τής οιεθνοϋς 
διοργάνωσης καί τής διεθνούς πολιτικής. Μιά τέτοια υπηρε
σία απαιτεί όχι μόνο ένεργητικότητα, κρίση, καί φήμη βασι
σμένη σέ στερεά έπιτεύγματα, άλλά καί μιάν απολύτρωση 
άπό τις εθνικές προλήψεις καί μιάν αφιέρωση στούς κοινούς 
σκοπούς δλων, πράγμα πού πολύ σπάνια συναντιέται στήν 
έποχή μας. Δέν συνάντησα ποτέ μου κανέναν πού θά συν
δύαζε δλα αύτά τά προσόντα δπως ό Η . A. L o ren tz .  Τό 
θαυμάσιο χαρακτηριστικό τής προσωπικότητάς του εΐταν 
αύτό : 0£ ανεξάρτητες καί ίσχυρογνώμονες λύσεις σάν κ ι’ αυ
τές πού συναντιούνται ιδιαίτερα ανάμεσα στούς μορφωμένους 
άνθρώπους, δέν λυγίζουν εύκολα στή θέληση τοϋ άλλου, καί 
οί περισσότεροι άπ’ αυτούς μέ πολλή δυσαρέσκεια δέχονται 
τήν αρχηγία του. Ά λλά, δταν στήν προεδρική 2δρα βρισκό
ταν δ L o re n tz ,  δημιουργεΐτο πάντα μιά εύχάριστη ατμό
σφαιρα συνεργασίας, όσοδήποτε κ ι’ άν πολλοί άπ’ τούς πα- 
ρευρισκομένους διέφεραν μεταξύ τους στούς σκοπούς καί στή 
νοοτροπία. Τό μυστικό αύτής τής επιτυχίας δέν βρισκόταν 
μόνο στήν ταχ_εία αντίληψη πού είχε γιά τά πράγματα καί 
τούς άνθρώπους καί στόν θαυμαστό τρόπο πού χειριζόταν τή 
γλώσσα, άλλά προπαντός στό δτι δ καθένας ενοιωθε πώς είχε 
μπρος του έ'ναν άνθρωπο όλόψυχα άφιεροιμένο στήν υπόθεση 
καί πώς, δταν έργαζόταν γιά κάτι δέν άφινε περιθώριο γιά 
τίποτ’ άλλο στό μυαλό του. Τίποτα οέν άφοπλίζει τόν άντιρ- 
ρησία δσο αύτό τό πράγμα.

ΙΙρίν άπό τόν πόλεμο, ή δραστηριότητα τοϋ L o r e n tz  στήν 
ύπόθεση τών διεθνών σχέσεων περιοριζόταν στό νά προεδρεύει 
στά συνέδρια τών φυσικών. ’ Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα είταν 
τά συνέδρια του S o lv e y  πού τά δυό πρώτα έγιναν .ττίς 
Βρυξέλλες στά 1909 καί στά 1912. Τότε ήρθε δ πόλεμος 
πού υπήρξε καίριο πλήγμα γιά δλους δσους έφρόντιζαν γε
νικά γιά τις ανθρώπινες σχέσεις. ΙΓολύ πριν άπό τό τέλος 
τοϋ πολέμου, καί ώς πολύ ΰστερα άπό τό τέλος του, δ
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L o r e n t z  είχε αφιερωθεί στό έ'ργο τής συμφιλίωσης. Οί προ
σπάθειες του κατευθύνονταν ειδικά στήν έπαναφορά τών καρ
ποφόρων καί φιλικών συνεργασιών ανάμεσα στούς μορφωμέ
νους άνθρώπους καί στις έπιστημονικές έταιρεΐες. "Οποιος 
βλέπει τά τυράγματα άπ’ έξω, δύσκολα μπορεΐ νά άντιληφθεΐ 
τή δυσκολία ένός τέτοιου έργου. Ή συσσωρευμένη μνησικα- 
κία τής πολεμικής περιόδου δέν είχε ακόμα έκλείψει καί 
πολλοί άνθρωποι μέ κύρος Εξακολουθούσαν νά έμμένουν στήν 
αδιάλλακτη στάση πού είχαν υιοθετήσει πιεζόμενοι άπό τις 
συνθήκες. Έ τσ ι,  οΕ προσπάθειες τού L o r e n tz  έμοιαζαν μέ 
τις προσπάθειες ένός γιατρού μέ £ναν ανυπότακτο ασθενή πού 
άρνείται νά πάρει τά φάρμακα πού προσεκτικά έχουν έτοι- 
μάσει γιά τό καλό του.

Ά λλά  δ L o r e n tz  δέν μπορούσε νά αποθαρρυνθεί μιά καί 
είχε αναγνωρίσει ώς σωστό έ'ναν τρόπο ένεργείας. "Οταν τε
λείωσε ό πόλεμος, συγκάλεσε τό σώμα τού « C o n se i l  de r e 
c h e rc h e »  πού είχε Σδρυθεΐ άπό τούς σοφούς τών νικηφόρων 
χωρών, καί άπ’ οπου είχαν αποκλεισθεί οΕ σοφοί καί οΣ 
έταιρείες τών διανοουμένων τών Κεντρικών Δυνάμεων. Ό  
σκοπός του, μ ’ αύτήν τήν ένέργεια, πού προσέβαλλε πολύ 
τόν ακαδημαϊκό κόσμο τών Κεντρικών Δυνάμεων, ειτανε νά 
επηρεάσει αύτό τό ί'δρυμα σέ τρόπο ώστε νά μπορέσει νά 
έξελίχθεΐ σέ κάτι το άληθινά διεθνές. Αύτός καί άλλοι ορθά 
σκεπτόμενοι άνθρωποι κατόρθωσαν, υστέρα άπό επανειλημ
μένες προσπάθειες, νά άρουν τον προσβλητικό αποκλεισμό 
άπό τό καταστατικό τού « C o n s e i l » .  Ό  σκοπός, πού έγκει
ται στήν επαναφορά τής φυσιολογικής καί καρποφόρας συν
εργασίας ανάμεσα στις έταιρείες τών διανοουμένων, δέν Ιχει 
ωστόσο επιτευχθεί ακόμα γιατί ό ακαδημαϊκός κόσμος τών 
Κεντρικών Δυνάμεων, εξοργισμένος άπο τόν δεκάχρονο πε
ρίπου αποκλεισμό άπό όλες ουσιαστικά τις διεθνείς συνελεύ
σεις, συνήθισε στήν απομόνωση. Τώρα, ωστόσο, υπάρχουν 
βάσιμες ελπίδες δτι γρήγορα θά σπάσει δ πάγος, χάρη στις 
γεμάτες τάκτ προσπάθειες τού L o re n tz ,  πού κιν7]θηκε άπό 
αγνό ενθουσιασμό γιά τήν καλή αύτή Οπόθεση.
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’Ακόμα, δ L o r e n tz  άφιέρωσε δλη του τήν Ενεργητικό
τητα στήν υπηρεσία τών διεθνών πολιτιστικών σκοπών, μέ 
τά νά δεχθεί νά υπηρετήσει στήν Επιτροπή διεθνούς πνευ
ματικής συνεργασίας τής Κοινωνίας τών ’Εθνών πού δημι- 
ουργήθηκε Εδώ καί πέντε χρόνια μέ πρόεδρο τάν Μπέρξον. 
ΙΙέρσυ δ L o r e n t z  προήδρευσε στήν επιτροπή πού μέ τήν 
Ενεργά βοήθεια τοϋ Εξαρτωμένου άπ’ αύτήν ’ Ινστιτούτου τών 
Παρισίων, Ενεργεί ώς μεσάζων στον τομέα τοϋ πνευματικοΰ 
καί καλλιτεχνικού έργου στις διάφορες σφαίρες τοϋ πολιτι
σμού. Καί Εκεί ακόμα, ή ευεργετική έπίδραση τής πνευμα
τικής, ανθρωπιστικής καί μετριόφρονης προσωπικότητάς του, 
πού τά πιστά ακολουθούμενο έμβλημά της είταν «όχι δε- 
σποτισμάς άλλά υπηρεσία», θά δδηγήσει τούς λαούς στάν 
σωστά δρόμο.

Μακάρι τό παράδειγμά του νά συμβάλει στάν θρίαμβο αύ- 
τοΰ τοϋ πνεύματος.

Νεκρολογία γιά τόν χείρονργο K atzen ste in

Στά δεκαοχτώ χρόνια πού έμεινα στά Βερολίνο είχα πολύ 
λίγους στενούς φίλους, καί δ στενώτερος ειταν δ Καθηγητής 
K a t z e n s t e in .  Περισσότερο άπά δέκα χρόνια, περνούσα τις 
Ελεύθερες καλοκαιριάτικες ώρες μου μαζί του, καί τις περισ
σότερες φορές στά θαυμάσιο γιώτ του. Έ κ ε ΐ  εμπιστευόμα
στε ό ένας στάν άλλον τις γνώσεις μας, τις φιλοδοξίες μας 
καί τά συναισθήματά μας. Καί οί δυό μας νοιώθαμε πώς 
αύτή ή φιλία είταν μιά πραγματική ευλογία, γιατί ό ένας κα
τανοούσε τάν άλλο, πλουτιζότανε άπ’ αύτάν κ ι’ έβρισκε μέσα 
του Εκείνην τήν αντιστοιχία τήν τόσο άπαραίτητη γιά δποιον 
είναι πραγματικά ζωντανός' άκόμα, μάς βοηθούσε στά νά 
ξχουμε καί οί δυά μεγαλύτερη άνεξαρτησία άπέναντι στήν 
Εξωτερική Εμπειρία καί νά τήν άντικειμενοποιοΰμε πολύ πιό 
εύκολα.

’Εγώ είμουν αδέσμευτος άπά πολλά καθήκοντα καί τυ
ραννικές εύθύνες. ’Αντίθετα δ φίλος μου δέν ειταν ποτέ

18 —



έλεύθερος άπό τό άγχος τών έπειγόντων καθηκόντων του καί 
τόν φόβο του γιά τήν τύχη έκείνων πού κινδύνευαν. Ά ν ,  
βπως συνέβαινε πάντα, είχε κάνει τό πρωί καμμιάν έπικίν- 
δυνη έγχείρηση, έτρεχε, λίγα λεπτά πριν μπούμε στό πλοίο, 
στό τηλέφωνο, γιά νά πληροφορηθεΐ γιά τήν κατάσταση τών 
αρρώστων πού τόν απασχολούσαν. Έ βλεπα πόσο βαθειά τόν 
απασχολούσαν οί ζωές πού τοϋ είχαν έμπιστευθεΐ. Είταν 
θαΰμα πώς αύτή ή άλυσσοδεμένη με έξωτερικά δεσμά ζωή 
του δέν έκοψε τά φτερά τής ψυχής του. Ή  φαντασία του 
καί τό αίσθημα τοϋ χιοΰμορ είτανε άκατάσχετα. ΙΙοτέ δέν 
έγινε ό τυπικός εύσυνείδητος Βορειογερμανός, πού οί Ιτα λο ί, 
τότε πού είταν έλεύθεροι, όνόμαζαν b e s t ia  s e r io s a .  Αισθα
νόταν σάν νεαρό παιδί τήν όμορφιά τών λιμνών καί τών δα
σών τοϋ Βραδεμβούργου, καί δπως όδηγουσε μέ έμπειρο χέρι 
μέσα σ’ έκείνα τά αγαπημένα καί γνωστά του τοπεία, μοϋ 
άνοιγε τις μυστικές πτυχές τής καρδιάς του— καί μοϋ μ ι
λούσε γιά τις εμπειρίες του, τις έπιστημονικές του ίδέες, καί 
τις φιλοδοξίες του. ‘ Υπήρξε πάντα αίνιγμα γιά μένα τό πώς 
έβρισκε καιρό καί αντοχή γιά δλα αύτά τά πράγματα. Ά λλά  
τό πάθος τής επιστημονικής έρευνας δέν μπορεΐ νά συνθλί
βει άπό δσοδήποτε βαρύ φορτίο. *0  άνθρωπος ποϋ έχει κα
ταληφθεί άπ’ αύτό, χάνεται νωρίτερα άπ’ αύτό.

Λυό τύποι προβλημάτων άπασχολοϋσαν τήν σκέψη του. 
Τό πρώτο τόν έσπρωχνε έξω άπό τις ανάγκες τοϋ έπαγγέλ- 
ματός του. Έ τσ ι,  μελετοϋσε πάντα καινούργιους τρόπους 
ανταλλαγής τών κατεστραμμένων μυώνων με ύγιεΐς, μέ κα- 
τάλληλγ] μεταμόσχευση τενόντων. Αύτό τό έβρισκε πολύ εύ
κολο, γιατί είχε μιάν εξαιρετικά ισχυρή φαντασία καί ένα 
άςιοσημείωτα σίγουρο αίσθημα τοϋ μηχανισμοϋ. Πόσο εύτυ- 
χής ίχαν δταν κατόρθωνε νά έπαναφέρει κάποιον ασθενή 
του στή φυσιολογική ζωή, διορθώνοντας τό μυϊκό σύστημα 
τού προσώπου, τοϋ ποδιοϋ ή τοϋ χεριοϋ του ! Καί δμοια, 
δταν άπέφευγε μιάν έγχείριση, ακόμα καί σέ περιπτώσεις 
που είχαν σταλεί σ’ αύτόν άπό γιατρούς ειδικά γιά έγχείριση 
(σέ περιπτώσεις γαστρικοϋ έλκους, Εξουδετερώνοντας τήν πε
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ψίνη). ’Ακόμα είχε διαθέσει μεγάλη περιουσία για τήν θε
ραπεία τής περιτονίτιδας μέ εναν άντιτοξικά ορρό πού άνεκά- 
λυψε, κ ι’ έχαιρόταν δλόψυχα γιά τήν επιτυχία του. 'Όταν 
μιλούσε γ ι’ αύτό, παραπονιόταν γιά τό δτι οί συνάδελφοί του 
δέν υιοθετούσαν αύτή τή μέθοδο.

Ή  δεύτερη όμάδα προβλημάτων πού τόν απασχολούσαν 
είταν ή κοινή αντίληψη ανταγωνισμού ανάμεσα στά 
διάφορα είδη Σστών. Πίστευε πώς βρισκότανε στά ίχνη τής 
εύρύτερης έφαρμογής μιάς γενικής βιολογικής άρχής, καί πα
ρακολουθούσε τ:ς έφαρμογές της μέ θαυμαστή τόλμη καί 
έπιμονή. Ξεκινώντας άπά αύτήν τήν βασική ιδέα, άνεκάλυψε 
πώς ό όστεομυελάς καί τό περιόστεον εμποδίζουν τά ενα. 
τήν ανάπτυξη τοϋ άλλου άν δέν διαχωρίζονται μεταξύ 
τους μέ όστοΰν. Μ5 αύτόν τάν τρόπο κατόρθωσε νά εξηγή
σει ανεξήγητες ώς τά τότε περιπτώσεις τραυματισμών πού 
δέν μπορούσαν νά θεραπευθοϋν καί νά βρει τήν θεραπεία 
τους.

Αύτή ή γενική Εδέα τοϋ ανταγωνισμού τών Σστών, εΕδικά 
τοϋ έπιθήλιου καί τοϋ συνδετικού Εστοΰ, είτανε τά θέμα οπού 
είχε αφιερώσει δλη του τήν έπιστημονική δραστηριότητα 
καί εΕδικά στά δέκα τελευταία χρόνια τής ζωής του. Πειρά
ματα σέ ζώα καί μιά συστηματική παρακολούθηση τής άνά- 
πτυξης τών Εστών τοϋ ύγροϋ τής θρέψης βγήκαν εις πέρας 
τά ενα υστερ’ άπό τό άλλο. Πόσο ευγνωμονούσε πού είχε 
βρει ενα τέτοιο περίφημο καί άπέραντα ενθουσιώδη θαυμα
στή στά πρόσωπο τής συνεργάτιδός του Δεσποινίδος 
K n a k e  ! Ε π έτυχε θαυμάσια άποτελέσματα σχετικά μέ τούς. 
παράγοντες πού εύνοοϋν τήν άνάπτυξγ] τοϋ έπιθήλιου εις βά
ρος τής άνάπτυξης τών συνδετικών ιστών, άποτελέσματα πού 
θά έχουν άποφασιστική σημασία γιά τή μελέτη τοϋ καρκί
νου. ’Ακόμα, εύχαριστιώταν νά εμπνέει τό γυιό του νά γίνει 
δ νοήμων καί άνεξάρτητος συνεργάτης του, καί νά υποκινεί 
τά θερμό ενδιαφέρον καί τήν συνεργασία τοϋ L a u e rb ru c h  
ώς τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, ώστε νά μπορεΐ νά 
πεθάνει μέ τήν παρήγορη σκέψη πώς δέν θά χανόταν τά έργο
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τής ζωής του, άλλά θά συνεχιζόταν σταθερά στις γραμμές 
πού είχε χαράξει.

Ά π ό μέρους μου, εύγνωμονώ τήν μοίρα πού μοϋ εδωσε 
γιά φίλο αύτόν τόν άνθρωπο, μέ τήν άπέραντη καλωσύνη 
καί τό υψηλό δημιουργικό ταλέντο.

Συγχαρητήρια στον Δρα Solf

Ε ίμα ι ευτυχής, δρ S o l f ,  πού μπορώ νά σάς έκφράσω τά 
θερμότατα συγχαρητήρια, τά συγχαρητήρια τοϋ Κολλεγίου 
τοϋ Λέσσιγκ, πού έχετε γίνει ενας άπά τούς απαραίτητους 
στύλους του καί τά συγχαρητήρια δλων δσων έχουν πεισθεΓ 
γιά τήν ανάγκη στενής επαφής ανάμεσα στήν έπιστήμη καί 
στήν τέχνη, καθώς καί τοϋ κοινοϋ πού διψά γιά πνευμα
τική τροφή.

Δέν διστάσατε νά αφιερώσετε τήν ένεργητικότητά σας σ’ 
£ναν τομέα άπ’ οπού δέν μπορεΐτε νά περιμένετε δάφνες, 
άλλά πού χρειάζεται ήσυχη καί τίμια έργασία γιά τά συμ
φέρον τον γενικοϋ σκοποϋ τής διανοητικής καί πνευματικής 
ζωής, πού σήμερα, μέ τις έναλλαγές τών συνθηκών, διατρέ
χει ενα έξαιρετικά έπικίνδυνο στάδιο. Ή  υπερβολική αγάπη 
γιά τόν αθλητισμό, ή υπερβολή τών αγροίκων έντυπώσεων 
πού έπιφέρανε οί περιπλοκές τής ζωής μέ τις τελευταίες τε
χνικές ανακαλύψεις, ή αυξανόμενη όξύτητα τοϋ άγώνα γιά 
τή ζωή πού όφείλεται στήν οικονομική κρίση, ή αποκτή
νωση τής πολιτικής ζωής— δλοι αυτοί οί παράγοντες είναι 
δυσμενείς γιά τήν ώρίμανση τοϋ χαρακτήρα καί τόν πόθο 
τής αληθινής κουλτούρας, καί έμφανίζουν τήν εποχή μας ώς 
βάρβαρη, υλιστική καί έπιπόλαιη. Ή  έξειδίκευση σέ κάθε 
σφαίρα τής διανοητικής εργασίας προκαλεϊ όλοένα καί με
γαλύτερο χάος ανάμεσα στόν πνευματικό εργάτη καί στόν 
μ ή ειδικό, πράγμα πού δημιουργεί δυσχέρειες στή ζωή του 
έθνους νά πλουτισθεί μέ τά έπιτεύγματα τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης.

Άλλά, δέν πρέπει νά χαθεί ή έπαφή ανάμεσα στούς δια
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νοουμένους καί στις μάζες. Είναι άνάγκη, γιά τήν έξύψωστ] 
τής κοινωνίας, καί γιά τήν ανανέωση τών δυνάμεων τών 
διανοητικών εργατών. Γιατί, τό άνθος τής έπιστήμης δέν 
πρέπει νά άνθίσει στήν έρημο. Γ ι ’ αύτό τό λόγο, έσεϊς Κ ύ
ριε S o l f ,  αφιερώσατε 2να μέρος τής δραστηριότητάς σας στό 
Κολλέγιο τοΰ Αέσσιγκ, καί σάς εύγνωμονοϋμε δλόψυχα γ ι’ 
αυτό. Καί σάς εύχόμαστέ τή μεγαλύτερη έπιτυχία καί εύτυ- 
χία στό έργο σας γ ι’ αύτόν τόν εύγενή σκοπό.

'Ο  πλούτος

Είμα ι απόλυτα πεπεισμένος πώς οΰτε ό πλούτος μπορεΐ 
νά βοηθήσει στήν πρόοδο τής ανθρωπότητας, ακόμα κ ι’ οταν 
βρίσκεται στά χέρια τών πιό άφοσιωμένων εργατών αύτής 
τής υπόθεσης. Τό παράδειγμα μεγάλων καί άγνών χαρακτή
ρων είναι τό μόνο πράγμα πού μπορεΐ νά δώσει ωραίες ιδέες 
καί εύγενικές πράξεις. Τό χρήμα προκαλεΐ μόνο τόν έγωϊ- 
σμό καί βάζει δλοένα σέ πειρασμό τούς κατόχους του νά τό 
καταχρασθοΰν.

Μπορεΐ κανείς νά φαντασθεΐ τόν Μωϋσή, τόν Ίησοΰ ή 
τόν Γκάντι δπλισμένους μέ τό πορτοφόλι τοϋ Κάρνετζυ ;

5Εκπαίδευση καί Διδάσκαλοι 
"Ενα γράμμα

’Αγαπητή Δεσποινίς,
Διάβασα περίπου δεκαέξη σελίδες άπό τό χειρόγραφό σας 

καί μέ έκανε νά χαμογελάσω. Είναι σαφές, καλοπροσεγ- 
μένο, ευσυνείδητο, στέκεται καλά στά πόδια του ως ενα ση
μείο, καί δ'μως αύτό είναι τόσο τυπικά γυναικείο, καί μ ’ 
αύτό Ιννοώ o u  κυριαρχείται, καί κηλιδώνεται άπό μιάν 
προσωπική μνησικακία. Ε ίχ α  κι° £γώ τήν ?δια άκριβώς 
μεταχείριση στά χέρια τών δασκάλων μου πού μέ άντιπα- 
θοΰσαν γιά τήν ανεξαρτησία τοϋ χαρακτήρα μου καί μέ
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παραμέριζαν δταν περίμεναν ξένους. (Πρέπει νά παραδε
χτώ πώς εΐμουν κάπως λιγότερο άπό πρότυπο μαθητοϋ 
άπ3 δ,τι είσθε Ισεις). Ά λ λ ά  δέν θά άξιζε νά σπαταλήσω 
τόν χρόνο μου στό νά γράψω ό,τιοήποτε σχετικά μέ τή 
σχολική μου ζωή, καί άκόμα λιγότερο θά μοϋ άρεσε νά 
άναλάβω τήν ευθύνη γιά τήν δημοσίευση ή τήν άνάγνωση 
όποιουδήποτε σχετικού γραπτού. Ά κόμα , οί άνθρωποι δυ- 
σαρεστοΰνται δταν κάποιος κατηγορεί τούς άλλους πού 
άγωνίζονται γιά νά κατακτήσουν τήν θέση τους στόν ήλιο 
καί, μάλιστα δταν τό κάνουν μέ τόν δικό τους τόν τρόπο.

"Ετσι, κρύψτε τήν ιδιοσυγκρασία σας καί φυλάξτε τό 
χειρόγραφό σας γιά τούς γυιούς καί τις κόρες σας, γιά νά 
μπορούν νά παρηγοριοΰνται μ 3 αύτό,— καί νά μήν κατα
ριούνται, τούς δασκάλους τους γ ι5 αύτά πού θά τούς λένε ή 
γιά τήν ιδέα πού θά σχηματίζουν γ ι3 αύτά.

Έ ρχο μ α ι στό Πρίνσετον τυχαίως γιά £ρευνές καί δχι 
γιά νά διδάξω. ‘ Γπάρχει αρκετό διδακτικό προσωπικό παν
τού, καί ιδιαίτερα στά άμερικανικά σχολεία. cO μόνος λο
γικός τρόπος διδασκαλίας είναι νά προσφέρεσαι ώς παρά
δειγμα·— γιά τό τ ί πρέπει νά αποφεύγεται τουλάχιστον, άν 
δέν μπορεΐ νά γίνει άλλοιώς.

Μέ θερμούς χαιρετισμούς

Στους Μαϋ'ητάς τής 'Ιαπωνίας

Στέλνοντας αύτό τόν χαιρετισμό σέ σάς, μαθητές τής 
’ Ιαπωνίας, νομίζω πώς έχω ιδιαίτερα τό δικαίωμα νά τό 
κάνω αύτό. Γ ια τ ί έχω έπισκεφθει τήν ωραία χώρα σας, 
είδα τις πόλεις καί τά σπίτια της, τά βουνά καί τά δάση 
της, καί μέσα σ3 αύτά τά παιδιά τής ’ Ιαπωνίας πού έχουν 
μάθει ν3 άγαποϋν τήν πατρίδα τους. Έ να  μεγάλο βιβλίο 
γεμάτο άπό χρωματιστές ιχνογραφίες μικρών Γιαπωνέζων, 
βρίσκεται πάντα έπάνω στό τραπέζι μου.

ΙΙαίρνοντας τό χαιρετισμό μου άπό τόσο μεγάλη άπό- 
στάση, σκεφθήτε πώς ή έποχή μας είναι ή πρώτη στήν
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Ιστορία, που Ιπέφερε τις φιλικές καί μέ κατανόηση σχέσεις 
ανάμεσα στούς λαούς τών διαφόρων χωρών* στις προηγού
μενες Ιποχές τά εθνη ζοΰσαν αγνοώντας καί στήν πραγ
ματικότητα μισώντας ή φοβούμενα τό ενα τό άλλο. Μα
κάρι τό πνεΰμα τ^ς αδελφικές κατανόησης νά αναπτύσσε
ται δλο καί. περισσότερο άνάμεσά τους. Μ3 αυτές τις σκέ
ψεις, έγώ, ένας γέρος άνθρωπος, σας χαιρετώ Ισ&ς, τούς 
Γιαπωνέζους μαθητές, καί Ελπίζω νά ρθεΐ μιά μέρα πού 
ή γενιά σας θά επισκιάσει τή δική μου.

Δάακαλοι και Μα&ητ&ς

(Τό κύριο χαρακτηριστικό τής τέχνης τοϋ δασκάλου είναι ν& ξοπνά 
τή χαρά της δημιουργίας καί τϊ)ς γνώαης).

’ Αγαπητά μου παιδιά!
Χαίρουμαι πού σάς βλέπω έμπρός μου σήμερα ευτυ

χισμένα νειάτα μι^ς ήλιόλουστης κα ? εύτυχισμένης χώρας.
Σκεφθητε πώς τά θαυμαστά πράγματα πού μαθαίνετε 

στά σχολεία σας είναι Ιργο πολλών γενεών, πού δημιουρ- 
γήθηκαν μέ τις ενθουσιώδεις προσπάθειες καί απέραντο 
μόχθο σέ κάθε χώρα τοϋ κόσμου. Ό λα  αύτά είναι στά 
χέρια σας ώς κληρονομιά, μέ τρόπο πού νά μπορειτε νά τά 
δεχθείτε, νά τά τιμήσετε, νά τά πλουτίσετε, καί μίαν μέρα 
νά τά δώσετε πιστά στά παιδιά σας* έτσι δίνουμε έμεΐς οΕ 
θνητοί τήν άθανασια στά παροδικά πράγματα πού δλοι 
μαζί δημιουργούμε.

Ά ν  ‘'φυλάξετε πάντα αύτό στό μυαλό σας, ή ζωή καί 
ή^έργασία σας θά αποκτήσει νόημα καί θά εχετε τήν σω
στή στάση απέναντι στά άλλα £θνη καί στις άλλες έποχές.

Χαμένος τιαράδειοος

"Ως τόν δέκατο έβδομο αϊώνα οί σοφοί καί οί καλλι
τέχνες όλης της Ευρώπης είταν τόσο στενά Ινωμένοι μέ 
τόν δεσμό ένός κοινοϋ ίδανικοΟ, ώστε ή συνεργασία μ ε 
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ταξύ τους σπάνια καταστρεφόταν άπό τά πολιτικά γεγο
νότα. Λύτη ή ένότητα είταν ένισχυμένη άπό τήν γενική 
χρήση τής Λατινικής γλώσσας.

Σήμερα θεωρούμε ώς χαμένο παράδεισο Ικείνη τήν κα
τάσταση τών πραγμάτων. Τά πάθη τοΰ Ιθνικισμοϋ κατέσ
τρεψαν αύτήν τήν κοινότητα τοϋ πνεύματος, καί ή Λ α τι
νική γλώσσα, πού κάποτε ενωνε δλον τόν κόσμο, σήμερα 
είναι νεκρή : Οί διανοούμενοι έγιναν οί κύριοι φορείς τής 
έθνικιστικής παράδοσης καί έχασαν τό αίσθημα ένός κοι
νού πνευματικού πλούτου.

Σήμερα αντιμετωπίζουμε τό παράξενο γεγονός πώς ο£ 
πολιτικοί, οί πρακτικοί Επιχειρηματίες, έχουνε γίνει οί 
θίασίδτες των διεθνιστικών ίδεων, Αυτοί είναι έκεΐνοι πού 
δημιούργησαν τήν Κοινωνία τών Εθνών.

Θρηοκεία και επιστήμη

"Ο,τι έκανε καί σκέφτηκε ή ανθρώπινη φυλή σχετίζεται 
μέ τήν ικανοποίηση τών αισθηματικών αναγκών καί τήν 
καταπράϋνση τής όδύνης. Αύτό πρέπει νά τό έχουμε πάντα 
στό μυαλό μας άν θέλουμε νά κατανοήσουμε τά πνευμα
τικά κινήματα καί τήν ανάπτυξή τους. Τό αίσθημα καί ό 
πόθος είναι οί κινητήριες δυνάμεις πού ένεργοϋν πίσω άπό 
κάθε ανθρώπινη προσπάθεια καί κάθε ανθρώπινη δημιουρ
γ ία , μέ όποιανδήποτε έξηρμένη μορφή καί άν παρουσιά
ζονται σέ μάς. Τώρα, ποιά είναι τά αισθήματα καί οί 
άνάγκες πού οδήγησαν τόν άνθρωπο στήν θρησκευτική 
σκέψη καί πίστη, στήν εύρύτερη έννοια τ&ν λέξεων; Μιά 
μικρή παρατήρηση αρκεί γιά νά μάς δείξει πώς ή γένεση 
τής θρησκευτικής σκέψης καί έμπειρίας δφείλεται στά πιό 
διαφορετικά αισθήματα. Στόν πρωτόγονο άνθρωπο, ό φό
βος πρίότ’ απ’ δ'λα προκάλεσε τις θρησκευτικές σκέψεις — δ 
φόβος τής πείνας, των άγριων θηρίων, τής άρρώστειας, τοϋ 
θανάτου. "Ως αύτό τό στάδιο τής ζωής, ή κατανόηση τών 
αιτιοκρατικών αντιστοιχιών είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη,
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τό άνθρώπινο πνεΰμα δημιουργεί γιά τόν έαυτό του λίγο 
πολύ άνάλογα δντα που άπό τήν βούληση καί τις πράξεις 
τους έξαρτιώνται αύτά τά φοβέρα συμβάντα. "Ετσι, αντικει
μενικός σκοπός τοΰ πρωτόγονου ανθρώπου είναι νά έξα- 
σφαλίσει τήν ίδνοια αύτών τών δντων κάνοντας διάφορες 
πράξεις καί προσφέροντας θυσίες πού, σύμφωνα μέ τήν πα
ράδοση πού μεταβιβάζεται άπό γενιά σέ γενιά, τά έξευμα- 
νίζουν ή τά κάνουν νά έχουν καλές διαθέσεις άπέναντι 
στόν θνητό. Τώρα μιλώ γιά τήν θρησκεία τοϋ φόβου. Αύτή, 
κ ι3 δταν άκόμα δέν Ιχει δημιουργηθεΓ, άποτελεί £να ση
μαντικό στάδιο έδραιωμένο άπό μιάν είδικά ίερατικήν κά- 
στα πού στέκεται σαν μεσολαβητής άνάμεσα στούς άνθρώ
πους καί στά δντα πού προκαλοΰν τό φόβο τους, καί στη
ρίζουν σ3 αύτή τή βάση μιάν ολάκερη ηγεμονία. Σέ πολ
λές περιπτώσεις ό ήγέτης ή ο νομοθέτης, πού ή θέση του 
έξαρτιέται άπό άλλους παράγοντες, ή μιά προνομιούχος 
τάξη, συνδυάζει τήν έπίγεια έξουσία του, σέ τρόπο πού νά 
έξασφαλίζει τήν εύνοια τών τελευταίων, ή οί πολιτικοί 
νομοθέτες καί ή ιερατική τάξη παίζουν κοινό παιχνίδε- 
γιά τά ίδια τους τά συμφέροντα.

Μιά άλλη πηγή τ*ης αποκρυστάλλωσης τής θρησκείας 
είναι τό κοινωνικό αΐαθημα. Οί πατέρες καί οί μητέρες 
καθώς καί οί άρχηγοί τών εύρυτέρων κοινωνικών ομάδων 
είναι θνητοί καί μπορούν νά πέφτουν σέ σφάλματα. 'Ο  
πόθος γιά καθοδήγηση, γιά αγάπη καί γιά υποστήριξή 
όδηγεΐ τούς άνθρώπους στό νά δημιουργήσουν τήν κοινωνική 
ή τήν ήθική άντίληψη τοΰ θεοΰ. Αυτός είναι ό θεός τής 
Θείας Πρόνοιας πού προστατεύει, διαθέτει, άνταμείβει καί 
τιμωρεί, ό θεός πού, άνάλογα μέ τήν εύρύτητα τής π ί
στης τοϋ άνθρώπου, άγαπά καί βοηθάει τή ζωή τής φυ
λής ή τοΰ άνθρωπίνου γένους, ή καί τή ζωή καθ’ αύτήν, 
αύτός πού δίνει δύναμη στόν θλιμμένο καί στόν άνικανο- 
ποίητο, καί πού προστατεύει τις ψυχές άπό τό θάνατο. 
Αύτή είναι ή κοινωνική ή ήθική άντίληψη τοϋ θεοΰ.

Οί Ε βρ α ϊκ ές  γραφές άπέικονίζουν θαυμάσια τήν Ιξέλιξη
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τής θρησκείας, άπό θρησκεία τοϋ φόβου σέ ήθική θρησκεία 
πράγμα πού συνεχίζεται στήν Καινή Διαθήκη» Οί θρησκείες 
δλων τών πολιτισμένων λαών, καί ειδικά τών άνατολικών 
λαών, είναι πρωταρχικά ήθικές θρησκείες. CH μετάβαση 
άπό τή θρησκεία τοΰ φόβου στήν ήθική θρησκεία άποτε- 
λ ε ΐ  ενα μεγάλο βήμα στή ζωή τοΟ έθνους. Τό δτι οί πρω
τόγονες θρησκείες βασίζονται αποκλειστικά στό φόβο ένώ 
οί θρησκείες τών πολιτισμένων λαών στήν ήθικότηταΓ 
είναι μιά πρόληψη πού πρέπει νά προσέχουμε πολύ. CH 
άλήθεια είναι πώς δλες είναι μεταβατικοί τϋποι θρησκειών> 
με αύτήν τήν Ιπιφύλαξη, πώς στις άνώτερες βαθμίδες τής 
κοινωνικής ζωής, κυριαρχεί ή ήθική μορφή τής θρη
σκείας.

Κοινό χαρακτηριστικό δλων αύτών τών τύπων εϊναι δ· 
άνθρωπομορφικός χαρακτγ']ρας τής σύλληψης τοϋ θεοϋ. 
Μόνο Εξαιρετικά προικισμένα άτομα καί μέ εξαιρετικά 
ανεπτυγμένες κοινωνικές αντιλήψεις, βρίσκονται κατά γ ε 
νικό κανόνα πέραν άπ5 αύτή τή βαθμίδα. Ά λ λ ά  ύπάρχει 
καί τρίτο στάδιο θρησκευτικής έμπειρίας πού ανήκει σέ 
δλα αύτά, άν και σπάνια βρίσκεται στήν καθαρή του- 
μορφή, καί πού θά τό δνομάσω κοσμικό θρησκευτικό συ
ναίσθημα. Ε ίνα ι πολύ δύσκολο νά εξηγήσω αύχό τό συναί
σθημα σέ όποιονδήποτε δέν κατέχεται άπ’ αύτό, καί άκόμα 
περισσότερο επειδή δέν ύπάρχει αντίστοιχη άνθρωπομορ- 
φική αντίληψη τοϋ θεοϋ.

Τό άτομο νοιώθει τήν μηδαμινότητα τών ανθρώπινων 
πόθων καί Ιπιδιώξεων καθώς καί τό ύπέροχο καί τήν θαυ
μαστή τάξη τών πραγμάτων πού αποκαλύπτονται καί 
στή φύση καί στόν κόσμο τής σκέψης. Κυττάζ«:ι τήν αν
θρώπινη ζωή σάν Ινα είδος φυλακής καί θέλει νά άποκτή· 
σει τήν έμπειρία τοΰ σύμπαντος, ώς αύτοτελές σύνολο. CH 
άρχή τοΰ κοσμικοΰ θρησκευτικού συναισθήματος εμφανί
ζεται κιόλας στά πρώτα στάδια τής Ιξέλιξης— π. χ. σέ 
πολλούς ψαλμούς τοΰ Δαυίδ καί σέ μερικούς Προφήτες. 
'Ο  Βουδδισμός, δπως μάθαμε είδικώτερα άπό τά θαυμαστά
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γραπτά τοΰ Σοπενχάουερ, περιέχει πολύ ρωμαλεώτερα στοι
χεία αύτοΰ του συναισθήματος.

0£ θρησκευτικές μεγαλοφυΐες δλων τών αΣώνων διακρι- 
νόνταν άπ3 αύτό τό είδος τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος, 
πού δέν γνωρίζει ουτε δόγματα οΰτε άνθρωπομορφικό θεό . 
“Ετσ ι δέν μποροΰσε νά ύπάρξει Ε κ κ λ η σ ία  πού νά βασίζει 
τις κεντρικές της διδασκαλίες έπάνω σ3 αύτό. Γ ι 3 αύτό, 
μόνο στούς αιρετικούς κάθε έποχής βρίσκουμε άνθρώπους 
γεμάτους μέ τό ανώτερο είδος τοΰ θρησκευτικού συναι
σθήματος, καί σέ πολλές περιπτώσεις θεωρούνται άπό τούς 
συγχρόνους τους ώς Ά ^εο ι,  άλλά καί καμμιά φορά ώς 
■δγιοι. Ά ν  τούς κυττάξουμε άπ3 αύτό τό πρίσμα, άνθρωποι 
σάν τό Δημόκριτο, τόν Φραγκίσκο της Ά σσίζης καί τόν 
Σπινόζα, έχουν στενώτατη συγγένεια μεταξύ τους.

Πώς μπορεΐ λοιπόν τό κοσμικό θρησκευτικό συναίσθημα 
νά μεταδοθεί άπό τόν Ιναν στόν άλλον, άφοΰ δέν πηγάζει 
άπό καμμιάν συγκεκριμένη ιδέα τοΰ θεοΰ καί άπό καμ* 
μιά θεολογία ; Κατά τή γνώμη μου, 6 σημαντικώτερος ρό
λος τής τέχνης καί τής έπιστήμης είναι νά ξυπνάει αύτό 
τό συναίσθημα, καί νά τό κρατάει ζωντανό σ’ έκείνους πού 
είναι ίκανοί νά τό νοιώσουν.

Έ τ σ ι  φθάνουμε σέ μιάν αντίληψη τής σχέσης τής Ιπι- 
σχήμης μέ τή θρησκεία, πού διαφέρει πολύ άπό τή συνη
θισμένη. Ό ταν αντιμετωπίσουμε τό θέμα ιστορικά, ώθού- 
μεθα στό νά θεωρήσουμε τήν ϊπ ιστήμη καί τήν θρησκεία 
ώς άσπονδους ανταγωνιστές, καί γιά £ναν πολύ προφανή 
λόγο : Ό  άνθρωπος πού είναι βαθύτατα πεπεισμένος γιά 
τήν καθολική ένέργεια τών νόμων τής αιτιότητας δέν μπο
ρεΐ ποτέ νά παραδεχτεί τήν ιδέα ένός δνυος πού παρεμβαί
νει στήν ροή τών γεγονότων, — άν βέβαια παίρνει στά σο
βαρά τήν υπόθεση τής αιτιότητας. Δέν χρειάζεται ούτε 
τήν θρησκεία τοΰ φόβου, οΰτε τήν κοινωνική ή ήθική θρη
σκεία. Έ νας θεός πού ανταμείβει καί τιμωρεί είναι κάτι 
τό ακατανόητο γ ι3 αυτόν, γιά τόν άπλούστατο λόγο πώςοΕ 
πράξεις τοΰ ανθρώπου προσδιορίζονται άπό τις έσωτερικές
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καί εξωτερικές ανάγκες, σέ τρόπο πού δέν μπορεΐ νά είναι 
ύπεύθυνος στά μάτια τοΰ Θεοΰ περισσότερο άπ3 δσο είναι 
δπεύθυνο γιά τίς κινήσεις του £να άψυχο άντικείμενο. Έ τ σ ι  
ή Ιπιστήμη κατηγορήθηκε γιά κατώτερη ήθικότητα, άλλά 
αύτή ή κατηγορία είναι άδικη. CH ήθική συμπεριφορά τοΰ 
ανθρώπου μπορεΐ νά βασίζεται αποτελεσματικά στήν συμ
πάθεια, στήν ανατροφή καί στούς κοινωνικούς δεσμούς, δέν 
είναι απαραίτητη ή θρησκευτική βάση. θάταν σίγουρα 
πολύ μικρόχαρος 6 άνθρωπος πού θά περιοριζόταν άπά τό 
φόβο καί τήν τιμωρία ή τήν Ιλπίδα τής μετά θάνατον αν
ταμοιβής.

"Έτσι, είναι εύκολο νά άντιληφθοΰμε γιατί πολέμησε 
πάντα ή Ε κ κ λ η σ ία  τήν Ε π ισ τ ή μ η  καί κατεοίωκε τούς 
πιστούς τής τελευταίας. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, ύποστη- 
ρίζω πώς τό κοσμικό θρησκευτικό συναίσθημα είναι τό 
ισχυρότερο καί εύγενέστερο κίνητρο γιά τήν έπιστημονική 
έρευνα. Μόνο έκείνοι πού καταλαβαίνουν τίς άπέραντες 
προσπάθειες καί, πάν3 απ’  δλα, τήν αφοσίωση πού άπαι· 
τε ΐτα ι άπό τόν θιασώτη τών θεωρητικών έπιστημών, μπορεΐ 
νά συλλάβουν τήν ένταση τοΰ αισθήματος, πού μόνο 2να 
τέτοιο εργο, 'έξω δπως βρίσκεται άπό τήν πραγματικότητα 
τής ζωής, μπορεΐ νά γεννήσει. Πόσο βαθειά πεποίθηση γιά 
τή λογική διάταξη τοΰ σύμπαντος, καί πόσο πόθο νά συλ
λάβουν, εστω καί μιάν αδύνατη άνταύγεια τοΰ νοΰ πού α
ποκαλύπτεται σ3 αύτόν τάν κόσμο, άπρεπε νά 2χουν ό Κέ- 
πλερ καί δ Νεύτων, ώστε νά μπορέσουν νά δώσουν τόσα 
χρόνια μοναχικού μόχθου γιά νά αναλύσουν τίς αρχές τής 
ουράνιας μηχανικής ! Αύτοί, πού γνωρίζουν τήν Επιστημο
νική ερευνά κυρίως άπό τά πρακτικά της άποτελέσματα, 
εύκολα αναπτύσσουν μιάν έντελώς σφαλερή γνώμη γιά τήν 
νοοτροπία τών άνθρώπων που, περιτριγυρισμένοι άπό εναν 
δύσπιστο κόσμο, έδειξαν τάν δρόμο στούς ομοίους τους, 
διασκορπισμένοι στή γή καί στούς αιώνες. Μόνο έκεΐ- 
νος πού αφιέρωσε τή ζωή του σέ παρόμοιους σκοπούς μπο· 
ρεΐ νά άντιληφθει πραγματικά τ ί  ήταν έκεινο πού ένέ-
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πνεύσε αύτούς τους ανθρώπους καί τούς έδωσε τή δύναμη 
νά μείνουν αληθινοί στο σκοπό τους σέ πείσμα τίδν αναρίθ
μητων δυσχερειίδν. Τό κοσμικό θρησκευτικό συναίσθημα 
είναι έκεινο πού δίνει στον άνθρωπο αύτή τή δύναμη. Ένας 
σύγχρονός μας είπε, καί δέν ε ίχε λάθος, πώς σ3 αύτόν 
τόν ματεριαλιστικό αίώνα πού ζοΰμε, οί σοβαροί, έργά- 
τες της έπιστήμης είναι οί μόνοι βαθύτατα θρησκευτικοί 
άνθρωποι.

Ή  θρησκευτικότητα τής Ε π ιστήμης

Δύσκολα θά βρ“ητε άνάμεσα στα βαθύτερα Επιστημονικά 
πνεύματα, 2να πού νά μην έχει ενα ιδιαίτερο προσωπικό 
του θρησκευτικό συναίσθημα. Ά λ λ α  αύτό, είναι διαφορε
τικό άπό τήν θρησκεία των άπλών ανθρώπων. I V  αύτούς, 
δ θεός είναι ένα δν πού έλπίζουν νά έπωφεληθοΰν άπό τήν 
καλωσύνη του, καί πού φοβούνται τήν τιμωρία του, μιά 
Ιξιοανίκευση ένός αισθήματος δμοιου μ 5 αύτό, πού νοιώθει 
τό παιδί για τόν πατέρα του, ενα δν μέ τό οποίον εχει μια 
κάπως προσωπική σχέση, όσοοήποτε βαθειά κ ι3 άν χ«ρα* 
κτηρίζεται άπό τό φόβο.

5Αλλά ό έπιστήμονας £χει καταληφθεί άπό τό νόημα 
τής παγκόσμιας αιτιότητας. Τό μέλλον, γ ι3 αύτόν είναι 
κάθε τί τό γνωστό ώς αναγκαίο καί καθορισμένο όπως 
τό παρελθόν. Δεν ύπάρχει τίποτα τό θειο στήν ηθι
κότητα. Αύτή είναι έντελώς ανθρώπινη υπόθεση. Τό θρη
σκευτικό του συναίσθημα παίρνει τή μορφή ένός παρά
φορου θαυμασμοϋ του φυσικού νόμου, πού αποκαλύπτει 
μια τέτοια άνώτερη διάνοια ώ^τε, συγκρινόμενες μ 5 αύτήν 
ό'λες οΕ συστηματικές σκέψεις καί πράξεις τδν ανθρώπινων 
όντων είναι μια έντελώς ασήμαντη αντανάκλασή της. Αύτό 
τό αίσθημα είναι ή κατευθυντήρια άρχή τής ζωής του 
καί τού έργου του, έφ5 όσον κατορθώνει νά διαφυλάξει τόν 
Ιαυτό του άπό τή νοσηρότητα τών έγωϊστικίδν Ιπιθυμιών. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς τότε συγγενεύει στενά μ 3 Ικεΐνο
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πού κατείχε τίς θρησκευτικές μεγαλοφυΐες δλων τών αι
ώνων.

Ή  κρίση τής *Επιστήμης

Οί γερμανόγλωσσες χώρες απειλούνται άπό έναν κ ίν
δυνο, πού αυτοί πού τόν γνωρίζουν έχουν καθήκον νά έπι- 
στήσουν τήν προσοχή τοΰ κόσμου σχετικά μ 5 αύτόν. Ή 
οικονομική κρίση πού έπέφεραν τά πολιτικά γεγονότα 
δέν έπληξε τό Ιδιο σκληρά δλους. (Η σκληρότερα χτυ π η
μένοι είναι τά ιδρύματα καί τά άτομα πού ή όλική τους 
ζωή έξαρτιεται άμεσα άπό τό Κράτος. Σ ’ αύτήν τήν κα τη
γορία ανήκουν τά έπιστημονικά ιδρύματα καί οί Εργαζό
μενοι σ’ αύτά άπ’ δπου έξαρταται ευρύτατα όχι μόνο ή 
άνάπτυξη τής έπιστήμης άλλά καί ή θέση πού κατέχουν 
ή  Γερμανία καί ή Αύστρία στόν τομέα τής κουλτούρας.

Γ ιά  νά συλλάβουμε δλη τή σοβαρότητα τής κατάστα
σης πρέπει νά σκεφτοΰμε τό έξής : Σέ έποχές κρίσης, οί 
άνθρωποι δέν ένδιαφέρονται γιά τίποτ’  άλλο έξω άπό τίς 
άμεσες ανάγκες τους. Πληρώνουν μόνο τήν έργασία πού 
παράγει άμεσο υλικό πλοΰτο. “Αλλά, δσον άφορΛ τήν άκμή 
τής έπιστήμης, δέν μποροϋν νά έχουν πρακτικές προοπτι
κές. Κατά γενικό κανόνα, ή γνώση καί οί μέθοδοι πού δη
μιουργεί, έξυπηρετοΰν έμμεσα μόνο πρακτικούς σκοπούς, 
καί, σέ πολλές περιπτώσεις, δχι πριν περάσουν μερικές γε
νεές. Ή  παραμέληση τής έπιστήμης όδηγεί σέ μιά ανά
λογη παρακμή τών πνευματικών έργατών πού είναι Ικα
νοί, μέ τήν άνεξαρτησία τής κρίσης καί τής άντίληψής 
τους, νά χαράξουν καινούργιους δρόμους στή βιομηχανία, 
ή νά προσαρμοστούν σέ καινούργιες καταστάσεις. Ό που 
παρακμάζει ή έπιστημονική έρευνα, άποξηραίνεται κα ί ή 
διανοητική ζωή τοΰ έθνους, πραγμα πού οδηγεί στόν μα
ρασμό πολλών δυνατοτήτων μελλοντικής άνάπτυξης. ’ Απ’ 
αύτό πρέπει νά προφυλαχθοΰμε. Τώρα, μιά πού τό Κρά
τος έξασθένησε άπό μή πολιτικά αίτια, είναι καθήκον

—  31



δλων των εύρωστων οικονομικά μελών της κοινωνίας νά 
Ενισχύσουν άμεσα καί νά προλάβουν τήν κατάπτωση τής 
Επιστημονική; ζωης.

Διάφοροι όξυδερκεΐς άνθρωποι μέ πλήρη κατανόηση τής 
κατάστασης, έφτιαξαν Ιδρύματα άπ3 δπου μπορεΐ νά δοθεί 
κάθε είδους Επιστημονικό Ιργο στή Γερμανία καί στήν 
Αύστρία. Πρέιτει νά βοηθήσουν γιά νά Επιτύχουν πραγμα
τικά αύτές οί προσπάθειες. 3 τ ή  διδακτική μου έργασία 
βλέπω μέ θαυμασμό πώς ή οικονομική σύγχυση δέν κατόρ
θωσε άκόμα νά μαράνει τό ζήλο καί τόν Ενθουσιασμό γιά 
τήν Επιστημονική έρευνα. Κάθε άλλο ! Φαίνεται σάν οί κα
ταστροφές μας νά διέγειραν περισσότερο τήν άγάπη γιά 
τά δχι Ολικά αγαθά. Ιΐαντοΰ οί άνθρωποι εργάζονται μέ 
φλεγόμενο ενθουσιασμό κάτω άπό τίς δυσκολώτερες συν
θήκες. Μ3 αύτό πρέπει νά νοιώσουμε πώς ή δύναμη τής 
θέλησης καί τά ταλέντα τής σημερινής νιότης δέν χάνον
ται μέσα στό σκληρό κτύπημα πού έπληςε τήν κοινωνία.

Φασισμός καί 5Επιστήμη  
Γράμμα σιόν Signor Rocco, υπουργόν &νευ χαρτοζρυλακίοΐ), Ρώμην

Α γ α π η τέ  κύριε,
Δυο άπό τούς διασημότερους καί άξιοσέβαστους Επιστή

μονες τής Ιτα λ ία ς  άποτάνθηκαν σέ μένα στήν κρίση συ- 
νειδήσεως πού τούς κατέχει καί μοϋ ζήτησαν νά σ£ς 
γράψω, μέ τό σκοπό νά αποφευχθεί, άν είναι δυνατόν, ένα 
μέρος τοϋ σκληροϋ διωγμού πού βασανίζει τούς διανοου
μένους στήν ’ Ιταλία. Άναφέρομαι σέ μιά μορφή ορκου 
δρκου πίστης πού πρέπει νά δίνουν πρός τό φασισμό. CG 
σκοπός τής αίτησής μου είναι νά εύαρεστηθήτε νά συμ
βουλεύσετε τόν κύριον Μουσσολίνι νά απαλλάξει τό άνθος 
τής Ιτα λ ικ ή ς  διανόησης άπ3 αύτήν τήν ταπείνωση.

Όσοδήποτε καί άν διαφέρουν οί πολιτικές μας πεποι
θήσεις, ξαίρω πώς συμφωνοΰμε σέ ενα σ η μ ε ίο : στήν πρό
οδο τ£ον Επιτευγμάτων τοϋ εύρωπαϊκοϋ πνεύματος πού καί
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οί δυό μας θεωρούμε καί αγαπούμε σαν τό ύψηλότερο 
αγαθό. Αύτά βμως τά επιτεύγματα βασίζονται στήν ελευ
θερία τοϋ σκέπτεσθαι καί τοΰ διδάσκειν, στήν αρχή πώς 
ό πόθος τής αλήθειας πρέπει νά προηγείται άπό δλες τις 
άλλες Επιθυμίες. Μ5 αύτή καί μόνη τή βάση κατόρθωσε 
νά αναπτυχθεί ό πολιτισμός μας στήν Ε λ λ ά δ α  καί νά 
ξαναγεννηθεΐ στήν Ι τ α λ ία  μέ τήν Άναγέννησ"/]. Αύτό τό 
υπέρτατο άγαθό πληρώθηκε μέ τό μαρτυρικό αίμα άγνίδν 
καί μεγάλων άνδρών, πού χάρη σ’ αύτούς άγαπάται καί 
είναι σήμερα σεβαστή ή ’ Ιταλία.

Δέν έχω σκοπό νά συζητήσω μαζί σας γιά τό ώς ποιό 
βαθμό μπορούν νά δικαιολογηθούν οί πιέσεις τής Ανθρώπι
νης ελευθερίας γιά κρατικούς σκοπούς. ’ Αλλά ή έπιδίωξη 
τής επιστημονικής αλήθειας, έξω άπό τά πρακτικά συμ
φέροντα τής καθημερινής ζωής, θάπρεπε νά θεωρείται [ερή 
άπό κάθε Κυβέρνηση, καί θάπρεπε, γιά τά δψηλότερα συμ
φέροντα δλων, νά άφίνονται ήσυχοι οϊ τίμιοι υπηρέτες τής 
αλήθειας. Αύτό είναι άλλωστε αναμφισβήτητα καί τό συμ
φέρον τοΰ ’ Ιταλικού Κράτους καί τής αίγλης του στά μά
τια όλου τοΰ κόσμου.

’ Ελπίζοντας πώς ή αίτησή μου δέν θά πέσει σέ κουφά 
αύτιά, διατελώ, κ .τ .λ .  Α .Ε.

Συνεντεύξεις

Τό νά κληθεί κανένας νά δώσει- λόγο δημοσία γιά κάτι 
πού είπε έστω άστειευόμενος, σέ μιά στιγμή πνευματικής 
διέγερσης ή στιγμιαίας όργής, όσοδήποτε κ ι ’ άν άπέβησαν 
τελικά μοιραία τά λόγια του, είναι καί λογικό καί φυσικό. 
’ Αλλά τό νά κληθεί νά δώσει λόγο δημοσία γιά κάτι πού 
είπαν άλλοι Ιξ όνόματός του, δταν αύτός δέν μπορεΐ νά 
αμυνθεί, είναι κάτι πού τόν φέρνει σέ πολύ δύσκολη θέση. 
Βά ρωτήσετε «Μά ποιανοΰ έτυχε κάτι τέτοιο;» 'Ορίστε, 
οποιοσδήποτε ένδιαφέρει αρκετά τό κοινό, ωστκ νά κατα
διώκεται άπό τούς ρεπόρτερς. Χαμογελάτε δύσπιστα, άλλά
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ϋ-χω πικρή καί άμεση πείρα, καί θά σ$ς μιλήσω γ ι3 αύτό. 
^ .Φ ανταστήτε τήν έξης κατάσταση : Έ ν α  πρωί έρχεται 
στίτι σας £νας ρεπόρτερ, καί σας ζητάει φιλικά νά τοϋ 
πήτε κάτι γιά τόν φίλο σας Ν. Στήν άρχή νοιώθετε κάτι 
σάν αγανάκτηση γιά μιά τέτοια Ερώτηση. Ά λ λ ά  γρήγορα 
ανακαλύπτετε πώς δέν μπορείτε νά ξεφύγετε. Ά ν  άρνηθή- 
τε νά πήτε τίποτα, αύτός θά γράψει. «Ρώτησα εναν άπό 
τούς υποτιθέμενους καλυτέρους φίλους τοϋ Ν., νά μοϋ 
πει κάτι σχετικά μ 3 αυτόν. Ά λ λ ά  έκεινος άπέφυγε εύ- 
σχήμως νά μοϋ απαντήσει. Σ" αύτό μπορεΐ εύκολα ό ανα
γνώστης νά βγάλει τά αναπόφευκτα συμπεράσματα». 
"Ετσ ι, βλέποντας πώ: δέν μπορείτε νά ξεφύγετε, δίνετε 
τήν έξης απάντηση : « Ό  κ. Ν. είναι ενας αξιαγάπητος, 
εύθύς άνθρωπος, καί πολύ αγαπητός άπό τούς φίλους του. 
Μπορεΐ καί βρίσκει τήν καλή πλευρά κάθε κατάστασης. 
Ή  τόλμη καί ή εύφυΐα του δέν έχουν όρια* δλη του τήν 
δραστηριότητα τήν αφιερώνει στήν έργασία του. Είναι άφο- 
σιωμένος στήν οικογένεια του, καί άφίνει 6,τι έχει στά πό
δια τής γυναίκας τ ο υ . . . »
I Κ α ί τώρα νά ή μετάφραση τοϋ ρεπόρτερ: « Ό  κ. Ν. 
δέν παίρνει τίποτα πολύ πολύ στά σοβαρά, καί εχει τήν 
Σκανότητα νά γίνεται αγαπητός, καί ιδιαίτερα έπειδή κα λ
λιεργεί μέ Εξαιρετική προσοχή εναν ευχαρη καί δημαγω
γικό τρόπο τοϋ φέρεσθαι. Ε ίνα ι τόσο οσιόλυτα σκλάβος 
τής δουλειάς του ώστε δέν έχει καιρό γιά σκέψεις μή προ
σωπικές ή γιά δποιαδήποτε άλλη πνευματική δραστηριό
τητα,. Φθείρει απίστευτα τή γυναίκα του καί βρίσκεται 
κάτω άπό τήν κυριαρχία της . . .»

Έ νας αληθινός ρεπόρτερ θά τοϋ έβαζε άκόμα περισσό
τερο αλατοπίπερο, άλλά φαντάζομαι πώς αύτό αρκεί καί 
σέ σας καί στόν φίλο σας Ν. Διαβάζει, λοιπόν, τά πα
ραπάνω, στήν έφημερίδα τής έπόμενης μέρας, κα! κατα
λαμβάνεται άπό άκατάσχετη λύσσα έναντίον σας, όσοδή- 
ποτε καλοκάγαθος καί καλοπροαίρετος καί άν είναι άπό 
τή  φύση του. *Ή προσβολή πού τοϋ ίγινε σάς προκαλει ά-
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νυπολόγιστη όδύνη καί μάλιστα Επειδή είστε Ενθουσιασμέ
νος μ3 αύτόν.

Τ ί άλλο θά μπορούσατε νά κάνετε, φίλοι μου ; Ά ν  τό 
ξαίρετε, πήτε μου το γρήγορα, γιά νά υιοθετήσω άδίστα- 
κτα τή μέθοδό σας.

Ευχαριστήρια στήν * Αμερική

Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες καί Κύριοι
Ή  λαμπρή υποδοχή πού μοϋ Επιφυλάξατε σήμερα, μέ 

κάνει νά κοκκινίζω, καί άκόμα περισσότερο γιαχέ αποτεί
νεται βέβαια σέ μένα προσωπικά, άλλά κυρίως γιατί απο
τείνεται σέ μένα ώς άνχιπρόσωπο χής καθαράς έπιστήμης. 
Γ ιατ ί,  αύχή ή συγκέντρωση είναι ενα Εξωτερικό καί οφθαλ
μοφανές σημείο του δη  ό κόσμος δέν θεωρεί πιά τήν υλική 
δύναμη καί τόν πλούτο ώς τά υψηλότερα άγαθά. Ε ίνα ι 
πολύ Ικανοποιητικά τό δτι πολλοί άνθρωποι ένοιωσαν τήν 
ανάγκη νά τό διακηρύξουν αύτό μέ Επίσημο τρόπο.

Στούς δυό θαυμάσιους μήνες πού είχα τό προνόμιο νά 
περάσω άνάμεσά σας σ3 αύτή τήν εύτυχισμένη χώρα, κέρ
δισα πολλά βλέποντας τί μεγάλη αξία αποδίδουν οί άνθρω
ποι τής δράσης καί τής πρακτικής ζωης σχίς Επιδιώξεις 
της έπιστήμης. Πολλοί άπ3 αύτούς έχουν θ?σει σημαντικό 
μέρος άπό τήν περιουσία τους στήν ύπηρεσία τών Επιστη
μονικών Επιχειρήσεων καί μ 3 αυτόν τόν τρόπο συμβάλλουν 
στήν εύημερία καί στό γόητρο αύτής τής χώρας.

Δέν μπορώ νά μήν Επωφεληθώ τής εύκαιρίας καί νά 
μήν αναφέρω μέ εύγνωμοσύνη τό γεγονός πώς ή “Αμερικα
νική προστασία τ^ς έπιστήμης δεν περιορίζεται σ3 εθνικά 
πλαίσια. Οί Επιστημονικές Επιχειρήσεις ολου τοϋ πολιτι
σμένου κόσμου απολαμβάνουν τίς γενναιότερες Ενισχύσεις 
τών Αμερικανικών ίδρυμάτων καί ατόμων— κ ι3 αύτό είναι, 
ε ίμ α ι βέβαιος, μιά πηγή ύπερηφανείας καί εύχαρίστησης 
γιά δλους σας.

Αύτά τά σύμβολα ένός διέθνιστικοΰ τρόπου τοΰ σκέπτε·



σθαι καί αίσθάνεσθαι είναι ιδιαίτερα εύχάριστα, γιατί ό 
κόσμος σήμερα χρειάζεται περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε 
τήν διεθνιστική σκέψη καί τά διεθνιστικά αισθήματα άπό 
τά ήγετικά βθνη και προσωπικότητες, άν πρόκειται νά 
προοδεύσει πρός ενα καλύτερο καί αξιότερο μέλλον. "Ας 
μοϋ έπιτραπεΐ νά έκφράσω τήν ευχή πώς αύτό τό διεθνι- 
σχικό πνεΰμα τοϋ Αμερικανικού έθνους, πού κινείται 
μ 5 &να ύψηλό αίσθημα εύθύνης, Οά Ιΐΐεκταθεΐ γρήγορα καί 
στή σφαίρα τής πολιτικής. Γ ιατ ί,  χωρίς τήν ένεργό σύμ
πραξη τής μεγάλης χώρας χβιν Ηνωμένων Πολιτειών σχό 
Ιργο τοϋ διακανονισμού τών διεθνών σχέσεων, δλες οί προ
σπάθειες πρός αύτόν τόν σημαντικό σκοπό είναι καχαδι- 
κασμένες νά μείνουν λίγο ή πολύ άτελεσφόρητες.

Σ&ς εύχαριστΦ μέ δλην μου τήν καρδιά γ ι9 αύτήν τήν 
θαυμάσια υποδοχή καί, ιδιαίτερα, τούς διανοουμένους αύ- 
τής τής χώρας γιά τόν εγκάρδιο καί φιλικό χαιρετισμό 
πού δέχτηκα άπ3 αύχούς. Θά θυμάμαι πάντα μέ εύχαρί- 
στηση καί εύγνωμοσύνη αύχούς τούς δυό μήνες πού περασα 
κονχά σας.

Τό ηανεττιστήμιο τοϋ Νταβός

S e n a to r e s  b on es  v ir i ,  s e n a tu s  a u te m  b e s t ia .  Έ χ σ ι  
εγραψε κάποχε ενας Ε λβετό ς  φίλος μου καθηγητής μέ χόν 
εύερεθιστο τρόπο του, στή σχολή ένός πανεπιστημίου πού 
κάποτε τόν ε ίχε ένοχλήσει. Οί κοινότητες τείνουν στό νά 
όοηγοϋνται λιγότερο άπό τά άτομα, άπό ένα αίσθημα εύ- 
συνειδησίας καί εύθύνης. Τ ί πηγή οδύνης είναι αύχό γιά 
τήν άνθρωπότητα ! Αύχό είναι ή αίτία τών πολέμων καί 
κάθε είδους καταπίεσης πού γεμίζει τόν κόσμο με οδύνη, 
τύφλωση καί πικρία.

Κ α ί άκόμα, δέν μπορεΐ νά επιτευχθεί τίποτε τό πραγ
ματικά άξιο παρά μόνο μέ μιάν ανιδιοτελή συνεργασία 
πολλών άτόμων. Ά λ λ ά  δ άνθρωπος τής καλής θέλησης δέν 
είναι ποτέ εύτυχέστερος παρά μόνο δταν δημιουργεΐται μιά
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κοινωνική όργάνωση χάρις σέ βαρειές θυσίας μέ μοναδικό 
σκοπό τήν βελτίωση τής ζωής και τοΰ πολισμοΰ.

Τέτοια αγνή χαρά Ιννοιωσα καί έγώ δίαν δκουσα γιά 
τά πανεπιστημιακά μαθήματα τοΰ Νταβάς. Αύτοϋ Ιπιτε- 
λείτα ι £να σωτήριο £ργο, μέ νοημοσύνη καί σοφή μετριο
πάθεια, πού βασίζεται σέ μιάν σοβαρή ανάγκη, πού μπορεΐ 
νά τήν άντιληφθεί ό καθένας. Πολλοί νέοι πηγαίνουν 
σ3 αύτή τήν κοιλάδα στηρίζοντας τις έλπίδες τους στήν 
θεραπευτική δύναμη τών ηλιόλουστων βουνών της καί ξα
νακερδίζουν τήν σωματικήν τους ύγεία. Ά λ λ ά  έτσι πού 
είναι απομακρυσμένοι γιά πολύ καιρό άπό τήν θεληματική 
πειθαρχία τής φυσιολογικής έργασίας, πέφτουν θϋμα τής 
νοσηράς αντανάκλασης τής φυσικής τους κατάστασης, 
καί εύκολα χάνουν τήν δύναμη τής πνευματικής προσπά
θειας καί τό αίσθημα πώς είναι Εκανοί νά μποϋν στόν 
αγώνα γιά τή ζωή. "Ετσι γίνονται Ινα είδος άνθος τοΰ 
θερμοκήπιου καί, βταν £χει πιά γιατρευτεί τό σώμα τους, 
βρίσκουν πολλές φορές δυσκολίες νά έπιστρέψουν στήν πνευ
ματική ζωή. ΓΗ διακοπή τής πνευματικής έξάσκησης στήν 
διαμορφωτική περίοδο τής νεότητας άφίνει πολλές φορές 
δυσαναπλήρωτα κενά πού δύσκολα μποροΟν νά άναπλη- 
ρωθοΰν αργότερα.

Ά λλά , κατά γενικό κανόνα, ή μετριοπαθής διανοητική 
έργασία, αντί νά άργοπορεί τήν θεραπεία, τήν ύποβοηθεί 
έμμεσα, ακριβώς δπως καί ή μετριοπαθής φυσιολογική 
Ιργασία. "Απάνω σ5 αύτή τή βάση Ιδρύθηκαν οί πανεπι* 
στημιακές τάξεις, μέ αντικειμενικό σκοπό δχι μόνο νά 
προετοιμάζουν τούς νέους αύτούς γιά £να επάγγελμα, άλλά 
νά τούς διαγείρουν τήν διάθεση γιά τήν καθΠ αυτό διανοη
τική δραστηριότητα. Προσπαθούν νά βελτιώσουν τήν έρ· 
γασία, τή συνήθεια καί τήν υγιεινή στόν τομέα τοΰ πνεύ
ματος.

"Ας μήν ξεχνάμε πώς αυτός 6 όργανισμός ύπολογίζει 
νά καλλιεργήσει τέτοιες σχέσεις ανάμεσα στις μάζες τών 
διαφόρων έθνών, ώστε νά εύνοηθεί ή ανάπτυξη ένός κοινοΟ



εύρωπαϊκοϋ αισθήματος. Τά άποτελέσματα τοϋ νέου ιδρύ
ματος πρός αύτήν τήν κατεύθυνση φαίνεται πώς θά είναι 
τά καλύτερα, γιατί εύνοοϋνται άπό τό γεγονός πώς ή γέν
νηση τοϋ ιδρύματος δέν έχει καμμιάν πολιτική σκοπιμό
τητα, cO καλύτερος τρόπος Εξυπηρέτησης τοϋ διεθνισμού 
είναι ή σύμπραξη σέ κάποιο εργο ζωτικής σημασίας.

’ Απ3 δλες αυτές τίς απόψεις χαίρομαι γιά τό δτι ή Ενερ
γητικότητα καί ή νοημοσύνη τών Σδρυτών τών πανεπιστη
μιακών τάξεων τοϋ Νταβός εφτασε κιόλας σε τέτοιο 
βαθμό έπιτυχίας, ώστε ή δργάνωσή του νά Ιχει πια ξεπε- 
ράσει τίς ανησυχίες τής παιδικής της ήλικίας. Μακάρι νά 
εύδοκιμήσει πλουτίζοντας τήν Εσωτερική ζωή άναρίθμητων 
ανθρώπινοί δντων καί νά τούς λευτερώνει άπό τή φτώχεια 
τής ζωής τοϋ σανατορίου !

Συγχαρητήρια  σ’ εναν κριτικό

Δέν είναι άξιο υπερηφάνειας νά βλέπεις μέ τά δικά σου 
τά μάτια καί νά κρίνεις χωρίς νά άφίνεις νά σέ παρασύρει 
ή ύποβλητική δύναμη τού ρεύματος τής ήμέρας, νάσαι Εκα- 
νός νά Ικφράζεις αύτό πού είδε καί ένοιωσε 'ένας άλλος, με
μιά φράση ή μέ μιά Επιτήδεια γραμμένη λέξη ; “Ολα αύτά. 
δέν είναι άξια συγχαρητηρίων ;

Χαιρετισμός στόν G .  Μπέρναρ Σόον

Λίγοι είναι οί άνθρωποι πού διαθέτουν αρκετή ανεξαρ
τησία ώστε νά βλέπουν τίς αδυναμίες καί τήν παραφρο
σύνη τών συγχρόνων τους καί νά μένουν οί ίδιοι άνέγγι- 
χτοι άπ8 αυτές. Καί αυτοί οί λίγοι απομονωμένοι χάνουν 
συνήθως τό ζήλο τους νά βάζουν τά πράγματα στή θέση; 
τους δταν πρέπει νά αντιμετωπίζουν καθημερινά τήν αν
θρώπινη ίσχυρογνωμοσύνη. Μόνο σέ μιά μικρή μειονότητα 
§χει δοθεί νά μαγεύουν τή γενεά τους μέ τό λεπτό χΕοϋμορ 
καί τή χάρη καί νά τήν καθρεφτίζουν μέ τήν απρόσωπη
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μεσολάβηση της τέχνης. Σήμερα χαιρετίζω μέ ε υ κ ρ ιν ή  
συγκίνηση τόν ύπέρτατο δάσκαλο αύτης τ'ης μεθόδου, πού 
μάς έθελξε— καί Εδίδαξε— δλους μας.

Μ ερικες σημειώσεις από τις εντνπώαεις μου στην Α μ ερ ικ ή

Πρέπει νά Εκπληρώσω τήν ύπόσχεσή μου νά πώ κάτι 
για τίς Εντυπώσεις μου άπ3 αύτή τή χώρα. Αύτό δέν μοϋ 
είναι καί πολύ εύκολο. Γ ια τ ί δέν είναι εύκολο νά πάρεις 
τή στάση ένός αμερόληπτου παρατηρητή δταν σέ δέχτη
καν μέ τόσην αγάπη καί απροκάλυπτο σεβασμό, δπως μέ 
δέχτηκαν Εμένχ στήν Α μ ερ ικ ή . Ε π ιτρέψ α τε  νά πώ κάτι 
απάνω σ’ αύτό :

'Η  λατρεία σε προσωπικότητες ώς άτομα, είναι κατά τή 
γνώμη μου, αδικαιολόγητη, Βέβαια, ή φύση μοιράζει 
άνισα τά δ&ρα της στά παιδιά της. Ά λ λ ά  ύπάρχουν καί 
πάρα πολλοί καλοπροικισμένοι άνθρωποι, δόξα τω Θεω, 
καί ε ίμα ι απόλυτα πεπεισμένος πώς οί περισσότεροι άπ5 
αυτούς ζοΰν μιάν ήσυχη καί αφανή ζωή. “Ετσι, μοϋ φαί
νεται άσχημο, καί μάλιστα κακόγουστο, νά διαλέγουν μ ε
ρικούς άπ3 αύτούς καί νά τούς προσφέρουν τόν απεριόρι
στο θαυμασμό τους καί νά τούς αποδίδουν ύπεράνθρωπες 
πνευματικές καί ψυχικές δυνάμεις. Αύτή ύπήρξε ή μοίρα 
μου, καί ή αντίθεση ανάμεσα στήν Εκτίμηση τοϋ κόσμου 
γιά τήν δύναμη καί τίς Επιτεύξεις μου, καί στήν πραγμα
τικότητα, είναι άπλά κωμική. Ή  συνείδηση αύτης της 
άλλόκοτης κατάστασης τών πραγμάτων θά είταν αφό
ρητη, χωρίς αύτήν τήν παρήγορη σκέψη: είναι πολύ εύ* 
χάριστο σύμπτωμα σέ μιάν Εποχή πού θεωρείται άπ5 δλους 
μιλιταριστική, νά θεωρούν ήρωες τούς άνθρώπους πού οί 
φιλοδοξίες τους περιορίζονται αποκλειστικά στήν πνευμα
τ ική  καί ήθική σφαίρα. Αύτό άποδεικνύει πώς ή γνώση 
καί ή δικαιοσύνη βρίσκονται, γιά ένα μεγάλο τμήμα τοϋ 
ανθρώπινου γένους, πάνω άπό τόν πλούτο καί τήν δύναμη. 
Ή  πείρα μέ δίδαξε πώς αύτός ό Εδεαλιστικός τρόπος τοϋ
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σκίπτεσθαι κυριαρχεί ιδιαίτερα στήν ’Αμερική, πού γ ε 
νικά κατηγορεΐται πώς είναι ιδιαίτερα ύλιστική χώρα. 
"Γστερα απ’ αύτήν τήν διασάφηση έρχομαι στό κύριο θέμα 
μου, μέ τήν Ελπίδα πώς δέν θά δοθεί μεγαλύτερο βάρος 
σ5 αύτές μου τίς ταπεινές παρατηρήσεις, άπ’ δσο άξίζουν„

Έ κεινο  πού γεμίζει θαυμασμό τόν Επισκέπτη είν^ι ή 
ανωτερότητα αυτής τής χώρας στήν τεχνική καί στήν 6ρ- 
γάνωση. Τά αντικείμενα καθημερινής χρήσης είναι πολύ 
στερεώτερα άπά τά ευρωπαϊκά, καί τά σπίτια άπείρως 
άνετώτερα στή διάταξή τους. "Ολα τείνουν στό νά βοη
θούν τήν ανθρώπινη Εργασία. 'Η  Εργασία είναι διαδεδομένη 
σέ μεγάλη έκταση, γιατί ή χώρα είναι αραιοκατοικημένη 
σέ σύγκριση με τούς φυσικούς της πόρους. 'Η  μεγάλη 
άμοιβή τής εργασίας είταν τό κίντρισμα τιού ξύπνησε τήν 
θαυμαστή ανάπτυξη τής τεχνικής και τών μεθόδων Εργα
σίας. Τό άλλο άκρο εϊκονίζεται στήν πυκνοκατοικημένη 
Κίνα ή στις 3Ινδίες, δπου ή μικρή άμοιβή τής Εργασίας 
Εμπόδισε τήν ανάπτυξη τής μηχανικές. £Η Ευρώπη βρί
σκεται στό μέσο αύΐών τών δυό. “Οταν ή μηχανή άνα- 
πτύσσεται άρκετά, γίνεται τελικά φθηνότερη άπά την λι- 
γότερο άμειβόμενη εργασία. "Ας άφίσουμε τούς Φασίστες 
τής Εύρώπης πού θέλουν μέ τήν πολιτική τους στενοκε- 
φαλιά νά πυκνώσουν τόν πληθυσμό τής χώρας τους. 
Έ μ ε ΐς  πρέπει νά προφυλαγώμαστε άπ5 αύτό. Βέβαια, ή 
φροντίδα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών νά μήν εύνοοΰν τήν 
εισαγωγή αγαθών άπ5 £ξω, Επιβάλλοντας βαρύτατους φό
ρους, άντιτίθεται άσχημα σ3 αύτήν τήν ίοέα.

. . .Ά λ λ ά  δέν πρέπει νά περιμένετε άπό Εναν άνυστερόβουλο 
Επισκέπτη νά πολυσπάζει τά κεφάλι του, κα: δταν δλα 
έχουν ειπωθεί καί δλα έχουν γίνει, δέν είναι απόλυτα βέ
βαιο πώς τά κάθε ζήτημα Ιχει καί τήν λογική του άπάν- 
τηση.

Τό δεύτερο πράγμα πού Εκπλήττει τάν Επισκέπτη είναι 
ή χαρούμενη καί θετική στάση άπέναντι στή ζωή. Τό 
χαμόγελο τών άνθρώπων στις φωτογραφίες, είναι τό σύμβολο
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ένός άπό τά μεγαλύτερα προσόντα τών ’ Αμερικανών. 'Όλοι 
έχουν φιλικά αισθήματα, αίσιοαοξία καί δέν ζηλεύουν κα 
θόλου. 'Ο Ευρωπαίος βρίσκει τήν συντροφιά τών ’Αμε
ρικανών εύκολη καί εύχάριστη.

Συγκρινόμενος μέ τόν Αμερικανό, δ Εύρωπαίος εχει πιό 
κριτικό πνεύμα, περισσότερη συνείδηση τοΰ έαυτοϋ του, 
λιγότερη καλωσύνη καί αίσθημα άλληλοϋποστήριξης, ε ί 
ναι πιό απομονωμένος, λιγότερο θορυβώδης στις διασκε
δάσεις του καί στήν όρμητικότητά του καί γενικά πιό 
πεσσιμιστής.

cO Αμερικανός αποδίδει μεγάλη σημασία στις ύλικές 
ανέσεις τής ζωής, καί δλα, ήσυχία, ξεγνοιασιά καί σιγου
ριά θυσιάζονται σ’ αύτές. cO Αμερικανός ζεϊ γιά τή φ ι
λοδοξία του και τό μέλλον περισσότερο άπό τόν Ευρω
παίο. Έ  ζωή γ ι” αύτόν είναι συνεχώς τό γίγνεσθαι καί 
ποτέ τό είναι. Σ° αύτό τά σημείο απέχει περισσότερο άπό 
τόν Ρώσσο καί τόν ’ Ασιάτη,άπ"' οσο απέχει ό Εύρωπαίος. 
’ Αλλά υπάρχει ενα άλλο σημείο οπου μοιάζει μέ τάν 
Ά σ ιά τη  παρά μέ τόν Ευρωπαίο : είναι λιγότερο άτομιχι- 
στής άπό τόν Ευρω παίο— δηλαδή άπό τήν ψυχολογική 
καί δχι τήν οικονομική &,τϊοψη.

cO 'Αμερικανός λέει περισσότερο « :μ ε ις »  παρά « ίγ ώ » .  
*Ως φυσικό επακόλουθο αύτοϋ, ή συνήθεια καί ή συμβατι
κότητα είναι ισχυρότερες, καί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιο
γένεια καί στήν εξωτερική δψη τής ζωης κα: στις αισθη
τικές καί ήθικές ιδέες ανάμεσα στούς Αμερικανούς παρά 
άνάμεσα στούς Εύρωπαίους. Αύτάς είναι ό κυριώτερος λό
γος τής οικονομικής ύπεροχής τής Α μερ ικής απέναντι 
στήν Εύρώπη. "Η συνεργασία καί ή κατανομή τής Εργα
σίας προοδεύουν εύκολώτερα καί μέ λιγότερη φθορά παρά 
στήν Εύρώπη, καί στά Εργοστάσια, καί στά πανεπιστή
μια καί στίς ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Αύτό τό κοινωνικό α ί 
σθημα όφείλεται εν μέρει καί στήν αγγλική παράδοση.

Φαινομενική αντίθεση σ' αύεό παρουσιάζει τό γεγονός 
πώς ή κρατική δραστηριότητα είναι περιορισμένη σέ σύγ-
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κρίση μέ τήν Εύρώπη. 'Ο Εύρωπαίος Εκπλήσσεται βλέ
ποντας πώς ό τηλέγραφος, τά τηλέφωνα, οί σιδηρόδρομοι,, 
είναι κυρίως ιδιωτικές Επιχειρήσεις. CH κοινωνικώτερη 
στάση τοΟ άτόμου, πού άνάφερα, Επιτρέπει αύτήν τήν δυ
νατότητα. "Α λλη  συνέπεια αύτης τής στάσης είναι πώς ή 
Εξαιρετικά άνιση κατανομή τής ιδιοκτησίας δέν δυσχε
ραίνει πολύ τήν κοινωνική δργάνωση. CH κοινωνική συ
νείδηση τοϋ πλούσιου είναι πολύ περισσότερο ανεπτυγ
μένη άπό τόν Εύρωπαϊο. 'Ο πλούσιος θεωρεί τόν έαυτ<5 
του όποχρεωμένο νά θέσει ενα μεγάλο μέρος τής περιου
σίας του, και συχνά και τής ίδιας του τής δραστηριότη
τας στή διάθεση τής κοινωνίας, κα: ή κοινή γνώμη, αύτή 
ή πανίσχυρη δύναμη, τοΰ τό ζητάει Επιτακτικά. Έ τ σ ι ,  τα 
σπουδαιότερα πολιτιστικά λειτουργήματα μπορούν νά αφή
νονται στήν ιδιωτική πρωτοβουλία κα! δ ρόλος τοΰ κρά
τους μένει πολύ περιορισμένος σ3 αύτή τή χώρα.

Τό γόητρο τής Κυβέρνησης κατέπεσε αναμφίβολα μέ 
τούς απαγορευτικούς νόμους. Γ ια τ ί τίποτα δέν καταστρέ
φει περισσότερο τόν σεβασμό πρός τήν Κυβέρνηση καί τούς 
νόμους τής χώρας, άπό τούς νόμονς πού δέν μποροϋν νά 
Επιβληθοϋν. Ε ίνα ι κοινό μυστικό πώς ή Επικίνδυνη αύ
ξηση τής Εγκληματικότητας σ’ αύτή τή χώρα συνδέεται 
στενά μ 3 αύτό τό γεγονός.

'Γπάρχει κι* ενας άλλος λόγος πού, κατά τή γνώμη 
μου, οδήγησε ή Απαγόρευση στήν εξασθένηση τοϋ Κρά
τους. 01 λέσχες είναι ενας τόπος πού δίνει στούς άνθρώ
πους τήν εύχέρεια νά ανταλλάσσουν απόψεις και ϊδέες σχε
τικά μέ τά δημόσια ζητήματα. Ά π 3 Οσα ξαίρω, αύτοϋ ό 
κόσμος δέν έχει τήν εύχέρεια νά κάνει κάτι τέτοιο, καί 
αύτό έχει γιά άποτέλεσμα πώς 0 τύπος, πού τις περισσό
τερες φορές ελέγχεται άπό ορισμένους Ενδιαφερόμενους, εχει 
άπέραντη Επίδραση στήν κοινή γνώμη.

'Η  υπερεκτίμηση τοϋ χρήματος είναι μεγαλύτερη σ3 
αύτή τή χώρα παρά στήν Εύρώπη, άλλά μοϋ φάνηκε πώς 
άρχίζει νά καταπεφτει. f O κόσμος αρχίζει πια νά κατα
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λαβαίνει, πώς δέν είναι απαραίτητος ό μεγάλος πλούτος 
γιά τήν εύτυχία καί τήν ικανοποίηση τής ζωής.

"Οσον άφορά τό καλλιτεχνικό θέμα, μου εκανε μεγάλη 
έντύπωση τά καλό γοϋστο πού φαίνεται στά καινούργια 
κτίρια καί στά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Ά π ό  τήν 
άλλη μεριά, οί εικαστικές τέχνες καί ή μουσική δέν κα
τέχουν μεγάλη θέση στή ζωή του έθνους σέ σύγκριση μέ 
τήν Εύρώπη.

Νοιώθω μεγάλο θαυμασμό γιά τά Επιτεύγματα τών αμε
ρικανικών ιδρυμάτων Ιπιστημονικής ερευνάς. Ε ίμαστε άδι
κοι δταν άποδίδουμε τήν αύξανόμενη άνωτδρότητα τών 
άμερικανικών έργων ερευνάς άποκλειστικά στόν πλούτο 
πού διαθέτουν* ό ζήλος, ή ύπομονή, 2να πνεϋμα συντρο
φικότητας καί ενα ταλέντο σύμπραξης παίζουν σημαντικό 
ρόλο στις Ιπιτυχίες τους. Τελειώνω μέ μιάν άκόμα παρα
τήρηση 0£ Ηνωμένες Πολιτείες είναι ή περισσότερο τε
χνικά προηγμένη χώρα στόν σημερινό κόσμο.CH έπίδρασή 
της στή διαμόρφωση τών διεθνών σχέσεων είναι ανυπολό
γιστη, Ά λ λ ά  ή Α μ ερ ικ ή  είναι μιά απέραντη χώρα καί ο 
λαός της δέν εχει δείξει μεγάλο ένδιαφέρον γιά τά μεγάλα 
διεθνή προβλήματα, κ ι3 άνάμεσα σ3 αύτά γιά τά πρόβλημα 
τοΟ άφοπλισμοΰ πού τόση μεγάλη θέση κατέχει σήμερα. 
Αύτά πρέπει νά άλλάξει καί μάλιστα γιά τά ούσιαστικά 
συμφέροντα τών Αμερικανών. Ό  περασμένος πόλεμος 
εδειξε πώς δέν δπάρχουν πιά σύνορα άνάμεσα στες ήπεί- 
ρους καί πώς τά πεπρωμένα ολων τών Ιθνών είναι στενά 
συνδεμένα μεταξύ τους. 'Ο λαός αύτης τής χώρας πρέπει 
νά καταλάβει πώς έχει μεγάλη εύθύνη στόν τομέα τής δι- 
εθνοΟς πολιτικής. Ή  θέση τοΟ παθητικοϋ θεατή είναι άνά- 
ξια γ ι ’ αύτή τή χώρα καί τελικά θά οδηγήσει δλους μας 
στήν καταστροφή.

-  43



Απάντηση στ}ς Γυνα ίκες τής 3Α μερικής

Μια Αμερικάνικη “Ενωση Γυναικών evotcooe τήν υποχρέωση νά 
έναντιωθεϊ στήν επίσκεψη τοο ’Αϊνστάιν στή χώρα τους. "Ελα
βαν τήν ακόλουθη απάντηση ■

Ποτέ μου ως τώρα δέν γνώρισα τόσην ενεργά αντίδραση 
άπά τό ωραίο φΰλο σ’ δλες μου τίς προτάσεις. Καί, δν 
γνώρισα, ποτέ άπό τόσες πολλές ταυτόχρονα.

"Άλλά μήπως δέν έχουν απόλυτα δίκιο αύτές οί άγρυ
πνες πολίτιδες ; Πώς νά άνοίςει κανείς τήν πόρτα του σ’ 
2να πρόσωπο πού καταβροχθίζει τούς κακόβραστούς κα π ι
ταλιστές μέ τήν όρεξη καί τήν εύχαρίστηση πού κατεβρό- 
χθίζε ό Κρητικός Μινώταυρος τά θελκτικά Ελληνόπουλα, 
καί πάνω άπό αύτά νά πέφτει τόσο χαμηλά ώστε νά 
Εναντιώνεται σέ κάθε είδος πολέμου, έκτός βέβαια άπό τόν 
άναπόφέυκτο πόλεμο μέ τή  γυναίκα του ; Έ τ σ ι,  προσέξτε 
καλά τόν άγρυπνο καί πατριωτικά γυναικείο λαό σας, καί 
θυμηθείτε πώς τό Καπιτώλιο τής πανίσχυρη: Ρώμης σώ
θηκε κάποτε άπό τις κραυγές τών πιστών του χηνών.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ 

Ε ιρήνη

'Η  σημασία ίου νά ένισχυθεΐ ή διεθνής ειρήνη ε ίχε  ανα
γνωριστεί άπό τούς πραγματικά μεγάλους άνδρες τών 
προηγουμένων γενεών. Ά λ λ ά  οί τεχνικές πρόοδοι της Ιπο- 
χής μας μετατρέψανε αύτό τό ηθικό αίτημα σέ θέμα ζωης 
ή θανάτου γιά τή σημερινή πολιτισμένη ανθρωπότητα, καί 
έκαναν νά θεωρείται ή Ινεργός ανάμιξη στή λύση τοΰ προ
βλήματος τής ειρήνης ώς ήθικό χρέος πού δέν μπορεΐ νά 
τό παραβλεψει κανένας ευσυνείδητος άνθρωπος.

Πρέπει νά καταλάβουμε πώς οί πανίσχυρες βιομηχανι
κές ομάδες τής κατασκευής δπλων κάνουν δ,τι μποροΰν σ3 
δλες τις χώρες γιά νά Εμποδίσουν τόν ειρηνικό διακανονι
σμό τών διεθνών διενέξεων καί πώς οί νομοθέτες μποροΰν 
νά Ιπιτελέσουν αύτόν τόν μεγάλο σκοπό μόνον δταν έχουν 
Εξασφαλίσει τήν ισχυρή υποστήριξη τής πλειοψηφίας τών 
λαών τους. Σ 3 αυτές τις μέρες τών δημοκρατικών κυβερνή
σεων, ή μοΤρα τών έθνών έξαρτιέται άπό τά ϊδια τά έθνη* 
αύτό πρέπει νά τώχει πάντα στό μυαλό του κάθε άτομο.

Τά ειρηνιστικά προβλήματα

Κυρίες καί Κύριοι.
Χαίρομαι πολύ πού μοΰ δίνεται ή εύκαιρία νά σάς πώ 

λίγα λόγια γιά τό πρόβλημα τοΰ πασιφισμού. 'Η  φορά 
τών γεγονότων τά τελευταία χρόνια μάς Ιδειξε άκόμα μιά
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φορά πόσο άδικο είχαμε νά άφίνουμε τόν αγώνα Εναντίον 
τοΰ Εξοπλισμού καί Εναντίον τοΰ πολεμοχαρούς πνεύμα
τος στις Κυβερνήσεις. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, ό σχηματι
σμός μεγάλων όργανισμών καί μέ πολυάριθμα μέλη, πολύ 
λίγο μπορεΐ νά μας βοηθήσει στόν αγώνα μας. Κατά τή 
γνώμη μου, ή καλύτερη μέθοδος σ’ αύτή τήν πέρίπτωση, 
είναι ή σφοδρότητα τής συνειδητές αντίπραξης μέ τή βοήθεια 
τών οργανώσεων πού θά δώσουν ήθική καί υλική υποστήριξη 
στούς γενναίους καί συνειδητούς αντιπολιτευόμενους κάθε 
χώρας. Μ3 αύτόν τόν τρόπο μπορούμε νά Επιτύχουμε, κ ά 
νοντας φλέγον τό πρόβλημα τοΰ πασιφισμού, μ 3 εναν αληθινό 
αγώνα πού £λκει τίς δυνατές φύσεις. Ε ίνα ι άνισος αυτός 
ό αγώνας, άλλά είναι αγώνας γιά τά πραγματικά δικαιώ
ματα τών λαών Εναντίον τών κυβερνήσεών των, κ ι5 άκόμα 
περισσότερο άφοΰ οί τελευταίες αυτές ζητούν άπό τούς πο
λίτες τους Εγκληματικές πράξεις.

Πολλοί λαοί πού θεωρούν τούς Εαυτούς τους καλούς 
πασιφιστές θά διαμαρτυρηθοΰν γ ι3 αύτόν τόν ύπερβολικό 
πασιφισμό μέ Επιχειρήματα δνιθεν πατριωτισμού. Σ ’ αυτούς 
τούς λαούς οέν μπορεί κανείς νά εχει Εμπιστοσύνη τήν 
ώρα τής κρίσης, καί δ Παγκόσμιος Πόλεμος τό άπέδειξε 
αύτό ευρύτατα.

Σάς ε ίμα ι εύγνώμων πού μοΰ δώσατε τήν εύκαιρία νά 
σάς Εκθέσω προσωπικά τίς απόψεις μου.

Σ τή  Φ οιτητική Λέσχη 5Αφοπλισμού

Οί προηγούμενες γενεές μάς έδωσαν, μαζί μέ μιά πολύ 
προηγμένη Επιστήμη καί γνώση τής μηχανικής, §να Εξαι
ρετικά πολύτιμο δώρο, πού εχει μέσα του τίς δυνατότητες 
νά κάνει τή ζωή μας Ελεύθερη καί ώρα ία οσο καμμιάς άλ
λης προγενέστεργ]ς γενεάς. Ά λ λ ά  αύτά τό δώρο φέρει μέσα 
του καί κινδύνους γιά τή ζωή μας τέτοιους πού ποτέ άλ
λοτε δέν τήν είχαν άπειλήσει.

‘ Η μοίρα τής πολιτισμένης ανθρωπότητας Εξαρτάται π ε
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ρισσότερο άπό ποτέ άλλοτε άπό τίς ήθικές δυνάμεις πού 
μπορεΐ νά γεννήσει. ’Έ τσ ι τό Ιργο πού αντιμετωπίζει ό α ι
ώνας μας δέν είναι καθόλου εύκολώτερο άπό τά έργα πού 
είχαν φέρει μέ επιτυχία σέ πέρας οΕ άμεσοι προκάτο- 
χοί μας.

Οί τροφές καί τά άλλα αγαθά πού χρειάζεται ό κόσμος 
μποροΰν νά παραχθοΰν σέ πολύ λιγότέρες ώρες έργασίας 
άπό πριν, Ά λλά  αύτό ουσχέρανε πολύ τό πρόβλημα τοΰ 
καταμερισμού της έργασίας καί της κατανομές των άγα- 
θών πού παράγονται. "Ολοι μας νοιώθουμε πώς ή ελεύθερη 
δράση τών οικονομικών δυνάμεων, ή ανεξέλεγκτη καί α π ε
ριόριστη έπιδίωξη τοΰ πλούτου καί τής δύναμης άπό τό 
άτομο, δέν όδηγεΐ πιά αυτόματα σέ μιάν ανεκτή λύση τών 
προβλημάτων. Παραγωγή, εργασία καί κατανομή χρειάζε
ται νά διοργανωθοΰν μέ βάση ϊνα καθορισμένο σχέδιο, ώστε 
νά προστατεύονται gE άξιες παραγωγικές δραστηριότη
τες καί νά αποφευχθεί ή απαθλίωση καί αποκτή
νωση ένός μεγάλου μέρους τοΰ πληθυσμοΰρ Ά ν  ο άπε- 
ριόριστος s a c r o  e g ^ o i s m o  έχει καταστρεπτικές συνέ
πειες γιά τήν οικονομική ζωή, είναι άκόμα χειρότερος σύμ
βουλος γιά τίς διεθνείς σχέσεις. 'Η  ανάπτυξη τών μηχανι
κών πολεμικών μεθόδων είναι τέτοια ώστε ή άνθρώπινη 
ζωή θά γίνει αφόρητη άν δέν βρουν οΕ λαοί γρήγορα εναν 
τρόπο νά Ιμποδίσουν τόν πόλεμο. 'Η  σπουδαιότητα αύτοΰ 
τοΰ σκοποΰ καταστρέφεται μόνο άπό τήν άκαταλληλότητα 
τών προσπαθειών πού έχουν γίνει ώς τώρα γιά τήν έπί- 
τευξή του.

ΟΕ άνθρωποι ζητοΰν νά έλαττώσουν τόν κίνδυνο μέ τόν 
περιορισμό τών έξοπλισμών καί μέ περιοριστικούς κανόνες 
σχετικά μέ τήν διεξαγωγή τοΰ πολέμου. Ά λ λ ά  δ πόλεμος 
δέν είναι κανένα παιχνίδι δπου οΕ παίκτες σέβονται τίμια 
τούς κανόνες καί οί υποχρεώσεις ρίχνονται στό καλάθι τών 
άχρήστων. Μόνο ή άπόλυτη καταδίκη τοΰ πολέμου μπο
ρεΐ νά είναι χρήσιμη σ’ αύτό τό σημείο. Δέν αρκεί ή δη
μιουργία ένός διεθνοΰς διαιτητικοΰ δικαστηρίου. Πρέπει νά
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γίνουν συνθήκες πού νά έγγυωνται πώς οί αποφάσεις αύ« 
τοΰ τοΰ δικαστηρίου θά πραγματοποιούνται άπό δλα τά 
συμβαλλόμενα έθνη. Χωρίς μιά τέτοια, εγγύηση, τά έθνη 
δέν θά αποφασίσουν ποτέ νά αφοπλιστούν στά σοβαρά.

Υποθέσετε, π .χ., πώς ή ’Αμερικανική, ή Α γ γ λ ικ ή ,  ή 
Γερμανική και ή Γα λλική  Κυβέρνηση, απαιτούν άπό τήν 
’ Ιαπωνική Κυβέρνηση νά σταματήσει αμέσως τίς πολεμι
κές της έπιχειρήσεις στήν Κίνα, απειλώντας την μέ πλήρη 
οικονομικό μποϋκοτάζ. Φαντάζεστε ποτέ καμμιάν ’ Ιαπω
νική Κυβέρνηση νά αναλάβει τήν ευθύνη νά ρίξει τήν χώρα 
της σέ μιά τόσο επικίνδυνη περιπέτεια ; Γ ια τ ί λοιπόν δέν 
γίνεται αύτό ; Γ ια τ ί νά πρέπει κάθε άτομο καί κάθε έθνος 
νά τρέμει γιά τήν δική του ϋπαρξη ; Γ ιατ ί ό καθένας έπι- 
διώκει τό δικό του στενά καί στιγμιαίο συμφέρον καί άρ- 
νιέται νά τό έξαρτήσει άπό την ευημερία καί τήν ευτυχία 
τής όλότητας.

Νά γιατί άρχισα λέγοντας σας πώς ή μοίρα τής ανθρώ
πινης φυλή; έξαρτάται περισσότερο από ποτέ άλλοτε, άπά 
τήν σημερινή της ήθική δύναμη. Ό  δρόμος γιά μιά χαρού
μενη καί εύτυχισμένη πολιτεία είναι μόνο ή αυταπάρνηση 
καί ό αύτοπεριορισμός σέ δλα τά σημεία.

Ά π ό  ποϋ θά έρθει ή δύναμη γιά μιά τέτοια πορεία 
Μόνο άπό κείνους πού είχαν τήν τύχη νά δυναμώσουν τά 
πνεύμα τους %σ,ί νά ευρύνουν μέ τή μελέτη τούς όρίζον- 
τές τους. “Ετσι, έμείς τής παληότερης γενεάς σας κυττά- 
ζουμε καί έλπίζουμε πώς θά άγωνιστήτε μέ δ'λη σας τή 
δύναμη γιά νά έπιτελέσετε αύτά πού άρνήθηκαν σέ μάς.

Στο Σ ίγμο νντ Φρόνντ

Α γ α π η τέ  καθηγητά Φρόϋντ.
Ε ίνα ι θαυμάσιο τά δτι ό πόθος νά δείτε τήν αλήθεια 

2χει καλύψει μέσα σας κάθε άλλην Ιπιθυμία. Δείξατε μέ 
ακαταμάχητη σαφήνεια πόσο άρρηκτα συνδεδεμένα είναι 
μέσα στήν ανθρώπινη ψυχή τά επιθετικά καί καταστρε
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πτικά Ινστικτα μέ τά Ιρωτικά ένστικτα καί τά Ινστικα 
της ζωής. Ταυτόχρονα τό βαθύ σας Ενδιαφέρον γ ι3 αύτό 
τό μεγάλο έργο, τήν έσωτερική και Εξωτερική άπολύτρωση 
τής ανθρωπότητας άπό τόν πόλεμο, αναδύεται μέσα άπό 
τήν άδυσώπητη λογική τών άπόψεών σας. Αύτός υπήρξε 
6 δεδηλωμένος σκοπός δλων δσων τιμήθηκαν ώς ηθικοί 
καί πνευματικό! ήγέτες πέρα άπό τά βρια της Ιποχής τους 
και τής· χώρας τους, άνεξαίρετα, άπό τόν Ίησοϋ Χριστό 
δς τόν Γ κα ιτε  καί τόν Κάντ. Δέν έχει τάχα σημασία τό 
γεγονός δ'τι τέτοιοι άνθρωποι έγιναν καθολικά δεκτοί σάν 
ήγέτες, παρ3 δλα τό γεγονός πώς οί προσπάθειές τους νά 
διαμορφώσουν τήν φορά τών ανθρωπίνων πραγμάτων είχαν 
πολύ λ ίγη  Επιτυχία ;

Ε ίμ α ι  πεπεισμένος πώς οί μεγάλοι άνθρωποι— ΙκεΓνοι 
πού τά έπιτεύγματά τους, Ιστω καί σέ μικρή σφαίρα, 
τούς τοποθέτησαν πάνω άπό τούς συνανθρώπους τους— 
θερμάνθηκαν στή συντριπτική τους πλειοψηφία άπό τά 
Εδια ιδανικά. "Αλλά είχαν πολύ λίγη Ιπίδραση στή φορά 
τών πολιτικών γεγονότων, Φαίνεται σχεδόν πώς αύτός δ 
τομέας, άπ5 δπου Ιξαρταται ή μοίρα τών εθνών, είταν  μοι
ραίο νά δοθεί στή βία καί στήν άσυνειδησία.

Οί πολιτικοί ηγέτες ή οί κυβερνήσεις χρωστοΟν τή θέση 
τους ε ίτε  στή βία ε ίτε  στή λαϊκή εκλογή. Δέν μποροΰν νά 
θεωρούνται ώς αντιπρόσωποι τών καλυτέρων ήθικά καί 
πνευματικά στοιχείων τών Ιθνών τους. CH πνευματική 
e l i t e  δεν εχει καμμιά άμεση έπίοραση στήν ίστορία τών 
έθνών, τούλάχιστον σ ιίς μέρες μας· ή έλλειψη συνοχής 
τους έμποδίζει νά πάρουν άμεσα μέρος στή λύση τών συγ
χρόνων προβλημάτων. Δέν νομίζετε πώς θά μπορούσε νά 
Ιπέλθει μιά αλλαγή σ’ αύτό τό σημείο μέ μιάν Ελεύθερη 
έταιρεία άνθρώπων πού ή έργασία καί οί επιτυχίες τους 
άποτελοΰν Ιγγύηση τής δεξιότητας καί τής άγνότητας 
τών σκοπών τους ; Αύτή ή διεθνής έταιρεία, πού τά μέλη 
της θά βρισκόνταν σέ επαφή μεταξύ τους μέ μιά συνεχή 
άνταλλαγή γνωμών, θά μπορούσε, καθορίζοντας τή στάση
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της στόν τύπο νά αποκτήσει μιά σημαντική καί σωτήρια 
έπιρροή στόν διακανονισμό τών πολιτικών ζητημάτων. Μιά 
τέτοια έταιρεία, θάπεφτε βέβαια, λεία δλων τών παρεξη
γήσεων πού τόσο συχνά οδηγούν στόν μαρασμό τών συν
δέσμων τών διανοουμένων κ ι5 αύτός είναι ενας κίνδυνος άρ
ρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν αδυναμία τής ανθρώπινης φύ
σης. Ά λ λ ά  οέν θάπρεπε νά γίνει, μ 9 δλα αύτά, μιά προ
σπάθεια πρός αύτήν τήν κατεύθυνση ; Πιστεύω πώς αύτή 
ή προσπάθεια άποτελεΐ το λιγότερο ένα έπιτακτικό κα
θήκον.

Ά ν  μπορούσε νά δημιουργηθει μιά μόνιμη έταιρείαδια
νοουμένων, τέτοια πού τήν περιέγραψα, θά έπρεπε αναμ
φίβολα νά προσπαθήσει νά κινητοποιήσει τις θρησκευτικές 
όργανώσεις στόν αγώνα έναντίον τοΰ πολέμου. Θά έδινε 
θάρρος σέ δλους ό'σων έχουν παραλύσει οί καλές διαθέσεις 
έξ αιτίας μιΛς μελαγχολικής υποταγής. Τελικά, πιστεύω 
πώς μιά έταιρεία πού θά σχηματιζόταν άπό πρόσωπα σάν 
αύτά πού περιέγραψα, πού τό καθένα άπ3 αύτά θά είχε 
πολλήν Ικτίμηση στόν τομέα του, θάταν Ικεΐνο ακριβώς 
πού θά χρειαζόταν γιά νά οοθεϊ αρκετή ήθική ύποστήριξη 
σ’ Εκείνα τά στοιχεία τής Κοινωνίας τών Εθνών, πού 
πραγματικά Εργάζονται γιά τόν μεγάλο σκοπό γιά τόν 
όποιο ύφίσταται αύτό τό ί'δρυμα.

"Έκανα αύτήν τήν πρόταση σέ σ£ς καί δχι σέ κανέναν 
άλλον στόν κόσμο, γ ιατί είσθε λιγότερο άπ’ δλους τούς 
άνθρώπους θΰμα τών Επιθυμιών σας καί γιατί ή κρίση σας 
βασίζεται σ’ ένα σοβαρότερο αίσθημα εύθύνης.

Ή  υποχρεωτική στρατιωτική ΰητεία

Ά ν τ ί  νά ΕπιτραπεΓ στή Γερμανία νά εισαγάγει τήν ύπο- 
χρεωτική στρατιωτική θητεία, θά έπρεπε νά καταργηθεΐ 
άπά παντού αύτός ό θεσμός : μελλοντικά δέν θά Ιπρεπε 
νά Επιτρέπονται παρά μόνο μισθοφορικοί στρατοί, πού τό 
μέγεθος καί ό Εξοπλισμός τους θά καθοριζόταν στή Γενεύη.
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Αύτά θά συνέφερε καλύτερα στή Γαλλία άπό τά νά Επι
τρέψει τήν Υποχρεωτική θητεία στή Γερμανία. Έ τ σ ι ,  θά 
άπεφεύγετο τό μοιραίο ψυχολογικό αποτέλεσμα τής στρα
τιωτικής εκπαίδευσης τοΰ λαοΰ καί ή παραβίαση τών δι
καιότατων τοΰ άτόμου πού προϋποθέτει.

Ά κόμα περισσότερο, θάτανε πολύ εύκολώτερο γιά δυό 
χώρες πού συμφώνησαν στήν υποχρεωτική διαιτησία δλων 
των διενέξεων στις σχέσεις τους νά συνδυάσουν τούς μ ι
σθοφορικούς του1' στρατούς σέ μιά όργάνωση μέ μικτό Επι
τελείο. Αύτό θά έσήμαινε και οικονομική ανακούφιση καί 
μεγαλύτερη ασφάλεια καί γιά τά ουό κράτη. "Ενα τέτοιο 
σύστημα σύμμιξης θά μπορούσε νά έπεκταθεΐ σέ όλοένα 
ευρύτερους συνδυασμούς, καί τελικά θά οδηγούσε σέ μιά 
«διεθνή αστυνομία» πού θά Εκφυλιζόταν δσο αΰξαινε ή 
διεθνής ασφάλεια.

Θέ/,ετε νά συζητήσετε αύτή τήν πρόταση μέ τούς φ ί
λους μας. ; Βέβαια, οέν έπιμένω τελικά σ9 αύτή τήν ιδιαί
τερη πρόταση. Ά λ λ ά  νομίζω πώς είναι ούσι&δες τό νά 
προχωρήσουμε μ 9 ενα θετικό πρόγραμμα' μιά απλά άρνη- 
τική πολιτική είναι ανίκανη νά φέρει πρακτικά άποτελέ
σματα.

Γερμανία και Γαλλία

Ή  αμοιβαία Εμπιστοσύνη καί συνεργασία άνάμεσα στή 
Γαλλία  καί στή Γερμανία μπορει νά Επιτευχθεί μόνο δταν 
Ικανοποιηθεί τό Γαλλικό αίτημα Εξασφάλισης άπό τό Εν
δεχόμενο στρατιωτικής Επίθεσης. Ά λ λ ά  καί άν άκόμα ή 
Γαλλία  βιετύπωνε τέτοιου είδους απαίτηση, αύτή ή ενέργεια 
θά προκαλοϋσε πολύ δυσάρεστη Εντύπωση στή Γερμανία.

"Ωστόσο ύπάρχει ή δυνατότητα Επιτυχίας μέ εναν άλλο 
τρόπο : νά άφεθεΐ ή Γερμανική Κυβέρνηση νά προτείνει μέ 
τή θέλησή της στή Γαλλική νά παρουσιάζονται ένο^μένες 
στήν Κ .Τ .Ε .  καί νά ύποβάλουν σ9 δλα τά άλλα Κράτη 
τήν ανάληψη c&v έξης ύποχρεώσέων:
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1) Νά πειθαρχούν σέ κάθε απόφαση τοΰ διεθνούς διαι
τητικού δικαστηρίου.

2) Νά μετέχουν μέ δλες τις οικονομικές καί στρατιωτι
κές τους δυνάμεις άπό συμφώνου μέ τά άλλα κράτη τής 
Κ - Τ .Ε .  εναντίον κάθε Κράτους πού απειλεί τήν ειρήνη ή 
πού αντιδρά στις διεθνείς αποφάσεις πού λαμβάνονται γιά 
τό συμφέρον τής παγκόσμιας ειρήνης.

Διαιτησία

Συστηματικός άφοπλισμός μέσα σέ μικρό χρονικό διά
στημα. Αύτό είναι δυνατόν νά γίνει μόνο σέ συνδυασμό μέ 
τήν εγγύηση δλων γιά τήν ασφάλεια κάθε κράτους ξεχωρι
στά, βασιζόμενη σέ ενα διαρκές διαιτητικό δικαστήριο ανε
ξάρτητο άπό κυβερνήσεις.

Α π α ρα ίτητη  υποχρέωση δλων τών εθνών δέν θά είναι 
μόνο νά άποδεχονται τις αποφάσεις τοΰ διαιτητικού δικα
στηρίου, άλλά καί νά τίς έπιβάλλουν.

Ξεχωριστά διαιτητικά δικαστήρια γιά τήν Ευρώπη, Α 
φρική, ’ Αμερική καί ’Ασία (ή Αύστραλία νά ανήκει σέ 
έ'να άπό αύτά). Έ ν α  ένωμένο διαιτητικό δικαστήριο γιά 
περίπλοκα ζητήματα πού δέν μποροΰν νά διακανονιστούν 
μέσα στά πλαίσια τής μιας άπό τίς τρεις αύτές περιοχές.

* 0  διε&νιστικός χαρακτήρας της έπιστήμης

Σέ μιά συνεδρίαση τής ’ Ακαδημίας κατά τήν διάρκεια 
τοΰ πολέμου, τήν έποχή δπου οΕ εθνικιστικές καί πολιτι
κές προκαταλήψεις είχαν φθάσει στό άνώτερό τους δριο, ό 
E m i l  F i s c h e r  ε ίπε τά έξης έ'ντονα λόγια : « ΓΩπωσδήποτε> 
Κύριοι, ή έπιστήμη είναι καί θά μείνει διεθνής». ΟΕ πραγ
ματικά μεγάλοι έπιστήμονες τό ήςαιραν πάντα αύτό καί 
τά αισθανόταν μέ πάθος, καί δταν άκόμα σέ Ιποχές πολι
τικών αναταραχών έμεναν απομονωμένοι άπό τούς κατώ
τερης τάξης συναδέλφους τους. Σέ κάθε στρατόπεδο, στή
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διάρκεια τοΰ πολέμου, αύτή ή μάζα τών Εκλογέων πρόδιδε 
τήν κρυφή πίστη της. 'Η  διεθνής έταιρεία τών άκαδημιών 
ε ίχε  διαλυθεί. Τά συνέδρια διατηρούνταν καί διατηρούνται 
άκόμα, άλλά οί συνάδελφοι τών τέως Εχθρικών χωρών απο
κλείονται άπ5 αύτά. Οί πολιτικέ* αντιλήψεις, πού προ
βάλλονται μέ μεγάλη Επισημότητα, Εμποδίζουν τόν θρίαμβο 
τών καθαρά αντικειμενικών τρόπων τοΰ σκέπτεσθαι, πού 
χωρίς αύτόν οί μεγάλοι μας σκοποί αναγκαστικά ματαιώ
νονται.

Τ ί μποροΰν νά κάνουν οί σώφρονες άνθρωποι, οί άνθρω
ποι πού είναι απαλλαγμένοι άπό τούς αισθηματικούς π ε ι
ρασμούς τής στιγμής, γιά νά Επανορθώσουν τό κακό ; 
3Αφοΰ ή πλειοψηφία τών διανοουμένων έργατών εΐναι άκόμα 
τόσο Ερεθισμένη, δέν μπορεΐ νά δημιουργηθεΐ κανένα μεγά
λης κλίμακας διεθνές συνέδριο. Τά ψυχολογικά Εμπόδια 
γ ιά  τήν άποκατάσταση τών διεθνών έταιρειών Επιστημό» 
νων Εργατών είναι άκόμα τόσο τρομακτικά, ώστε δέν μπο
ροΰν νά άρθοΰν άπό μιά μειοψηφία πού διέπεται άπό ίδέες 
καί αίσθήματα μεγαλύτερης κατανόησης. ΟΕ τελευταίοι 
αύτοί μποροΰν νά βοηθήσουν στό μεγάλο Ιργο τής άποκα- 
τώστασης τών διεθνών έταιρειών, διατηρώντας στενή §παφή 
μέ τούς όμόφρονές τους δλου τοΰ κόσμου καί προπαγανδί
ζοντας τήν διεθνιστική υπόθεση στούς τομείς της. Βέβαια, 
θά άπαιτηθεΐ πολύς καιρός γιά τήν Επιτυχία, άλλά δέν 
ύπάρχει αμφιβολία δτι θά ερθει οπωσδήποτε. Δέν μπορώ 
νά άφίσω τήν εύκαιρία χωρίς νά άναφέρω τόν τρόπο δπου 
Ιμεινε ζωντανός ό πόθος νά διατηρηθεί ή άδελφωσύνη τών 
πνευματικών άνθρώπων μέσα στά δύσκολα αύτά χρόνια, 
κ,αΐ ειδικά στούς κόλπους πολλών'Άγγλων συναδέλφων μας.

'Η  διάθεση τών ατόμων είναι παντοΰ καλύτερη άπό τίς 
Ιπίσημες Εκδηλώσεις. Οί σώφρονες άνθρωποι θάπρεπε νά 
τώχουν πάντα αύτό στό μυαλό τους καί νά μήν Ιπιτρέ- 
πουν στούς έαυτούς τους νά τούς κατηγορούν μέ τό : S  e- 
n a t o r e s  b o n i v i r i ,  s e n a t u s  a u t e m  b e s t i a .

Ά ν  είμαι γεμάτος Εμπιστοσύνη καί Ελπίδα σχετικά μέ
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τήν διεθνή όργάνωση γενικά, αύχό χό συναίσθημα δεν ρα- 
σίζεται τόσο στήν πίστη μου γιά τήν νοημοσύνη κα: τήν 
βψηλοφροσύνη τών φίλων μ^υ, άλλά περισσότερο στήν ακα
τανίκητη πίεση τών οικονομικών Ιςελίξεων. Καί δσο αυ
τές έξαρτιώντα: εύρύτατα άπό τήν Εργασία έστω και αντι
δραστικών Επιστημόνων, αύτοί ε ιτε  τά θέλουν ε ίτε  δέν τά 
θέλουν θά βοηθήσουν νά δημιουργηθεί ή διεθνής όργά- 
νωση.

Τό 9Ινστιτούτο πνευματικής συνεργασίας

Αύτή τή χρονιά οί ηγέτες πολιτικοί τής Εύρώπης έβγα
λαν γιά πρώτη φορά λογικά συμπεράσματα άπό τήν αλή
θεια πώς ό μόνος τρόπος γιά νά κατακ ;ητηθεϊ ή εύημερία 
τής γής μας είναι νά πάψει δ ύποχθόνιος πόλεμος άνάμεσα 
στις πατροπαράδοτες πολιτικές ομάδες. Πρέπει νά ένισχυ- 
θει ή πολιχική δργάνωση τής Εύρώπης καί νά γίνει προ
σπάθεια νά καταργηθοΰν βαθμιαία οί περιορισμός τών συ
νόρων. Αύτός ό μεγάλος σκοπός δέν μπορει νά Επιτευχθεί 
μόνο μέ συνθήκες. Πρέπει πρώτα άπ3 δ'λα νά προπαρα- 
σκευασθεΐ τό πνεύμα τών λαών γ ι9 αύτό. Πρέπει νά προ
σπαθήσουμε βαθμιαία νά ξυπνήσουμε μέσα τους £να πνεύμα 
αλληλεγγύης, πού δέν πρέπει, δπως γινόταν ώς τώρα, νά 
περιορίζεται άπ3 τά σύνορα. Μ ’ αύτό τά πνεϋμα δημιούργησε 
ή Κ .Τ .Ε .  τήν C o m m i s s i o n  d e  c o o p e r a t i o n  
i n t e l l e c t u e l l e .  Αύτή ή Επιτροπή πρέπει νά είναι 
μιά απόλυτα διεθνής καί Εντελώς μή πολιτική Εξουσία, 
πού δ ρόλος της θά έ'γκειται στά νά καλλιεργεί τήν Επαφή 
τών διανοουμένων δλων τών Εθνών, πού απομακρύνθηκαν 
μέ τόν πόλεμο. Αύτά είναι δύσκολο έργο, γιατί, άλοίμονο, 
πρέπει νά παραδεχτούμε πώς— τουλάχιστον στις χώρες 
πού έχω στενές γνωριμίες,— οί καλλιτέχνες καί οί διανοού
μενοι διέπονται άπό στενά Εθνικιστικά αισθήματα σε μ ε
γαλύτερη έκταση άπό τούς Επιχειρηματίες.

"Ως τώρα αύτή ή Ε π ιτρο π ή  συνεδρίαζε δυό φορές τό
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χρόνο. Γ ιά  νά κάνει τίς προσπάθειες της άποτελεσματικώ- 
τερες, ή Γα λλ ική  Κυβέρνηση αποφάσισε νά δημιουργήσει 
καί νά διατηρεί ένα διαρκές ινστιτούτο πνευματικής σύμ
πραξης, πού αρχίζει τώρα ακριβώς. Ε ίνα ι μιά γενναιό- 
φρονη πράξη έκ μέρους τοΰ Γαλλικοΰ έθνους, καί προκα- 
λ ε ΐ  τήν εύγνωμοσύνη δλων.

Ε ίνα ι εύκολο καί εύχάριστο νά χαίρεται καί νά έπαινει 
κανείς, καί νά μήν λέει τίποτα γιά κείνα πού τόν κάνουν 
νά λυπάται καί νά άποδοκιμάζε:. ’ Αλλά έπειδή μόνο ή 
τιμ ιότητα μπορει νά προωθήσει τό Ιργο μας, γ ι5 αύτό δέν 
θά άποφύγω νά συνδυάζω τις επικρίσεις μου μέ τά χα ι
ρετισμό πού αποτείνω στό νεογέννητο αύτά παιδί.

Καθημερινά μοΰ δίδεται ή εύκαιρία νά παρατηρήσω 
πώς τά μεγαλύτερο έμπόδιο πού έχει νά άντιμετο^πίσει ή 
Ε π ιτροπ ή  μας είναι ή έλλειψη εμπιστοσύνης στήν πολι
τική άμεροληψία. Πρέπει νά γίνει τά κάθε τι γιά νά ένι- 
σχυθεΐ αύτή ή Εμπιστοσύνη καί νά αποφευχθεί τό κάθε τι 
πού μπορεΐ νά τήν βλάψει.

"Ετσ ι, δταν ή Γαλλική Κυβέρνηση ιδρύει καί συντηρεί 
Ενα Ίνστιτοΰτο μέσα στό Παρίσι διορίζοντας Γάλλο Δ ιευ
θυντή δ άπ5 εξω παρατηρητής δύσκολα μπορεΐ νά διώξει 
τήν έντύπωση πώς στήν Ε π ιτρ ο π ή  κυριαρχεί ή Γαλλική 
έπιρροή. Αύτή ή έντύπωση ενισχύεται καί άπό τά γεγονός 
πώς ό πρόεδρος τής Επ ιτροπής εΐτανε κ ι5 αυτός Γάλλος. 
Ά ν  καί τά έν λόγω πρόσωπα είναι άνθρωποι μέ άριστη 
φήμη, πού παντοΰ τούς συμπαθοΰν καί τούς σέβονται, 
ώστόσο ή έντύπωση παραμένει ή ίδια.

D ix i  et s a lv a v i  a n im a m  m e am . Ε λ π ίζ ω  μέ δλη μου 
τήν καρδιά πώς τό καινούργιο "Ινστιτούτο, μέ τήν συνεχή 
συνεργασία μέ τήν Ε π ιτρ ο π ή  θά Επιτύχει νά προωθήσει 
τούς κοινούς τους σκοπούς, κα: νά εύρύνει τήν έμ,πιστο- 
σύνη καί τίς δυνατότητες γνωριμίας τών πνευματικών 
Ιργατών ολου τοΰ κόσμου.
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Μ ιά παραίτηση 
(Επιστολή πρός τό Γενικό Γραμματέα τής Κοινωνίας των *&θνίδν)

’Αγαπητέ Κύριε D u fo iir— F ercm ce
Τό ευγενικό σας γράμμα δέν πρέπει νά μείνει αναπάν

τητο, γ ιατί άλλοιώς θά παρεξηγήσετε τή στάση μου. Τά 
αίτια της άπόφασής μου νά μήν ξαναπάω πια στή Γενεύη 
είναι τά έξης: Δυστυχώς, ή πείρα μέ δίδαξε πώς ή Ε π ι 
τροπή, ώς σύνολο, δέν είναι σταθερά αποφασισμένη νά προ
χωρήσει πραγματικά στή βελτίωση τών διεθνών σχέσεων. 
Μοϋ φαίνεται πώς μοιάζει πολύ περισσότερο μέ £να σώμα 
πού Ιχει ώς αρχή τό tt t a l i q u i d  f i e r i  v i d e a -  
t u r .  5Ait5 αύτήν τήν άποψη, ή Ε π ιτρ ο π ή  μοϋ φαίνεται 
πολύ χειρότερη ώς σύνολο άπό τήν Κοινωνία τών Ε θνώ ν.

’ Ακριβώς Ιπειδή έπιθυμώ νά Ιργασθώ μέ δλες μου τις 
δυνάμεις γιά τήν ίδρυση μιας διεθνούς διαιτητικής καί δια- 
κανονιστικής έπιτροπής π ο ύ  νά β ρ ί σ κ ε τ α ι  υ π ε -  
ρ ά ν ω  τ ο ϋ  Κ ρ ά τ ο υ ς ,  καί Ιπειδή έχο) πολύ βαθειά 
στήν καρδιά μου αύτόν τό σκοπό, αισθάνομαι τόν έαυτό 
μου Υποχρεωμένο νά φύγω άπό τήν Ε π ιτρ ο π ή .

*Η "Επιτροπή έδωσε τήν εύλογία της γιά τήν κατα
πίεση τών πολιτιστικών μειονοτήτων δλων τών χωρών, 
προκαλώντας τήν ίδρυση μιας εθνικής έπιτροπής σέ κάθε 
μιά απ’ αύτές, πού άποτελοϋν τόν μόνο σύνδεσμο έπαφής 
άνάμεσα στούς διανοουμένους κάθε χώρας καί στήν Ε π ι 
τροπή. Μ’ αύτό έγκατέλειψε κυριολεκτικά τόν ρόλο της 
τοΰ νά δίνει τήν ήθική της υποστήριξη στις έθνικές μειονό
τητες στόν αγώνα τους εναντίον τής πολιτιστικής κατα
πίεσης.

"Γστερα, ή στάση τής Επιτροπής στό ζήτημα τής κα
ταπολέμησης τών σωβινιστικών καί μιλιταριστικών τάσεων 
τής Εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες είταν τόσο χλιαρή 
ώστε δέν μποροϋμε νά έλπίζουμε πώς θά γίνουν σοβα
ρές προσπάθειες σ5 αύτόν τόν τόσο βασικά σημαντικό 
τομέα.
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Ή Ε π ιτρ ο π ή  παρέλειπε συστηματικά νά δίνει τήν 
•ήθική της άρωγή στά άτομα καί στις έταιρεΐες πού δόθη
καν ανεπιφύλακτα στήν Υπόθεση τής διεΟνοΰς τάξης καί 
Ιναντίον τοΰ μιλιταριστικοΰ συστήματος.

'Η  Ε π ιτρ ο π ή  δέν Επεχείρησε ποτέ νά άντιδράσει στόν 
διορισμό μελών πού γνώριζε πώς υποστήριζαν τάσεις πολύ 
αντίθετες άπό Εκείνες πού είχε καθήκον νά προβάλλει.

Δέν θά σάς Ενοχλήσω μέ περισσότερα Επιχειρήματα, Ιφ* 
δσον τά λίγα αύτά είναι αρκετά γιά νά καταλάβετε τήν 
άπόφασή μου. Δέν είναι δουλειά μου νά διακηρύσσω άλλά 
μόνο νά Εξηγώ τή στάση μου, Ά ν  Ιβλεπα δτι μποροΰσα 
νά τρέφω Ιστω καί μιάν Ιλπίδα, νά εϊσθε βέβαιος πώς θά 
Ενεργοΰσα διαφορετικά.

Τό ζήτημα τον αφοπλισμού

Τό μεγαλύτερο Εμπόδιο τής επιτυχίας τοΰ σχεδίου τοΰ 
αφοπλισμού είταν τά γεγονός πώς οί λαοί γενικά δέν ύπε- 
λόγισαν τίς κυριώτερες δυσκολίες τοΰ προβλήματος. Πολ
λοί σκοποί Επιτυγχάνουν μέ βαθμιαία βήματα : παραδείγ
ματος χάρη ή διαδοχή τής απόλυτης μοναρχίας άπά τήν 
δημοκρατία. Έ δώ , δμως, έχουμε νά άντιμετωπίσουμε ενα 
σκοπό πού δέν μπορεΐ νά Ιπ ιτευχθεΐ βήμα πρός βήμα.

Έ φ ’ δσον παραμένει ή πιθανότητα τοΰ πολέμου, τά 
Ιθνη θά επιμένουν νά προπαρασκευάζονται. στρατιωτικά 
δσο καλύτερα μποροΰν, ώστε νά θριαμβεύσουν στόν έπό- 
μενο πόλεμο. “Ετσι, θάναι αδύνατο νά μήν Εκπαιδεύεται ή 
νεότητα σύμφωνα μέ τίς πολεμικές παραδόσεις καί νά μήν 
καλλιεργείται ό στενός Ιθνικός Εγωισμός μαζί μέ τό Εγκώ
μιο τοΰ πολεμικού πνεύματος, Εφ’ δσον c λαός πρέπει νά 
προπαρασκευάζεται γιά περιόδους πού άπαιτοΰν ενα τέτοιο 
πνεΰμα άπό τούς πολίτες. Τό νά Εξοπλίζεσαι £να Ιθνος ση
μαίνει νά διδάσκει καί νά προπαρασκευάζει τούς πολίτες 
του δχι γιά τήν εϊρήνη, άλλά γιά τόν πόλεμο. "Ετσ ι ο 
αφοπλισμός δέν πρέπει νά γίνει βήμα πρός βήμα. Ή  πρέ
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πει να έπιτελεσθεΓ μονομιάς, ή δέν πρέΐτει νά ΙπιτελεσθεΓ 
καθόλου.

ΓΙ[ επιτέλεση μιάς αλλαγής τόσο μακρύς πνοής στή ζωή 
τών έθνών προϋποθέτει μιά Ισχυρότατη ήθική προσπάθεια- 
καί Ενα τελειωτικό ξερρίζωμα μιας βαθύτατα ριζωμένης πα
ράδοσης. "Οποιος δέν είναι προετοιμασμένος νά έςαρτήσεε 
απόλυτα τήν μοίρα τής χώρας του σέ περίπτωση διένεξης 
άπό τις αποφάσεις ένός διεθνοΰς διαιτητικού δικαστηρίου, 
κα ί νά κάνει συνθήκη γ ι ’ αύτό τό σκοπό, δέν είναι από
λυτα αποφασισμένος νά άποφύγει τόν πόλεμο. Πρέπει νά- 
γίνουν δλα ή τίποτα.

Ε ίνα ι αναμφισβήτητο πώς οί προηγούμενες προσπάθειες 
έξασφάλισης τής ειρήνης άπέτυχαν Ιξ αίτιας τών σκόπι
μων καί μονομερών συμβιβασμών.

Μόνο ό αφοπλισμός καί ή ασφάλεια μποροΰν νά συν
δυαστούν. 'Η  μόνη Ιγγύηση τής ασφάλειας είναι νά άνα- 
λάβουν δλα τά έθνη τήν υποχρέωση νά έκτελοΰν τίς απο
φάσεις τής διεθνοΰς Ιξουσ'ας. "Ετσι, στεκόμαστε τζάντχ 
στήν αρχή τών μεθόδων. Τό άν θά βροΰμε τόν τρόπο τής 
είρήνης ή θά Ιξακολουθήσουμε τόν παληό δρόμο τής κ τ η 
νώδους βίας, πού τόσο ανάξιος είναι γιά τόν πολιτισμό μας, 
αύτό εςαρταται μόνο άπό μάς. Ά π ό  τή μιά μεριά μάς 
καλοΟν ή Ιλευθερία τοΰ άτόμου καί ή ασφάλεια τής κοι
νωνίας, καί άπό τήν άλλη μεριά μάς απειλεί ή Υποδού
λωση τοΰ άτόμου καί ή εκμηδένιση τοΰ πολιτισμοΰ μας. 
'Η  μοίρα μας θά είνα: τέτοια πού μάς αξίζει.

*Η  διάσκεψη τοϋ 1933  γιά τον άφοπλιομο

I
Μοΰ Ιπιτρέπετε ν5 αρχίσω μ 3 ενα άρθρο πολιτικής πί- 

στεως ; Α ρ χ ίζ ε ι £τσ ι: Τά Κράτος Ιγινε γιά τάν άνθρωπο*, 
καί δχι ό άνθρωπος γιά τά Κράτος. Καί απ ’ αύτήν τήν 
άποψη, ή Ιπιστήμη μοιάζει μέ τό Κράτος. Αύτά είναι λό
για πού Ιχουν ειπωθεί άπά παληά, καί πού Εκφράστηκαν
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άπό άνθρώπους πού θεωοοΰσαν τήν ανθρώπινη προσωπικό
τητα ώς τό υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό. Θά έπρεπε νά άπο- 
φύγω νά τά Επαναλάβω, δν δέν Υπήρχε κίνδυνος νά λ η 
σμονηθούν γιά πάντα, καί ιδιαίτερα σ’ αύτέ; τις μέρες τής 
δργανοκρατίας καί της μηχανοποίησης τών πάντων, θεωρώ 
ώς κύριο καθήκον τοϋ Κράτους νά προστατεύει τό άτομο- 
καί νά τοϋ δίνει τή δυνατότητα νά Εξελίσσεται σέ δημιουρ
γική προσωπικότητα.

Αύτό σημαίνει, πώς τό Κράτος πρέπει νά είναι υπηρέ
της μας, καί δχι Εμείς δοΰλοι του. Τό Κράτος παραβαί
νει αύτή τήν Εντολή όταν μάς υποχρεώνει διά τής βίας νά 
άναλάβουμε στρατιωτική καί πολεμική Υπηρεσία, καί 
άκόμα περισσότερο άφοΰ σκοπός καί αποτέλεσμα αύτης 
τής καταναγκαστικής υπηρεσίας είναι νά σκοτώνουμε άν
θρώπους πού ανήκουν σέ άλλες χώρες ή νά επεμβαίνουμε 
στήν Ελευθερία τής ανάπτυξής τους. Θυσίες μπορούμε νά 
προσφέρουμε στό Κράτος δταν αύτό θέλει νά προωθήσει 
τήν ανάπτυξη τών ατόμων. "Ολα αύτά μπορούσε νά είναι 
κοινοτοπίες γιά εναν ’ Αμερικανό, άλλά δχι καί γιά έναν 
Εύρωπαΐο. IV  αύτό μποροϋμε νά Ελπίζουμε πώς δ αγώνας 
Εναντίον τοϋ πολέμου θά βρεί μεγάλη Υποστήριξη αϊτό 
τούς Αμερικανούς.

Καί τώρα άς έρθουμε στή Διάσκεψη τοϋ ’ Αφοπλισμού. 
Θάπρεπε νά κλα ίμε, νά γελάμε ή νά Ελπίζουμε δταν τήν 
σκεφτόμαστε ; Φανταστείτε μιά πόλη πού νά κατοι- 
κείτα ι άπό Εγωιστές, ανέντιμους καί φιλόνικους πολίτες. 
cO διαρκής κίνδυνος τής ζωής Εκεί θεωρείται σοβαρό Εμπό- 
διο πού καθιστά αδύνατη κάθε υγιά Εξέλιξη. 'Ο δήμαρχος 
Επιθυμεί νά θεραπευθεί αύτή ή απαίσια κατάσταση τών 
πραγμάτων, άλλά δλοι του οί σύμβουλοι καί οί Υπόλοιποι 
κάτοικοι Επιμένουν νά συνεχίσουν νά έχουν τό στιλέττο 
στή ζώνη τους. 'Ύστερα άπό χρόνια προπαρασκευής, ό δή
μαρχος αποφασίζει νά συμβιβαστεί καί θέτει τό ζήτημα 
τοΰ πόσο μακρύ καί πόσο κοφτερό θά Επιτρέπεται νά ε ί
ναι τό στιλέττο πού θά μπορεί νά έχει δ καθένας Επάνω-
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του δταν θά βγαίνει έξω. "Οσο καιρό οί πονηροί πολίτες 
οέν έμποδιζόνταν νά μαχαιρώνουν άπό τούς νόμους, τά δι
καστήρια καί τήν αστυνομία, τά πράγματα προχωρούσαν, 
βέβαια, κατά τόν παληό τρόπο. Ά λ λ ά  ό καθορισμός τοΰ 
μάκρους καί τής αιχμηρότητας τοΰ Επιτρεπόμενου στιλέτ- 
του βοηθεϊ μόνο τούς ισχυρότερους καί τούς θορυβωδέστε· 
ρους, καί άφίνει τούς πιό αδύνατους στή διάθεσή τους. 
"Ολοι σας καταλαβαίνετε τό νόημα αύτής τής παραβολής. 
Ε ίνα ι αλήθεια πώς έχουμε μιά Κ .Τ .Ε . καί ένα Διαιτητικό 
Δικαστήριο. “Αλλά ή Κ .Τ .Ε .  δέν είναι πια παρά μιά λέ- 
σχη, καί τό Δικαστήριο δέν έχει τά μέσα νά Ιπιβάλλει τίς 
αποφάσεις του. Αύτά τά ιδρύματα δέν προστατεύουν τήν 
ασφάλεια μιάς χώρας δταν αύτή ύποστει έπίθεση. Ά ν  τό 
σκεφτεϊτε καλά αύτό, θά κρίνετε λιγότερο σκληρά τήν 
στάση τής Γαλλίας, πού άρνειται νά άφοπλισθεί χωρίς Εξ
ασφαλίσεις, άπ3 ο,τι συνήθως τήν κρίνετε.

"Αν οέν συμφωνήσουμε νά περιορίσουμε τήν κυριαρχία 
τοΰ κάθε Κράτους καί οέν άναλάβουμε τήν υποχρέωση νά 
συμμαχήσουμε Ιναντίον κάθε χώρας πού ανοιχτά ή κρυφά 
αντιδρά στις αποφάσεις τοΰ Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου, δέν 
θάχουμε ποτέ τίποτ3 άλλο άπό μιά κατάσταση παγκόσμιας 
άναρχίας καί τρομοκρατίας. Καμμιά δύναμη δέν μπορεΐ νά 
συμφιλιώσει τήν απεριόριστη ίσχύ μιάς αυτόνομης χώρας 
μέ τήν έςασφάλιση άπό τήν έπίθεση, Μήπως χρειάζονται 
καινούργιες καταστροφές γιά νά έξαναγκασθοΰν οί χβρες 
νά αποφασίσουν τήν ένίσχυση κάθε απόφασης τοΰ ανα
γνωρισμένου διεθνούς δικαστηρίου. CI1 πορεία τΦν γεγονό
των πολύ δύσκολα μάς δικαιώνει στό νά Ιλπίζουμε σέ 
κάτι καλύτερο γιά τό προσεχές μέλλον. Ά λ λ ά  δποιος Ιν- 
διαφέρεται γιά τόν πολιτισμό καί τήν δικαιοσύνη πρέπει νά 
προσπαθήσει μ 3 δλη του τή δύναμη νά πείσει τούς φίλους 
του γιά τήν ανάγκη νά άναλάβουν δλες οί χώρες αύτή τήν 
διεθνή Υποχρέωση.

Θά άντιτάξουν σ3 αύτήν τήν ιδέα, καί δχι έντελ&ς άδικα, 
πώς υπερεκτιμάει τήν άποτελεσματικότητα τής μηχανο
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κρατίας, καί δέν λασβάνει ύπΒ δψιν της τόν ψυχολογικό ή 
μάλλον, τόν ήθικό παράγοντα. Πολλοί άνθρωποι έηιμένουν 
πώς 6 πνευματικός αφοπλισμός πρέπει νά προηγηθεί τοΰ 
υλικοΰ αφοπλισμού. Λένε άκόμα, και είναι αλήθεια αύτό, 
πώς τό μεγαλύτερο έμπόδιο γιά τήν διεθνή διοργάνωση ε ί*  
ναι αύτό τό ταρατωδώς Υπέρμετρο πνεύμα τοΰ £θνικισμοΰ 
πού όνομάζεται καί μέ τό ωραίο άλλά κακομεταχειρισμένο 
δνομα τοΰ πατριωτισμού. Πριν άπό έκατονπενήντα χρόνια 
αύτό τό είδωλο ε ίχε άποκτήσει παντοΰ μιάν υπερφυσική 
κα! Ιξαιρετικά Επικίνδυνη δύναμη.

Γιά νά Εκτιμήσουμε αύτήν τήν άντίρρηση στήν πραγμα
τ ική  της αξία, πρέπει νά κατανοήσουμε πώς ύπάρχει μιά 
α μ ο ι β α ί α  σχέση άνάμεσα στήν Εξωτερική μηχανοκρα
τία καί στήν εσωτερική πνευματική κατάσταση. ’Ό χι 
μόνο ή μηχανοκρατία έξαρτιέται άπό πατροπαράδοτους 
τρόπους τοΰ αίσθάνεοθαι καί χρωστάει τήν αρχή της στήν 
Επιβίωσή τους, άλλά καί ή ύπάρχουσα μηχανοκρατία μέ 
τή σειρά της άσκεΐ ισχυρότατη Επίδραση στούς έθνικιστι» 
κούς τρόπους τοΰ αίσθάνεσθαι.

'Η  σημερινή άξιοθρήνητα μεγάλη ανάπτυξη τοΰ εθνι
κισμού παντοΰ συνδέεται, κατά "ή  γνώμη μου, μέ τό θε
σμό τής Υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ή, γιά νά 
μεταχειριστούμε λιγότερο προσβλητικό όνομα, μέ τούς 
Εθνικούς στρατούς. Μιά χώρα πού απαιτεί στρατιωτική 
θητεία άπό τούς κατοίκους της, είναι αναγκασμένη νά καλ
λιεργεί σ’ αύτούς ενα Εθνικιστικό πνεΰμα, πού ενισχύει τήν 
ψυχολογική βάση τής στρατιωτικής δύναμης. Μ5 αύτή τή 
θρησκεία κατόρθωσε νά Εξυψώσει τό δργανό της, τήν ωμή 
βία, στόν θαυμασμό τής νεότητας τδν σχολείων.

“Ε τσ ι, ή εισαγωγή τής Υποχρεωτικής θητείας είναι, 
κατά τή γνώμη μου, ή πρωταρχική αιτία τής ηθικής κα
τάπτωσης τής λευκής φυλής, πού απειλεί σοβαρά δχι μόνο 
τήν Επιβίωση τοΰ πολιτισμού μας, άλλά αύτήν καθ’ αύτήν 
τή  ζωή μας. Αύτή ή πορεία ξεκίνησε, μέ μεγάλες κοινω
νικές επαγγελίες, άπό τή Γα λλική  Επανάσταση, καί πριν
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άπό πολλά χρόνια παρέσυρε μέ τό ρεύμα της δλα τά άλλα 
Ιθνη.

’Έ τσ ι, έκεΐνοι πού έπιθυμοΰν νά ένθαρρύνουν την ανά
πτυξη ένός διεθνοΰς πνεύματος καί νά καταπολεμήσουν 
τόν σοοβινισμό πρέπει νά λάβουν θέση έναντίοντής υποχρεω
τ ικές  θητείας. Μήπως οΕ αύστηρές κυρώσεις πού έπιβάλ- 
,λονται σήμερα στούς συνειδητά άντιδρώντες στή στρατιω
τ ική  θητεία είναι λιγότερο αισχρές άπό εκείνες οπού Ικτί- 
θεντο οί μάρτυρες τής θρησκείας στις προηγούμενες γε
νεές ; Μπορείτε, δπως τό Σύμφωνο Κέλλογκ, νά κατα
δικάζετε τόν πόλεμο και ταυτόχρονα νά άφίνετε τό άτομο 
στή φιλόστοργη διάθεση τής πολεμικής μηχανής κάθε 
Χώρας;

'Άν, ^ν δψει τής Διάσκεψης γιά τόν αφοπλισμό, οέν θέ
λουμε νά περιοριστούμε στά τεχνικά δργανωτικά προβλή
ματα πού προκύπτουν άλλά νά συνδέσουμε τό ψυχολογικό 
πρόβλημα μέ τά πιό άμεσα παιδαγωγικά Ιλατήριά του, 
πρέπει νά προσπαθήσουμε νά έπινοήσουμε μέσα στις διε» 
θνιστικές γραμμές κάποιο νομικό τρόπο πού νά βοηθεΐ τό 
άτ,ομο στό νά άρνηθεί νά υπηρετήσει στό στρατό. Έ νας 
τέτοιος διακανονισμός θά δημιουργοΟσ,ΐ αναμφίβολα μεγάλο 
ήθικό άποτέλεσμα.

Νά ποιά είναι μέ λίγα λόγια ή πρότασή μου I ΟΕ απλές 
συμφωνίες στό νά περιοριστούν οΕ έξοπλισμοί δέν προσφέ
ρουν κανενός είδους Ιξασφάλιση. Πρέπει ή αναγκαστική 
διαιτησία νά υποστηρίζεται άπό μιάν έκτελεστική δύναμη, 
πού νά Ιγγυώνται γ ι? αύτήν δλες οΕ συμμετέχουσες χώ
ρες, καί πού νά είναι έτοιμη νά δράσει Ιναντίον τοϋ τα- 
ραξία τής ειρήνης μέ οικονομικές καί στρατιωτικές κυρώ
σεις. £Η καταναγκαστική θητεία, ώς οχυρό του νοσηροΰ 
έθνικισμοΰ, πρέπει νά καταπολεμηθεί, καί τά πιό σημαν
τικά άπΛ δλα, οΕ ενσυνείδητοι άντιδρώντες πρέπει νά προ
στατεύονται σέ διεθνή βάση.

Τελ ικά, θάθελα νά έπιστήσω τήν προσοχή σας σ5 ενα 
βιβλίο, τό Κ α ί  α ύ ρ ι ο  Π ό λ ε μ ο ς ,  του L u d w ig  B atter,
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πού μιλάει γιά τό σημερινό αδιέξοδο μ *  πραγματικά δξύ 
καί Απροκατάληπτο τρόπο, καί μέ μεγάλη ψυχολογική 
γνώση.

I I
Τά αγαθά πού μας εδωσε τό Ιφευρετικό μυαλό του αν

θρώπου στά τελευταία έκατό χρόνια, θά μπορούσαν νά κά
νουν τήν ανθρώπινη ζωή εύτυχισμένη καί ξέγνοιαστη άν 
ή διοργάνωση τής κοινωνίας μπορούσε νά διατηρήσει τήν 
είρήνη μέ τήν τεχνική πρόοδο. Μέ τήν κατάσταση δπως 
είναι αύτή τή στιγμή, οί δύσκολοαπόχτητες πρόοδοι είναι 
στά χέρια τής γενεάς μας, σάν ενα ξυράφι στά χέρια ένός 
μωροΰ παιδιού. Αύτή ή κατοχή τών θαυμασίων μέσων πα
ραγωγής, έπέφερε εγνοιες καί πείνα αντί γιά τήν Ιλευθερία.

Τά άποτελέσματα τής τεχνικής προόδου είναι περισσό
τερο έλέθρια δταν προσφέρουν μέσα γιά τήν καταστροφή 
τής ανθρώπινης ζωής, καί τών δυσκολοαπόκτητων καρπών 
του μόχθου, δπως τήν είδαμε Ιμείς τής παληάς γενεάς, 
μέ τή φρίκη τοϋ Μεγάλου ΙΙολέμου. Ά κόμα  τρομερώτερη 
και άπό τήν καταστροφή είναι, κατά τή γνώμη μου, ή 
ταπεινωτική δουλεία δτιοο βυθίζει ό πόλεμος τό άτομο. 
Δέν είναι τρομερό νά Εξαναγκάζεται ό άνθρωπος άπό τήν 
κπνωνία νί; κάνει π ρ ά μ α τα  πού θεωρούνται άπό δλους 
σάν φρικτά έγκλήματα; Λίγοι είναι έκείνοι πού Ιχουν τό 
ήθικό μεγαλείο νά άντισταθοϋν. Αυτούς τούς θεωρώ ώς τούς 
μεγάλους ήρωες τοϋ Μεγάλου Πολέμου.

Μόνο μιά Ιλπίοα ύπάρχει. Πιστεύω πώς οί υπεύθυνοι 
ήγέτες τών έθνών, έπιθυμοϋν, τουλάχιστον, έντιμα νά κα- 
ταργηθεί <5 πόλεμος. Ή αντίσταση σ5 αύτό τό ούσιώδες 
βήμα πρός τά έμπρός προέρχεται άπό τίς ατυχείς έκείνες 
έθνικές παραδόσεις πού μεταδίδονται σάν καμμιά κληρονο
μ ική άρρώστεια άπό γενεά σέ γενεά, μέ τή βοήθεια τοϋ έκ- 
παιδευτικοϋ συστήματος. Γ0  κυριώτερος φορέας αύτής τής 
παράδοσης είναι ή στρατιωτική εκπαίδευση καί ή έξύ* 
μνησή τη<:, καί δμοια, αύτό τό μέρος τοϋ τύπου πού έλέγ- 
χεται άπό τή μεγάλη βιομηχανία καί τούς στρατιωτικούς.
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Έ τ σ ι,  χωρίς αφοπλισμό δέν μπορεΐ νά Υπάρξει διαρκής ε ί- 
ρήνη. Αντίστροφα, ή συνέχιση τών στρατιωτικών προπα- 
ρασκευών, στήν κλίμακα πού γίνονται σήμερα, θά οδηγή
σει αναπόφευκτα σέ καινούργιες καταστροφές.

Νά γ ιατί ή Συνδιάσκεψη γιά τόν αφοπλισμό θά άποφα- 
σίσει γιά τήν μοίρα αύτης τής γενεάς καί τής έπομένης. 
"Οταν σκεφτεϊ κανένας πόσο αξιοθρήνητα, στό σύνολό τους, 
είταν τά άποτελέσματα τών προηγουμένων διασκέψεων, 
φαίνεται καθαρά πώς δλοι οί νοήμονες καί ευσυνείδητοι 
άνθρωποι έχουν καθήκον νά κάνουν δ,τι τούς είναι δυνα- 
τόν γιά νά διαφωτίσουν τήν κοινή γνώμη σχετικά μέ τήν 
Συνδιάσκεψη τοϋ 1932. Μόνο &ν οί πολιτικοί έχουν πίσω 
τους τήν θέληση γιά ειρήνη μιάς αποφασιστικής πλειοψη- 
φίας στις χώρες τους, τότε μόνο μποροΰν νά επιτύχουν τόν 
μεγάλο σκοπό τους, καί δ καθένας άπό μάς είναι ύπεύ- 
νος γιά τή διαμόρφωση αυτής τής κοινής γνώμης.

Θ^πρεπε νά είμαστε βέβαιοι πώς ή Συνδιάσκεψη θάναι 
καταδικασμένη, δν οί αντιπρόσωποι έρθουν o's αύτήν μέ 
Ετοιμες όοηγίες, πού θά θεωρούσαν ζήτημα γοήτρου νά τίς 
φέρουν μέ έπιτυχία σέ πέρας. Αύτό φαίνεται πώς εχει γ ε
νικά πραγματοποιηθεί. Γ ια τ ί έφρόντισαν νά προετοιμάσουν 
τό έδαφος γιά τή Διάσκεψη οιοργανώνοντας συναντήσεις 
πού έγινόνταν ολοένα καί συχνότερες τόν τελευταίο καιρό, 
άνάμεσα στούς πολιτικούς δύο χωρών, δπου συνεζητεΐτο τό 
πρόβλημα τοΰ άφοπλισμοϋ. Αύτό τό βλέπω σάν εναν πολύ 
εύχάριστο οΕωνό, γιατί δυό άνθρωποι ή ομάδες άνθρώπων 
μποροΰν συνήθως νά συζητήσουν τά πράγματα πολύ λογί- 
κώτερα, έντιμότερα, καί μέ λιγότερη έμπάθεια δταν οέν 
ύπάρχει τρίτος παρών, οπότε θά νόμιζαν πώς θάπρεπε νά 
προσέχουν περισσότερο σέ δ,τι θά έλεγαν. Μόνο άν γίνουν 
τέτοιου είδους προπαρασκευές γιά τήν Συνδιάσκδψη, οπότε 
δέν θά υπάρχει φόβος νά βρεθούμε πρό Ικπλήξεων, κα? 
όπότε θά έχει δημιουργηθε! μιά ατμόσφαιρα Εμπιστοσύνης 
καί καλής θέλησης, τότε μόνο θά μπορούμε νά έλπίζουμε 
σέ κάποιαν εύτυχή διέξοδο.
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I V  αύτά τά μεγάλα θέματα, ή έπιτυχία δέν έξαρτιέται 
άπό τήν εύφυ'ία, και άκόμα λιγώτερο άπά τήν έπιδιξιό- 
τητα, άλλά άπό τάν Ιντιμο τρόπο τής διαχείρισης τοΰ ζη
τήματος καί άπό τήν αμοιβαία έμπιστοσύνη. Τό ήθικό 
στοιχείο δέν μπορεΐ ν* άντικατασταθεί, δόξα τφ θ ε ψ ,  άπό 
τή λογική. Ά κ ό μ α , ό άτομικάς παρατηρητής δέν έχει καθή
κον νά περιορίζεται μόνο στά ya περιμένει καί νά Επικρί
νει. Πρέπει νά υπηρερεΐ τήν ύπόθεση μέ δλα τά μέσα πού 
τοΰ είναι δυνατόν νά διαθέσει. Ή  μοίρα τοΰ κόσμου θά 
είναι αύχή πού άξίζει σχόν κόσμο.

"Η "Αμερική και ή συνδιάσκεψη τής εϊρήνης

ΟΕ σημερινοί Αμερικανοί είναι άπορροφημένοι όλότελα 
άπό τήν έγνοια γιά τίς οικονομικές συνθήκες τής χώρας 
τους. Οί προσπάθειες τών Υπεύθυνον ήγετών τους κατευ- 
θύνονται πρωταρχικά στά νά άντιμετωπίσουν τήν σοβαρή 
έκταση τής ανεργίας στόν τόπο τους.Έ τσ ι τό αίσθημά τους 
δτι πρέπει νά άναμιχθοΰν στις τΰχες τοΰ ύπόλοιπου κό
σμου, καί ιδιαίτερα τής μητέρας χώρας, τής Εύρώπης, ε ί 
ναι πολύ λιγότερο Ιντονο άπά δτι είταν σέ όμαλές έποχές.

Ά λ λ ά  τό Ιλεύθερο παιχνίδι τών οικονομικών δυνάμεων 
δέν θά υπερπηδήσει αυτές τίς δυσκολίες. Χρειάζονται δια- 
κανονιστικά μέτρα άπό μέρους τής κοινότητας γιά νά Επι
φέρουν έναν σοβαρό καταμερισμό Ιργασίας καί μιά κατα
νομή των αγαθών άνάμεσα στούς άνθρώπους. Χωρίς αύτά, 
οί λαοί καί τών πλουσιωτέρων άκόμα χωρών θά άσφυ- 
κτιοΰν. Τό γεγονός είναι πώς έφ5 δσον τό ποσόν έργασίας 
πού χρειάζεται γιά νά έκπληρωθοΰν οΕ ανάγκες τοΰ κάθε 
ανθρώπου Ιχει περιοριστεί μέ τήν βελτίωση τών τεχνικών 
μεθόδων, δ Ελεύθερος άνταγωνισμός τών οικονομικών δυνά
μεων δέν προσφέρει πιά τήν κατάσταση έκείνη δπου θά 
μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί ή διαθέσιμη έργασία. Ε ίναι 
έπιτακτική άνάγκη νά γίνει μιά λογική ρύθμιση καί μιά 
δργάνωση τής κοινωνίας τέτοια, ώστε δλοι νά μποροΰν νά
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ώφέλοΰνται άπό τά άποτελέσματα τής τεχνικής προ
όδου.

Ά ν  δέν μπορεΐ νά διασαφηνιστεί ή οικονομική κατά
σταση χωρ'.ς συστηματική ρύθμιση, πόσο περισσότερο αναγ
καία θά πρέπει νά είναι μιά τέτοια ρύθμιση γιά τήν λύση 
τών προβλημάτων τ ή ;  διεθνούς πολιτικής. Α ρκετο ί άνθρω
ποι κλείνουν άκόμα πρός τήν αντίληψη πώς οί πράξεις βίας 
στή διάρκεια τοΰ πολέμου ο κάνουν περισσότερο καλό παρά 
κακό στήν ανθρωπότητα ώς μέθοδοι λύσης τών διεθνών 
προβλημάτων. Ά λ λ ά  οέν είναι αρκετά λογικοί ώστε νά 
κάνουν έντονες προσπάθειες έν όνόματι τών μέτρων πού 
μποροΰν νά άποτρέψουν τόν πόλεμο, αύτό τό άγριο καί 
άνάςιο κατάλοιπο τής βάρβαρης Ιποχής. Ά π α ιτε ΐτα ι κά- 
ποια ένταση σκέψης γιά νά δούμε καθαρά τήν διέξοδο καί 
κάποιο θάρρος γιά νά Υπηρετήσουμε αποφασιστικά καί 
Αποτελεσματικά αύτά τό μεγάλο σκοπό,

"Οποιος έπιθυμεί άληθινά νά καταργηθεΐ ο πόλεμος πρέ
πει νά δηλώσει καθαρά, πώς δέχεται νά παραιτηθεί ή χώρα 
του άπό ένα μέρος τής κυριαρχίας της πρός χάριν τών δι
εθνών θεσμών πρέπει νά είναι έτοιμος νά παραδεχτεί πώς 
ή χώρα του είναι δυνατόν, σέ περίπτωση διένεξης, νά δι« 
καστεί άπό τό διεθνές δικαστήριο. Πρέπει μέ τόν πιό από
λυτο τρόπο νά ύποστεί έξ ολοκλήρου τόν αφοπλισμό, πού 
σήμερα άντιμετωπίζεται στήν άτυχη Συνθήκη τών Βερ
σαλλιών. ‘Ά ν  δέν καταργηθεΐ ή μιλιταριστική καί έπιθε- 
τικά πατριωτική έκπαίδευση, τότε δέν μπορούμε νά Ιλ π ί-  
ζουμε σέ καμμιά πρόοδο.

Κανένα γεγονός στά τελευταία χρόνια δέν έχει πέσει σέ 
τόση δυσμένεια στις πολιτισμένες χώρες τοΰ κόσμου, δσο ή 
άποτυχία δλων τών Διασκέψεων γιά τόν άφοπλισμό· γ ιατί 
αύτή ή άποτυχία δέν δφείλεται μόνο στις ραδιουργίες τών 
φιλοοόξων κα! άσυνείδητων πολιτικών, άλλά καί στήν αδια
φορία καί τήν μαλθακότητα τοΰ κοινοΰ σέ ολες τις χώρες. 
Ά ν  δέν άλλάξει αύτό, θά καταστραφοΰν δλα τά πραγμα
τικά άξια Επιτεύγματα τών προκατόχων μας.
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Πιστεύω πώς τό ’Αμερικανικό §θνος εχει μόνο ατελή Επί
γνωση τής εύθύνης πού τό βαρύνει σ’ αύτό τό θέμα. ’Αναμ
φίβολα, οί ’Αμερικανοί σκέφτονται ώς έξής: «""Ας ριχχεΐ ή 
Εύρώπη στούς σκύλους άφου καχαστρέφεται άπό τίς διενέξεις 
καί τίς αδυναμίες τών κατοίκων της. Ό  καλός σπόρος τοΰ 
Ούΐλσων μας δέν μπόρεσε νά καρποφορήση στήν άγονη Εύρω- 
παϊκή γή. ’Εμείς  είμασχε γεροί καί υγιείς καί δέν πρόκει- 
χαι νά Ενοχληθούμε αναμιγνυόμενοι σχίς υποθέσεις χών άλλων».

Μιά τέτοια στάση είναι βμως πολύ κοντόθωρη. Ή  ’Α με
ρική εχει καί αύτή κάποια εύθύνη γιά τίς δυσκολίες τής Εύ
ρώπης. Μέ τήν ανελέητη πίεση τών άπαιτήσεών χης Επιχά- 
χυνε τήν οικονομική καί μαζί χήν ήθική καχάρρευση χής Εύ
ρώπης. Βοήθησε σχό νά Εκχερσωθεί ή Εύρώπη, καί έτσι φέ
ρει χό βάρος τής εύθύνης γιά τήν κατάπτωση τής πολιτικής 
Εντιμότητας καί τήν ανάπτυξη Εκείνου χοΟ πνεύματος τής Εκ
δίκησης πού τρέφεχαι άπό τήν άπογοήχευση. Αύχό χό πνεύμα 
δέν θά σχαμαχήσει μπρός σχίς πύλες τής ’Αμερικής —  ή μάλ
λον δέν σταμάτησε. Ά ς  κυτχάζουμε γύρω μας, κ ι’ άς κυχ- 
χάζουμε μπροσχά μας.

Ή  αλήθεια είναι μέ λίγα λόγια ή έξής: Ή  Διάσκεψη γιά 
χόν ’ Αφοπλισμό, Ιρχεχαι σάν μιά τελευχαία εύκαιρία, σέ σάς 
£πως καί σέ μάς, γιά νά σωθεί δ,χι καλύχερο δημιούργησε ή 
πολιχισμένη άνθρωπόχηχα. Καί άπδ σάς έξαρχάται, άπό σάς 
πού εισαστε οί ισχυρότεροι καί σχετικά βαθύχεροι ανάμεσα 
μας, νά άναζωπυρωθοΰν χά αισθήματα καί οί Ελπίδες δλων μας.

Ενεργός πασιφισμός

θεωρώ χόν εαυχό μου εύτυχή πού παρίσχαμαι σχήν με
γάλη επίδειξη χής ειρήνης πού οργάνωσε ό Φλαμανδικός λαός. 
Σέ δλους δσους αφορά αύχό, αισθάνομαι χήν ύποχρέωση νά 
φωνάξω, έν ονόμαχι χών καλοπροαίρεχων άνθρώπων, καί μέ 
μιά φρονχίοα γιά χό μέλλον : «Αύτή τή στιγμή πού χά μά
τια είναι άνοιχχά καί οί συνειδήσεις ξύπνιες, νοιώθουμε χούς 
έαυχούς μας Ενωμένους μαζί σας μέ χούς βαθύχερους δεσμούς».
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Δέν πρέπει νά κρύψουμε άπό τούς έαυτούς μας πώς ή βελ
τίωση αυτής τής καταθλιπτικής κατάστασης άπαιτεΐ αναπό
τρεπτα σκληρούς άγώνες. Γιατί οί λίγοι έκεΐνοι πού είναι άπο- 
φασισμένοι νά κάνουν κάτι είναι μηδαμινοί μπρδς στό πλή
θος τών αναποφάσιστων καί τών παραστρατημένων. Καί έκεΐ- 
νοι πού έχουν συμφέρον νά διατηρήσουν τάν μηχανισμό τοΰ 
πολέμου είναι πολύ ισχυροί, καί δέν σταματούν μπρός σέ τ ί
ποτα προκειμένου νά δχουν ώς βοηθό τήν κοινή γνώμη στούς 
δολοφονικούς τους σκοπούς.

Φαινόταν πώς οί ιθύνοντες σήμερα πολιτικοί προσπαθούσαν 
πραγματικά νά έξασφαλίσουν τήν διαρκή εϋρήνη. Ά λλά  ή  
άδιάκοπη συσσώρευση πολεμοφοδίων δείχνει πάρα πολύ κα
θαρά πώς είναι ανίκανοι νά αντιμετωπίσουν τίς έχθρικές δυ
νάμεις πού προπαρασκευάζουν τόν πόλεμο. Κατά τή γνώμη 
μου ή απολύτρωση μπορεΐ νά ρθεΐ μόνο άπό τούς ίδιους τούς 
λαούς. Ά ν  θέλουν νά άποφ·ύγουν τήν ταπεινωτική υποδού
λωση τής στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει νά διαδηλώσουν απο
φασιστικά τήν θέλησή τους γιά ολοκληρωτικά αφοπλισμό.

"Οσο θά υπάρχουν τά στρατεύματα, μιά όποιαδήποτε διέ
νεξη θά μπορεΐ νά δδηγεΐ σέ πόλεμο. Ό  πασιφισμός πού δέν 
προσπαθεί δυναμικά νά φυλάξει τά εθνη άπό τό νά έξοπλί- 
ζονται είναι καί θά παραμένει αναγκαστικά ανίσχυρος.

Μακάρι νά ξυπνήσει ή συνείδηση καί ή λογική τών λαών, 
γιά νά μπορέσουμε νά φθάσουμε σ’ δνα νέο στάδιο τής ζωής 
τών έθνών, δπου οί άνθρωποι θά βλέπουν τάν πόλεμο σάν μιά 
άκατανόητη παραφροσύνη τών προγόνων τους.

Γράμμα  σ* ?να φίλο της ειρήνης

Έφθασε ώς τ 5 αυτιά μου πώς μέ τή μεγαλωσύνη τής 
καρδιας σας έπιτελεΐτε αθόρυβα ένα λαμπρό Ιργο, πού Υπο
κινείται άπό τή μέριμνα γιά τήν άνθρωπότητα καί τή μοίρα 
της. Λίγοι είναι έκεΐνοι πού βλέπουν μέ τά δικά τους μάτια 
καί νοιώθουν μέ τή δική τους τήν καρδιά. Ά λλά ή δύναμή 
τους θά είναι έκεινο πού θά άποφασίσει γιά τό άν ή άνθρω-
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πότητα θά ξαναπέσει σ’ αύτήν τήν ανέλπιστη κατάσταση πού 
θεωρείται σήμερα Εδανική άπό μιά τυφλή πλειοψηφία.

*Ω I νά μπορούσαν νά έβλεπαν τά έθνη, πριν νάναι πολύ 
άργά, πόση αυτοπεποίθηση θυσιάστηκε γιά νά άποφευχθεϊ δ 
άγώνας δλων έναντίον δλων. Ή  δύναμη τής συνείδησης καί 
τό διεθνιστικό πνεύμα άπεδείχθησαν ανεπαρκή.. Τώρα πιά 
αύτά έχουν γίνει άδύναμα σέ σημείο πού νά έπιτρέπεται νά 
γίνονται διαπραγματεύσεις μέ τούς χειρότερους έχθρούς τοϋ 
πολιτισμοΰ. Γιατί υπάρχει ένα είδος συμφιλίωσης πού είναι 
έγκλημα κατά τοϋ άνθρωπισμοϋ, καί πού περνάει γιά πολι
τική σοφία.

Δέν μποροΰμε νά απελπιζόμαστε γιά τήν ανθρωπιά άφοϋ 
είμαστε καί μεΐς ανθρώπινα όντα. Καί είναι παρήγορο τά 
■δτι Υπάρχουν άκόμα άνθρωποι σάν καί σας, πού ξαίρουμε 
δλοι μας πώς είναι ζωντανοί καί άπτόητοι.

°Ένα άλλο γράμμα

’Αγαπητέ φίλε καί πνευματικέ αδελφέ
Γιά νά είμαι απόλυτα ειλικρινής, μιά δήλωση σάν αύτή 

πού έχω έμπρός μου σέ μιά χώρα πού υποκύπτει στήν έπι- 
στράτευση σέ καιρό εΕρήνης, μοϋ φαίνεται ανάξια. Γιά κείνο 
πού πρέπει νά αγωνιστείτε είναι ή άπελευθέρωση άπό τήν 
καθολική στρατιωτική Υπηρεσία. Είναι άλήθεια πώς ή Γαλ
λία πλήρωσε άκριβά τή νίκη τοΰ 1918· γιατί αύτή ή νίκη 
είταν ευρύτατα υπεύθυνη γιά τά δτι τήν έρριξε στήν πιό τα
πεινωτική Υποδούλωση. Φροντίστε νά αγωνίζεστε άδιάκ°πα 
σ’ αύτόν τόν άγώνα. ’'Εχετε έναν μεγάλο σύμμαχο στό πρό
σωπο τών Γερμανών άντιορώντων καί αγωνιστών. ""Αν ή Γαλ
λία κλίνει πρός τήν καθολική στρατολογία, θά είναι άδύνα- 
τον νά έμποδιστει ή εισαγωγή της καί στή Γερμανία. Γιατί, 
τό αίτημα τών Γερμανών γιά τήν Εσότητα τών δικαιωμά
των, θά έπιτύχει τελικά- καί τότε θά είναι δυό Γερμανοί 
-στρατιωτικοί δοΰλοι γιά κάθε Γάλλο, κ ι’ αύτό βέβαια δέν θά 
είναι πρός τό συμφέρον τής Γαλλίας.
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Μόνο άν κατορθώσουμε νά καταργηθεΐ δλότελα ή Υποχρεω
τική στρατιωτική θητεία, θά είναι δυνατόν νά οιαπαιδαγω- 
γηθεΐ ή νεότητα μέ τό πνεΰμα της συμφιλίωσης, τής χαράς 
τής ζωής καί τής αγάπης πρός δλα τά ζωντανά πλάσματα.

Πιστεύω πώς άν 50 .000  άντρες άρνηθοΰν ταυτόχρονα καί 
συνειδητά νά υπηρετήσουν στό στρατό, ή άρνησή τους θά 
είναι ακατανίκητη. Σ ’ αύτό τό σημείο τό άτομο μόνο του 
δέν μπορεΐ νά κάνει μεγάλα πράγματα, οΰτε μποροΰμε νά 
εύχόμαστε νά καταστραφοΰν οί καλύτεροι άπά μ£ς άπό τήν 
μηχανοκρατία πού πίσω της στέκονται οί τρεις μεγάλες δυ
νάμεις : ή ηλιθιότητα, δ φόβος καί ή απληστία.

Τρίτο γράμμα

’Αγαπητέ κύριε 
Τό θέμα πού θίγετε στά γράμμα σας είναι σημαντικώτατο. 

‘ Η πολεμική βιομηχανία είναι, δπως λέτε, Ενας άπά τούς 
μεγαλύτερους κινδύνους πού περιστοιχίζουν τήν ανθρωπό
τητα. Είναι ή κακιά δύναμη πού κρύβεται πίσω άπό τάν 
έθνικισμό, καί πού άναρριχαται παντοΰ. . .

νΙσως κάτι νά κερδηθεΐ μέ τήν έθνικοποίηση. Ά λλά  ε ί
ναι πάρα πολύ δύσκολο νά καθοριστεί τό ποιές βιομηχανίες 
θάπρεπε νά συμπεριληφθοΰν. Μήπως ή βιομηχανία άεροπλά- 
νων; καί ποιές μεταλλουργικές καί χημικές βιομηχανίες;

"Οσον άφορα τις βιομηχανίες τών πολεμοφοδίων καί τήν 
έξαγωγή όλικοΰ πολέμου, ή Κοινωνία τών ’Εθνών βασανί
στηκε χρόνια δλόκληρα γιά νά έξασφαλίσει τόν έλεγχο αύτοΰ 
τοΰ φρικτοΰ εμπορίου— καί δλοι μας ξαίρουμε πόσο λίγο πέ
τυχε. Πέρυσι ρώτησα Εναν γνωστά Αμερικανό διπλωμάτη 
γιατί δέν έξαναγκάστηκε μέ τά μποϋκοτάζ ή Ιαπωνία νά 
σταματήσει τήν πολιτική τής βίας. «Έ χο υ μ ε  πολλά έμπο- 
ρικά συμφέροντα», μοΰ άπάντησε. Πώς μπορεΐ κανείς νά 
βοηθήσει άνθρώπους πού ίκανοποιοΰνται μέ μιά τέτοια δια
πίστωση ;

Πιστεύετε πώς Ενας λόγος μου θά είταν άρκετάς γιά νά
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έπιτευχθεΐ τίποτα σ’ αύτή τή σφαίρα; Τ ί ψευδαίσθηση ! OS 
άνθρωποι μέ “κολακεύουν έφ’ δσον δέν παρεμβαίνω στό δρόμο 
τους. Ά λ λ ά  άν κατευθύνω τις προσπάθειες μου πρός σκοπούς 
πού δέν τούς αρέσουν, αμέσως χρησιμοποιούν τήν συκοφαν
τία γιά νά ύπερασπίσουν τά συμφέροντα τους. Καί οί θεα
τές, οί θρασύδειλοι, τρέχουν οί περισσότεροι νά κρυφτούν! 
Δοκιμάσατε ποτέ τό πολιτικό σθένος τών συμπατριωτών σας; 
*Η σιωπηρά αποδεκτή φράση είνα ι: « Ά ς  τον μόνο του καί 
μήν μιλάς γ ι’ αύτόν». Μπορείτε νά εΐσαστε βέβαιος πώς έγώ 
θά κάνω τό κάθε τι πού μπορώ στή γραμμή πού μοϋ ύποδεί- 
ξατ?, άλλά τίποτα δέν μπορεΐ νά επιτευχθεί τόσο άμεσα, 
δπως νομίζετε.

Γυναίκες καί πόλεμος

Κατά τή γνώμη μου ο£ φιλοπάτριδες γυναίκες θάπρεπε στόν 
έπόμενο πόλεμο νά σταλούν στό μέτωπο αντί γιά τούς άν
τρες. Αύτό θάταν επιτέλους μιά καινοτομία σ’ αύτή τή θλιμ
μένη καί άπειρα συγκεχυμένη σφαίρα, καί στό κάτω-κάτω 
τής γραφής, γιατί νά μή βρίσκουν τά τόσο ήρωϊκά αισθή
ματα τοΰ ωραίου φύλου, μιά γραφικώτερη διέξοδο άπό τίς 
έπιθέσεις εναντίον ένός ανυπεράσπιστου πολίτη ;

Σκέψ εις  γιά την οικονομική κρίση

Ά ν  ύπάρχει κάτι πού μπορεΐ νά δώσει σ5 2ναν ιδιώτη, 
στόν τομέα τής οικονομικής κρίσης, τό θάρρος νά έκφράσει 
τή γνώμη του σχετικά μέ τή λύση τών σημερινών άνησυχα- 
στικών οικονομικών αύτό είναι δπωσδήποτε ή απελπιστική 
σύγχυση τών γνωμών μεταξύ τών έμπειρογνωμόνων. Αύτό 
πού έχιο νά πώ δέν είναι τίποτα τό καινούργιο, καί δέν εχει 
τήν απαίτηση νά είναι τίποτα περισσότερο άπό τή γνώμη 
ένός ανεξάρτητου καί τίμιου ανθρώπου πού, απαλλαγμένος 
άπό ταξικές ή εθνικιστικές προκαταλήψεις, δέν επιθυμεί τί- 
ποτ’ άλλο άπό τό καλό τής άνθρωπότητας καί τήν δσο τό
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δυνατόν άρμονικώτερη μορφή της άνθρώπινης ζω?)ς. Ά.ν 
αυτά τά γράφω σάν νά Ιχω σαφή γνώμη σχετικά μέ δρι- 
σμένα πράγματα καί σάν νά είμαι σίγουρος γ ι’ αύτά πού 
λέω, αύτό γίνεται γιά τήν εύκολία τοϋ τρόπου της έκφρασης· 
δέν προέρχεται λοιπόν άπό μιάν άπεριόριστη αυτοπεποίθηση 
ή άπό τήν πίστη γιά τό άλάθητο τής κάπως απλοϊκής πνευ
ματικής αντίληψης τών προβλημάτων πού συνήθως είναι έξαι- 
ρετικά πολύπλοκα.

Κατά τή γνώμη μου, αύτή ή κρίση διαφέρει κατά τό χα
ρακτήρα της άπό τίς προηγούμενες κρίσεις, στό δτι βασίζεται 
σέ έντελώς καινούργιες συνθήκες, πού δφείλονται στήν ταχεία 
πρόοδο τών μέσων παραγωγής. Μόνο £να τμήμα της δυνατό
τητας της άνθρώπινης έργασίας χρειάζεται γιά τήν παραγωγή 
τοϋ συνολικοϋ ποσοΰ τών καταναλώσιμων άγαθών πού είναι 
αναγκαία γιά τή ζωή. Κάτω άπό £να έντελώς έλεύθερο οι
κονομικό σύστημα αύτό τό γεγονός καταλήγει άναγκαστικά 
στήν αεργία. Γιά λόγους πού δέν προτίθεμαι νά άναλύσω έδώ, 
ή πλειονότητα τών άνθρώπων είναι υποχρεωμένη νά έργάζε- 
ται γιά £να μίνιμουμ αμοιβής πού μπορεΐ νά τούς διατηρήσει 
στή ζωή. "’Ά ν  δυό έργοστάσια παράγουν τά ίδια είδη άγα- 
θών, ή ίσότιμα είδη, έκεινο πού θά κατορθιοσει νά χρησι
μοποιήσει λιγότερους έργάτους— π. χ. βάζοντας τόν κάθε έρ- 
γάτη νά έργάζεται τόσο πολύ καί τόσο σκληρά δσο θά τοΰ 
έπέτρεπε ή ανθρώπινη φύση του, θά παρήγαγε φθηνότερα τά 
είδη του. Ά π 5 αύτό συμπεραίνεται πώς, μέ τις σημερινές 
μεθόδους παραγωγής, δέν μπορεΐ νά χρησιμοποιηθεί παρά 
μόνο ένα μέρος της προσφερόμενης έργασίας. Καί άφοΰ άπ’ 
αύτό τό τμτ}μα άπαιτοΰνται παράλογες θυσίες, τό υπόλοιπο 
άποκλείεται αύτομάτως άπό τήν παραγωγή. Έ τσ ι,  υπάρχει 
πτώση τών πληρωμών καί κατά συνέπειαν τών άπολαυών. 
ΟΣ έπιχειρήσεις κατασυντρίβονται, καί αύτό αύξάνει τήν αερ
γία καί έλαττώνει τήν πίστη στή βιομηχανία καί τήν συμμε
τοχή τοΰ κοινοΰ σ’ αύτές τίς ένδιάμεσες Τράπεζες. Τελικά 
οί Τράπεζες, μέ τήν ξάφνική άνάληψη τών καταθέσεων 
χρεωκοποΰν, καί έτσι οΕ βιομηχανίες άκινητοϋν έντελώς.
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'Η κρίση αποδόθηκε άκόμα καί σέ άλλα αίτια, πού θά 
δούμε παρακάτω.

1. Υπερπαραγωγή. Έδώ πρέπει νά ξεχωρίσουμε δυό 
πράγματα: τήν πραγματική Υπερπαραγωγή καί τήν φαινο
μενική Υπερπαραγωγή. Μέ πραγματική υπερπαραγωγή έν- 
νοώ μιά παραγωγή πού υπερβαίνει τή ζήτηση. Αύτό μπο- 
ρει ίσως νά ίσχύει πρός τό παρόν γιά τά αυτοκίνητα καί 
τά τροχοφόοα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άν καί είναι άμ- 
φίβολο. Μέ «υπερπαραγωγή» έννοοϋν συνήθως μιά κατά
σταση πραγμάτων δπου ή παραγωγή ένός έμπορεύματος είναι 
άνώτερη άπ5 τήν ποσότητα δπου μπορει, μέ τίς ύπάρχουσες 
συνθήκες, νά πουληθεί, μ* δλη τήν έλλειψη τών καταναλώσι
μων άγαθών άνάμεσα στούς καταναλωτές. Αύτή τήν κατά
σταση όνομάζω φαινομενική υπερπαραγωγή. Σ ’ αύτήν τήν 
περίπτωση δέν Υπάρχει έλλειψη ζήτησης, άλλά αγοραστικής 
δύναμης τών καταναλωτών. Μιά τέτοια υπερπαραγωγή είναι 
μόνο μιά άλλοιώτικη όνομασία τής κρίσης, καί έτσι δέν μπο
ρεΐ νά χρησιμεύσει γιά έξήγησή της. ’Έτσι, έκεΐνοι πού 
προσπαθούν νά ρίξουν τό βάρος τής κρίσης στήν υπερπαρα
γωγή, δέν κάνουν τίποτ’ άλλο άπό τό νά παίζουν μέ τίς 
λέξεις.

2. ’Επανορθώσεις. Ή  υποχρέωση νά πληρώνουν έπανορ- 
θώσεις πιέζει βαρύτατα τά έθνη— δφειλέτες καί τίς βιομηχα
νίες τους, τά αναγκάζει νά προχωρούν μέ δυσκολία, καί έτσι 
ζημιώνει καί τά έθνη— χρεώστες. Αύτό δέν μπορεΐ νά αμφι
σβητηθεί. Ά λλά  ή έμφάνιση τής κρίσης στις Ηνωμένες Πο
λιτείες, μ* δλο τό τείχος τών δασμών πού τις προστατεύει, 
άποδεικνύει πώς δέν μπορεΐ νά είναι αύτή ή κυρία αίτία τής 
παγκόσμιας κρίσης. 'Η έλλειψη χρυσοϋ στις χώρες— δφειλέ- 
τες πού δφείλεται στις έπανορθώσεις μπορεΐ τό πολύ νά χρη
σιμεύσει ώς έπιχείρημα γιά νά δοθεί τέλος σ’ αύτές τίς πλη
ρωμές* δέν μπορει δμως νά προβληθεί ώς έξήγηση γιά τήν 
παγκόσμια κρίση.

3. *Οργώνονται καινούργια τείχη δασμών. Αύξηση τών 
οτείρων Επιβαρύνσεων τών εξοπλιομών. Π ολίτικη άνασφά-
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λεια παν όφείλεται στόν λανΰάνοντα κίνδυνο τον πολέμουw 
"Ολα αύτά συμβάλλουν σημαντικά στή σύγχυση τής Εύρώ
πης, άλλά δέν θίγουν υλικά τήν ’Αμερική. Τό φαινόμενα 
τής κρίσης στήν Α μερ ική  δείχνει πώς δέν μποροΰν αύτά νά 
είναι τά κύρια αίτιά της.

4. 'Η  οικονομική ανόρθωση τών κατώτερων τάξεων από 
τόν πόλεμο κ ι 5 νοτερά. Αύτό, άν υποθέσουμε πώς είναι 
πραγματικό, θά μπορούσε νά επιφέρει μόνο Ιλλειψη άγαθών 
καί δχι υπεραφθονία.

Δέν θά κουράσω τόν άναγνώστη απαριθμώντας καί άλ
λους ισχυρισμούς τυού δέν μου φαίνονται νά θίγουν απ’ εύ- 
θείας τά θέμα. Γιά δνα πράγμα είμαι βέβαιος I αύτή ή ίδια 
ή τεχνική πρόοδος, πού θά μπορούσε μόνη της νά απαλλάξει 
τήν ανθρωπότητα άπό ίίνα μεγάλο μέρος τής έργασίας πού 
χρειάζεται γιά τή συντήρησή της, είναι ή μόνη αίτία τής 
σημερινής μας σύγχυσης. Γ ι ’ αύτό υπάρχουν άνθρωποι πού 
απαγόρευαν μέ δλη τή σοβαρότητα τήν εισαγωγή τών τεχνι
κών βελτιώσεων. Αύτό βέβαια είναι παράλογο. Άλλο;: πώς 
νά βρούμε λογικώτερη διεξοοο στό δίλημμά μας;

Ά ν  μπορούσαμε κάπως νά προφυλάξουμε τήν αγοραστική, 
δύναμη τών μαζών άπό τό νά πέσει κάτω άπό ενα ορισμένο 
μίνιμουμ, θά είταν αδύνατο νά υπάρχουν διακοπές στόν βιο
μηχανικό κύκλο εργασιών σάν αυτές 7;ού βλέπουμε σήμερα.

Ή  λογικά άπλούστερη άλλά καί τοληροτερη μέθοδος γιά 
νά επιτευχθεί αύτό είναι μιά απόλυτα σχεδιασμένη οικονο
μία, δπου τά καταναλώσιμα αγαθά θά παράγονται καί θά 
κατανέμονται άπό τήν κοινότητα. Αύτό, στοιχειωδώς έχουν 
σήμερα έπιχειρήσει στή Ρωσσία. ίίολλά θά έξαρτηθοΰν άπό 
τό τ ί θά έπιτελέσει αύτό τό μεγάλο πείραμα, θάταν πολύ άλα- 
ζονικό νά διακινδυνέψει κανείς κάποια προφητεία. Μπορούν 
άραγε νά παραχθοΰν τά αγαθά τό ίδιο οικονομικά κάτω άπό 
Ινα τέτοιο σύστημα δπως σ’ ένα άλλο πού άφίνει περισσότερο 
έλεύθερη τήν ατομική επιχείρηση ; Μπορει τάχα αύτό τό σύ
στημα νά διατηρηθεί έντελώς χωρίς τήν τρομοκρατία πού 
τόσον καιρό τά συνόδευε, καί πού κανένας άπό μάς τούς
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«δυτικούς» δέν θά μπορούσε νά το ανεχθεί. 'Ωστόσο, πρέπεε 
νά προσέξουμε, νά μήν άφήσουμε αυτές τίς υπόνοιες νά γ ί
νουν προκαταλήψεις πού θά μας εμπόδιζαν νά μορφώσουμε 
μιάν αντικειμενική κρίση.

Ή  προσωπική μου γνώμη είναι πως προτιμώτερες είναι 
οί μέθοδοι πού σέβονται τις ύπάρχουσες παραδόσεις καί συ
νήθειες, έφ’ δσον αύτές συμβαδίζουν κατά κάποιον τρόπο μέ 
τον έπιδιωκόμενο σκοπό. Οΰτε πάλι πιστεύω πώς ή απότομη 
μεταβίβαση τοΰ έλέγχου τής βιομηχανίας στά χέρια τής 
κοινότητας θά ευνοούσε τήν παραγωγή. Θάπρεπε ή ιδιω
τική πρωτοβουλία νά διατηρήσει τήν σφαίρα τής δραστηριό
τητας της, έφ* δσον δέν θά έχει ήδη έξαφανισθεΐ άπό τήν 
ΐδια τήν βιομηχανία μέ τήν μορφή τής καρτελοποίησης 
(ca r te liza tio n ) .

‘ Γπάρχουν, ωστόσο, δυό λόγοι δπου θάπρεπε νά περιο
ριστεί αύτή ή οικονομική έλευθερία. Σε  κάθε κλάδο τής βιο
μηχανίας δ αριθμός τών εργασίμων ωρών κατά εβδομάδα θά
πρεπε νά περιοριστεί διά νόμου, σέ τρόπο πού νά μπορει νά 
έκμηδενισθεϊ συστηματικά ή ανεργία. Ταυτόχρονα θάπρεπε 
νά καθορισθεΐ ενα μίνιμουμ μισθώσεως σέ τρόπο πού νά συμ
βιβάζεται ή αγοραστική δύναμη τών εργατών μέ τήν παρα
γωγή.

Ά κόμα , J 1 έκεΤνες τις βιομηχανίες πού αποκτήσανε μο
νοπωλιακό χαρακτήρα, επειδή οργανώθηκαν οί παραγωγοί, 
οί τιμές πρέπει νά έλέγχωνται άπό τό Κράτος, ώστε νά δια
τηρείται ή δημιουργία τών καινούργιων κεφαλαίων μέσα σέ 
λογικά δρια καί νά εμποδίζεται ή τεχνητή κατάπνιξη τής 
παραγωγής καί τής κατανάλωσης.

’Ίσως μ ’ αύτόν τόν τρόπο νά μπορέσει νά καθιερωθεί μιά 
ικανοποιητική ισορροπία άνάμεσα στήν παραγωγή καί \ στήν 
κατανάλωση χωρίς υπερβολικό περιορισμό τής έλεύθερης έπι- 
χείρησης καί ταυτόχρονα νά σταματήσει ή ασυγχώρητη τυ
ραννία τών κατόχων τών μέσων παραγωγής (γης, μηχανών) 
στούς μισθωτούς, μέ τήν ευρύτερη έννοια τής λέςης.
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Κουλτούρα και ευημερία

τΑν -κανένας ήθελε νά υπολογίσει τή βλάβη πού προξένησε 
ή  μεγάλη πολιτική καταστροφή στήν άνάπτυξη τοΰ Ανθρώ
πινου πολιτισμού, θάπρεπε νά θυμηθεί πώς ό πολιτισμός 
στις Υψηλότερες του μορφές είναι ένα φυτό πού έξαρτιέται 
άπό πολύπλοκες συνθήκες καί πού μπορεΐ νά ανθίσει μόνο σέ 
βρισμένα μέρη καί σέ όρισμένες έποχές, Γιά νά άνθίσει, τοΰ 
χρειάζεται, πριν απ’ δλα, ένας όρισμένος βαθμός ευημερίας, 
πού δίνει τήν δυνατότητα σ’ ένα τμήμα τοΰ πληθυσμοΰ νά 
έργάζεται γιά πράγματα πού δέν είναι άμεσα άναγκαΐα γιά 
τήν διατήρηση τής ζωής. "Ύστερα μιά ήθική παράδοση σε- 
βασμοΰ γιά τίς πολιτιστικές αξίες καί έπιτεύξεις, πού χάρη 
σ’ αύτήν, αύτή ή τάξη έφοδιάζεται μέ τά μέσα τής ζωής άπό 
τίς άλλες τάξεις, εκείνες πού παράγουν τά αμέσως άναγ
καΐα γιά τή ζωή.

Στήν περασμένη έκατονταετηρίδα ή Γερμανία είτανε μιά 
άπό τίς χώρες δπου είχαν έκπληρωθεϊ καί οί δυό αύτές προ
ϋποθέσεις. Ή  ευημερία, συνολικά, είταν μικρή άλλά έπαρ- 
κής* ή παράδοση τοΰ σεβασμοΰ τοΰ πολιτισμοΰ, πολύ δυνατή. 
Μ’ αύτές τϊς βάσεις τό Γερμανικό έθνος έδωσε πολιτιστικούς 
καρπούς πού άποτελοΰν ένα δλοκληρωμένο μέρος τής ανά
πτυξης τοΰ νεώτερου κόσμου. Ή  παράδοση, καθ’ αύτή, πα
ραμένει άκόμα* ή εύημερία έφυγε. Οί βιομηχανίες τής χώ
ρας άποκόπηκαν σχεδόν έντελώς άπό τίς πηγές τών πρώτων 
όλων, δπου βασιζότανε ή ζωή τοΰ βιομηχανικού μέρους τοΰ 
πληθυσμοΰ. Τό άναγκαΐο πλεόνασμα γιά τήν Υποστήριξη 
τοΰ διανοουμένου έργάτη έπαψε ξαφνικά νά Υπάρχει. Καί 
μαζί μ ’ αύτά ή παράδοση πού έξαρτιέται άπ’ αύτό, θά έξα- 
φανισθεΐ άναπόφευκτα, κ ι’ έτσι θά έρημωθεΐ ένα καρποφόρο 
πολιτιστικό φυτώριο.

‘ Η άνθρώπινη φυλή, έφ5 δσον διεκδικεΐ κάποιαν πολιτι
στική άξία, έχει κάθε συμφέρον νά καταπολεμήσει μιά τέ
τοια πτώχευση. Θά βοηθήσει δσο μπορεΐ στήν άμεση κρίση 
καί θά ξαναξυπνήσει έκείνην τήν υψηλή κοινότητα αίσθήμα-
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τος, πού έχει πέσει στό περιθώριο έξ αιτίας τοϋ έθνικοΰ έγω- 
τισμοϋ, δπου οί Ανθρώπινες άξίες έχουν μιάν γνησιότητα 
άνεξάρτητη άπό πολιτικές πεποιθήσεις καί σύνορα. Τότε θά 
δημιουργηθοΰν γιά κάθε έθνος προϋποθέσεις έργασίας τέτοιες,, 
πού νά μπορει νά ζεΐ καί νά μπορεΐ νά δώσει τούς πολιτι
στικούς του καρπούς.

Παραγωγή καί άγοραστικη δύναμη

Δέν πιστεύω πώς τό φάρμακο γιά τις τωρινές δυσκολίες 
πού περνούμε έγκειται στήν γνώση τής παραγωγικής ικανό
τητας καί κατανάλωσης, γιατί αύτή ή γνώση φαίνεται, του
λάχιστον, πώς έρχεται πολύ άργά. Ά κόμα ή άναταραχή στή 
Γερμανία μοϋ φαίνεται πώς όφείλεται, δχι στήν Υπερτροφία 
τής μηχανικής της παραγωγής, άλλά στή δυσπραγία τής 
άγοραστικής δύναμης ένός μεγάλου τμήματος τοΰ πληθυσμοΰ, 
πού έχει διωχθεΐ άπό τήν παραγωγική πορεία έξ αιτίας τής 
λογικοποίησης τής παραγωγής ( ra t io n a l i s a t io n ) .

Κατά τή γνώμη μου, ή χρυσή βάση έχει τό μεγάλο μειο
νέκτημα πώς ενα έλλειμα στό κάλυμμα τοΰ χρυσοΰ όδηγεΐ 
αυτόματα σέ ένα περιορισμό τής πίστης καί τοΰ ποσοΰ τής 
κυκλοφορίας τοΰ χαρτονομίσματος, καί σ’ αύτόν τόν περιο
ρισμό οί τιμές καί τά ήμερομίσθια οέν μποροΰν νά προσαρ
μοστούν άρκετά γρήγορα. Τά φυσικά φάρμακα γιά τίς οικο
νομικές μας διαταραχές, κατά τή γνώμη μου είναι τά έξης I

1) Ένας νομοθετικός περιορισμός τών έργασίμων ώρών, 
βριζόμενος γιά κάθε τμήμα τής βιομηχανίας, ώστε νά κατα
πολεμηθεί ή άεργία σέ συνδυασμό μέ τάν καθορισμό ένός μ ί' 
νιμουμ ήμερομισθίων, ώστε νά κατορθωθεί ή προσαρμογή 
τής άγοραστικής δύναμης τών μαζών στό ποσό τών διαθέσι
μων άγαθών.

2) Έλεγχος τοϋ ποσοΰ τοϋ νομίσματος πού είναι σέ κυ
κλοφορία καί τοϋ ποσοϋ τής πίστεως, σέ τρόπο ώστε διατη
ρείται σταθερός ό τιμάριθμος, καί κατάργηση κάθε ειδικής 
προστασίας.
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3) Νομοθετικός περιορισμός τών τιμών γιά τά είδη πού 
είχαν ουσιαστικά άποσυρθεΐ άπό τόν ελεύθερο άνταγο^νισμό 
έξ αίτίας τών μονοπωλίων καί, της δημιουργίας τών κάρτελ.

Παραγωγή και εργαοία 
Μιά απάντηση στόν C'ederstrcSin

’Αγαπητέ κύριε C e d e r s t r o m
Σάς εύχαριστώ πού μου στέλνετε τίς προτάσεις σας, πού 

πραγματικά μέ ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ε πειδή  έχω σκεφτεΐ 
πάρα πολύ απάνω σ’ αύτό τό θέμα, πιστεύω πώς θάπρεπε νά 
πώ μέ απόλυτη ειλικρίνεια τή γνώμη μου γ ι’ αύτά τά πράγ
ματα.

£Η βασική διαταραχή μου φαίνεται πώς όφείλεται στή 
σχεδόν άπεριόστη ελευθερία τοϋ έμπορίου, συνδυασμένη μέ 
τήν έξαιρετικά μεγάλη πρόοδο τών μεθόδων παραγωγής. 
Έ τ σ ι,  οέν χρειάζεται 6λη ή προσφερομένη έργασία για νά 
ικανοποιηθούν οί ανάγκες τοϋ κόσμου. Αύτό έχει γιά απο
τέλεσμα τήν αεργία καί τόν ύπερβολικό ανταγωνισμό άνά
μεσα στούς εργάτες, πού καί τά δυο αύτά περιορίζουν τήν 
αγοραστική δύναμη καί χαλαρώνουν αφόρητα τό οικονομικό 
σύστημα.

Γνωρίζω πώς οί φιλελεύθεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν 
πώς κάθε οικονομία στήν έργασία αντισταθμίζεται άπό μιά 
αύξηση τής ζήτησης. Ά λλά , γιά ν’ άρχίσω άπ’ αύτοϋ, δέν 
πιστεύω, καί άν άκόμα εΐτανε αλήθεια, πώς οί παραπάνω 
παράγοντες θά προσπαθούσαν νά κατεβάσουν τή στάθμη τής 
ζωης ένός μεγάλου μέρους τής άνθρώπινης φυλής σέ §να αφύ
σικα χαμηλό επίπεδο.

Ά κόμα, συμμερίζομαι τήν πεποίθησή σας πώς πρέπει από
λυτα νά καταβληθούν προσπάθειες γιά νά καταλάβουν οί νέοι 
πώς είναι δυνατόν καί αναγκαίο νά πάρουν μέρος στόν παρα
γωγικό μηχανισμό. Καί άκόμα, πώς οί γεροντώτεροι θάπρεπε 
νά αποκλείονται άπό ορισμένα ειδη έργασίας (πού τά ονο
μάζω «ακατάλληλες» έργασίες), καί άντί γ ι’ αύτό νά παίρ
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νουν ενα εισόδημα, άφοϋ έχουν ήδη εργαστεί' αρκετά σέ ενα 
δρισμένο είδος έργασίας πού θεωρείται παραγωγικό άπό τήν
κοινωνία

5Ακόμα, είμαι κ ι’ έγώ της γνώμης τ:ώς θάπρεπε νά κα- 
ταργηθοϋν οι μεγαλουπόλεις, άλλά δχι νά έγκαθίστοϋν τούς 
άνθρώπους ένός ιδιαιτέρου τύπου— π.χ. τούς γέρους— σέ ίο^αί-

f  Τ 71 ?> Λ τ  ·, \  r  f *  *τερες περιοχες. Ειλικρινα, αυτη η ιοεα μου φαίνεται φριχτή. 
Έ χ ω  άκόμα τή γνώμη, πώς πρέπει νά άποφευχθοϋν οί δια
κυμάνσεις στήν άξια του νομίσματος, αντικαθιστώντας τήν 
χρυσή βάση μέ μιάν άλλη βάση tcou νά αντιπροσω
πεύεται άπό ώρισμένα είδη καταναλώσιμων άγαθών, οπιος 
είχε προτείνει,— άν δέν άπατώμαι, εδώ καί πολύ καιρό, ό 
Κέυνες. Μέ τήν εισαγωγή αύτοϋ τοϋ συστήματος θά μπο
ρούσε κανένας νά παραδεχτεί δναν «πληθίορισμό», σάν τόν 
σημερινό, άν μπορούσε νά πιστεύει πώς τό Κράτος θά έκανε 
πραγματικά λογική χρήση της μ ’ αύτόν τόν τρόπο αύξησης 
τών οικονομικών προσόδων του.

Ή  αδυναμία τοϋ σχεδίου σας έγκειται, μοϋ φαίνεται, στόν 
ψυχολογικό τομέα, ή μάλλον στό δτι τόν παραβλέπετε. Λεν 
είναι τυχαίο τό δτι ό καπιταλισμός έπέφερ: προόδους, όχι 
μονάχα στόν τομέα τής παραγωγής, άλλά καί στή γνώση. 
’Αλλοίμονο, δρως! Ό  εγωισμός καί ό ανταγωνισμός είναι ου- 
νατώτεροι άπό τό κοινωνικό πνεϋμα καί τό αίσθημα τοϋ 
καθήκοντος. ’Ίσως νά είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος σχετικά 
μέ τό Κράτος καί τίς άλλες μορφές τών κοινοτικών επιχειρή
σεων, άλλά δέν περιμένω καί πολλά πράγματα απ’ αύτές. Ή  
γραφειοκρατία είναι θάνατος γιά κάθε βαθύτερο έργο. Είδα 
πάρα πολλούς ζοφερούς οιωνούς άκόμα καί στό σχετικά 
πρότυπο κράτος τής Ελβετίας.

Κλείνω πρός τήν άποψη πώς τό Κράτος μπορει νά είναι 
πραγματικά χρήσιμο μονάχα ώς περιοριστική καί διακανο- 
νιστική δύναμη. Πρέτιει νά κατανοηθεΐ πώς ό άνταγωνισμός 
άνάμεσα στούς έργάτες πρέπει νά διατηρείται μέσα σέ 6γιά 
πλαίσια, πώς σέ κάθε παιδί πρέπει νά δίνεται ή δυνατότητα 
νά διαπαιδαγωγειται εύρύτερα, καί πώς τά ήμερομίσθια
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πρέπει νάναι Αρκετά μεγάλα ώστε νά καταναλίσκονται τά 
Αγαθά. Ά λλά  μ ’ αύτόν τόν ρυθμιστικό ρόλο του θά μπο
ρούσε νά Ασκεί Αποφασιστική έπίδραση άν— και σ’ αύτό τ6 
σημείο έχετε δίκηο-—τά μέτρα πού θά Ιλάβαινε εϊτανε μέσα 
στά πλαίσια ένός Αντικειμενικοϋ πνεύματος καί Υπαγορευόν- 
ταν άπό Ανεξάρτητους ειδικευμένους έργάτες.

Μειονότητες

Φαίνεται πώς είναι καθολικό τό γεγονός πώς οί μειονότη
τες— καί μάλιστα δταν τά άτομα πού τίς Αποτελοΰν τά δια
κρίνουν ώρισμένες φυσικές ιδιότητες— Υφίστανται Από τούς 
πληθυσμούς δπου ζοϋν, μιά μεταχείριση τέτοια, σά νά ε ι-  
τανε κατώτερου είδους δντα. Τό τραγικό μιάς τέτοιας μοί
ρας οέν έγκειται μόνο στήν άσχημη μεταχείριση δπου υπό- 
κεινται αύτόματα αύτές οί μειονότητες στούς οικονομικούς, 
καί κοινωνικούς τομείς, άλλά καί στό γεγονός πώς κάτω άπό 
τήν Υποβλητική επίδραση τής πλειονότητας, πολλά Από τά 
ΐδια τά θύματα Υποκύπτουν στήν ίδια προκατάληψη καί 
ΘεωροΟν τούς όμοιους τους γιά κατώτερα δντα. Αύτό τό δεύ
τερο καί μεγαλύτερο μέρος τοΰ κακοΰ μπορεΐ νά Αποσοβηθεΐ 
μέ έναν στενώτερο σύνδεσμο καί μέ μιά καλή εκπαίδευση 
τής μειονότητας, καί μ ’ αύτόν τόν τρόπο θά μπορέσει νά 
έπιτελεστεΐ ή πνευματική της Απελευθέρωση.

0£ προσπάθειες τών Αμερικανών νέγρων σ’ αύτή τήν κα
τεύθυνση Αξίζουν κάθε έπαινο καί κάθε βοήθεια.

Παρατηρήσεις γιά τη σημερινη κατάσταση τής Ευρώπης

Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής σημερινής πολιτικής κα
τάστασης τοϋ κόσμου καί ιδιαίτερα τής Εύρώπης, μοϋ φαί
νεται πώς είναι τό γεγονός δτι ή πολιτική Ανάπτυξη δέν κα
τόρθωσε, τόσο στόν Υλικό δσο καί στόν πνευματικό τομέα, 
νά έρθει σέ μιάν Εσορροπία μέ τίς οικονομικές Ανάγκες πού 
άλλαξαν σέ τόσο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα τό χαρα

80  -



κτήρα τους. Τά συμφέροντα κάβε χώρας πρέπει νά έξαρτιών- 
ται άπό τά συμφέροντα τής ευρύτερης κοινότητας. 'Ο αγώ
νας γ ι5 αύτόν τόν καινούργιο προσανατολισμό τής πολιτικής 
σκέψης καί των πολίτικων αισθημάτων είναι πολύ τραχύς, 
γιατί εχει εναντίον του τήν παράδοση των αιώνων. Ά λλά . 
άπό τήν επιτυχή του έκβαση, έξαρτιέται ή επιβίωση τής Ε υ
ρώπης. Έ χ ω  τή σταθερή πεποίθηση τεώς δταν ύπερπηδη- 
θοϋν τά ψυχολογικά εμπόδια, τότε δέν θά είναι τόσο δύσκολη 
ή λύση των πραγματικών προβλημάτων. Γιά νά δημιουρ- 
γηθεΐ ή κατάλληλη ατμόσφαιρα, τό πιό ουσιώδες είναι ή 
προσωπική σύμπραξη άνάμεσα σέ όμόφρονες άνθρώπους. Μα
κάρι νά επιτύχουν οί προσπάθειες μας στό νά οικοδομηθεΓ 
ένα γεφύρωμα άμοιβαίας πίστης άνάμεσα στά έθνη !

*Η  κληρονομιά τών αιώνων

OS προηγούμενες γενεές μπορούσαν νά θεωρούν τίς διανοη
τικές καί πολιτιστικές προόδους ώς άπλούς κληρονομημένους 
καρπούς τών μόχθων τών προκατόχων τους, πού έκαναν τή 
ζωή εύκολώτερη καί ώραιώτερη γ ι’ αύτούς. Ά λλά  οί 
νίες τής εποχής μας μάς δείχνουν πώς δλα αύτά είταν μιά 
μοιραία ψευδαίσθηση.

Τώρα βλέπουμε πώς χρειάζεται νά καταβληθούν οί μεγα
λύτερες προσπάθειες άν θέλουμε αύτή ή κληρονομιά τής αν
θρωπότητας νά άποδειχθεΐ εύεργετική καί όχι καταστρεπτική. 
Γιατί, ενώ σέ προγενέστερες εποχές άρκοΰσε στόν άνθρωπο τό 
νά έχει ώς ενα βαθμό απολυτρωθεί άπό τόν προσωπικό εγω
τισμό καί νά έχει καταστήσει τόν έαυτό του άξιο μέλος τής 
κοινωνίας, σήμερα πρέπει νά προσπαθήσει νά υπερπηδήσει 
καί τόν εθνικό καί ταξικό εγωτισμό. Μόνο άν τό επιτύχει 
αύτό, θά μπορεΐ νά συμβάλλει στή βελτίωση τής τύχης τής 
ανθρωπότητας.

Σχετικά μ ’ αύτή τή σημαντικώτατη ανάγκη τής εποχής 
μας, οί κάτοικοι ένός μικρού Κράτους είναι περισσότερο εύνο- 
ημένοι άπό τούς κατοίκους μιας μεγάλης Δύναμης, άφοϋ οί
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τελευταίοι αύτοί είναι έκτεθειμένοι, τόσο στάν πολιτικά δσο 
και στάν οικονομικά τομέα, στάν πειρασμό νά έπιτύχουν τούς 
σκοπούς τους μέ βίαια μέσα. Ή  συμφωνία άνάμεσα στό 
Βέλγιο καί. στήν 'Ολλανδία είναι τό μόνο φωτεινό σημείο στά 
εύρωπαϊ'κά πράγματα τών τελευταίων έτών, μό2ς ένθαρρύνει 
στό νά ελπίζουμε πώς τά μικρά εθνη θά παίξουν ήγετικό 
ρόλο στήν προσπάθεια τοϋ νά απολυτρωθεί δ κόσμος άπό 
τάν ταπεινωτικό ζυγό τοϋ μιλιταρισμού μέ τήν παραίτησή 
τους άπό τά Απεριόριστα δικαιώματα τής απεριόριστης έλευ- 
θερίας τών αύτόνομων κρατών.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α  1 9 3 3  

Μανιφέστο

Έ φ ’ δσον θά £χω τήν ελευθερία τής εκλογής, θά μείνω 
σέ μιά χώρα μόνο δχαν αύτή έχει ώς κανόνα τήν πολιτική 
έλευθερία, τήν άνεξιθρησκεία καί τήν ίσόχηχα δλων τών πο
λιτών μπροστά στό νόμο. 'Η  πολιτική έλευθερία προϋποθέ
τει τήν έλευθερία νά εκφράζει κανένας τίς πολιτικές του από
ψεις προφορικά καί γραπτά, τήν άνεξιθρησκεία καί τόν σεβα
σμό γιά δποιαδήποτε καί όποιουδήποχε πολιτική γνώμη.

Αύτές οί προϋποθέσεις δέν υφίσχανχαι σήμερα στή Γερμα
νία. Ε κε ίνο ι πού έκαναν τά περισσότερα στήν υπόθεση τής 
διεθνούς συμφωνίας, καί άνάμεσά τους μερικοί άπό τούς έξέ- 
χοντες καλλιτέχνες, σήμερα καταδιώκονται.

'Οποιοσδήποτε κοινωνικός οργανισμός μπορεΐ, δπως καί 
δποιοδήποχε άτομο, νά άσθενήσει ψυχικά, καί μάλιστα σέ δύ
σκολες εποχές. Συνήθως δμως τά έθνη αντέχουν σ’ αύτές τίς 
άρρώσχειες. Ελπ ίζω  πώς οί ύγιεΐς προϋποθέσεις θά έπανέλ- 
θουν γρήγορα στή Γερμανία, καί πώς σχό μέλλον οί μεγάλοι 
τους άνδρες σάν τόν Κάνχ καί χόν Γκαΐχε δέν θά γιορτάζον
ταν μόνο κάπου— κάπου, άλλά πώς οί αρχές πού διδάξανε 
θά ύπερισχύσουν καί σχή δημόσια ζωή καί σχή γενική συ
νείδηση.

Μάρτιος 1933
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* Αλληλογραφία μ& την Πρωσσική ’Ακαδημία τών επιστημών
Δήλωση τής ’Ακαδημίας εναντίον τοΰ ’Αϊνστάιν 

τήν Ιην ’Απριλίου 1933

Ί Ι  Πρωσσική Ακαδημία ’Επιστημών έμαθε μέ αγανά
κτηση άπό τίς έφημερίοες τήν συμμετοχή τοΰ ’Αϊνστάιν στις 
προπαγάνδες της Γαλλίας καί τής ’Αμερικής γιά τίς φρικα
λεότητες στή Γερμάνιο;. ’Αμέσως ζήτησε εξηγήσεις. ’Εν τω 
μεταξύ ό ’Αϊνστάιν ανήγγειλε τήν παραίτησή του άπό τήν 
’Ακαδημία, μέ τό πρόσχημα πώς δέν μπορεΐ πια νά Υπη
ρετεί τό Πρωσσικό Κράτος μέ τήν τωρινή κυβέρνηση πού 
εχει. ’Όντας Ελβετός πολίτης, φαίνεται πώς παραιτεΐται επί
σης καί άπό τήν Πρωσσική εθνικότητα πού είχε αποκτήσει 
τό 1913 μέ τό γεγονός πώς είχε γίνει τακτικό μέλος τής 
’Ακαδημίας.

Ή  Πρωσσική ’Ακαδημία Επιστημών λυπάται πολύ γιά 
τίς πράξεις τοΰ ’Αϊνστάιν ώς ταραχοποιού σέ ξένες χώρες, 
άφοΰ καί αύτή καί τά μέλη της ένοιωθαν πάντα τούς έαυ- 
τούς τους συνδεδεμένους μέ τούς στενώτερους δεσμούς μέ τό 
Πρωσσικό ’'Εθνος καί, ενώ πάντα απείχαν αυστηρά άπό κάθε 
πολιτική συμμετοχή, έμεναν πάντα πιστοί στήν εθνική £δέα. 
Έ τ σ ι,  δέν έχει κανεναν λόγο νά λυπαται γιά τήν παραίτηση 
τοΰ ’Αϊνστάιν.

Καθηγ. Αρ Ernest Heymann 
Μόνιμος Γραμματεύς

Le Coq Όστάνδης, 5 ’Απριλίου 1933 
Πρός τήν Πρωσσική ’Ακαδημία Επιστημών

Πληροφορήθηκα άπό αξιόπιστη πηγή πώς ή ’Ακαδημία 
τών Επιστημών μίλησε σέ μιάν επίσημη έκθεση γιά τήν 
«συμμετοχή τοΰ ’Αϊνστάιν στήν προπαγάνδα τής ’Αμερικής 
καί τής Γαλλίας γιά τίς φρικαλεότητες στή Γερμανία».

Γ ι ’ αύτό δηλώνω πώς ποτέ δέν έλαβα μέρος σέ δποιαδή
ποτε προπαγάνδα γιά φρικαλεότητες, καί οφείλω νά προσ
θέσω πώς δέν ειοα πουθενά καμμιά τέτοια προπαγάνδα. Γ ε

84  -



νικά οί άνθρωποι άρκέσθηκαν στό νά μεταδώσουν καί νά σχο
λιάσουν τίς επίσημες εκθέσεις καί διαταγές τών υπεύθυνων 
μελών της Γερμανικής Κυβέρνησης, καί μαζί τό πρόγραμμα 
της έκμηοένισης τών Γερμανών Εβραίων με οικονομικές με
θόδους.

Οί εκθέσεις πού έδωσα στόν τύπο σχετίζονταν μέ τήν 
πρόθεσή μου νά παραιτηθώ άπό τή θέση μου στήν Α κα δη
μία δπως καί άπό τήν Πρωσσική Υπηκοότητα. 'Ως λόγον αύ
τοϋ προέβαλα τό οτι δέν ήθελα νά ζώ σέ μιά χώρα δπου 
τό άτομο δέν εχει ισότητα μπρός στό νόμο οΰτε τήν έλευ
θερία νά πεΓ καί νά διδάξει ο,τι νομίζει.

Ά κόμα, περιέγραψα τήν σημερινή κατάσταση τών πραγ
μάτων τής Γερμανίας σάν μιά κατάσταση ψυχικής ασθένειας 
τών μαζών, καί διετύπωσα ορισμένες παρατηρήσεις γιά τά 
αίτιά της.

Σ ’ ενα γραπτό ντοκουμέντο πού έπέτρεψε στή Διεθνή Όμο- 
σποδία καταπολέμησης τοϋ Αντισημιτισμού νά τό χρησιμο
ποιήσει ώς ένίσχυση τής θέσης της, καί πού δέν προοριζότανε 
καθόλου γιά τόν τύπο, καλοΰσα δλους τούς εύαίσθητους άν
θρώπους, πού μένουν άκόμα πιστοί στά ιδανικά τοϋ πολιτι
σμού πού κινδυνεύουν, νά κάνουν δ,τι μποροΰν γιά νά εμπο
δίσουν αύτή τή μαζική ψύχωση, πού έκδηλώνεται μέ τόσο 
τρομερά συμπτώματα σήμερα στή Γερμανία, νά κατακτήσει 
περισσότερο έδαφος.

θάταν πολύ εύκολο γιά τήν Ακαδημία νά δώσει μιά σω
στή ερμηνεία στά λόγια μου πρίν νά έκδώσει αύτή τήν έκ
θεση γιά μένα. Ό  γερμανικός τύπος μετέδωσε μιά σοφά δια
στρεβλωμένη ερμηνεία τών λόγων μου, κ ι’ αύτό βέβαια έπρεπε 
νά τό περιμένει κανείς άπό τόν τύπο, φιμωμένος καθώς ε ί
ναι σήμερα.

Ε ίμα ι έτοιμος νά συζητήσω κάθε λέξη πού έχω δημοσιεύ
σει. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, περιμένω άπό τήν Α καδημία νά 
Ανακοινώσει αύτή τήν έκθεσή μου στά μέλη της καί στό Γερ
μανικό κοινό δπου μέ διέσυρε καί ειδικά έπειδή καί αύτή βο
ήθησε στό νά διασυρθώ έμπρός σ’ αύτό τό κοινό.
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Ή άπάντηαη τής 9Ακαδημίας ατίς 2 ‘Απριλίου 1933

‘ Π Ακαδημία έπιθυμεί νά τονίσει πώς ή έκθεσή της της 
1ης ’Απριλίου 1933 δέν βασιζόταν μόνο στά Γερμανικά άλλά 
κυρίως στά ξένα καί ιδιαίτερα στά Γαλλικά καί Βελγικά δη
μοσιογραφικά ρεπορτάζ, πού δέν άντέκρουσε ό κ. ’Αϊνστάιν* 
άκόμα, πριν άπ’ αύτό, είχε δώσει τήν πολυθρύλητη έκθεσή 
του στήν 'Ομοσπονδία Καταπολέμησης τοϋ Αντισημιτισμού, 
δπου οίκείρει τήν πτώση τής Γερμανίας στήν βαρβαρότητα. 
Ά κόμα  περισσότερο, ή Ακαδημία έχει λόγους νά γνωρίζει 
πώς ό κύριος Ά ϊνστάϊν πού σύμφωνα μέ τήν έκθεσή του 
δέν έχει λάβει μέρος στήν προπαγάνδα γιά τις φρικαλεότη
τες, δέν έκανε τελικά τίποτα γιά νά έμποδίσει τίς άδικες 
δποψίες καί τούς διασυρμούς πού, κατά τή γνώμη τής Α κ α 
δημίας, είχε καθήκον, ώς ένα άπό τά κύρια μέλη της, νά 
κάνει. Ά ν τ ί γ ι’ αύτό, δ κ. Ά ϊνστάϊν έκανε έκθέσεις, καί 
μάλιστα σέ ξένες χώρες, δπου, άπό τό γεγονός καί μόνο δτι 
προέρχονται άπό έναν παγκοσμίου φήμης άνθρωπο, κατόρθω
σαν νά τίς έκμεταλλευθοΰν καί νά τίς καταχρασθοϋν οί 
έχθροί δχι μόνο τής Γερμανικής Κυβέρνησης, άλλά δλάκερου 
τοϋ Γερμανικοΰ λαοϋ.

Έ κ  μέρους τής Γερμανικής ’Ακαδημίας ’ .-ϊπιστημών 
(Υπογραφή) Η . von F icker

Ε . Heyniann 
Μόνιμοι Γραμματείς

Βερολίνο, 7 'Απριλίου 1933 
CH Πρωσσική Ακαδημία Επιστημών 

Πρός τόν
Καθηγητήν Αλβέρτον Άϊνστάϊν, Λέϊδεν

Α γαπητέ Κύριε,
Ώ ς Κύριος Γραμματεύς τής ΙΓρωσσικής Ακαδημίας έπι- 

θυμώ νά σάς γνωρίσω τήν λήψιν τής άνακοινώσεώς σας τής 
28ης Μαρτίου άναγγελλούσης τήν παραίτησίν σας άπό μέλος
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τής Ακαδημίας. Ή  Ακαδημία Ιλαβεν γνώσιν τής παραιτή- 
σεώς σας εϊς τήν συνεδρίασήν τής 30ής Μαρτίου 1933.

Μ’ δλον δτι ή ’Ακαδημία λυπεΐται βαθύτατα διά τήν τρο
πήν πού Ιλαβαν τά γεγονότα, ή λύπη της έμπνέεται άπό τήν 
σκέψιν τοϋ δτι ενας άνήρ ύψίστου έπιστημονικοϋ κύρους τόν 
όποιον πολλά £τη έργασίας μεταξύ τών Γερμανών καί, πολλά 
Ιτη συμμετοχής εις τήν κοινωνίαν μας, Ιπρεπε νά έχουν έξοι- 
κειώσει μέ τόν Γερμανικόν χαρακτήρα καί τάν Γερμανικόν 
τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι, έξέλεξεν αύτήν ταύτην τήν στιγμήν 
διά νά συνταυτισθή μέ ενα μέρος άνθρώπων τοϋ έξωτερικοϋ, 
οί όποιοι έν μέρει λόγψ άγνοιας τών τρεχουσών συνθηκών καί 
γεγονότων— έκαμαν μέγα κακόν ε!ς τόν Γερμανικόν μας λαόν 
διασπείροντες πεπλανημένας απόψεις καί άβασίμους φήμας. 
’ Ανεμέναμεν μετ’ έμπιστοσύνης δτι ενας άνθρωπος ό όποιος 
έπί τόσον μακράν χρονικό ν διάστημα άνήκεν εις τήν ’Ακα
δημίας μας, θά έθετε τόν έαυτόν του, Ανεξαρτήτως τών πολι
τικών του πεποιθήσεων, εις τό πλευράν τών Υπερασπιστών τοϋ 
έθνους μας καί έναντίον τοϋ χειμάρρου τών ψευδών πού έξα- 
πελύθησαν έναντίον του. Εις αύτάς τάς ήμέρας τών άλλοτε 
αισχρών καί άλλοτε γελοίων συκοφαντιών, ενας καλός λόγος 
διά τόν Γερμανικόν λαόν έκ μέρους σας ιδιαιτέρως θάήδύνατο νά 
έχη μεγάλας συνεπείας καί είδικώς εϊς τήν άλλοοαπήν. Τού- 
ναντίον, αί κατακρίσεις σας έχρησίμευσαν ώς δπλον εϊς τούς 
έχθρούς δχι μόνον τής παρούσης Κυβερνήσεως άλλά καί τοϋ 
Γερμανικοΰ λαοϋ. Αύτό έπροξένησεν πικράν καί μεγάλην άπο- 
γοήτευσιν εϊς ήμάς, ή όποία άναμφιβόλως θά μας ώδήγει εϊς 
τό νά λάβωμεν τά μέτρα μας καί έάν ακόμη δέν εΐχομεν λά
βει τήν παραίτησίν σας.

Πιστώς δμέτερος 
(Υπογραφή) von F icker

Le Coq -  sur -  Mer, Βέλγιον 
12 ^Απριλίου 193B 

Πρός τήν Πρωσσικήν ’ Ακαδημίαν Ε π ιστημώ ν, Βερολινον 
Έ λα β α  τήν ανακοίνωσή σας τής 7ης τρέχοντος καί οϊ- 

κτείρω βαθύτατα τή νοοτροπία πού Ικδηλώνεται σ3 αύτήν.
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"Οσον άφορα τό γεγονός αύτό, δέν μπορώ νά απαντήσω 
παρά μόνο μέ τά ακόλουθα : αύτά πού λέτε γιά τή στάση μου 
οέν είναι παρά μ'.ά άλλη μορφή τ ή ;  Ικθεσης πού δημο
σιεύσατε, καί δπου μέ κατηγορείτε πώς ελαβα μέρος στήν 
προπαγάνδα φρίκης εναντίον τοΰ Γερμανικού Ιθνους. ’Ήδη, 
στό τελευταίο μου γράμμα, είχα χαρακτηρίσει αύτή τήν 
κατηγορία ώς συκοφαντική.

Ά κόμα , παρατηρήσατε, πώς Ινας «καλός λόγος» άπό 
μένα γιά τό «Γερμανικό λαό» θά εφερνε μεγάλα άποτελέ
σματα στο έξωτερικό. Σ ’ αύτό Οφείλω νά απαντήσω πώς 
μιά τέτοια δήλωση θά έσήμαινε τήν αναίρεση δλων εκεί* 
νων τών αντιλήψεων γιά τή  δικαιοσύνη καί τήν έλευθερία 
δπου πίστευα σ’ δλη μου τή ζωή. Μιά τέτοια δήλωση 
δέν θά είταν, όπως χό θέτετε, μιά καλή λέξη γιά τό Γερ
μανικό έθνος. ’ Αντίθετα, θά βοηθούσε μόνο τήν ύπόθεση 
έκείνων πού ζητούν νά απονομέψουν τις ίδέες καί τις αρχές 
έκεϊνες πού είχαν εξασφαλίσει γιά τή Γερμανία μιά τ ιμ η 
τική  θέση μέσα στόν πολιχισμένο κότμο. Κάνονχας μιά τέ
τοια δήλωση μέ τίς τωρινές συνθήκες, θάχαν σά νά συ
νέβαλα, έττω καί έμμεσα, στόν έκβαρβαρισμά τών μεθό
δων καί στήν καχασχροφή δλων χών πολιτιστικών αξιών 
πού υπάρχουν.

Αύτός είταν δ λόγος πού μέ ώθησε νά παραιτηθώ άπά 
τήν Α κα δημ ία , καί τό γράμμα σας μου δείχνει πόσο δί- 
κηο είχα σ5 αύτό.

Μ ιά άηάντηοη

Οί ακόλουθες γραμμές εϊναι ή απάντηση τοδ Άϊνστάϊν σέ μιά 
πρόσκληση νά συμμετάσχει σ’ §να Γαλλικό μανιφέστο εναντίον τοϋ 
ΆντισημιτισμοΒ τής Γερμανίας.

Μελέτησα προσεκτικά αύτή τή σημαντικώτατη πρόταση, 
πού άναφέρεχαι σέ διάφορα πράγματα πού μέ άπασχολοϋν 
τελευταία, από δλες τίς πλευρές. ’Έ τσ ι, εφθασα στό συμ
πέρασμα πώς δέν μπορώ έγώ προσωπικά νά λάβω μέ
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ρος σ' αύτήν τήν Εξαιρετικά σπουδαία Υπόθεση, γιά δυό 
λόγους :

ΙΙρώτα— πρώτα εξακολουθώ νά είμαι, παρΒ δλα αύτά, 
Γερμανός π ολίτη :, καί υστέρα, είμαι Ε βρα ίο ς . Σχετικά 
μέ τό πρώτο σημείο, πρέπει νά προσθέσω πώς Εργάστηκα 
στά Γερμανικά [ορύματα, καί στή Γερμανία μοϋ έδειχναν 
πάντοτε πλήρη Εμπιστοσύνη. 'Οσοδήποτε βαθειά καί άν 
λυπάμαι γιά τά πράγματα πού συμβαίνουν Ε/.εΓ, καί όσο- 
δήποτε καί άν είμαι Υποχρεωμένος νά καταδικάζω τά τρο
μερά σφάλματα πού Ιγεναν μέ τήν Ιγκριση τής Κυβέρνη
σης, μοϋ είναι αδύνατο νά λάβω προσωπικά μέρος σε ενα 
διάβημα πού διενεργεΐται άπό υπεύθυνα μέλν; μιας ξένης 
Κυβέρνησης. Γ ιά νά μπορέσετε νά Εκτιμήσετε πλήρως αύτό, 
Υποθέσετε εναν Γάλλο πολίτη σέ μιά λίγο-πολύ ανάλογη 
κατάσταση νά κάνει μιά διαμαρτυρία Εναντίον τών πρά
ξεων τής Γαλλικής Κυβέρνησης, συμπράττοντας μέ εξέ- 
χοντες Γερμανούς πολιτικούς. Ά κ ό μ α  καί άν παραδεχό
σαστε πλήρως πώς ή διαμαρτυρία ε!ταν εύρύτατα Επιβε
βλημένη άπό τά γεγονότα, θά θεωρούσατε, φαντάζομαι, 
προδοτική τή στάση τοϋ συμπατριώτη σας. Ά ν  ό Ζολ<£ 
βρισκότανε στήν ανάγκη νά φύγει άπό τή Γαλλία  τήν 
Εποχή τής Υπόθεσης Ντρέϋφους, δέν θά συμμετείχε, βέβαια, 
σέ μιά διαμαρτυρία τών Επίσημων Γερμανών, όσοδήποτε 
κ ι3 άν Ενέκρινε τήν πράξη τους. Θά περιοριζότανε στό νά 
ντρέπεται γιά τούς συμπατριώτες του. Δεύτερον, μιά δια
μαρτυρία έναντίον τής αδικίας καί τής βίας Εχει ασύγ
κριτα μεγαλύτερη αξία δταν προέρχεται Εξ ολοκλήρου άπό 
άνθρώπους πού ώθήθηκαν σ’ αύτήν> άπό αίσθημα άνθρωπι- 
σμοϋ κο:ί άγάπης γιά τή δικαιοσύνη. Αύτό δέν μπορει νά 
λεχθεί καί γιά μένα, εναν ΈβραΓο, πού θεωρεί άδϊλφια του 
τούς άλλους Εβραίους. Γ ιά μένα, μιά αδικία πού γ ίνε
ται στούς 'Εβραίους είναι άδικία καί έναντίον μου. Δέν 
πρέπει λοιπόν νά γίνω κριτής τής ίδιας μου τής Υπόθε
σης, άλλά πρέπει νά περιμένω τήν κρίση τών ανεπηρέα
στων ξένων.

—  89



Αυτοί είναι οί λόγοι μου. Άλλα ΘΑΘελα νά προσθέσω 
πώς πάντα έκτιμοϋσακαί θαύμαζα αύτό τό δψηλό αίσθημα 
τ*ης δικαιοσύνης πού άποτελεΓ £να άπό τά εύγενικώτερα 
χαρακτηριστικά τ?)ς Γαλλικής παράδοσης.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΟΙ Ε Β Ρ Α Ι Ο Ι

Ε βρ α ϊκ ά  ιδανικά

'Η  Επιδίωξη γνώσης γιά τή γνώση, μιά σχεδόν φα
νατική άγάπη γιά τή δικαιοσύνη καί ό πόθος τής προσω
πικής ανεξαρτησίας — αύτά είναι τά χαρακτηριστικά τής 
Ε β ρ α ϊκ ή ς  παράδοσης πού μέ κάνουν νά ευγνωμονώ τήν 
μοίρα μου πού μέ Ικανέ νά ανήκω έχ,εΐ.

Αυτοί πού σήμερα λυσσοΰν έναντίον τών Εδανικών τής 
λογικής καί ατομικής Ελευθερίας καί προσπαθούν νά κα
θιερώσουν μιά άντιπνευματική Υποδούλωση στό Κράτος μέ 
τήν ώμή βία έχουν δίκηο νά μάς θεωρούν γιά άσπονδους 
έχθρούς τους. eH Ιστορία μάς εδωσε V3 άνασκάψουμε £να πολύ 
δύσκολο δρόμο- άλλά δσο Εμείς μένουμε πιστοί δπηρέτες 
τής άλήθειας, τής δικαιοσύνης καί τής Ελευθερίας, δέν θά 
Εξακολουθήσουμε μόνο νά ζοΰμεώς 0 γηραιότερος άπά τούς 
λαούς, άλλά θά δίνουμε μέ τή δημιουργική μας Εργασία 
κ ι3 άλλους καρπούς πού συμβάλλουν στόν Εξευγενισμό τής 
άνθρώπινης φυλής, δπως γινόταν ώς σήμερα.

Υ π ά ρ χει έβραϊκη σκοπιά;

Κατά τή γνώμη μου δέν υπάρχει, μέ τή φιλοσοφική της 
Ιννοια, εΕδικά Ιβραϊκή νοοτροπία. Μοϋ φαίνεται πώς 6 
’ Ιουδαϊσμός άναφίρεται σχεδόν αποκλειστικά στήν ήθική 
στάση άπέναντι στή ζωή καί τόν τρόπο τοΰ ζεϊν. Τήν θεωρώ 
σάν τήν ουσία μιας στάσης άπένανα στή ζωή πού είναι
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ένσαρκωμένη περισσότερο στόν ’ Ιουδαϊκό παρά στούς νό
μους πού εκφράζονται στό Θόρα καί έρμηνεύονται στό Ταλ- 
μούδ. Γιά μένα, τό Θόρα καί τό Ταλμούδ είναι μόνο ή μ ε 
γαλύτερη Απόδειξη γιά τόν τρόπο δπου εκδηλώθηκε ή 
έβραϊκη αντίληψη γιά τή ζωή στούς νεώτερους χρόνους.

Ή  ουσία αυτής τής αντίληψης μοϋ φαίνεται πώς έγκε ι
ται σέ μιά καταφατική στάση απέναντι στή ζωή κάθε 
δημιουργήματος. 'Η  ζωή τοϋ άτόμου εχει νόημα μόνο έφ° 
δσον συμβάλλει στό νά κάνει τή ζωή κάθε ζωντανού δντος 
εύγενέστερη καί ωραιότερη. \Η ζωή είναι ίερή*—-καί αύτό 
σημαίνει πώς είναι ή υπέρτατη αξία, άπ" δπου «ξαρτιών- 
ται δλες οί άλλες αξίες. eH Ακτινοβολία τής ύπερατομικής 
ζωής φέρνει μέσα της ενα σεβασμό γιά κάθε τι τό πνευμα
τικό— καί αύτό είναι τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής 
έβρα'ικής παράδοσης.

cO Ιουδαϊσμός οέν είναι μόνο θρησκεία : δ Ιουδαϊκός 
θεάς είναι μόνο μιά άρνηση της δεισιδαιμονίας, ένα φαν
ταστικό αποτέλεσμα τής έκμηδένισής της. Ε ίνα ι άκόμα μιά 
προσπάθεια νά βασιστεί ό ήθικός νόμος Ιπάνω στό φόβο, 
προσπάθεια λυπηρή καί δυσώνυμη.

'Ωστόσο μοϋ φαίνεται πώς ή ρωμαλέα ήθική παράδοση 
τοϋ έβραϊκοϋ έθνους κατόρθωσε νά απολυτρωθεί ά π ’ αύτό 
τό φόβο. Ά κόμα, φαίνεται καθαρά πώς τό νά «υπηρετείς 
τά θεά » ε ίχε  εξομοιωθεί μέ τό νά «υπηρετείς τή  ζωή». 
“Ό ,τι καλύτερο έδωσε ό Ε βρα ϊκός  λαός, κα: ειδικά οί 
Προφήτες καί ό Ίησοϋς, είναι πώς πολέμησαν Ακατάπαυ- 
στα γ ι5 αύτό.

Έ τ σ ι ,  ό Ιουδαϊσμός δέν είναι μιά υπερβατική θρησκεία, 
αφορά τή ζωή δπως τή ζοΟμε καί μπορεΐ από μιάν άποψγ] 
νά τή συλλάβει, καί τ ίποτ5 Αλλο. ’Έ τσ ι, μοϋ φαίνεται αμ
φίβολο άν μπορεΐ νά άνομασθεΐ θρησκεία στήν παραδεδεγ
μένη σημασία τής λέξης, καί ιδιαίτερα άφοϋ άπό τάν 
Ε β ρ α ίο  άπαιτειτα ι δχι ή «π ίστις», άλλά δ έξαγιασμός τής 
ζωής, μέ τήν ύπερπροσωπική της σημασία.

Ά λ λ ά  ή έβραϊ'κή παράδοση περιέχει καί κάτι άλλο
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άκόμα, κάτι πού εκφράζεται μέ λαμπρότητα σε πολλούς 
ψαλμούς— δηλαδή ενα είδος παράφορης χαράς καί έν- 
θουσιασμοϋ γιά τήν ωραιότητα καί τή μεγαλοπρέπεια αυ
τού τοϋ κόσμου, πού μόνο μιάν άμυδρή Εοέα μπορεΐ νά 
διαμορφώσουν οί άνθρωποι γ ι ’ αύτόν. Αύτά είναι τό αίσθημα 
απ’ δπου αντλεί ή επιστημονική έρευνα τήν πνευματική 
της ύπόσταση, άλλά πού φαίνεται πώς εκφράζεται καί στό 
τραγούδι τών πουλιών. Έ τ σ ι  φαίνεται παιδαριώδης παρα- 
λογισμάς τά νά ανάγει κανείς δλα αύτά στήν ιδέα τοϋ 
Θεοΰ.

Αύτό πού περιέγραψα είναι άραγε διακριτικό γνώρισμα 
τοϋ Ιουδαϊσμού ; Δέν βρίσκεται άραγε καί άλλου με άλλο 
δνομα ; Στήν καθαρή του μορφή, πουθενά, οΰτε καί στόν 
"Ιουδαϊσμό άκόμα, δπου ή καθαρή θεωρία επισκιάζεται άπό 
τήν τυπική προσήλωση στό γράμμα. Κ α ί όμως, ό Ι ο υ 
δαϊσμός μοϋ φαίνεται πώς είναι μιά άπό τίς καθαρώτερες 
καί ρωμαλεώτερες Εκδηλώσεις της, Αύτό Εσχύει ιδιαιτέρα, 
στήν βασική άρχή τοϋ έξαγιασμοϋ τής ζωής.

Ε ίνα ι χαρακτηριστικά πώς καί τά ζώα άκόμα περιέχον- 
ται στήν εντολή τοϋ νά άγιάζουν τήν ήμερα τοΰ Σαββά
του, τόσο δυνατό είταν τό αίσθημα πώς τό ιδανικό απαι
τε ί τήν αλληλεγγύη δλων τών ζωντανών δντων. 'Η έμμονή 
στήν αλληλεγγύη άνάμεσα σέ δλα τά άνθρώπινα δντα έξα- 
κολουθεϊ άκόμα νά βρίσκει τήν ρωμαλεώτερή της έκφραση 
καί δέν είναι άπλή σύμπτωση τά δτι τά αιτήματα τοϋ 
Σοσιαλισμού άνακινήθηκαν στό μεγαλύτερο μέρος τους 
άπά Εβραίους.

Τό πόσο έντονα είναι ανεπτυγμένο αύτά τό αίσθημα τής 
ίερότηιας τής ζωής στόν Ε βρα ϊκ ό  λαό, τό απεικονίζει 
θαυμάσια μιά μικρή παρατήρηση πού μοΰ διατύπωσε μιά 
φορά ό Βάλτερ Ρατενάου σέ μιά συνομιλία μ α ς ! «"Οταν 
λέει ενας 'Εβραίος πώς κυνηγάει γιά διασκέδαση, λέει 
ψέμματα». Δέν θά μποροΰσε νά έκφρασθεί άπλούστερα τό 
έβραϊκά αίσθημα τής Εερότητας τής ζωής.
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‘ Εβρα ϊκή Νεολαία 
Απάντηση σέ Ινα ερώτημα

Ε ίνα ι σημαντικό τό δτι θάπρεπε οί νέοι νά παρακινη
θούν στά νά ένδιαφερθοΰν γιά τά έβραϊκά προβλήματα και 
δυσκολίες, καί θά είσθε άξιος συγχαρητηρίων πού άφω- 
σιωθήκατε σ3 αύτά τό Ιργο. Αύτά είναι έπίκαιρο ζήτημα, 
όχι μόνο γιά τή μοίρα τών Εβραίω ν πού ή εύημερία τους 
έξαρτάται άπά τήν όμόνοια και τήν άλληλοϋποστήριξή 
τους άλλά, πρίν κα: άπάνω άπ5 αύτό, γιά τήν καλλιέρ
γεια του οιεθνιστικοΰ πνεύματος, πού σήμερα απειλείται 
παντοΰ άπό εναν στενόθωρο έθνικισμό. Έ δώ , ώς τις η μ έ
ρες τών προφητών, ενα άπό τά ωραιότερα πεδία τής δρα
στηριότητας Ιχει άφεθεΐ άνοικτό γιά τό £θνος μας, πού ε ί 
ναι διασκορπισμένο σ’ δλη τή γή, και πού ένώνεται μο
νάχα άπό μιά κοινή παράδοση.

Προσφώνηση γιά την άνοικοδόμηση στην Παλαιστίνη

Πριν άπό δέκα χρόνια, όταν είχα γιά πρώτη φερά τήν 
εύχαρίστηση νά σάς προσφωνήσω έν όνόματι τής Ε β ρ α ϊ 
κής υπόθεσης, όλες μας σχεδόν οί έλπίδες στηριζόνταν στό 
μέλλον. Σήμερα μπορούμε νά θωροΰμε χαρούμενα έκεϊνες 
τις μέρες. Γ ια τ ί σήμερα οί ένωμένες Ενέργειες τοΰ έβραϊκοΰ 
λαοΰ έχουν έπιτελέσει ενα λαμπρό μέρος έπιτυχοΰς άνοι- 
κοδομητικής έργασίας στήν Παλαιστίνη, πού σίγουρα υπερ
βαίνει τίς τολμηρότερες τοτινες μας έλπίδες.

Ά κ ό μ α , αντιμετωπίσαμε μέ έπιτυχία τήν σκληρή δοκι
μασία πού μας έπέβαλαν τά τελευταία χρόνια. 'Ο άκα- 
τάπαυστος μόχθος, πού υποστηρίζεται άπό εναν εύγενικό 
σκοπό, μάς οδηγεί αργά άλλά σίγουρα στήν έπιτυχία. ΟΕ 
τελευταίες αποφάσεις τής Βρεττατικής Κυβέρνησης δείχνουν 
μιά στροφή πρός μιά δικαιότερη κρίση τής ύπόθεσής μας. 
Αύτό τό άναγνωρίζουμε μέ εύγνωμοσύνη.

Ά λ λ ά  δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνούμε έκεϊνα πού μΛς δί«
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δαξε έκείνη ή κρίση,— δηλαδή, πώς ή θεμελίωση Ικανο
ποιητικών σχέσεων άνάμεσα στούς Εβραίους καί στούς 
Άραβες, δέν είναι υπόθεση τής Α γγλ ία ς , άλλά δική μας. 
?Ε μ ε ϊς ,— δηλαδή οί "Αραβες καί έμεϊς— πρέπει νά προ- 
σπαθήσουμε νά συμφωνήσουμε στις γενικές γραμμές μιας 
συμφέρουσας συμμαχίας πού θά ικανοποιήσει τίς ανάγκες 
κα ί τών δύο Ιθνών.

Ή  σωστή λύση αύτοϋ τοΰ προβλήματος καί ή αμοι
βαία πίστη τών δύο αύτών Ιθνών έΐναι τό ίδιο σημαντικές 
καί άξιες προσπάθειές μας, δσο καί τό καθ’ αύτό Ιργο τής 
ανοικοδόμησης. Ά ς  θυμηθοΰμε πώς ή Ε λ β ε τ ία  παρουσιά
ζει υψηλότερο βαθμό πολιτικής ανάπτυξης άπό κάθε άλλο 
έθνικό κράτος, έξ αιτίας άκριβώς τών μεγάλων προβλημά
των πού έπρεπε νά λυθοϋν πριν νά θεμελιωθεί μιά στα
θερή κοινότητα άνάμεσα στις ομάδες τών διαφόρων εθνι
κοτήτων.

Μένουν άκόμα πολλά πού πρέπει νά γίνουν, άλλά τελ ι
κά, ενας άπό τούς σκοπούς τοϋ Χέρτσλ §χει κ ιΛ όλα; πραγ
ματοποιηθεί* τό Ιργο του στήν Παλαιστίνη Ιοωσε στόν Ε 
βραϊκό λαό ενα καταπληκτικό αίσθημα αλληλεγγύης καί 
έκείνη τήν αισιοδοξία πού χωρίς αύτήν δέν μπορεΐ κανέ
νας όργανισμός νά διατηρηθεί υγιής.

Πρέπει νά κάνουμε τό κάθε τι γίά  τόν κοινό σκοπό, 
καί όχι μόνο γιά τούς άδελφούς μας τής Παλαιστίνης, 
άλλά γιά τήν ευημερία καί τήν τιμή ολάκερου τοϋ Ε β ρ α ϊ
κού λαοϋ.

I I
Σήμερα συγκεντρωθήκαμε γιά νά θυμηθοΰμε τήν πανάρ- 

χαιη κοινότητά μας, τήν μοίρα της καί τά προβλήματά 
της. Ε ίνα ι μιά κοινότητα μέ ήθική παράδοση, πού πάντα 
Ιδειξε τή δύναμη καί τή ζωτικότητά της στις Ιποχές κα- 
τατρεγμοϋ. Σές δλες τίς έποχές Ιδωσε άνθρώπους πού έν- 
σωματώθηκαν στή συνείδηση τοϋ Δυτικοϋ κόσμου, ώς 
Υπερασπιστές τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας καί δικαιο
σύνης.
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"Οσο καιρό Ιμεΐς θά φροντίζουμε τήν κοινότητά μας, 
αύτή θά Ιξακολουθεΐ νά υφίσταχαι γιά χό καλό χής άν* 
θρωπότηχας, παρ3 ολο τό γεγονός πώς δέν &χει σχήν διά
θεσή χης κανέναν αύχάρκη όργανισμό. °Εδώ καί μιά ή 
δύο οεκαεχίες, μιά όμάδα άπό όξυδερκεΐς άνθρώπους, καί 
άνάμεσά τους δ Χέρχσλ πού ή ανάμνησή χουΰά μείνει αίώ· 
Via, εφθασαν στό συμπέρασμα πώς χρειαζόμαστε ενα πνευ- 
μαχικό κέντρο γιά νά μπορέσουμε νά οιαφυλάξουμε χό α ί
σθημα τής αλληλεγγύης σχούς δύσκολους καιρούς. Έ χ σ ι 
ξεπεχάχχηκε ή ιδέα χου Σιωνισμού καί χό εργο χοΰάποι- 
κισμοϋ σχήν Γίαλαισχίνη, πού μας δόθηκε ή εύκαιρία νά 
δοΟμε χήν επιτυχή πραγματοποίησή χου, χουλάχισχον σχις 
γεμάτες Υποσχέσεις αρχές του.

Ε ίχ α  χό προνόμιο νά δώ, μέ μεγάλη μου χαρά καί ικ α 
νοποίηση πόσο πολύ συνέβαλε αύτή ή ίπ ίτευξη στήν ήθι
κή ανάρρωση τοΰ Έβραί'κοΰ λαοΰ, πού είναι έ^τεθειμένος, 
ώς μεισνοτη; μέσα σχά εθνη, δχι μονάχα σέ Ιξωτερικούς 
κινδύνους, αλλά καί Εσωτερικούς, ψυχολογικής φύσεως.

*Η κρίση πού ε ίχε νά αντιμετωπίσει χό έργο χής άνοι* 
κοδόμησης χά τελευταία χρόνια, μας έβάρυνε πολύ, καί 
άκόμα καί σήμερα δέν εχει υπερπηδηθεί ένχελώς.Άλλά χά 
χά τελευταία ρεπορτάζ δείχνουν πώς δ κόσμος, καί ιδιαί
τερα ή Βρετχανική Κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη νά ανα
γνωρίσει χά μεγάλα πράγματα πού κρύβονται πίσω άπό 
χόν αγώνα γιά χό Σιωνισχικό ιδανικό. Ά ς  θυμηθοΰμε μέ 
εύγνωμοσύνη, αύτή χή στιγμή, χόν μεγάλο αρχηγό μας 
Βάϊσμαν, πού ό ζήλος καί ή προνοηχικόχηχά χου βοήθη
σαν σχήν έπιχυχία χής υπόθεσης.

Οί δυσκολίες βμως πού περάσαμε έφεραν μαζί καί κάχί 
καλό. Μας έδειξαν άκόμα μιά φορά πόσο στέρεος είναι δ 
δεσμός πού ένώνει τούς Εβραίους δλων τών χωρών σ3 ενα 
κοινό πεπρωμένο. Ά κόμα , ή κρίση ξεκαθάρισε τή στάση 
μας αναφορικά μέ τό ζήτημα τής Παλαισχίνης, καί τήν 
έξάγνισε άπό τό μίασμα τοΰ έθνικισμοΰ. Δηλώσαμε καθα
ρά πώς δέν ζητοΰμε νά δημιουργήσουμε μιάν πολιτική κοι
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νωνία, άλλά πώς ό σκοπός μας είναι, σύμφωνα μέ χήνπα- 
ληά Ε β ρ α ϊκ ή  παράδοση, νά πλάσουμε μιάν πολιτιστική 
κοινωνία μέ τήν εύρύτερη έννοια χής λέξης, Γ ιά  νά γίνει 
αύτό, πρέπει νά λύσουμε χά πρόβλημα χοΰ νά ζήσουμε 
π λά ϊ-π λά ϊ μέ χούς αδελφούς μας χούς "Αραβες μέ άνοικχό, 
γενναιόφρονα καί αξιοπρεπή τρόπο. Έ δ β  έχουμε συμφέ
ρον νά δείξουμε ο,χι μάθαμε μέσα σχούς αί&νες χου μαρχυ- 
ρίου μας. Ά ν  διαλέξουμε χά σωσχά δρόμο θά έπιχύχουμε 
καί θά δώσουμε ένα λαμπρά παράδειγμα στόν Υπόλοιπο 
κόσμο.

'Ό,χιδήποιε κάνουμε γιά χήν Παλαιστίνη, χά κάνουμε 
γ:ά χήν χιμή καί χήν εύημερία ολάκερου χοΰ Έβραϊκοϋ 
λαοϋ.

I I I
Ε ίμ α ι πανευτυχής πού μου δόθηκε ή εύκαιρία νά απευ

θύνω λίγες λέξεις σχούς νέους αυτής τής χώρας πού μένει 
πισχή στούς κοινούς σκοπούς χου Ίουδαϊσμοϋ. Μήν άπο- 
γοηχεύεσθε άπό τις δυσκολίες πού άντιμετωπίζουμε σχήν 
Παλαισχίνη Κάχι χέτοια πράγματα, χρησιμεύουν στό νά 
αποδείχνουν χήν άκλόνητ?] θέληση χής κοινόχηχάς μας νά 
ζήσει.

"Ορισμένα διαβήματα κα: δηλώσεις χής Α γ γ λ ικ ή ς  διοί
κησης έπικρίθηκαν δίκαια. ‘ Ωσχόσο, δέν πρέπει νά μ ε ί
νουμε αύτοϋ. άλλά νά χό μάθουμε θετικά.

Πρέπει νά προσέξουμε πολύ χίς σχέσεις μας μέ τούς "Α 
ραβες. Καλλιεργώντας τες μέ προσοχή θά είμαστε μελλον
τικά σέ θέση νά άποφύγουμε τό νά λάβουν τά πράγματα 
τόσο έπικίνδυνη χροπή, ώστε οί άλλοl νά έπωφεληθοϋν καί 
νά προκαλέσουν Εχθρικές πράξεις. 'Η  Ιπιχυχία αύτοϋ τοϋ 
σκοπού έξαρτιέται άπόλυτα άπό μα:·, γιατί τό έργο μας τής 
ανοικοδόμησης διεκπεραιώθηκε, και πρέπει νά ΐξακολουθή- 
σει νά διεκπεραιώνεχαι μέ τρόπο πού νά Ιξυπηρεχεϊ καί χά 
συμφέροντα χοϋ Άραβικοΰ πληθυσμοΰ.

Μ5 αύχόν χόν χρόπο θά κατορθώσουμε νά άποφεύγουμε 
νά Ιρχόμασχε τόσο συχνά σχήν δυσάρεσχη, χόσο γιά χούς
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Εβραίους δσο καί γιά τούς "Αραβες, θέση νά προσφεύγουμε 
στήν έντολοδόχο Δύναμη γιά νά Ιπιλύει τά ζητήματα μας. 
’Έ τσ ι,  πρέπει νά ακολουθούμε δχι μόνο τις Ιντολές τής 
θείας Πρόνοιας άλλά κα: τίς παραδόσεις μας, πού μόνο 
αύτές δίνουν νόημα καί σταθερότητα στήν κοινότητά 
μας.

Γ ια τ ί αύτή ή κοινότητα δέν είναι, καί δέν πρέπει ποτέ 
νά είναι πολιτική, αύτή είναι ή μόνη αστείρευτη πηγή 
άπ’ οπου μπορούμε νά άντλοΰμε καινούργιες δυνάμεις, καί 
ή μόνη βάση δπου μπορει νά δικαιωθεί ή ΰπαρξή της.

IV
Τις δυο τελευταίες Εκατονταετίες, ή κοινή περιουσία 

του Ε βρα ϊκο ύ  λαοΰ συνίστατο ΰλότελα στό παρελθόν του. 
Διασκορπισμένο σ’ δλο τόν κόαμο, τό έθνος μας δέν ε ίχ ε  
τ ίπ οτ ’ άλλο άπό τήν προσεχτικά διαφυλαγμένη παράδοσή 
του. ’ Αναμφίβολα, πολλοί Ε β ρ α ίο ι έδωσαν μεγάλα έργα 
ώς άτομα, άλλά φαινότανε πώς ό Ε βρα ϊκός λαός σάν σύν
ολο δέν ε ίχ ε  τήν άπαιτούμενη δύναμη γιά μεγάλα ομα
δικά έπιτεύγματα.

Τώρα, δλα αλλάξανε. Ί Ι  "Ιστορία μάς έδωσε ένα μεγά
λο καί εύγενικό έργο στόν τομέα τής ενεργούς σύμπραξης 
μέ τό χτίσιμο τής Παλαιστίνης. Έξέχοντα μέλη τής φυ
λής μας έργάζονται κ ι’  δλας μ ’ δλη τους τή δύναμη γιά 
τήν πραγματοποίηση αύτοϋ τοϋ σκοπού. Μάς δόθηκε ή εύ
καιρία νά [δρύσουμε πολιτιστικά κέντρα πού όλάχερος δ 
''Εβραϊκός λαός μπορει νά χά θεωρεί ώς έργο του. Τρέ
φουμε τήν έλπίδα νά άνεγείρουμε στήν Παλαιστίνη ένα 
φυτώριο τής δικής μας έθνικής κουλτούρας πού θά βοηθή
σει νά ξυπνήσει μιά καινούργια οικονομική καί πνευμα
τ ική  ζωή στή μέση ’Ανατολή.

'Ο  αντικειμενικός σκοπός τών ήγετών τοϋ Σιωνισμοϋ 
δέν είναι πολιτικός, είναι κοινωνικός καί πολιτιστικός. Ή  
κοινότητα τής Παλαιστίνης πρέπει νά πλησιάσει τό ιδα
νικό τών προγόνων μας δπως έκτίθέται στή Βίβλο, καί 
ταυτόχρονα νά γίνει έδρα νεώτερης πνευματικής ζωής καί
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£να πνευματικό κέντρο γιά τούς Εβραίους όλου τοϋ κό
σμου. Σύμφωνα μ 5 αύτή τήν Εδεα, ή Ι'δρυση ένός Ε β ρ α ϊ
κού Πανεπιστημίου στήν Ιερουσαλήμ άποτελει £ναν άπό 
τούς σημαντικώτερους σκοπούς τής Σιωνιστικής ’ Οργά
νωσης.

Τελευταία είχα πάει στήν ’ Αμερική γιά νά βοηθήσω 
έκεΐ στήν συγκρότηση τής Υλικής βάσης αύτοϋ τοϋ Πανε
πιστημίου. Ή  έπιτυχία αυτής τής προσπάθειας είταν έν
τελώς φυσική. Χάρη στις ακαταπόνητες ένέργειες τοϋ 
λαμπροϋ καί γεμάτου αυτοθυσία πνεύματος τών Ε βρα ίω ν 
γιατρών τής ’ Αμερικής, κατορθώσαμε νά συγκεντρώσουμε 
αρκετά χρήματα γιά τήν δημιουργία μιας ιατρικής σχολής, 
καί αμέσως άρχισαν οί προκαταρκτικές έργασίες. 'Ύστερα 
άπό αύτήν τήν έπιτυχία δέν αμφιβάλλω πώς γρήγορα θά 
συγκεντρωθεί ή υλική βάση καί γιά τις άλλες σχολές. CH 
Εατρική σχολή πρέπει πρώτ’ α π ’ δλα νά έξελιχθει σέ !ν- 
στιτοΰτο Ιρευνας καί νά Ιπιδοθεϊ στό νά καταστήσει υγιή 
τή χώρα, τό σπουδαιότερο πού πρέπει να γίνει γιά τό εργο 
τής ανάπτυξής της. Ή  διδασκαλία σέ εύρύτερη κλίμακα 
θά χρειαστεί αργότερα. Καί, άφοϋ πολλοί αρμόδιοι έπι- 
στήμονες βδβαίωσαν ήδη πώς είναι έτοιμοι νά άναλάβουν 
έργασία έκει, ή Ι'δρυση τής ιατρικής σχολής μοϋ φαίνεται 
έντελώς εξασφαλισμένη. Μπορώ νά προσθέσω πώς έχει άνοι- 
χτε ΐ μιά ειδική πίστωση γιά τά πανεπιστήμιο, έντελώς ξε
χωριστή άπά τά γενικά κεφάλαια πού προορίζονταί γιά 
τήν ανάπτυξη τής χώρας. Γ ιατ ί τά τελευταία αύτά ποσά 
συγκεντρώθηκαν τούς τελευταίους μήνες στήν Α μ ερ ική , 
χάρη στόν άκατάπαυστο μόχθο τοϋ Καθηγητοϋ Βάϊσμαν 
καί άλλων Σιωνιστών ηγετών, καί κυρίως στά πνεϋμα τής 
αυτοθυσίας τών μεσαίων τάξεων. Τελειώνω μέ μιά θερμή 
εκκ/,ηση πρός τούς Εβραίους τής Γερμανίας νά συμβάΛ- 
λουν δσο μποροΰν, μ ’ δλες τίς οικονομικές δυσκολίες πού 
αντιμετωπίζουν, στήν ανέγερση τοΰ Έβραϊκοϋ κέντρου τής 
Παλαιστίνης. Δέν πρόκειται γιά φιλανθρωπία, άλλά γιά 
μιά προσπάθεια πού άφορΛ δλους τούς Εβραίους καί πού
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ή έπιτυχία της υπόσχεται πώς θά είναι πηγή δψιστης ικα
νοποίησης γιά δλους.

V
Γ ιά  μας τούς Εβραίους ή Παλαιστίνη δέν είναι μιά φ ι

λανθρωπική ή άποικιστική προσπάθεια, άλλά ενα πρόβλημα 
δψιστης σημασίας γιά τόν έβραΐκό λαό. Ή Παλαιστίνη δέν 
είναι πρωταρχικά ενα καταφύγιο γιά τούς Εβραίους τής 
Δυτικής Εύρώπης, άλλά μιά ένσάρκωση τοΰ αφυπνισμένου 
συντεχνιακού πνεύματος ολάκερου του έβραϊκοϋ Ιίϊνους. 
Ε ίνα ι δμως άραγε ή κατάλληλη στιγμή γιά νά άφυπνι- 
στει καί να ένισχυθεΐ αύτό τό συντεχνιακό πνεΰμα ; 
Αύτό είναι isoc ζήτημα δπου αισθάνομαι τήν ύποχρεωση, 
δχι μόνο έξ αίτιας τών αύθόρμητων αισθημάτων μου, άλλά 
καί μέ λογική βάση, νά απαντήσω μέ ενα άπροκάλυπτο 
«να ι».

Ά ς  ρίξουμε τώρα μιά ματιά στήν Εστορία τών Ε βρα ίω ν 
τής Γερμανίας στά έκατό τελευταία χρόνια. Πριν άπό έκατό 
χρόνια οί προπάτορες μας, έκτός άπό λίγες έξαιρέσεις, ζού- 
σανε στό γκεττο. E ixavs φτωχοί, χωρίς πολιτικά δικαιώ
ματα, χωρισμένοι άπό τούς αλλόθρησκους, μέ ενα φραγμό 
άπό θρησκευτικές παραδόσεις, συνήθειες ζωής καί νομι
κούς περιορισμούς* ή πνευματική τους άνάπτυξη περιορι
ζότανε στή δική τους φιλολογία καί είχαν μείνει σχεδόν 
Ιξω άπό τήν έντονη πρόοδο τοϋ εύρωπαϊκοΰ πνεύματος 
πού άρχισε άπό τήν ’ Αναγέννηση. Καί δμως, αύτοί οί 
σκοτεινοί καί ταπεινοί άνθρωποι είχανε ενα μεγάλο πλεο
νέκτημα σέ σύγκριση μ ’ Ιμάς : ό καθένας τους άνήκε μέ  
δλο του τό είναι σέ μιά κοινότητα πού τόν ε ίχε  απορρο
φήσει έντελώς, δπου αισθανότανε τόν έαυτό του σάν ένα. 
πλήρως προνομιούχο μέλος, καί πού δέν τοΰ ζητοϋσε τ ί 
ποτα πού νά είτανε αντίθετο μέ τή φυσική του νοοτροπία. 
ΟΕ προπάτορές μας έκείνη τήν έποχή οέν είχανε βέβαια τ ί 
ποτα νά έπιδείξουν διανοητικά καί φυσικά, άλλά στόν κοι
νωνικό τομέα είχαν μιάν άξιοζήλευτη πνευματική ισορροπία.

“Γστερα ήρθε ή χειραφέτηση πού τούς άνοιξε ξαφνικά.
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τό δρόμο γιά άφάνταστες γ ι5 αύτούς δυνατότητες. Α ρκετο ί 
άπ’ αύτούς κατέλαβαν θέσεις γιά τόν έαυιό τους στις άνώ- 
τερες βαθμίδες τών Επιχειρήσεων καί της κοινωνικές ζωης. 
^Ολόχαροι γευτήκανε τούς λαμπρούς θριάμβους πού είχαν 
Επιτελέσει ή τέχνη κα: ή Επιστήμη τού Δυτικού κόσμου. 
Πήραν μέρος στήν πορεία αύτή μέ φλεγόμενο Ενθουσιασμό, 
συμβάλλοντας μέ αξιόλογες Επιδόσεις. Ταυτόχρονο, μι- 
μήθηκαν τίς Εξωτερικές μορφές τής ζωής τών άλλο· 
θρήσκων, καί ξέφυγαν όλοένα καί περισσότερο άπό τίς 
θρησκευτικές καί κοινωνικές τους παραδόσεις, καί υιοθέ
τησαν τίς συνήθειες, τούς τρόπους καί τή νοοτροπία τών 
άλλοθρήσκων. Φαινότανε πώς είχανε χάσει έντελώς τήν 
Ομοιογένειά τους μέσα στά ανώτερα αριθμητικά καί καλύ
τερα ώργανωμένα έθνη δπου ζοΰσαν, σέ τρόπο ώστε μέσα 
σέ λίγες γενεές δέν θά υπήρχε κανένα ίχνος απ’ αύτήν. 
Έ τ σ ι ,  φαινότανε αναπόφευκτη ή Εξαφάνιση τής έβραϊκής 
Εθνότητας στην Κεντρική καί Δυτική Εύρώπη.

Ά λ λ ά  τά πράγματα ήρθαν διαφορετικά. ΟΕ διάφορες 
Εθνότητες φαίνεται πώς έχουν £να ένστικτο πού τίς προ
στατεύει άπό τή διάλυση. 'Οσοδήποτε κ ι5 άν προσαρμό
στηκαν οΕ Ε βρ α ίο ι στή γλώσσα, στούς τρόπους, καί ως 
£να βαθμό μάλιστα στις θρησκευτικές μορφές τών εύρωπαϊ* 
κών λαών δπου ζοΰσαν, ούδέποτε Εξαφανίστηκε τό αίσθημα 
τής ανομοιογένειας άνάμεσα στούς Εβραίους καί τούς φι- 
λοξενοΰντες λαούς. Αύτό τό αύθόρμητο αίσθημα είναι 
ή άπώτέρη αίτία του αντισημιτισμού, πού γ ι5 αύτό δέν 
πρέπει νά Εκλείψει άπό τήν καλώς Εννοούμενη προπαγάνδα. 
ΟΕ Εθνότητες πρέπει νά άκολουθοΰν τό δικό τους δρόμο, 
καί δχι νά συγχωνεύωνται. ‘ Η Εκανοποιητική κατάσταση 
τών πραγμάτων μπορεί νά Επέλθει μόνο μέ τήν άλληλοα- 
νοχή καί τόν άλληλοσεβασμό.

Τό πρώτο βήμα πρός αύτή τήν κατεύθυνση είναι πώς 
Εμείς οί Ε β ρ α ίο ι θάπρεπε νά άποκτήσουμε γιά μιά άκόμη 
φορά συνείδηση τής ύπαρξής μας σάν Εθνότητα καί νά 
ξανακερδίσουμε τόν αύτοσεβασμό πού χρειάζεται γιά μιά
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δγιή δπαρξη. Πρέπει νά μάθουμε άκόμα μιά φορά νά δο
ξάζουμε τούς προγόνους μας καί τήν ιστορία μας, καί νά 
άναλάβουμε πάλι, ώς έθνος, πολιτιστικά Ιργα πού νά Ινι- 
σχύουν τό κοινοτικό αίσθημά μας. Δέν μ<£ς άρκεΐ νά λα
βαίνουμε μέρος σάν άτομα στήν πολιτιστική ανάπτυξη τής 
άνθρώπινης φυλής, άλλά πρέπει άκόμα νά Ιπιτελοΰμε 
Ιργα πού μόνο εθνη σάν σύνολα μποροΰν νά έπιτελέσουν. 
Μόνο ετσι θά μπορέσουν οί Ε β ρ α ίο ι νά ανακτήσουν τήν 
κοινωνική τους υγεία.

Ά π 5 αύτήν τήν άποψη θάθελα νά αντιμετωπίσετε τά 
Σιωνιστικό κίνημα. Σήμερα ή ιστορία μας ανέθεσε τό έργο 
νά λάβουμε ένεργό μέρος στήν οικονομική κα: πολιτιστική 
άνόρθωση τής πατρίδας μας. Ενθουσιώδεις καί λαμπρά 
προικισμένοι άπά τή φύση άνθρωποι άνοιξαν τά δρόμο καί 
πολλά έξαιρετικά μέλη τής φυλής μας έτοιμάζονται νά 
άφοσιωθοΰν ψυχή τε καί σώματι σΒ αύτή τήν υπόθεση. 
Μακάρι, ό καθένας τους νά καταλάβει τή σημασία αύτοδ 
τοΰ έργου καί νά συμβάλλει, δσο τοΰ έπιτρέπουν οί δυ
νάμεις του, στήν έπιτυχία του !

'Η  έβραϊκη κοινότητα 
(Μία δμιλία ατό Λονδίνο)

Δέν μοΰ είναι εύκολο νά κατανικήσω τήν φυσική μου 
κλίση γιά μιά ζωή ήσυχης θεώρησης. Ά λ λ ά  δέν θά μπο- 
ροΰσα νά μείνω κουφός στήν έκκληση τών Εταιρειών O .R .T .  
καί Ο. Ζ. Τ .  1 γ ιατί απαντώντας σ’ αύτή, είναι σάν νά 
άπαντοΰσα στήν Ιπίκληση τοΰ βαρειά καταπιεσμένου Ε 
βραϊκού έθνους.

'Η  θέση τής διασκορπισμένης Ε β ρ α ϊκ ή ς  κοινότητας άπο- 
τελει £να ήθικό βαρόμετρο γιά τάν πολιτικό κόσμο. Γ ια τ ί,  
τ ί πιό σίγουρος δείκτης γιά τήν πολιτική ήθικότητα καί 
τό αίσθημα τής δικαιοσύνης μπορει νά ύπάρξει άπό τήν

1. Εβραϊκές φιλανθρωπικές έταιρίες.
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στάση τών έθνών απέναντι σέ μιάν ανυπεράσπιστη μειονό
τητα, πού ή Ιδιορρυθμία της συνίστατα: στή διαφύλαξη 
μιας πανάρχαιης πολιτιστικής παράδοσης ;

Αύτή τή στιγμή, τό βαρόμετρο είναι πολύ χαμηλά, δπως 
διαπιστώνουμε μέ όδύνη άπό τόν τρόπο πού μάς μεταχει
ρίζονται Ά λ λ ά  αύτή ακριβώς ή πτώση μοϋ στεριώνει τήν 
πεποίθηση πώς καθήκον μας είναι να διαφυλάξουμε καί νά 
Ινισχύσουμε τήν κοινότητά μας. 'Υπάρχει θαμμένη μέσα 
στήν Ε β ρ α ϊκ ή  παράδοση, μιά άγάπη γιά τή δικαιοσύνη καί 
τή  λογική πού πρέπει νά Εξακολουθήσει νά ένεργεί γιά τό 
καλό δλων τών έθνών, καί τώρα καί μελλοντικά. Στούς 
νεώτερους χρόνους αύτή ή παράδοση έδωσε τόν Σπινόζα 
καί τόν Κάρλ Μάρξ.

Έ κε ΐνο ι πού θάθελαν νά διαφυλάξουν αύτά τά πνεϋμα 
πρέπει άκόμα νά κυττάξουν καί τό σώμα δπου συνδέεται: 
'Η  έταιρεία Ο .Ζ . Ε .  κυττάζει κυριολεκτικά τά σώματα τοΰ 
λαοΰ μας. Στήν Α νατολική Εύρώπη Ιργάζετα: νύχτα - μέρα 
γιά νά βοηθήσει τούς άνθρώπους δπου ζοΰν έκεί, καί πού ή 
οικονομική κατάπτωση τούς έχει καταθλίψει, νά διατηρή
σουν τό σώμα καί τήν ψυχή τους. Ά π ό  τήν άλλη μεριά ή 
έταιρεία O .R .T .  προσπαθεί νά έξουδετερώσει τίς κοινωνικές 
καί οικονομικές δυσχέρειες πού πιέζαν τούςΓΕβραίους ώς τόν 
Μεσαίωνα. Γ ια τ ί καί τότε είμαστε αποκλεισμένοι άπά κάθε 
άμεση παραγωγική απασχόληση καί είμαστε αναγκασμέ* 
νοι νά περιοριζόμαστε άποκλειστικά στό έμπόριο. Ό  μόνος 
τρόπος νά βοηθηθσΰν οί Ε β ρ α ίο ι στις Ανατολικές χώρες 
είναι νά τούς δοθ&ί ή δυνατότητα νά εισχωρήσουν σέ κα ι
νούργιους τομείς δραστηριότητας, πράγμα πού άγωνίζονται 
νά κάνουν σέ δ'λο τόν κόσμο. Αύτό είναι τό μεγάλο πρό
βλημα πού έπιλύει μέ έπιτυχία ή Ο. R . Τ·

ΈσΛς, Ά γ γ λ ο ι Έβραιόφιλοι, καλοΰμε νά μας βοηθήσετε 
σ5 αύτή τή μεγάλη προσπάθεια πού έπεχείρησαν λαμπροί 
καί άξιοι άνθρωποι. Τά τελευταία χρόνια μΛς Ιδωσαν μιά 
τέτοια απογοήτευση πού πρέπει νά σάς συγκινήσει βαθύ
τατα. Μήν τό αποδίδετε στή μοίρα, άλλά θεωρείστε μάλ
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λον τά γεγονότα ώς ένα λόγο γιά νά παραμείνετε ε ιλ ικρ ι
νείς στήν Υπόθεση τής Ε β ρ α ϊκ έ ς  εύημερίας. Ε ίμ α ι πεπει
σμένος πώς μ 3 αύτόν τόν τρόπο Ενισχύουμε έμμεσα Εκείνους 
τούς ανθρώπινους σκοπούς πού άναγνωρίζουμε πάντα ώς 
Υψηλότερους.

Σκεφθήτε πώς οί δυσκολίες και τά Εμπόδια είναι μ ε 
γάλη πηγή Υγείας καί δύναμης γιά κάθε κοινωνία. Δέν 
θά Επιζούσαμε Εκατοντάδες χρόνια ώς κοινότητα δν τό 
κρέββάτι μας είτανε στρωμένο μέ ρόδα· δσο γ ι5 αύτό ε ίμα ι 
έντελώς βέβαιος.

Ά λ λ ά  έχουμε μιάν άκόμα καλύτερη παρηγοριά. ΟΕ φ ί
λοι μας δέν είναι πολλοί, μά άνάμεσά τους Υπάρχουν άν
θρωποι μέ εύγενές πνεϋμα καί ισχυρό αίσθημα δικαιοσύ
νης, πού αφιέρωσαν τή ζωή τους στό νά ανυψώσουν τήν 
ανθρώπινη κοινωνία καί νά Απολυτρώσουν τό άτομο άπό 
τήν ταπεινωτική καταπίεση.

Ε ίμαστε εύτυχεΐς καί τυχεροί πού έχουμε τέτοιους άν
θρώπους, πού δέν ανήκουν στάν Εβραϊκό κόσμο, άπόψε ανά
μεσα μας ή παρουσία τους προσθέτει άκόμα περισσότερη 
Επισημότητα σ’ αύτήν τήν αξιομνημόνευτη βρυδυά. Χαί- 
ρουμαι πάρα πολύ πού βλέπω Εμπρός μου τάν Μπέρναρ 
Σόου καί τάν Η. Τζ. Ούέλλς, πού τόσο μέ Ελκύουν οί 
άπόψεις τους.

Έ σ εΐς ,  κύριε Σόου, Επιτύχατε νά κερδίσετε τήν αγάπη 
καί τόν ένθερμο θαυμασμό τοΰ κόσμου. Μ5 δλο πού άκο- 
λουθεϊτε ένα δρόμο πού οδήγησε άλλους στό σταυρό του 
μαρτυρίου. Δέν κάνατε μόνο ηθικά κηρύγματα στούς συν
ανθρώπους σας, σήμερα Εμπαίζετε πράγματα πού πολλοί 
άπ’ αύτούς θεωροΰν Εερά. Κάνατε κάτι πού μόνο γεννημένοι 
καλλιτέχνες μποροΰν νά κάνουν. Ά π ’ τά μαγικό σας κουτί 
άνασύρετε άναρίθμητα μικρά πρόσωπα πού, Ινώ μοιάζου
νε μέ άνθρώπινα δντα, άποτελοΰνται δχι άπό σάρκα καί 
αίμα, άλλά άπό πνεϋμα, άπό πονηριά καί άπό χάρη. καί 
δμως, μοιάζουν, ώς έναν βρισμένο βαθμό, μέ τούς άνθρώ
πους περισσότερο καί άπά μάς τούς ίδιους, καί μάς κά
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νουνε σχεδόν νά ξεχνοϋμε πώς δέν είναι δημιουργήματα 
τΫ)ς φύσης του Μπέρναρ Σόου. Βάζετε αύτά τά χαρι
τωμένα ανθρωπάκια νά χορεύουνε μέσα σ5 Ιναν μικροσκο- 
πικό κόσμο πού απέναντι του στέκουν φρουροί οί Χάριτες 
γιά νά μήν έπιτρέψουν νά είσχωρήσέι ή πικρία. "Οποιος 
ρίξει μιά ματιά σ5 αύτόν τόν έν σμικρύνσει κόσμο βλέπει 
%άτω άπό καινούργιο φώς τόν δικό μας τόν πραγματικό 
κόσμο· βλέπει τις μικρές σας φιγούρες νά συγχωνεύονται 
μέ τούς άνθρώπους τής πραγματικότητας, σέ τρόπο πού 
οΕ τελευταίοι αυτοί παίρνουν ξαφνικά μιάν όλότελα διαφο
ρετική όψη άπό κείνην πού είχαν πρωτύτερα. Κρατώντας 
Ιτσι τάν καθρέφτη μπροστά μας, μάς έπηρεάσατε καί μας 
Απολυτρώσατε δπως δέν ε ίχε κάνει ώς τώρα κανένας άπό 
τούς συγχρόνους μας, καί ξαλαφρώσατε λίγο τή ζωή άπό 
τό γήινο βάρος της. Γ ι ’ αύτό σδς εύγνωμονοΰμε μέ ολη 
μας τήν καρδιά καί εύχαριστοϋμε τή μοίρα πού μας χά 
ρισε, μέσα σέ τόσες δδυνηρές ασθένειες, καί Ιναν γιατρό καί 
λυτρωτή τών ψυχών. Σας εύχαριστώ προσωπικά γιά τά 
άξέχαστα λόγια πού άπευθύνατε στάν όποτιθέμενο ομώ
νυμό μου, πού μοΰ κάνει τή ζωή παράξενα σκληρή, άν 
%αί μέ τήν άκαμπτη καί σεβαστή μεγαλοπρέπειά του δέν 
είναι, κατά βάθος, καθόλου ένοχλητικός σύντροφος.

’ Αλλά, άποτείνομαι στούς όμόθρησκούς μου, ή ζωή καί 
ή μοίρα τοϋ λαοϋ μας έξαρτιώνται λιγότερο άπά τούς Εξω
τερικούς παράγοντες καί περισσότερο άπά τό χρέος πού 
Ιχουμε νά σταθοΰμε πιστοί σ’ αύεές τίς ήθικές παραδόσεις 
πού μάς έπιτρέψανε νά ζήσουμε έκατοντάδες χρόνια μ ’δλες 
ν ς  βαρειές καταιγίδες πού έπέπεσαν άπάνω μας. ’ Αλλά, 
στήν ύπηρεσία τής ζωΤίς, ή θυσία γίνεται Χάρις.

‘ Η  Εργαζόμενη Παλαιστίνη

Άνάμεσα στις Σιωνιστικές όργανώσεις, ή «Εργαζόμενη 
Παλαιστίνη» είναι έκείνη πού τό Ιργο της εύεργετεί άμε- 
σώτέρα τίς πιό άξιες τάξεις τοϋ λαοϋ πού ζεί Ι κ ε ι—δη
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λαδή έκεΐνες που μετατρέπουν τίς έρημους σέ εύφορα μέρτ/ 
μέ τή χειρωνακτική τους έργασία. Αυτοί οί έργάτες έχΟυν 
έκλέγεΐ, έντελώς αύτόβουλα, άπό τό σύνολο του Ε βρ α ϊκ ο ύ  
“Εθνους, καί είναι μιά e l i t e  πού άποτελεϊται άπά γ ε
ρούς, πιστούς καί ανιδιοτελείς άνθρώπους. Δέν είναι άγράμ» 
ματοι έργάτες πού πουλοΰν τήν χειρωνακτική τους έργα- 
σία σ5 δποιον τούς πληρώσει καλύτερα, άλλά είναι μορφω
μένοι, πνευματικά ισχυροί, έλεύθεροι, πού άπό τόν εΣρη- 
νικό τους άγώνα μέ μιά παραμελημένη γη θά ώφεληθεΐ,. 
Ιμμεσα ή άμεσα, ολάκερο τό Ιβραί'κά έθνος. Λαμπρύνον
τας τόν βαρύ τους κλήρο, δσο μπορούμε περισσότερο, θά 
σώσουμε τό πιό άξιο είδος τής άνθρώπινης ζωής. Γ ιατ ί ό 
άγώνας τοΰ πρώτου καλλιεργητή τής γης πού άκόμα δέν 
Ιχει γίνει κατοικήσιμη είναι πολύ Επικίνδυνος καί προϋ
ποθέτει μιά βαρειά προσωπική θυσία. Μόνο δσοι τό είδαν 
αύτό μέ τά μάτια τους μποροΰν νά καταλάβουν πόσο άλη- 
θινό είναι αύτό. "Οποιος βοηθει στήν βελτίωση τοΰ Ιφο- 
διασμοΰ αύτών τών άνθρώπων βοηθεΐ σ" ενα βασικό ση
μείο τό μεγάλο αύτό Ιργο.

Ά κόμα , αύτή ή έργαζόμενη τάξη είναι ή μόνη πού §χει 
τή δύναμη νά δημιουργήσει καλές σχέσεις μέ τούς ’Ά ρ α 
βες, πράγμα πού είναι τό σπουδαιότερο έργο τοϋ Σιωνι
σμού. Γ ια τ ί,  οί διοικήσεις έρχονται καί φεύγουν. Ά λ λ ά  
μόνο οί ανθρώπινες σχέσεις δίνουν τάν τόνο στή ζωή τών 
Ιθνών, "Ετσι, ύποστηρίζοντας τήν «Ε ργα ζόμενη Παλαι
στίνη», βοηθοΰμε ταυτόχρονα μιάν ανθρωπιστική καί άξια 
πολιτική στήν Παλαιστίνη, καί άντιδροΰμε άποτελεσμα- 
τικά σ5 έκεΐνα τά καταχθόνια ρεύματα τοϋ κοντόθωρου 
έθνικισμοϋ πού κάνουν νά υποφέρει δλος ό πολιτικός κό
σμος καί, σέ μικρότερο βαθμό, ό μικρός πολιτικός κόσμος 
τής Παλαιστίνης.
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Ή  εβραϊκή ανάρρωση

Δέχομαι μέ εύχαρίσχηση χήν πρόχασή σας νά άπευθύνω 
μιάν Ικκληση σχούς Εβραίους χ- ς̂ Ούγγαρίας υπέρ χοϋ 
K e r e n  H a je s so d .

ΟΕ μεγαλύχεροι Εχθροί χής Εθνικής συνείδησης καί χής 
Εθνικής χιμης χών Εβραίω ν είναι δ παχυλός Εκφυλισμός 
— καί μ ” αύχό EvyoG) χήν άσυνειδησία πού προέρχεται άπό 
χόν πλοΰτο καί χήν άνεση— καί 'ένα είδος έμφυτης Εξάρτη- 
σης άπό τον περιβάλλοντα αλλόθρησκο κόσμο πού προέρ- 
χεχαι άπό χό γεγονός δτι ελλειψε ό μηχανισμός της Εβρα
ϊκής κοινόχητας. "Ο,τι καλύτερο φχιάχνει ό άνθρωπος 
μπορεΐ νά καρποφορήσει μόνο άν άφίσει χόν έαυχό χου 
νά άπορροφηθεϊ άπό χήν κοινόχηχα. Έ τ σ ι,  πόσο μεγάλος 
είναι ό ήθικός κίνδυνος πού διαχρέχει ό Ε βρα ίο ς  πού 
ϊχασε κάθε Επαφή μέ χό ίδιο χό σώμα χοΰ λαοΰ χου, καί 
πού θεωρειχαι ώς ξένος άπό χό έθνος δπου κ α χ ο ικε ί! Μιά 
χέχοια καχάσχαση γεννάει πολύ συχνά εναν θλιβερό καί 
περιφρονητικό Εγωισμό.

Σήμερα, ή Εξωχέρική καχαπίεση πού βαρύνει χόνέβραϊκό 
λαό είναι ίδιαίχερα σκληρή. Ά λ λ ά  αύτή ακριβώς ή άθλιό- 
τηχα μάς είναι σωτήρια. Ά π *  αύτήν Επιχελέσχηκε μιά χέ- 
χοια άνανέωση χής κοινοτικής ζωής τών Εβρα ίω ν πού οδτε 
θά μποροΰσε νά όνειρευτει ή προηγούμενη γενεά. Μ5 αύχό 
τό ξαναγεννημένο αίσθημα χής Εβραϊκής άλληλεγγύης, 
τό σχέδιο χοΰ άποικισμοΰ τής Παλαισχίνης, πού Εκτελέστηκε 
άπό άφοσιωμένους καί σώφρονες ήγέτες, καί μέ δυσκο
λίες πού φαινόνχαν άνυπέρβλητες, εύδοκίμησε σέ χέχοιο 
βαθμό, πού δέν αμφιβάλλω πιά γιά χήν μόνιμη Επιτυχία 
χου. CH άξία αύτοΰ χοΰ Ιργου είναι άνεκχίμητη γιά χούς 
Εβραίους δλου χοΰ κόσμου. 'Η  Παλαισχίνη θά γίνει ενα 
κέντρο πνευματικής καλλιέργειας γιά δλους χούς Εβραίους, 
£να καχαφύγιο γιά χούς πιό καχαπιεζόμενους, ενα πεδίο 
δράσης γιά χούς καλύτερους άπό μάς, ϊνα  ιδανικό πού θά
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μάς ένώσει, καί τέλος 2να μέσο πνευματικής ανάρρωσης 
γιά τούς Εβραίους δλου τοΰ κόσμου.

*Α ντισημιτισμός καί άκαδημαϊκη νεολαία

"Οσο ζούσαμε στό Γκέττο, ή έβραϊκη έθνότητα μάς 
έκανε νά διατρέχουμε Ολικές δυσχέρειες καί καμμιά φορά 
καί φυσικούς κινδύνους, άλλά ποτέ δέν ε ίχαμε νά άντιμε- 
τωπίσουμε κοινωνικά ή ψυχικά προβλήματα. Μέ τήν χε ι
ραφέτηση, ή κατάσταση άλλαξε, καί ιδιαίτερα γιά τούς 
Εβραίους πού στράφηκαν πρός τά πνευματικά έπαγγέλ- 
ματα.

* 0  νεαρός 'Εβραίος ύφίσταται καί στό σχολείο καί στό 
πανεπιστήμιο, τήν Ιπίδραση μιΛς κοινωνίας Εμποτισμένης 
μέ έθνικισμό, πού τήν θαυμάζει καί τήν λατρεύει καί πού 
τοΰ δίδει τήν πνευματική του τροφή. Ταυτόχρονα, βλέπει 
νά τόν μεταχειρίζονται σάν £ναν άλλοιώτικον άνθρωπο, μέ 
κάποια περιφρόνηση και λ ίγη απέχθεια. Σπρωγμένος μά λ
λον άπό τήν υποβλητική έπίδραση αύτής τής ψυχολογι
κής ανωτερότητας, παρά άπά κερδοσκοπικούς ύπολογι- 
σμούς, γυρίζει τίς πλάτες του στά λαό του και στις πα
ραδόσεις του, καί θεωρεί πιά τάν έαυτό του δτι άνήκει 
όριστικά στούς άλλους, Ινδ) μάταια προσπαθεί νά κρύψει 
καί άπό τόν έαυτό του καί άπό τούς άλλους πώς αύτή ή 
σχέση δέν είναι άμοιβαία. Αύτή είναι ή γένεση τοΰ φτω
χού προσήλυτου Εβραίου, τού « G e h e im r a t»  (μυστικοσύμ- 
βουλου, δπως τόν βλέπαμε χθες κ ι ’ δπως τάν βλέπουμε σή* 
μερα. Τις περισσότερες φορές δέν τό κάνει αύτό ούτε άπά 
έλλειψη χαρακτήρα οΰτε άπό τόν φλογερό πόθο Vs ανεβεί, 
άλλά, δπως εΐπα, άπό τή δύναμη τής υποβολής ένός άνώ- 
τερου αριθμητικά περιβάλλοντος. Ξαίρω καλά πώς πολλά, 
καί τά καλύτερα παιδιά τοΰ έβραϊκοΰ λαού συνέβαλαν 
εύρύτατα στή δόξα τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού. Ά λ λ ά  
μήπως δλοι αύτοί, μέ λίγες Ιξαιρέσεις, δέν είχαν κάνει τά 
Ιδιο μ 3 αύτόν ;
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Σ 3 αύτή τήν περίπτωση, δπως σέ πολλές διανοητικές 
διαταραχές, ή θεραπεία τοϋ αρρώστου βασίζεται στή σαφή 
γνώση τής κατάστασής του καί τής αίτίας της. Πρέπει νά 
Αποκτήσουμε σαφή Επίγνωση τοϋ δτι είμαστε άλλη φυλή 
καί άπ’ αύτά νά Εξαγάγουμε τά λογικά συμπεράσματα. 
Δέν χρειάζεται νά προσπαθούμε νά πείσουμε τους άλλους 
γιά τήν πνευματική καί διανοητική μας ίσότητα μέ λο
γικά Επιχειρήματα, δταν ή στάση τους δέν πηγάζει άπό 
τόν εγκέφαλό τους. Τά καλύτερο πού θάπρεπε νά κάνουμε 
είναι νά χειραφετηθούμε κοινωνικά καί νά Ικανοποιούμε 
μόνοι μας τίς κοινωνικές μας ανάγκες, ΙΙρέπει νά έχουμε 
τίς δικές μας φοιτητικές συντροφιές καί νά υιοθετούμε μιά 
στάση εύγενικής άλλά σταθερής Επιφύλαξης απέναντι 
στούς άλλους. Κ α ί άς ζοΰμε Εκεί σύμφωνα μέ τό δικό 
μας τρόπο καί άς μήν πιθηκίζουμε τά ήθη καί έθιμα αυ
τών τών μέθυσων καί τών μονομάχων πού είναι ξένα πρός 
τή φύση μας. Μπορει νά είναι κανένας πολιτισμένος Ε υ 
ρωπαίος καί ταυτόχρονα ένας πιστός Ε βρα ίος πού άγα- 
πάει τήν φυλή του καί τιμάει τούς πατέρες του. ""Αν τό 
σκεφτοϋμε καλά αύτό, καί ενεργήσουμε μ ’ αύτόν τάν τρόπο, 
τό πρόβλημα τού αντισημιτισμού, ώς κοινωνικό πρόβλημα, 
θά Ιχει λυθεί γιά μάς.

Γράμμα στόν Καϋηγητη  H e l lp a c k

’ Αγαπητέ H e r r  H e l lp a c h
Διάβασα τό άρθρο σας γιά τόν Σιωνισμό καί τά Κογ- 

κρέσσο τής Ζυρίχης καί αισθάνομαι τήν υποχρέωση, Επειδή 
ε ίμα ι βαθύτατα άφοσιωμένος στήν Σιωνιστική ίδεα, νά 
σάς απαντήσω, έστω καί μέ λίγα λόγια.

ΟΕ Ε βρ α ίο ι είναι μιά κοινότητα πού τά μέλη της είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους μέ δεσμούς αίματος καί παράδο
σης καί δχι αποκλειστικά θρησκευτικούς* ή στάση τοΰ 
ύπόλοιπου κόσμου άπέναντι σ3 αύτούς άποδεικνύεται άπό 
τό ακόλουθο γεγονός: "Οταν ήρθα στή Γερμανία πριν άπό
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δεκαπέντε χρόνια, ανακάλυψα για πρώτη φορά πώς είμουν 
'Εβραίος, καί αύτή τήν άνακάλυψη τήν δφείλω περισσό
τερο στούς αύτόχθονες παρά στούς Εβραίους.

CH τραγωδία τών Εβρα ίω ν εγκειται στό δτι είναι άν
θρωποι πού ανήκουν σέ σαφώς καθορισμένο Εστορικό τύπο, 
κα ί πώς τούς λείπει ή ύποστήριξη μιάς κοινότητας πού 
νά τούς διατηρεί δλους μαζί. Αποτέλεσμα αύτοϋ είναι ή 
Ιλλειψη σιγουριάς τοϋ ατόμου, πού μπορει νά φθάσει ώς 
τήν ήθική ασυνέπεια. Τότε κατάλαβα πώς ή μόνη δυνατή 
σωτηρία τής φυλής θά είταν νά μπορούσε κάθε 'Εβραίος 
τοΰ κόσμου νά ανήκει σέ μιά κοινωνία δπου τό άτομο θά 
άνήκε μέ χαρά καί πού θά τόν βοηθοΰσε νά φέρει τό βά
ρος τοϋ μίσους καί τών ταπεινώσεων πού θά δφίστατο άπό 
τόν δπόλοιπο κόσμο»

Ε ίδα  αξιόλογους Εβραίους πού είχαν βασικά γελοιο
ποιηθεί, καί μάτωσε ή καρδιά μου. Ε ίδα πώς τά σχολεία, 
οΕ γελοιογραφίες καί αναρίθμητες άλλες δυνάμεις τής αύ- 
τόχθονου πλειονότητας όποσκάπτανε τήν Εμπιστοσύνη καί 
τών καλύτερων άκόμα Εβραίω ν ομοφύλων μου, καί Ινοιωσα 
πώς αύτό δέν Επιτρεπόταν π^ά νά Εξακολουθεί.

Τότε κατάλαβα πώς μόνο μιά κοινή Επιχείρηση, αγα
πητή σέ ολους τούς Εβραίους τοϋ κόσμου θά μποροΰσε νά 
ξαναδώσει τήν υγεία σ’ ολον αύτόν τό λαό. Ε ίταν πραγ
ματικά μεγάλη ή Επιτυχία τοΰ Χέρτσλ πού κατάλαβε καί 
βροντοφώνησε μ ’ δλη τή δύναμή του πώς, ή πατροπαρά
δοτη στάση τοΰ Εβραίου, ή ανάγκη της ίδρυσης ένός Εθνι
κό ΰ κέντρου ή, άκόμα καλύτερα, ένός κέντρου στήν Πα
λαιστίνη, είταν Μνας άντικειμενικός σκοπός δπου επρεπε 
νά συγκεντρώσουμε δλες μας τίς δυνάμεις.

"Ολα αύτά Εσείς τά δνομάζετε Εθνικισμό, καί αύτό είναι 
κάτι σάν κατηγορία. Ά λ λ ά  Ινας κοινός σκοπός, πού χω
ρίς αύτόν δέν μπορούσαμε ούτε νά ζοϋμε οΰτε νά πεθαί
νουμε σ5 αύτόν τόν Εχθρικό κόσμο, μπορει πάντα νά άπο- 
καλειται μ ’ αύτό τό άσχημο δνομα ; Πάντως είναι ένας Εθνι
κισμός πού δέν Επιδιώκει τή δύναμη, άλλά τήν άξιοπρέ-
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πεια καί τήν υγεία. Ά ν  οέν είμαστδ Οποχρεωμένοι νά ζοΰμε 
άνάμεσα σέ έγωιστές, στενοκέφαλους καί βίαιους ανθρώ
πους, θά είμουν ό πρώτος πού θά άπέβαλα κάθε εθνικισμό 
γιά τήν παγκόσμια ανθρωπότητα.

'Η  άνχίρρηση πώς τάχα έμεΐς οί Ε β ρ α ίο ι οέν μποροϋμε 
νά είμαστε πραγματικοί πολίτες τοΰ Γερμανικοΰ Κρά
τους, π.χ., άφοΰ θέλουμε νά είμαστε «Ιθνος», βασίζεται σέ 
μιά παρεξήγηση τής φύσης τοΰ Κράτους, πού προέρχεται 
άπό τήν μισαλλοδοξία τών Ιθνικών πλειονοτήτων.

Ποτέ δέν θά μποροϋμε νά ε ίμαστε ασφαλείς άπό αύτή 
τή μισαλλοδοξία, ε ίτε  Ονομαζόμαστε «λαός» (ή «έθνος») 
ε ίτε  δχι.

°Ολα αύτά τά έθεσα μέ ωμή ειλικρίνεια γιά λόγους συν
τομίας, άλλά ξαίρω καί άπό τά γραπτά σας πώς είσθε 
£νας άνθρωπος πού γνοιάζεται περισσότερο γιά τήν ούσία 
παρά γιά τή μορφή.

Γράμμα  σ’ εναν * Αραβα

Κύριε,
Τό γράμμα σας μέ ευχαρίστησε πολύ. Μου δείχνει πώς 

υπάρχει μιά καλή θέληση άπό μέρους σας γιά νά λυθοΰν 
οί σημερινές δυσκολίες μ 3 ένα τρόπο αξιοπρεπή καί γιά τά 
δύο εθνη. Πιστεύω πώς αύτές οί δυσχέρειες είναι περισσό
τερο ψυχολογικές παρά πραγματικές, %αί πώς δέν μπο* 
,ροΰν νά ύπερπηδηθοϋν άν καί οί δυό πλευρές δέν έχουν 
τήν άπαιτούμενη Εντιμότητα καί καλή θέληση γ ι3 αύτό τό 
έργο.

Έ κεινο  πού κάνει τόσο δυσχερή αύτή τήν κατάσταση 
είναι τό γεγονός πώς οί Ε βρ α ίο ι καί οί “Άραβες παρου* 
σιάζονται ώς άντίδικοι Ιμπρός στήν έντολοδόχο δύναμη, 
Αύτή ή κατάσταση είναι ανάξια καί γιά τά δύο εθνη καί 
ό μόνος τρόπος γιά νά διευθετηθεί είναι νά βροϋμε μιάν 
"ν i a  m e d i a  δπου νά συμφωνούν καί τά δύο μέρη.

Δέν θά σας πώ πώς νομίζω πώς θά μπορούσε νά διευ-
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θεχηθεΐ αύτή ή κατάσταση. Ταυτόχρονα πρέπει νά προσ
θέσω πώς πρόκειται μόνο γιά προσωπική μου γνώμη, πού 
δέν τήν ϊγω  συζητήσει μέ κανέναν. Γράφω αύτή τήν Επι
στολή στά Γερμανικά γ ιατί δέν ε ίμα ι σέ θέση νά γράψω 
μόνος μου στά ’ ΑγγΛίκά καί γιατί θέλω νά έχω όλόκληρη 
τήν εύθύνη γ ι3 αύτή. Ε ίμ α ι σίγουρος πώς θά μπορέσετε νά 
βρήτε κάποιον Ε β ρ α ίο  πού νά είναι εύμενώς δ:ατεθειμένος 
πρός τήν συμφιλίωση γιά νά σας τή μεταφράσει.

Γίρέπει νά δημιουργηθεί £να Ιδ ια ίτερο Συμβούλιο δπου 
Ε β ρ α ίο ι καί ’Άραβες θά στέλνουν άπό τέσσερις αντιπρο
σώπους καί πού θά είναι ανεξάρτητο άπό πολιτικά κόμ
ματα.

Κάθε όμάδα θά άποτελείται άπό τούς έξης : "Ενα γ ια
τρό, Εκλεγόμενο άπό τήν "Ιατρική Ε τα ιρ ε ία , εναν νομικό 
Ιχλεγόμενο άπό τους νομικούς, εναν αντιπρόσωπο τών Ερ
γαζομένων Ικλεγόμενο άπό τά συνδικάτα καί έναν Ιερω
μένο Εκλεγόμενο άπό τούς Ιερωμένους. Αύτοί οΐ 8 άνθρωποι 
θά συναντιώνται μιά φορά τήν εβδομάδα, θ ά  αναλαμβάνουν 
δχι νά υπηρετούν τά είδικά συμφέροντα του Επαγγέλματός 
τους ή τοΟ Ιθνους τους, άλλά νά δώσουν δλες τους τίς δυ
νάμεις γιά τό σκοπό τής εύημερίας δλου τοϋ πληθυσμοΰ 
τής χώρας. ΟΙ συζητήσεις τους θά είναι μυστικές καί θά 
τούς είναι αύστηρά άπαγορευμένο νά δίνουν όποιαδήποτε 
πληροφορία έστω καί ιδιωτική γ ι3 αύτές.

"Οταν θά λαμβάνεται μιά άπόφαση σέ κάποιο θέμα οπού 
θά συμφωνούν δχι λιγότερο άπό τρία μέλη άπό κάθε χώρα 
τότε ή άπόφαση θά μπορεί νά δημοσιεύεται, άλλά μόνο έξ 
δνόματος ολάκερου τοϋ Συμβουλίου. "Αν §να μέλος δια
φωνήσει, μπορεί νά άποσυρθεί άπό τό Συμβούλιο, άλλά 
μ ’ αύτό δέν απαλλάσσεται άπό τήν ύποχρέωση του μ υ 
στικού. ’ Ay κάποιο άπά τά Εκλογικά σώματα πού άναφέ- 
ραμε δέν Ικανοποιείται άπά μιάν άπόφαση, τότε θά μπο
ρεΐ νά άντικατασταίνει τόν άντιπρόσωπό του μέ Ιναν άλλο.

’ Ακόμα καί άν αύτά τά « ’ Ιδιαίτερο Συμβούλιο» δέν Ιχε^ 
συγκεκριμένες δυνάμεις, ώστόσο θά μπορεΐ νά φέρνει κά
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ποιο βαθμιαίο συνδυασμό τών διαφορών καί νά βοηθεΐ, ώς 
ενωμένη αντιπροσωπεία χών κοινών συμφερόντων χής χώ
ρας, χό Ιργο χής Ένχολοδόχου Δυνάμεως, άνεπηρέασχο άπό 
έφήμερες πολιχικές έπιδιώξεις.

Χριστιανισμός και *Ιουδαϊσμός

Ά ν  βγάλουμε άπό χόν Ιουδαϊσμό χούς Προφήχες καί 
άπό χόν Χρισχιανισμό δπως χόν δίδαξε δ Ίησοΰς Χριστός 
δλες χΐς μεχαγενέσχερες προσθήκες καί είδικώτερα χών Ιε
ρέων, χόχε μας άπομένει μιά διδασκαλία πού μπορεΓ νά 
θεραπεύσει δλες χίς κοινωνικές άσθένειες χης άνθρωπόχηχας.

Ε ίναι καθήκον κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου νά άγω- 
νίζεχαι άκαχάπαυσχα μέσα σχόν δικό χου μικρό κύκλο γιά 
νά κάνει ζωνχανή δύναμη αύχή χή διδασκαλία χου άγνοϋ 
ανθρωπισμού. Ά ν  κάνει μιά χίμια προσπάθεια πρός αύχή 
τήν καχεύθυνση χωρίς νά άφίσει νά άποδιωχχεΐ ή νά £κ ■ 
μηδενιστεί άπό χούς συγχρόνους του, χόχε θά μπορεΓ νά 
κυχχάζει μέ εύχυχία καί χόν έαυχό χου καί χήν κοινόχηχα 
δπου ανήκει.

Γερμανοί καί 'Ε βρα ίο ι

Ά ν  θελήσει κανείς νά £κχιμήσει χήν προσφορά χών Γερ- 
μανοεβραίων, άς σκεφθει πώς πρόκειχαι γιά έναν πληθυ- 
σμό πού άνχισχοιχέΓ άριθμηχικά μέ χούς κατοίκους μιας 
μεσαίας πόλης, πώς νίκησε δλα χά Ιμπόδια χάρη σχήν 
άνωτερόχητα παμπάλαιων πολιχισχικών παραδόσεων, μ 3 
δλες χις κακοχυχίες πού ύπέσχη καί μ 3 δλες χίς προκαχα- 
λήψεις πού χόν ^βάρυναν, άνχιμβχωπίζονχας Ιναν γερμα
νικό πληθυσμό έκαχό φορές άνώχερό χου άριθμητικά. Ά ς  
σκέπτονχαι δ,χι θέλουν γ ι9 αύχόν χόν μικρό λαό· έποιοσ- 
δήποχε διαχηρει άκόμα ένα έλάχισχο ίχνος ύγιοΰς κρίσης 
σ5 αύχή χήν έποχή χής σύγχυσης, δέν μπορει νά χοΰ άρ- 
νηθεϊ χήν Ικχίμησή χου. Ακριβώς σ= αύχή τήν Ιποχή χής

8 Πώς βλέπω τον κόσμο — 113



καταδίωξης τών Γερμανοεβραίων, πρέπει νά δηλώσουμε 
πώς δ Δυτικός κόσμος όφείλει στόν έβραϊκό λαό άπό τή 
μιά μεριά τή θρησκεία του, καί, μαζί μ * αύτήν, τά πο- 
λυτιμώτερά του ήθικά ιδανικά, καί άπά τήν άλλη μεριά 
στήν αναγέννηση του έλληνικοϋ πνευματικοϋ κόσμου. Οΰτε 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς ή εύλυγισία τής γερμανικής γλώσ
σας όφείλει τή λεπτότητα της σέ μιά μετάφραση τής Β ί 
βλου καί κατά συνέπεια σέ μιά μετάφραση άπά τά έβραϊκά. 
Ή  άνάμνηση τών δσων έχουν κάνει οί Γερμανοεβραΐοι καί 
στούς νεώτερους χρόνους γιά τήν ανθρωπότητα, τών άγώ- 
νων πού έκαναν γ ι3 αύτήν μπορεΐ, στήν εποχή πού ζοϋμε, 
νά τούς δώσέι τήν ωραιότερη παρηγοριά' καμμιά κατα
πίεση, δσοδήποτε ώμή κ ι9 άν είναι, καμμιά συκοφαντία, 
όσοδήποτε Εκλεπτυσμένη καί άν μπορεΐ νά είναι, δέν θά 
άπατήσει τούς άξυδερκεΐς σχετικά μέ τό Οψος τών ήθικών 
καί διανοητικών αξιών πού έχει άφθονες αύτός ό λαός.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ε Μ Π Τ Ο

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Ο ί αρχές τών Επιστημονικών ερευνών1

Τ ί ποικιλία υφής παρουσιάζει δ ναός τής Επιστήμης ! 
Πόσο διαφορετικοί είναι οΐ άνθρωποι πού τόν συχνάζουν 
καθώς καί οί ήθικές δυνάμεις πού τούς όδηγοΰν σ5 αυτόν ! 
Πολλο! απασχολούνται μέ τήν Επιστήμη μέ τή χαρά πώς 
νοιώθουν ανώτερες τίς διανοητικές τους Ικανότητες : γ ι3 αύ
τούς ή Επιστήμη είναι τό σπόρ πού τούς ταιριάζει καί πού 
τούς Επιτρέπει νά ζήσουν μέ Ιντονο τρόπο καί νά Ικανο
ποιήσουν τίς φιλοδοξίες τους. “Ομοια βρίσκουμε πολλούς 
πού, μοναδικά μ" εναν ώφελιμιστικό σκοπό θέλουν νά προσ
κομίσουν Εδώ τήν προσφορά τους στόν κοχλασμό τοϋ πνεύ
ματος.Κ ι’άν κάποιος άγγελος τοϋ θεοϋ περνούσε καί Εδιωχ
νε άπ" τό Ναό τούς άνθρώπους πού ανήκουν στις δυό αύτές 
κατηγορίες, τό οίκημα θά άδειαζε μ 3 ανησυχαστικό τρόπο 
άν δέν άπόμεναν άκόμα άλλοτινοί καί τωρινοί άνθρωποι: 
άνάμεσα σ5 αύτούς συγκαταλέγεται καί οδικός μας ό Πλάνκ 
καί γιά τοϋτο τόν άγαποϋμε.

Ξαίρω καλά πώς Ερχόμαστε Ετσι, μ 3 ανάλαφρη καρδιά νά 
άποδιώξουμε άπ3 τό Ναό πολλούς άνθρώπους πού δμως 
Εχτισαν ενα μεγάλο τμήμα του καί ισως τό μεγαλύτερο : 
γιά πολλούς, ή άπόφαση πού θά πάρουμε θά φαινόταν π ι
θανώς πικρή γιά τόν ούράνιο άγγελό μας. Μά Ενα μόνο

1. Αόγος πού έκφωνήθηκε στήν τιμητική έπίσημη συνεδρίαση τής
Φυσικής Εταιρείας τοΰ Βερολίνου γι& τ& έξήντα χρόνια^τοΰ Πλάνκ.
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πράγμα μοϋ φαίνεται βέβαιο : πώς δν Οπάρχουν μόνο άν
θρωποι τής κατηγορίας πού διώξαμε, δ ναός δέ θάχε χ τ ι
στεί, δπως άκριβώς τά άναρριχώμενα φυτά δέν μποροΰν 
μονάχα τους νά φυτρώσουν ενα δάσος. Α ληθ ινά  γ ι3 αύτούς 
τούς άνθρώπους είναι αρκετή μιά όποιαδήποτε θέση στήν 
άνθρώπινη δραστηριότητα: ο\ Ιξωτερικές συνθήκες είναι 
Ικεΐνες πού κανονίζουν δν θά γίνουν μηχανικοί, Αξιωματι
κοί, Ιμποροι ή σοφοί. Ά λ λ ά  άς γυρίσουμε τώρα τά μάτια 
μας πρός έκείνους πού εύ νοήθηκαν άπ5 τάν άγγελο : έδώ 
βλέπουμε, τις περισσότερες φορές, δντα παράδοξα, κλειστά, 
ξεμοναχιασμένα πού, παρ3 δλα αυτά τά κοινά σημεία, 
μοιάζουν κατά βάση πολύ λίγο άνάμεσά τους, άπ3 δ,τι 
έκεΐνοι πού διώξαμε. Ποιά είναι ή παρόρμηση πού τούς 
δδήγησε στά Ναό ; 'Η  απάντηση δέν είναι εύκολη καί δέ 
μπορεΐ βέβαια ταυτόσημα νά Ιφαρμοστεΐ σέ δλους. Πρώτα - 
πρώτα μαζύ μέ τάν Σοπενχάουερ, νομίζω πώς 2να άπ’ τά 
Ισχυρότερα κίνητρα πού παρορμοΰν πράζ τήν τέχνη καί 
τήν έπιστήμη είναι ή έπιθυμία νά διαφύγουμε άπά τήν κα
θημερινή ζωή μέ τήν δδυνηρή βαναυσότητά της καί τήν 
άποκαρδιωτική κενότητα της, νά ξεφύγουμε άπ3 τις αλυ
σίδες τών άτομικών Επιθυμιών πού μεταβάλλονται αιώνια* 
παρωθεί τά δντα μέ τίς εύαίσθητες χορδές εξω άπά τήν 
προσωπική Οπαρξη, έλκύοντάς τα πράς τάν κόσμο τής αν
τικειμενικής θεώρησης καί νόησης. Τό κίνητρο αύτά μπο
ρεΐ νά συγκριθεΐ μέ τή φλογερή έπιθυμία πού παρασύρει 
ασυγκράτητα τούς κατοίκους τών πόλεων έξω άπ3 τό πο
λυθόρυβο καί συγκεχυμένο περιβάλλον τους πρός τίς ε ιρη
νικές περιοχές τών ψηλών βουνών, δπου τό βλέμμα χάνε
ται μακρυά άνάμεσα άπ’ τή γαλήνη καί τήν καθαρότητα 
τής άτμοσφαίρας καί θωπεύει τά ήρεμα περιγράμματα 
πού φαίνονται δημιουργημένα γιά τήν αιωνιότητα. Ά λ λ ά  
σ3 αύτό τό, καθώς λέμε, άρνητικά κίνητρο, προστίθεται κ ι*  
£να άλλο, θετικό. cO άνθρωπος Ιπ ιζητεΐ, μ 9 εναν τρόπο πού 
προσαρμόζεται σ3 αύτόν, νά διαμορφώσει &να κοσμοείδωλο, 
σαφές καί απλό καί νά θριαμβεύσει Ιτσι πάνω στόν κόσμο»
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της ύπαρξης προσπαθώντας νά χόν άνχικατασχήσει, σ’ βρι
σμένη άναλογία, μ 1 αύχό χό κοσμοείδωλο. Έ χ σ ι ένεργοΰν, 
6 καθένας μέ χόν χρόπο του, ο ζωγράφος, ό ποιηχής, ό θεω
ρηχικός φιλόσοφος, ό φυσιοδίφης. Ά π 3 αύχό τό είδωλο καί 
τή διαμόρφωσή χου φτιάχνει χά κένχρο έλξης χής συναϊ- 
σθημαχικής χου ζωης γιά Vs άναζηχήσει αύτοϋ χή γαλήνη 
καί τή σιγουριά πού είναι άσύλληπχα στόν σχενό κύκλο 
τής προσωπικής καί άναχαραγμένης ύπαρξής του.

Άνάμεσα σ3 ολα αύχά τά δυναχά κοσμοείδωλα, ποιά ε ί 
ναι ή θέση πού καχέχεται άπό έκεινο πού δημιούργησε ό 
θεωρηχικός φυσικός; Τά είδωλο αύχό συνεπάγεται χίς αύ- 
σχηρότερες άπαιχήσεις άναφορικά μέ χήν άκαμψία και τήν 
άκρίβεια χής παράσχασης χών άμοιβαίων σχέσεων, δπου, 
μόνη ή χρησιμοποίηση χής μαθημαχικής γλώσσας μπορεΓ 
νά χήν προσφέρει. Ά λ λ ά ,  άνχίθεχα, ό φυσικός καρχερικά 
πρέπει σέ χοϋχο νά υποχαχθει καί μάλισχα τόσο καχηγο- 
ρημαχικώχερα δσο είναι υποχρεωμένος νά άρκεσθεΐ στήν 
παράσχαση χών πιό άπλών φαινομένων, ένώ δλα χά πιό 
περίπλοκα φαινόμενα δέν μποροΰν νά έπανασυσχαθοϋν άπ3 
τό ανθρώπινο πνεϋμα, μ ’αύχήν χήν λεπχή άκρίβεια καI άλ- 
ληλουχία πού απαιτεί ό θεωρηχικός φυσικός. Ή άκρα κ α 
θαρότητα, σαφήνεια και βεβαιόχητα πεχυχαίνεχαι πάνχα 
είς βάρος χής άκεραιόχηχας. Τ ί θέλγηχρο δμως μπορει νά 
Ιχει τό γεγονός πώς συλλαμβάνουνε άκριβώς Ινα τόσο μ ι
κρό χμήμα χής φύσης, άφίνονχας παράμερα, δειλά καί 
αποθαρρημένα, κάθε τ ι πού είναι πιό περίπλοκο καί λε
πτό ; Τό άποχέλεσμα μιας τόσο καρχερικής προσπάθειας 
άξίζει αύχό χό τόσο περήφανο δνομα «κοσμοείδωλο»;

Ναί ! νομίζω πώς αξίζει αύχό χό δνομα, γιαχί οί γενικοί 
νόμοι, πού χρησιμεύουν γιά βάση σχή κατασκευή χής σκέ
ψης χοϋ θεωρητικού φυσικοϋ, διεκδικοϋν νά ισχύουν γιά 
δλα χά φυσικά συμβαίνονχα.Βασιζόμενοι σΛαύχούς καί χρη- 
σιμοποιώνχας άποκλεισχικά απαγωγές αύσχηρά λογικές θά 
δπρεπε νά καχορθώσουμε νά δώσουμε £να άκριβές κοσμο
είδωλο, δηλαδή μιά θεωρία χών φυσικών φαινομένων, πε-
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ριλαμβανομένης καί τής ζωής, δν αύτή ή άπαγωγική δι
εργασία δέν ξεπερνοϋσε κατά πολύ τήν Ικανότητα τοΰ αν
θρώπινου μυαλοΰ. Κατά συνέπεια δέν παραιτηθήκαμε ολο
κληρωτικά καί κατ3 άρχήν άπ5 τήν ακεραιότητα τών φυ
σικών κοσμοειδώλων.

Ή  ύψηλότερη άποστολή τοΰ φυσικοΰ είναι λοιπόν ή ανα
ζήτηση αύτών τών γενικώτερων στοιχειωδών νόμων, απ’ 
δπου ξεκινάει γιά νά φτάσει, μέ άπλή άπαγωγή τό κο
σμοείδωλο. Κανένας λογικός δρόμος δέν όδηγεΐ σ” αύτούς 
τούς στοιχειώδεις νόμους : μονάχα, ή διαίσθηση στηριζό- 
μενη στό συναίσθημα τής έμπειρίας οδηγεί σ3 αύτούς. 
Αύτή ή αβεβαιότητα γιά τή μέθοδο πού πρέπει νά υιοθε
τηθεί θά μπορούσε νά μας κάνει νά πιστέψουμε πώς θά 
είταν δυνατό νά καθιερώσουμε δν θέλουμε 2ναν μεγά- 
λον αριθμό συστημάτων θεωρητικής φυσικής Ισοδύνα
μης αξίας : κ α τ ’ α ρ χ ή ν  έπίσης, αύτή ή γνώμη είναι 
β ά σ ιμ η .'Η  ανάπτυξη δμως τοΰ ζητήματος εδειξε πώς, άπ* 
δλες τίς κατασκευές πού μπορούμε νά φανταστούμε, μο
νάχα μιά, γιά τήν ώρα, φανερώθηκε ώς απόλυτα άνώτερη 
άπ3 δλες τις άλλες. Κανένας άπ5 οσους Ιμβάθυναν πραγ
ματικά στό θέμα δέν θά μπορούσε ν3 άρνηθεί πώς ό κό
σμος τών παρατηρήσεων προσδιορίζει πρακτικά, δίχως δι
φορούμενα, τό θεωρητικό σύστημα, ωστόσο δμως κανένας 
λογικός δρόμος δέν όδηγεΐ άπ’ τις παρατηρήσεις στις άρ- 
χές τής θεωρίας ; αύτά είναι έκεινο πού ό Λάϊμπνιτς όνό- 
μασε τόσο πετυχημένα «προοιατεταγμένη» αρμονία. Ά κ ρ ι
βώς Ιπειδή δέν είχαν ύπ3 δψει τους αύτή τήν προϋπόθεση 
πολλοί φυσικοί έπιτίμησαν βαρειά πολούς γνωσιοθεωρητι- 
κούς. Κ ι3 Ιδώ έπίσης μοΰ φαίνεται πώς βρίσκονται οί ρί
ζες τής πολεμικής πριν άπό μερικά χρόνια άνάμεσα στόν 
Μάχ καί στόν Πλάνκ.

'Η  φλογερή έπιθυμία γιά ενα δραμα αύτης τής «προ- 
διατεταγμένης» αρμονίας είναι ή πηγή τής ανεξάντλητης 
έμμονής καί ύπομονής δπου βλέπουμε τόν Πλάνκ V3 άφιε- 
ρώνεται στά γενικώτερα προβλήματα τής έπιστήμης μας

118 -



δίχως Vs άφίνεχαι νά λοξοδρομήσει άπό σκοπούς πιό εύπρδ- 
σιτους καί πιό επικερδείς. Συχνά άκουσα νά λένε πώς 
συνάδελφοι άποδίνανε αυτόν χόν χρόπο χής έργασίας σέ 
μιά 5κτακτη ένεργηχικόχηχα καί πειθαρχία* νομίζω πώς 
ίχουν όλόυελα άδικο. Ή  συναισθημαχική καχάσχαση πού 
μας κάνει Εκανούς γιά παρόμοιες πράξεις μοιάζει μέ χήν 
άνάλογη χών θρήσκων ή χών έρασχών: ή καθημερινή προ
σπάθεια δέν πηγάζει άπό προμελέτη ή άπό προγραμμαχι· 
σμό, άλλά άπό άμεση ανάγκη. Βλέπω Ιδώ ιόν άγαπηχό 
μας Πλάνκ πού γελάει μέσα χου μέ χό πόσο παιδιάσχικα 
χρησιμοποιώ τό φανάρι χοϋ Διογένη. 'Η  συμπάθεια μας γι* 
αύχόν δέν χρειάζεται τό στήριγμα εΰθραυσχων αιτιολογιών. 
Ε ίθ ε  ή αγάπη γιά χήν έπισχήμη νά όμορφαίνει χή ζωή χου 
δμοια στό μέλλον καί νά χόν δδηγήσει σχή λύση χοϋ πιό 
σπουδαίου χωρινοϋ προβλήμαχος χής φυσικής, πού δ ίδιος 
τό έθεσε κα! χό άνάπχυξε μέ δύναμη : είθε νά καχορθώσει 
νά συνενώσει χή θεωρία χών κβάνχα μέ χήν ήλεκχροδυ- 
ναμική καί χή μηχανική, σ5 §να σύσχημα πού νά συγκρο
τ ε ί λογικά ενα ένιαΐο δλο.

Εναρκτήριος λόγος στην 9Ακαδημία  *Επιστημών  
τής Ιίρωσσίας, στά 1914

Α γα π η το ί μου συνάδελφοι,
Δεχθήχε σάς παρακαλώ πρώχα-πρώχα χίς βαθειές μου 

έύχαρισχίές γιά χό πιό μεγάλο εύεργέχημα πού μοϋ προ- 
σφέραχε καί πού μπορεΐ νά δεχχεΐ άνθρωπος σάν καί μένα. 
Προσκαλώνχας με σχήν Α κα δημ ία  σας μοϋ Ιπιχρέψαχε V9 
αφιερωθώ ένχελώς σχίς έπισχημονικές μελέτες δίχως νά πα
ρεμποδίζομαι άπ9 τήν άναταραχή καί χίς άγνοιες Ινός πρα
κτικού έπαγγέλμαχος. Σάς παρακαλώ νά είσχε πεπεισμέ
νοι γιά χά εύγνώμονα αίσθήμαχά μου καί γιά χήν έπιμέ- 
λεια χών προσπαθειών μου, άν καί οί καρποί χους σάς 
φαίνονχαι ώς μέτριοι,

Έπιχρέψχε μου νά προσθέσω, μ 9 αύτή τήν εύκαιρία,

-  119



μερικές γενικές παρατηρήσεις άναφορικά μέ τή θέση πού 
ή περιοχή τών έργασιών μου, ή θεωρητική φυσική, κα
τέχει αναφορικά μέ τήν πειραματική φυσική. Ένας μα
θηματικός φίλος μου μου Ιλεγε τελευταία, μισοαστειευό- 
μενος; «Βέβαια, δ μαθηματικός ξαίρει καλά κάτι, άλλά, 
είναι αλήθεια, άκριβώς δχι έκεινο που τοϋ ζητούν στή δε
δομένη στιγμή». Σέ πολλές περιπτώσεις, ό θεωρητικός φυ» 
σικός δταν τόν συμβουλεύεται δ πειραματικός φυσικός βρ ί
σκεται σέ παρόμοια κατάσταση. "Άπό ποϋ προέρχεται 
αύτή ή χαρακτηριστική έλλειψη προσαρμοστικής Ικανό
τητας ;

'Η  μέθοδος τοϋ θεωρητικού Ιχει ώς συνέπεια τήν ανάγκη 
νά βασιστούμε σέ γενικές υποθέσεις, σ’ έκεινο πού δνομά- 
ζουν γενικές αρχές, απ' δπου μποροϋμε νά συναγάγουμε 
τ ίς  συνέπειες. Ή  δραστηριότητά του κατά συνέπεια διαι
ρείται σέ δυό μέρη : πρώτα πρέπει νά αναζητήσει τις αρχές 
και ΰστερα νά αναπτύξει τίς συνέπειες πού άπορρέουν άπ3 
αύτές. Γ ιά τήν έκτέλεση της δεύτερης άπ3 αύτές τίς απο
στολές, ή σχολή τόν έφοδιάζει μέ τά απαραίτητα δργανα. 
Ά ν ,  κατά συνέπεια, τό πρώτο άπ" τά καθήκοντά του 
έχει ήδη έπιλυθεΐ σ’ Ενα ορισμένο πεδίο, ή γιά Ενα όρισμένο 
σύμπλεγμα σχέσεων, δέν μπορεΐ παρά νά έπιτύχει, αφιε
ρώνοντας γιά τοϋτο τήν άπαιτούμενη έπιμονή καί διάνοια. 
Ά λ λ ά  τό πρώτο μέρος, δηλαδή ή έγκαθίδρυση τών αρχών 
πού πρέπει νά χρησιμεύσουν γιά βάση τής άπαγωγής, έχέι 
έντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Έ δώ δέν υπάρχει πιά 
συστηματικά έφαρμόσιμη μέθοδος, πού νά μπορεΐ νά 
μαθευτεί καί νά είναι Εκανή νά δδηγήσει στό σκοπό. cO 
έρευνητής θά πρέπει μάλλον, άκούγοντας τά μυστικά τής 
φύσης, ν3 άνακαλύψει αύτές τίς γενικές άρχές, προσπαθών
τας νά διατυπώσει σαφώς τά γενικά γνωρίσματα πού συν
δέουν τά περιπλοκώτερα γενονότα τής έμπειρίας.

"Οταν γίνει τοϋτο, ακολουθεί ή άνάπτυξη τών συνε
πειών, πού δίνει συχνά ανυποψίαστες σχέσεις καί αύτές 
δδηγοϋν πολύ πιό πέρα άπ3 τό πεδίο τών γεγονότων γιά
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τό δποΐο καθιερώθηκαν οΕ άρχές. Έ φ 9 δσον δμως δέν έχουν 
βρεθεί οί άρχές πού μπορεΐ νά χρησιμεύσουν γιά βάση 
στήν απαγωγή, δ θεωρητικός δέν μπορεΐ νά κάμει τίποτα, 
ά π ’ τήν αρχή, μέ τά άτομικά γεγονότα της έμπειρίας : 
δέν είναι μάλιστα καί σέ θέση νά έπιχειρήσει κάτι άνάλογο 
μέ τούς γενικώτερους νόμους πού προσδιορίζονται Εμπει
ρικά* ή αδυναμία του άναφορικά μέ τά ιδιαίτερα αποτε
λέσματα τής Εμπειρικής έρευνας θά τερματιστεί μόνον δταν 
οΕ άρχές πού μπορεΐ νά χρησιμοποιήσει ώς βάση τών άπα- 
γωγών του θά τοΰ φανερωθούν.

Σε μιά άνάλογη κατάσταση βρίσκεται τώρα ή θεωρία 
άναφορικά μέ τούς νόμους τής θερμικής ακτινοβολίας καί 
τής μοριακής κίνησης στίς χαμηλές θερμοκρασίες. Πριν 
άπό δέκα πέντε χρόνια δέν Οπ^πτεύονταν άκόμα πώς βασι
ζόμενοι στή μηχανική τοϋ Γαλιλαίου καί τοϋ Νεύτωνα 
έφαρμοσμένη στις μοριακές κινήσεις καί στή θεωρία τοΰ 
ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου τοΰ Μάξουελ, θά μπορούσαν 
νά καθιδρύσουν μιά όρθή παράσταση τών ηλεκτρικών, οπτι
κών καί θερμικών ιδιοτήτων τών σωμάτων. Τή στιγμή 
Εκείνη δ Πλάνκ έδειξε τΐώς γιά νά καθιερωθεί £νας νόμος 
τής θερμικής ακτινοβολίας, σύμφωνος μέ τήν Εμπειρία, 
χρειάζεται νά χρησιμοποιηθεί μιά μέθοδος ύπαλογισμοΰ 
πού τό ασυμβίβαστό της μέ τίς άρχές τής κλασσικής μ η 
χανικής γινόταν δλοένα κα: πιό προφανές. Χάρις σ’ αύτή τή 
μέθοδο, δ Πλάνκ είσήγαγε κυρίως στή φυσική έκεινο πού 
όνόμασαν ύπόθεση τών κβάντα, καί πού άπό τότε ήταν 
τό άντικείμενο λαμπρών έπαληθεύσεων. Μ* αύτή τήν υπό
θεση τών κβάντα, ανάτρεψε ςήν κλασσική μηχανική, γιά 
τίς περιπτώσεις δπου μάζες άρκετά μικρές μετακινοΰνται 
μέ ταχύτητες πού φθάνουν σέ άρκετά μικρές τιμές καί σέ 
άρκετά μεγάλες Επιταχύνσεις, έτσι πού σήμερα δέν μπο
ροϋμε νά θεωροϋμε ώς ίσχύοντες τούς νόμους κίνησης τοϋ 
Γαλιλαίου καί τοΰ Νεύτωνα ώς δριακούς νόμους. 'Ωστόσο, 
παρ" δλες τίς Επίμονες προσπάθειες τών θεωρητικών, δέν 
κατορθώθηκε ως τά τώρα Vs άντικατασταθοϋν οΕ άρχές
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χής μηχανικές άπό άλλες πού νά άνχαποκρίνονχαι στό 
νόμο της θερμικές ακτινοβολίας χοΰ Πλάνκ ή στήν υπό
θεση τών κβάντα. Ά ν  καί δέν υπάρχει πια καμμιά Αμφι
βολία οτι δδηγήσαμε τή θερμότητα στή μοριακή κίνηση, 
δφείλουμε νά δμολογήσουμε ωστόσο σήμερα πώς βρισκό
μαστε μπροστά στούς θεμελιώδεις νόμους αύτης τής κ ίνη
σης στήν ίδια καχάσταση δ'πως καί οί πριν άπ3 τόν Νεύ
τωνα αστρονόμοι μπροστά στις κινήσεις τών πλανητών.

Πριν άπό λίγο έκαμα εναν υπαινιγμό γιά χό σύνολο γ ε 
γονότων πού χούς λείπουν οί άρχές χής θεωρηχικής τους 
μελέχης. Μπορεΐ νά παρουσιασχεϊ δμοια ή περίπχωση δπου 
οί σαφώς διαχυπωμένες άρχές νά δδηγοΰν σέ συνέπειες πού 
ξεπερνούν ολόχελα ή σχεδόν όλότελα χά δρια χοΰ πεδίου 
χών γεγονότων πού χώρα είναι προσιτά στήν Εμπειρία μας. 
Στήν περίπτωση αύτή μπορεΐ νά χρειαστεί μιά μακρό
χρονη έργασία Εμπειρικών Ερευνών γιά νά μάθουμε άν οΕ 
άρχές άνχαποκρίνονχαι σχή θεωρία χής πραγμαχικότητας. 
CH θεωρία χή; σχεχικότηχας μΛς προσφέρει ενα παράδειγμα.

Ή ανάλυση τών θεμελιωδών ιδεών τοΰ χρόνου καί τοΰ 
χώρου μάς Ιοειξε πώς τό θεώρημα τής σταθερότηχας χής 
χαχύχηχας χοΰ φωτός στό κενό, δέν μας ύποχρεώνει καθό
λου νά παραδεχτούμε τή θεωρία ένός άκίνητου αιθέρα. 
'Οδηγηθήκαμε μάλλον σέ μιά γενική θεωρία πού £χει υπ3 
δψει της τήν περίπτωση πώς, στά πειράματα τά έκτελού- 
μενα στή γή, ποτέ δέν καταγράφουμε τίποτα άπό τήν κ ί
νηση τής γήινης μετατόπισης. Χρησιμοποιούμε, στήν π ε
ρίπτωση αύτή, τήν άρχή τής σχετικότητας πού λ έ ε ι : οί 
φυσικοί νόμοι οέν αλλάζουν μορφή δταν περνάμε απ’ τό 
αρχικό σύστημα συντεταγμένων (αναγνωρισμένο ώς δρθό) 
σ’ Ινα καινούργιο, θεωρούμενο πώς εμψυχώνεται άπό μιά 
δμοιόμορφη κίνηση μετατόπισης άναφορικά μ * αύτό. ‘ Η 
θεωρία αύτή έπαληθεύτηκε σημαντικά ήδη άπό τήν Εμπει
ρία και οδήγησε, μαζί μέ τά σύνολα τών προσκομισθέντων 
γεγονότων, σέ μιά απλοποίηση τής θεωρηχικής παρά- 
σχασης.
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Έ ξ  άλλου, δμως, άπά θεωρητική άποψη, αύχή ή θεω
ρία δέν ικανοποιεί Ινχελώς, γιατί ή άρχή χής σχεχικόχη- 
τας πού διατυπώθηκε παραπάνω προτιμάει χήν ο μ ο ι ό 
μ ο ρ φ η  κίνηση. Ά ν  εΐναι άλήθεια πώς ξεκινώντας άπά 
χήν φυσική άποψη δέν μπορούμε ν’ αποδώσουμε απόλυτο 
νόημα σχήν ομοιόμορφη κίνηση, χά ζήχημα νά μάθουμε 
άν αύχή ή διαβεβαίωση δέν έπεκτείνεται δμοια καί σχίςμή 
ομοιόμορφες κινήσεις μπαίνει φυσικώχαχα. Ά ποδείχχηκε 
πώς άν πάρουμε ώς βάση χήν άρχή χής σχεχικόχηχας σ’ 
αύχή χήν εύρεία Ιννοια, πεχυχαίνουμε μιά πολύ χαρακχη* 
ριστική έπέκχαση χής θεωρίας χής σχεχικόχηχας καί όδη- 
γούμασχε Ιχσι σέ μιά γενική θεωρία χής έλξης, πού περι- 
κλείνει καί χή δυναμική.Ά λλά, γιά χήν ώρα, μάς λείπουν 
τά γεγονόχα πού θά μάς Ιπεχρεπαν νά δώσουμε χήν αίτιο- 
λόγηση γιά χήν εισαγωγή χής βασικής άρχής.

Καθορίσαμε πώς ή Ιπαγωγική φυσική βάζει Ιρωχήμαχα 
σχήν άπαγωγική φυσική καί αμοιβαία καί πώς ή απάν
τηση σχά ζηχήμαχα αύτά άπαιχεϊ χήν ένταση δλων τών 
προσπαθειών: είθε σέ λίγο νά πεχύχουμε χάρη στή συνερ
γασία, νά σημειώσουμε όρισχικές προόδους.

Τό Ό'έμα τής έπιοτημονικής ά\ψ% ιας

I .  Δέν είναι ήδη εύκολο νά ορίσουμε καθαρά χόνδρο: 
«Επιστημονική άλήθεια». Έ τ σ ι  χό νόημα χής λέξης «α λ ή 
θεια» είναι διαφορεχικό μέ χά άν εχουμε νά κάμουμε μέ 
ψυχολογικά γεγονόχα, μέ μιά μαθηματική πρόχαση ή μέ 
χή θεωρία χής φυσικής έπιστήμης. Δέν μπορώ καθόλου νά 
σχηματίσω καμμιά σαφή ιδέα γιά τά χί Ιννοοϋν μέ χή 
«θρησκευτική αλήθεια».

I I .  Ή  Επιστημονική ερευνά μπορεΐ νά έλαχχώσει χή 
δεισιδαιμονία ένθαρρύνονχας χή συλλογισχική διαδικασία 
καί χήν αίχιοκραχική άνερεύνηση. Είναι βέβαιο πώς σχή 
βάση κάθε Ίπισχημονικής έργασίας κάπως λεπχότερης βρί
σκουμε μιά πεποίθηση, άνάλογη μέ χό θρησκευτικό συναί

-  123



σθημα, πώς ό κόσμος θεμελιώνεται στή λογική καί πώς 
μπορεΐ νά κατανοηθεΐ.

I I I ,  CH πεποίθηση αύτή συνδεμένη μ 3 £να βαθύ συναί
σθημα μιας άνώτερης λογικής, πού έχδηλώνεται στόν κό
σμο τής έμπειρίας, άποτελεΐ γιά μένα τήν ιδέα τοΰ θεοΰ* 
στήν τρέχουσα γλώσσα, μπορούμε λοιπόν νά τήν άποκα- 
λέσουμε « πανθεϊστίκή» (Σπινόζα).

I V .  Άντικρύζω τίς θρησκευτικές παραδόσεις (τών θρη
σκευτικών πίστεων) μόνον άπό τήν ιστορική καί τήν ψυ
χολογική πλευρά’ μαζί τους δέν Ιχω καμμιά άλλη σχέση.

Το ϋέμα της με&όδοι) τής θεωρητικής φυσικής

Ά ν  θέλετε νά μάθετε άπό τούς θεωρητικούς φυσικούς 
κάτι γιά τίς μεθόδους πού χρησιμοποιούν, σας προτείνω νά 
τηρήσετε τήν ακόλουθη άρχή : νά μήν άκοΰτε τά λόγια 
τους, άλλά νά προσέχετε τίς πράξεις τους. Γ ιατί γιά κείνον 
πού δημιουργεί, τά προϊόντα τής φαντασίας του παρου
σιάζονται τόσο άναγκαΐα καί φυσικά, Αστε δέν τά θεωρεί 
καί οΰτε θά ήθελε νά ξαίρει πώς θεωρούνται ώς έπινοήσεις 
τής σκέψης, άλλά ώς δεδομένες πραγματικότητες.

Τά λόγια αύτά φαίνονται σά νά ειπώθηκαν γιά νά έγ- 
καταλείψετε αύτή τή διάλεξη· θά πείτε πραγματικά: Νά 
ένας σοφός πού έϊναι ό ίδιος φυσικός κατασκευαστής, θ ά 
πρεπε κατά συνέπεια νά έγκαταλείψει κάθε στοχασμό γιά 
τή διάρθρωση τής θεωρητικής έπιστήμης στούς γνωσιο- 
θεωρητικούς.

Ά λ λ ά  σ5 αύτή τήν αντίρρηση θά μπορούσα V3 άντιτα- 
χθώ αμυνόμενος προσωπικά καί διαβεβαιώνοντας πώς ανέ
βηκα δχι αύθόρμητα, άλλά ΰστερα άπό μιά εύγενή πρό
σκληση, σ’ αύτή τήν £δρα, τήν αφιερωμένη σ’ £ναν άν
θρωπο πού πάλεψε, δλη του τή ζωή, γιά τήν ένότητα τής 
γνώσης. Ά λ λ ά ,  άντικειμενικά, γιά νά δικαιολογήσω τήν 
προσπάθειά μου λέω πώς μπορεΐ νάναι ένδιαφέρον τό γνώ
ρισμα τ ί σκέφτεται γιά τήν Ιπιστήμη του ένας άνθρωπος
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πού, μιάν όλόκληρη ζωή, αφιέρωσε δλες του τίς δυνάμεις 
στό νά διαλευκάνει καί νά τελειοποιήσει τίς άρχές της. 
'Ο τρόπος δπου βλέπει τό παρελθόν καί τό παρόν τής π ε 
ριοχής πού μελετά μπορεΓ νά έξαρτάται πολύ έντονα άπ3 
τό δ,τι περιμένει άπ5 τό μέλλον και άπ3 τό δ,τι ποθεΓ νά 
πετύχει στό παρόν, Ά λ λ ά  αύτό είναι ή τύχη γιά οποίον 
βυθίστηκε έντονα στόν κόσμο των ιδεών. Μ3 αύτόν γίνεται 
δ,τι καί μέ τόν ιστορικό πού συναθροίζει δμοια τό πραγ
ματικό γίγνεσθαι (άν κα> Ισως ασυνείδητα) γύρω άπό ιδα
νικά πού διαμόρφωσε δ ίδιος άναφορικά μέ τήν ανθρώπινη 
κοινωνία.

Έ δώ θέλουμε νά ρίξουμε £να γρήγορο βλέμμα στήν έξέ
λιξη τοΰ θεωρητικού συστήματος καί, μέ τήν εύκαιρία 
αύτή, νά Απιστήσουμε είδικώτερα τήν πρωταρχική προ
σοχή μας στή σχέση άνάμεσα στή θεωρητική θεμελίωση 
καί τό σύνολο τών γεγονότων τής εμπειρίας. ’Έ χουμε νά 
κάμουμε μέ τήν αξώνια αντίθεση τών Ρύϊ αδιαχώριστων 
στοιχείων τών γνώσεών μας στήν περιοχή πού μάς άπα- 
σχολεΓ, τόν Ιμπειρισμό καί τή συλλογιστική διαδικασία.

Τιμούμε τήν αρχαία Ελλάδα ώς τό λίκνο τής δυτικής 
έπιστήμης. ΈκεΓ, γιά πρώτη φορά, δημιουργήθηκε ένα λο
γικό, θαυμάσιο σύστημα τής σκέψης, πού τά θεωρήματα του 
συνάγονται τόσο σαφώς τά μέν άπά τά δέ, ώστε ή κάθε μιά 
άπό τίς άποδεικνυόμενες προτάσεις νά μήν προκαλεΐ τήν πα
ραμικρή αμφιβολία ; καί τοΰτο είναι ή εύκλείδια γεωμετρία. 
Αύτό τό θαυμάσιο έργο τής λογικής έδωσε στό άνθρώπινο  ̂
μυαλό τή μεγαλύτερη έμπιστοσύνη στις μεταγενέστερες προ
σπάθειες του. Εκείνος πού στή νεότητά του δεν ενθουσιά
στηκε μπρος σ’ αύτό τά Ιργο δέν είναι γεννημένος γιά νά 
γίνει θεωρητικός σοφός.

Γιά νάναι δμως ώριμος γιά μιά έπιστήμη πού περικλείνει 
τήν πραγματικότητα, θά χρειαζότανε μιά δεύτερη θεμελιώ
δης γνώση πού ώς τόν Κέπλερ καί τόν Γαλιλαίο δέν είταν 
τά κοινό αγαθά τών φιλοσόφων. Μόνη της, ή λογική σκέψη 
δέν μπορει νά μάς προσφέρει τή γνώση της γιά τόν κόσμο
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της έμπειρίας : δ,τι"γνωρίζουμε γιά τήν πραγματικότητα προ
έρχεται άπ’ τήν έμπειρία καί καταλήγει σ’ αύτήν. Καθαρά 
λογικές προτάσεις είναι δλότελα κενές άναφορικά μέ τήν πραγ
ματικότητα. Χάρις σ’ αύτή τή γνώση καί ιδιαίτερα γιατί τήν 
έμπασε μέ σφυροκοπήματα στόν κόσμο τής έπιστήμης, δ 
Γαλιλαίος εγινε δ πατέρας τής νεώτερης φυσικής καί προπαν
τός τών νεώτερων φυσικών έπιστημων.

Ά ν  δμως ή εμπειρία είναι τό άλφα καί τό ώμέγα δλης μας 
τής μάθησης σχετικά μέ τήν πραγματικότητα, ποιός είναι λοι
πόν δ ρόλος τής λογικής στήν έπιστήμη;

"Ενα πλήρες σύστημα τής θεωρητικής φυσικής συντίθεται 
άπό ίδεες, άπά θεμελιώδεις νόμους πού πρέπει νά έφαρμόζον- 
ται σ’ αύτές τίς ιδέες καί άπό συνεπείς προτάσεις πού άπορ- 
ρέουν άπ’ αύτές μέ λογική απαγωγή. Αύτές άκριβώς οί προ
τάσεις πρέπει νά άνταποκρίνονται στις ατομικές έμπειρίες μας* 
ή λογική τους απαγωγή κατέχει άναγκαϊα, σ’ ένα έργο θεω
ρίας, σχεδόν δλες τις σελίδες.

Τό ίδιο παρατηρούμε κατά βάση στή γεωμετρία τοϋ Εύ- 
κλείδη, έκτος τοΰ δτι έκεΐ οί θεμελιώδεις άρχές όνομάζονται 
αξιώματα καί δέν τίθεται ζήτημα συνεπώς Ανταπόκρισης τών 
προτάσεων, μ ’ δποιεσδήποτε έμπειρίες. Ά ν  δμως νοήσουμε 
τήν εύκλείδια γεωμετρία ώς τήν θεωρία τών δυνατοτήτων 
τής αμοιβαίας θέσης σωμάτων πρακτικά άμετάτρεπτων 
■καί άν, κατά συνέπεια τήν ερμηνεύουμε ώς φυσική έπι
στήμη δίχως άφαιρετική απαγωγή τής πρωταρχικής έμπειρι- 
κής έδραίωσής της, ή λογική ταυτότητα τής γεωμετρίας καί 
τής θεωρητικής φυσικής είναι πλήρης.

Αποδώσαμε λοιπόν στή λογική καί στήν έμπειρία τή 
θέση τους σ’ ένα σύστημα μιας θεωρητικής φυσικής. 'Η  λο
γική δίνει τή διάρθρωση στό σύστημα· τά πειραματικά περιε
χόμενα καί οί άμοιβαΐες τους σχέσεις όφείλουν, χάρις στις 
συνεπείς προτάσεις τής θεωρίας, νά βροϋν τήν έκφρασή τους. 
Μόνο στή δυνατότητα μιας τέτοιας παράστασης βρίσκεται 
μοναδικά ή αξία καί ή δικαίωση δλου τοϋ συστήματος καί, 
ιδιαίτερα τών έννοιών καί τών άρχών πού άποτελοϋν τή βάση
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της. Ά λλω στε αύτές οί έννοιες καί άρχές είναι έλεύθερα δη
μιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος, πού δέ μπο
ροΰν νά δικαιωθούν έκ τών προτέρων ούτε άπό τή φύση 
τοΰ άνθρώπινου πνεύματος οΰτε καν μ ’ έναν δποιονδήποτε 
τρόπο.

ΟΕ θεμελιώδεις Εδεες καί άρχές, πού δέ μπορούμε λογικά 
νά τίς περιορίσουμε περισσότερο, άποτελοΰν τό αναπόφευκτο 
τμήμα, τό λογικά ασύλληπτο, τής θεωρίας. Τό κεφαλαιώδες 
άντικείμενο κάθε θεωρίας είναι νά καταστήσει αύτά τά άμε- 
τάτρεπτα θεμελιώδη στοιχεία τόσο απλά καί δσο τό δυνατό 
λιγότερο ευάριθμα, δίχως νά ύποχρεωθεΐ νά παραιτηθεί άπό 
τήν τέλεια παράσταση όποιασδήποτε αδιάφορο έμπειρικής 
δλης.

Τήνάντίληψη, πού σΛς έξέθεσα, γιά τόν καθαρά πλασματικόν 
χαρακτήρα τών άρχών τής θεωρίας, δέν τήν έννοοΰσαν καθό
λου στόν 18ον καί 19ον αιώνα. Ά λλά  ολοένα καί κερδίζει 
έδαφος, άπό τό γεγονός πώς ή απόσταση άνάμεσα στις έν
νοιες καί στούς θεμελιώδεις νόμους απ’ τή μιά μεριά καί τίς 
συνέπειες πού πρέπει νά συσχετισΟοϋν μέ τίς έμπειρίες μας 
άπ’ τήν άλλη μεριά αύξάνει όλοένα άνάλογα μέ τό δσο ενο
ποιείται περισσότερο ή λογική διάρθρωση, δηλαδή μέ τό δτι 
μπορούμε νά έδραιώσουμε δλο τό οικοδόμημα σέ λιγότερα 
έννοιολογικά στοιχεία λογικά άνεξάρτητα μεταξύ τους. 'Ο 
Νεύτωνας, δ πρώτος δημιουργός ένός εκτεταμένου καί ισχυ
ρού συστήματος θεωρητικής φυσικής, πίστευε άκόμα, σχε
τικά μέ τοΰτο, πώς οΕ θεμελιώδεις νόμοι καί ιδέες τοϋ συστή- 
ματός του θάπρεπε ν’ άπορρέουν άπ’ τήν έμπειρία. Πιθανόν 
μ ’ αύτή τήν έννοια θά πρέπει νά έρμηνεύσουμε τό άξίωμά 
του h y p o th e se s  non fin go .

Πραγματικά σέ κείνη τήν έποχή, οΕ ιδέες τοΰ χώρου καί 
τοϋ χρόνου δέν έμφάνιζαν τίποτα τό προβληματικό. ΟΕ έν
νοιες τής μάζας, τής άδράνειας, τής δύναμης καί τών άνεξάρ- 
τητων σχέσεών τους φαίνονταν ώς προερχόμενες άμεσα άπό 
τήν έμπειρία. Καί μιά καί έγινε παραδεκτή αύτή ή βάση, ή 
έκφραση τής δύναμης τής έλξης απορρέει, πραγματικά, άπδ
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τήν έμπειρία καί θά μπορούσε νά περιμένει κανείς νά γίνεται 
τό ίδιο καί μέ τίς άλλες δυνάμεις.

’Απ’ δ,τι τό διετύπωσε δ Νεύτωνας, βλέπουμε ωστόσο πώς 
ή Εδέα τοϋ άπόλυτου χώρου, πού περικλείνει τήν Εδεα τής 
άπόλυτης ακινησίας, τόν άνησυχοϋσε* ήτανε πεπεισμένος γιά 
τό γεγονός πώς τίποτα στήν έμπειρία δέν φαινότανε ν’ άντα- 
ποκρίνεται σ’ αύτή τήν τελευταία έννοια. Ένοιωθε έπίσης 
άνησυχία άναφορικά μέ τήν εΕσαγωγή τών άπό άπόσταση 
δράσεων. Ή  θαυμαστή δμως πρακτική έπιτυχία τής θεω
ρίας του μπορεΓ νά τόν έμπόδισε, αύτόν καί τούς φυσικούς τοϋ 
18ου καί τοΰ 19ου αΕώνα νά άντιληφθοϋν τόν πλασματικό 
χαρακτήρα τών άρχών τοϋ συστήματός του.

’Αντίθετα οί περισσότεροι σοφοί τής έποχής αυτής πού με
λετούσαν τή φύση είταν διαποτισμένοι άπό τήν Εδεα πώς οί 
θεμελειώδεις έννοιες καί νόμοι τής φυσικής δέν είναι, άπό 
τήν άποψη τής λογικής, δημιουργήματα τοϋ ανθρώπινου 
πνεύματος, άλλά πώς είταν συναγωγές άπό έμπειρίες μέ τήν 
«άφαίρεση», δηλαδή φτιαγμένες μέ τή διαδικασία τής λογι
κής. Στήν κυριολεξία μόνο ή γενικευμένη θεωρία της σχετι
κότητας έπέτρέψε νά αναγνωρίσουμε σαφώς πόσο ψεύτικη 
είναι αύτή ή άντίληψη : πραγματικά ή θεωρία αύτή έδειξε 
πώς μπορούσαμε, μέ βάσεις πού άπεΤχαν πολύ άπό τίς άντί- 
στοιχες τοϋ Νεύτωνα, νάμαστε σύμφωνοι, μέ άκόμα έκανο- 
ποιητικώτερο καί πληρέστερο τρόπο άπ’ δ,τι έπέτρεπαν οί 
νευτώνιες άρχές, μέ τήν περιοχή τών συσχετικών έμπειρικών 
φαινομένων. Ά λλά, άφίνοντας κατά μέρος τό ζήτημα τής 
ύπεροχής, δ πλασματικός χαρατήρας τών άρχών είναι προ
φανέστατος άπ’ τά γεγονός πώς μπορούμε νά φαντα
στούμε δυό ούσιαστικά διαφορετικές άρχές πού συμπίπτουν 
σέ πλατεία άναλογία μέ τήν έμπειρία. Αύτό άποδεικνύει 
δπωσδήποτε πώς κάθε άπόπειρα λογικής άπαγωγής άπό τίς 
στοιχειώδεις έμπειρίες, τούς θεμελιώδεις νόμους καί Εδεες τής 
φυσικής είναι καταδικασμένη σέ άποτυχία.

Μά άν είναι άλήθεια πώς ή άξιωματική θεμελίωση τής θεω
ρητικής φυσικής δέν άπορρέει άπό τήν έμπειρία καί όφείλει
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αντίθετα νά δημιουργηθεΐ ελεύθερα, ύπάρχει άκόμα ελπίδα 
νά βρούμε τό σωστό δρόμο* ή, άκόμα περισσότερο, αύτός 6 
σωστός δρόμος ύφίσταται μόνο στή φαντασία μας; Καί προ
παντός πρέπει νά έλπίζουμε νά βροϋμε στήν έμπειρία έναν 
σίγουρο δδηγό, άν ύπάρχουν θεωρίες (δπως ή κλασσική μη
χανική) πού δικαιώνουν πλατιά τήν έμπειρία, δίχως νά συλ
λαμβάνουν τό βάθος τοϋ ζητήματος; Σέ τοϋτο απαντώ μέ 
κάθε βεβαιότητα πώς δ σωστός δρόμος, κατά τή γνώμη μου, 
ύπάρχει καί μποροϋμε νά τόν βροϋμε. Σύμφωνα μέ τήν ώς 
τά τώρα έμπειρία μας, έχουμε τό δικαίωμα νάμαστε πεπει
σμένοι πώς ή φύση είναι ή πραγματοποίηση γιά δ,τι μπο
ροϋμε νά φανταστοϋμε μαθηματικά άπλούστερο. Ε ίμα ι πε
πεισμένος πώς ή καθαρά μαθηματικά κατασκευή μας έπι- 
τρέπει νά άνακαλύψουμε αύτές τίς έννοιες καθώς καί αύτές 
τίς άρχές πού τίς συνδέουν μεταξύ τους, καί πού μας δίνουν 
τό κλειδί γιά νά κατανοήσουμε τά φυσικά φαινόμενα. Τίς 
χρησιμοποιήσιμες μαθηματικές έννοιες μπορει νά μή τίς υπο
βάλλει ή πείρα, ποτέ δμως δέ μποροϋμε νά τίς συναγάγου- 
με απ’ αύτήν. Ή  έμπειρία παραμένει φυσικά τό μοναδικό 
κριτήριο γιά τή δυνατότητα τής χρησιμοποίησης μαθηματι
κής κατασκευής γιά τή φυσική’ στά μαθηματικά δμως βρί
σκεται ή αληθινά δημιουργική άρχή. ’Από μιά δρισμένη 
άποψη, θεωρώ γιά αληθινό πώς ή καθαρή σκεψϊ] είναι Ικανή 
νά συλλάβει τήν πραγματικότητα, δπως τά οιανοήθηκαν οί 
αρχαίοι.

Γιά νά δικαιολογήσω αύτή τήν έμπιστοσύνη είμαι ύπο- 
χρεωμένος νά χρησιμοποιήσω μαθηματικές έννοιες* δ φυσικός 
κόσμος παριστάνεται άπό ένα τετραδιάστατο συνεχές. Ά ν  σέ 
τοϋτο πάρω μιά μετρική τοϋ Γήμαν καί άναζητήσω τούς 
άπλούστερους νόμους πού μπορεΐ νά Ικανοποιήσει μιά τέτοια 
μετρική, φθάνω στήν σχετικιστική θεωρία τής έλξης τοϋ κε- 
νοϋ χώρου. Ά ν  μέσα σ5 αύτόν τόν χώρο πάρω ένα πε
δίο διανυσμάτων ή τό άντισυμετρικό πεδίο τών τανυστών 
πού απορρέει απ’ αύτό καί άναζητήσω τούς άπλούστερους
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νόμους πού μπορεΓ νά ικανοποιήσει αύχό χό πεδίο, καχα- 
λήγω σχίς έξισώσεις τοΰ κενοΰ χώρου χοΰ Μάξουελ.

Μιά καί φχάσαμε εδώ, μ&ς λείπει ακόμα μιά θεωρία άνα
φορικά μέ χά χμήμαχα χου χώρου δπου ή ήλεκχρική πυ- 
κνόχηχα δέν έξαφανίζεχαι. cO D e  Brog'lie είχε χή διαίσθηση 
γιά χήν ύπαρξη ένός κυμαχοπεδίου πού χρησίμευσε γιά χήν 
εξήγηση βρισμένων κβανχικών ιδιοχήτων χής ύλης. CQ D ir a c  
βρήκε μέ χά «σ π ίν»1 χου χίς χιμές χοΰ πεδίου μιάς και
νούργιας φύσης, άπό δπου πολύ απλές εξισώσεις μάς επιχρέ- 
πουν νά συναγάγουμε πλαχειά χίς ίοιότηχες χών ήλεκχρο- 
νίων. Βρήκα λοιπόν, μαζύ μέ τόν συνεργάτη μου, πώς αύτά 
χά «σπίν» αποχελοΰν ίδιαίχερη περίπχωση ένός είδους πε
δίου καινούργιου χύπου, συνδεοεμένου μαθημαχικά μέ χό χε- 
χραδιάσχαχο σύσχημα, καί τά όνομχσαμε «ήμιδιανύσμαχα». 
Οι άπλούσχερες εξισώσεις δπου μποροΰν νά ύποχαχχοΟν μάς 
έπιχρέπουν νά καχανοήσουμε χήν ΰπαρξη χών δύο στοιχειω
δών μορίων μέ διάφορη σταθμηχή μάζα καί με δμοια φορχ'α, 
άλλά με άνχίθεχα σημεία. "Γσχερα άπό τχ διανύσμαχα πού 
γνωρίζουμε, αύτά τά ήμιδιανύσμαχα είναι τά άπλούσχερα μα
θημαχικά στοιχεία τοΰ πεδίου πού είναι ο ο νατά σ’ ενα χε- 
χραοιάσχαχο μεχρικό συνεχές καί φαίνεται πώς μποροΰν νά 
χαρακτηρίσουν φυσικώτατα χίς ούσιασχικές ιδιότητες χών 
σχοιχειωδών ηλεκτρικών μορίων.

Είναι ουσιαστικό, γιά χόν χρόπο δπου άνχιμεχωπίζουμε χό 
ζήχημα, πώς δλες αύχές οί διαρθρώσεις καθώς καί ή αλλη
λουχία χους μέ χούς θεμελιώδεις νόμους μποροΰν νά έπιχευ- 
χθοΰν σύμφωνα μέ χήν ερευνητική άρχή χών άπλούστερων 
μαθημαχικών έννοιών καί χών συνδέσμων χους. ’Ακριβώς 
σχόν καθορισμό χών απλών πεδίων πού ύφίσχανται μαθημα
χικά καί χών απλών εξισώσεων πού είναι δυνατές άνάμεσά

1. Σημ. τ. Μεταφρ. Μέ τόν αγγλικά δρο spin ονομάζεται ή ίδιά- 
ζουαα στροφορμή τού ήλεκτρόνιου περί τόν δί,ξονά του. Βλέπε Χ ό ν 
δ ρ ο υ :  Φ υ σ ι κ ή ,  τόμ. β' 1^47 οιλ. 562 καί Κ. Ά λ  εξ οπ ο ύ 
λ ο υ :  ’ Α τ ο μ ι κ ή  κ α ί  π υ ρ η ν ι κ ή  φ υ σ ι κ ή ,  1949, σελ. 121.
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χους, δ θεωρητικός θεμελιώνει τήν έλπίδα νά συλλάβει τό 
πραγματικό σ’ δλο χου τό βάθος.

Τό δυσκολώχερο σημείο μι&ς πεδιακής θεωρίας αύχής 
τής φύσης έγκειχαι γιά χήν ώρα σχήν κατανόηση χής άχο- 
μικης δομής χής ϋλης καί χής ένέργειας. Ή  θεωρία, στις άρ
χές χης οέν είναι, αληθινά, άχομική έφ’ δσον έργάζεχαι απο
κλειστικά μέ συνεχείς λειχουργίες χοΰ χώρου, άνχίθετα μέ 
<5,xt κάνει ή κλασσική μηχανική πού χό σημανχικώχερό χης 
σχοιχεΐο, χό ύλικό σημείο, δικαιώνει ήδη χήν άχομική υφή 
χής ΰλης.

Ή  νεώχερη θεωρία χών κβάνχα, μέ χή μορφή πού προσ- 
διορίζεχαι άπό χά όνόμαχα χών Νχέ Μπρολί, Σρένχιγκερ καί 
Νχιράκ, εκείνη δηλαδή πού ένεργεΓ μέ συνεχείς συναρχήσεις, 
έ νίκη σε αύχή χή δυσκολία χάρη σέ μιά χολμηρή έρμηνεία 
πού πρώχος δ Μάξ Μπόρ έςέφρασε καθαρά' οί συναρτήσεις 
χοΰ χώρου πού παρεμβαίνουν στϊς εξισώσεις δέν φιλοδοξούν 
νά είναι μαθηματικό πρόχυπο χών άχομικών σχημαχισμών* 
δφείλουν μόνο νά προσδιορίζουν μέ χόν υπολογισμό χίς πιθα- 
νόχηχες πού υπάρχουν γιά νά βρεθούν οί χέχοιου είδους 
σχημαχισμοί σχήν περίπχωση ένός μέτρου σ’ ενα δεδομένο 
χόπο ή σέ μιά δρισμένη κατάσταση κίνησης. Λογικά αύχή 
ή αντίληψη είναι ανέκκλητη, καί είχε σημαντικά άποτελέ
σματα. Δυστυχώς μ£ς υποχρεώνει νά χρησιμοποιήσουμε ένα 
συνεχές (co n tin u u m ) πού δέν έχει τόν coco αριθμό τών δια- 
σχάσεων μέ χό χώρο όπως χόν άνχιμεχώπιζε ώς τώρα ή φυ
σική (δηλ. τέσσερις), άλλά αυξάνει απεριόριστα μέ τόν αριθμό 
χών μορίων πού αποχελοΰν χό έξεχαζόμενο σύσχημα. Δέν 
μπορώ δμως νά μήν δμολογήσω πως σ’ αύχή χήν έρμηνεία 
δίνω ένχελώς προσωρινή σημασία. Ιίιστεύω άκόμα σχή δυ- 
ναχόχηχα ένός προχύπου χής πραγμαχικόχηχας, δηλαδή μι$ς 
θεωρίας πού νά παρουσιάζει χά πράγματα καθ’ αύχά καί δχι 
μόνο χήν πιθανόχηχα χής έμφανίσής χους.

Άλλωσχε, μοΰ φαίνεχαι βέοαιο πώς οφείλουμε, σ’ Ινα 
θεωρηχικό πρόχυπο, νά άφήσουμε χήν ιδέα μιάς πλήρους έν- 
τόπισης χών μορίων. Μοΰ φαίνεχαι πώς αύχά παραμένει άπό
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τό συμπέρασμα τής σχέσης τοΰ άπροσδιορίστου τοΰ Χ ά ϊζεμ- 
περγκ. Μπορεΐ πολύ καλά νά άντιληφθεΐ κανένας μιάν άτο- 
μική θεωρία στήν πραγματική της Ιννοια (καί δχι μέ μιάν· 
απλή έρμηνεία), χωρίς έντόπιση τών μορίων μέσα σέ μαθη
ματικό πρότυπο. Παραδείγματος χάρη, γιά νά υπάρξει συμ
φωνία μέ τόν ατομικό χαρακτήρα τοΰ ήλεκτρισμοΰ αρκεί οί 
πεδιακές εξισώσεις νά φέρουν στό ακόλουθο συμπέρασμα : 
£να μέρος τοΰ χώρου (μέ τρεις διαστάσεις), πού στό δριό του 
έξαφανίζεται παντοΰ ή ηλεκτρική πυκνότητα, περιέχει πάντα 
gva συνολικό φορτίο ήλεκτρισμοΰ δλικής αξίας. Σέ μιά θεω
ρία τοΰ συνεχοΰς (co n tin u u m ) δ άτομικος χαρακτήρας τών 
τύπων τών ολοκληρωμάτων θά μποροΰσε, κατά συνέπεια, 
νά έκφράζεται Ικανοποιητικά χωρίς έντόπιση τών σχηματι
σμών πού συνιστοΰν τήν ατομική ύφη.

Μόνο άν είχε κατορθωθεί ή θεμελίωση μιβς τέτοιας πα
ράστασης τής ατομικής υφής, θά θεωροΰσα λυμένο τό πρό
βλημα τών κβάντα.

5Ιωάννης Κ&πλερ

Σ ’ αύτές άκριβώς τίς ταραγμένες καί αγωνιώδεις Ιποχές? 
δπως ή δική μας, δταν είναι δύσκολο νά βρεί κανείς τή 
χαρά κοντά στούς άνθρώπους καί μέσα στήν πορεία τών αν
θρώπινων γεγονότων, είναι ιδιαίτερα παρηγορητικό νά άνα- 
πολεΐ κανείς τήν άνάμνηση ένός τόσο μεγάλου καί τόσο γα
λήνιου ανθρώπου σάν τόν Κέπλερ. Ζοΰσε σέ μιά έποχή δπου 
δέν είχε καθόλου καθοριστεί ή ύπαρξη γενικών νόμων γιά τά 
φυσικά φαινόμενα. Πόσο μεγάλη επρεπε νά είναι ή πίστη του 
σ’ αύτούς τούς νόμους γιά νά μπορέσει νά τοΰ δώσει τή  δύ
ναμη νά άφιερώσει όλάκερες δεκαετίες υπομονητικής καί δύ
σκολης έργασίας, απομονωμένος, χωρίς κανένα στήριγμα καί 
χωρίς πολλή κατανόηση άπό τούς συγχρόνους του, στήν έμ- 
πειρική αναζήτηση τής κίνησης τών πλανητών καί τών μα
θηματικών νόμων αύτής τής κίνησης! Ά ν  θέλουμε νά τ ι
μήσουμε άξια τή μνήμη του, πρέπει νά λάβουμε ύπ’ 3ψει
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•μας τό πρόβλημά του καί νά έξετάσουμε μ 5 ό'ση περισσό
τερη σαφήνεια μποροϋμε τούς σταθμούς τής λύσης του.

'Ο Κοπέρνικος ειχε έπιστήσει τήν προσοχή τών καλυτέρων 
πνευμάτων στό γεγονός πώς μπορούσε κανείς νά αποκτήσει 
τή σαφέστερη αντίληψη τών φαινομενικών κινήσεων τών πλα
νητών άν θεωροΰσε αύτές τίς κινήσεις ώς περιστροφές γύρω 
άπό τόν υποτιθέμενο ακίνητο ήλιο. Ά ν  ή κίνηση ένός πλα
νήτη είταν μιά όμοιόμορφη κυκλική κίνηση γύρω άπό τόν 
ήλιο σάν κέντρο, θάτανε σχετικά εύκολο νά βρεθεί ποιά θά 
Ιπρεπε νά είναι ή οψη αύτών τών κινήσεων πού φαινόνταν άπό 
τή γή. Καθώς δμως εκδηλωνότανε μέ πολύ περισσότερο πε
ρίπλοκα φαινόμενα, τό έργο ήταν δυσκολώτερο. Σωστό εϊτανε 
νά προσδιορισθοϋν στήν άρχή αύτές οί κινήσεις έμπειρικά σύμ
φωνα μέ τίς παρατηρήσεις τοϋ T y c h o  B r a h e  στούς πλανή
τες. Μονάχα ύστερα μπορούσαν νά σκεφτοϋν νά βροϋν τούς 
γενικούς νόμους πού ικανοποιούν αύτές οί κινήσεις,

Γιά ν’ άντιληφθοϋμε πόσο είταν δύσκολο τά έργο τοϋ 
προσδιορισμού τής πραγματικής κίνησης τής περιφοράς, θά 
πρέπει νά κατανοήσουμε καλά τά έπόμενα. Ποτέ δέν βλέ
πουμε ποϋ βρίσκεται πραγματικά ένας πλανήτης σέ μιά καθο
ρισμένη στιγμή- βλέπουμε μονάχα σέ ποιά κατεύθυνση δια- 
κρίνεται άπ’ τή γή πού καί ίδια διαγράφει μιά καμπύλη, 
άγνωστης φύσης, γύρω άπ3 τόν ήλιο. Οί δυσκολίες λοιπόν 
φαίνονται ανυπέρβλητες.

eO Κέπλερ λοιπόν χρειάστηκε νά βρει ένα μέσο γιά νά 
τακτοποιήσει αύτό τό χάος. ΙΙρώτα-πρώτα αναγνώρισε πώς 
ή πρώτη έρευνα πού ειχε νά κάμει είταν νά καθορίσει τήν 
κίνηση τής γής. Αύτό θά εϊταν άπλούστατα άδύνατο άν υπήρ
χαν μόνο δ ήλιος, ή γή καί οί απλανείς αστέρες, δίχως κα- 
νέναν άλλο πλανήτη. Τό μόνο πού στήν περίπτωση αύτή θά 
μπορούσε νά προσδιορίσει έμπειρικά είταν μόνο ή μετα
βολή στή διάρκεια τοϋ έτους, τής κατεύθυνσης τής ευθείας 
γραμμής Γή - "Ηλιος (φαινομενική κίνηση τοϋ ήλιου), αναφορι
κά μέ τούς απλανείς άστέρες. Μπορούσε έτσι νά μάθει πώς 
βλες αύτές οί διευθύνσεις βρίσκονταν σ’ ένα σταθερό σχέδιο
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άναφορικά μέ χούς απλανείς άσχέρες, χουλάχισχον δσο χό έπέ~ 
χρεπε ή ακριβής παραχήρηση εκείνην χήν έποχή, δηλαδή δί
χως χηλεσκόπιο. Έπρεπε έπίσης νά προσδιορισθεΓ, μ ’ αύχόν 
χόν χρόπο, πώς ή γραμμή Γή-"Ηλιος περισχρέφεχαι γύρω άπό 
τόν ήλιο καί διαπισχωνόχαν πώς ή γωνιακή χαχύχηχα χης κί
νησης αύχής χροποποιεΐχαι κανονικά σχή διάρκεια χοΰ εχους. 
Αύχό δμως δέν μπορούσε άκόμα νά βοηθήσει πολύ, γιαχί 
άκόμα άγνοοΰσαν χήν έχήσια μεχαβολή χής άπόσχασης άπ5 
χή γή σχό ήλιο. Μονάχα χή σχιγμή πού θά γνώριζαν χίς 
έχήσιες μεχαβολές αύτής τής άπόσχασης θά μποροΰσαν νά 
χαράξουν χήν ακριβή χροχιά τής γής καί νά μάθουν πώςχήν 
διέχρεχε.

*0  Κέπλερ βρήκε £να θαυμάσιο μέσο γιά νά βγει άπ’ αύχό 
χό δίλημμα. ΙΙρώχα-πρώχα έβγαινε απ’ χίς ήλιακές παραχη- 
ρήσεις πώς ή χαχύχηχα χής φαινομενικής διαδρομής χοΰ ή
λιου σχά μεχόπισθεν χών απλανών άσχέρων διάφερε άνάλογα 
μέ χίς έποχές χοΰ έχους, άλλά πώς ή γωνιακή χαχύχηχα είχαν 
πάνχα ή ίδια σχήν ίδια έποχή χοΰ άσχρονομικοΰ έ'χους καί 
καχά συνέπεια ή χαχύχηχα χής περιφοράς Γή-"Ηλιος, έξεχα- 
ζόμενης σχεχικά μέ χήν ίδια περιοχή χών απλανών άσχέρων, 
ε ίχε πάνχα χήν ίδια χιμή. Μπορούσαμε λοιπόν νά παραδεχ- 
τοΰμε πώς ή γή διέγραφε κλειστή χροχιά καί άκόμα πώς ή 
γή χή διέχρεχε κάθε έχος μέ χόν ίδιο χρόπο. Αύχό δέν είχαν 
καθόλου φανερό έκ χών προχέρων. Γιά χούς οπαδούς χοΰ συ- 
σχήμαχος χοΰ Κοπέρνικου, είχαν λοιπόν ωσάν βέβαιο πώς ή 
έξήγηση αύχή θά Ιπρεπε νά έφαρμόζεχαι καί σχίς χροχιές χών 
άλλων πλανηχών.

Αύχό άποχελοΰσε ήδη μιά βελχίωση. Πώς δμως θά προσ- 
διοριζόχαν ή αληθινή μορφή χής γηίνης χροχιάς ; ’ Ας παρα
δεχτούμε, κάπου σχό σχέδιο αύχής χής χροχιάς, χήν παρου
σία ένός δυναχοΰ φαναριοΰ Μ* γνωρίζουμε πώς είναι απλα
νές, καί πώς άποχελεΐ καχά συνέπεια γιά τόν προσδιορισμό 
τής γήινης τροχιάς 2να είδος σχαθεροΰ σημείου χριγωνισμοα 
δπου οί κάχοικοι χής γής μποροΰν νά έκχελέσουν μιά καχό- 
πχευση σέ κάθε έποχή χοΰ εχους. Ά ς  παραδεχχοΰμε έξ άλ
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λου, πώς τό φανάρι αυτό [Βρίσκεται σέ μεγαλύτερη απόσταση 
άπό τάν ήλιο παρά άπό τή γή. Νά πώς μέ τή βοήθεια αύτοϋ 
τοϋ φαναριοϋ, μποροϋμε νά προσδιορίσουμε τήν τροχιά τής γής.

Πρώτα-πρώτα κάθε έτος ύπάρχει μιά στιγμή δπου ή γή 
Τ  βρίσκεται άκριβώς στή γραμμή πού συνδέει τόν ήλιο S  μέ 
τό φανάρι Μ. Ά ν  αύτή τή στιγμή κάμωμε μιά κατόπτευση 
άπ’ τή γή πρός τό φανάρι, ή κατεύθυνση πού πετυχαίνουμε 
μ ’ αύτόν τόν τρόπο είναι έπίσης ή κατεύθυνση S M  (ήλιος - 
φανάρι). Ά ς  παραδεχτούμε πώς ή κατεύθυνση αύτή σημειώ
νεται στόν ουρανό. Ά ς  πάρουμε τώρα μιά άλλγ; θέση τής 
γής σέ μιά άλλη στιγμή. ΙΙώς, άπό τή γή μποροϋμε νά βλέ
πουμε τόσο τον ήλιο δσο καί τό φανάρι, τήν γωνία σέ Τ τοϋ 
τριγώνου S T M  είναι γνωστό. Έ ξ  άλλου μιά άμεση παρατή
ρηση τοϋ ήλιου μ£ς δίνει τήν κατεύθυνση S T  καί πριν προσ
διορίσουμε μιά γιά πάντα τήν κατεύθυνση SM  στό φόντο 
τών άπλανών αστέρων. Γνωρίζουμε έπίσης τή γωνία, σέ S .  
Διαλέγοντας μόνοι μας γιά βάση S M , μποροϋμε νά χαράξουμε 
στό χαρτί τό τρίγωνο S T M . Φτάνει αύτή τή διάταξη νά τήν 
κάνουμε πολλές φορές στή διάρκεια τοϋ έτους καί πετυχαί
νουμε κάθε φορά στό χαρτί μιά τοποθέτηση γιά τή γή Τ άνα
φορικά μέ τήν καθορισμένη μιά γιά πάντα βάση S  λί, άντα- 
ποκρινόμενη σέ μιά δεδομένη ήμερομηνία. 'Π γήινη λοιπόν 
τροχιά έτσι θά προσδιοριζόταν έμπειρικά, έννοεΐται άφίνοντας 
κατά μέρος τήν άπόλυτη διάμετρό της.

Μά, θά πείτε, ποϋ βρήκε ό Κέπλερ τό φανάρι Μ ; Ή  με- 
γαλοφυία του, βοηθημένη στήν περίπτωση αύτή άπ’ τήν κα
λοπροαίρετη φύση, τόν έκανε νά τή βρει. 'Υπήρχε π. χ . } <5 
πλανήτης Ά ρ ης, πού γνώριζαν τήν έτήσια περιστροφή του 
δηλαδή τό χρόνο πού χρειαζόταν αύτός ό πλανήτης γιά νά 
κάμει μιά στροφή περί τόν ήλιο. Μπορεΐ νά συμβεΐ κάποτε 
ό ήλιος, ή γή καί ό Ά ρ η ς  νά βρίσκονται άκριβώς σέ εύθεία 
γραμμή, κ ι ’ αύτή ή θέση τοϋ ’Ά ρη έπαναλαμβάνεται κάθε 
φορά υστέρα άπό ένα, δυό.,.άριακά χρόνια, μιά πού ό Ά ρ η ς  
διατρέχει μιά κλειστή τροχιά. Σ ’ αύτές τίς γνωστές στιγμές 
τό SM παρουσιάζει πάντα τήν ίδια βάση, ένώ ή γή βρίσκε-
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χαι πάνχα σ’ Ινα διαφορεχικό σημείο χης χροχιάς χης. ΟΕ 
παραχηρήσεις χοΰ Ά ρ η  και χοΰ ήλιου, στις ήμερομηνίες αύ
τές, μας δίνουν καχά συνέπεια, £να μέσο προσδιορισμού χης 
αληθινής γήινης χροχιάς, μιά πού ό πλανήχης Ά ρ η ς , διαδρα- 
μαχίζει, σ’ αύχές χίς σχιγμές άκριβώς, χό ρόλο χοΰ ύποθεχι- 
κοΰ φαναριού πού άναφέραμε. Έ χσ ι ό Κέπλερ βρήκε χήν 
άληθινή μορφή χής γήινης χροχιάς καθώς καί χόν χρόπο δπου 
χήν διαχρέχει ή γή. Έ μ ε ις  πού ήρθαμε άργόχερα, Εύρω- 
παΐοι, Γερμανοί καί άκόμα καί Σουτ/βοί, οφείλουμε γιά χοϋχο 
νά χόν χιμούμε καί νά χόν θαυμάζουμε.

Μιά λοιπόν πού ή γήϊνη χροχιά προσδιορίστηκε μ ’ αύχόν 
χόν χρόπο εμπειρικά, γνωρίζουμε, σχό αληθινό μέγεθος καί 
καχεύθυνση, χή γραμμή S T  σέ κάθε σχιγμή· δέν ήχαν πιά 
λοιπόν δύσκολο σχόν Κέπλερ, καχ’ αρχήν, νά υπολογίσει, σύμ
φωνα μέ χίς παραχηρήσεις χών πλανηχών, χίς χροχιές χους 
καί χίς κινήσεις χους· παίρνονχας ύπ’ δψη χήν καχάσχαση 
προόδου χών μαθν;μαχικών σ’ έκείνην χήν έποχή, αύχό ήχανε 
ώσχόσο μιά χεράσχια έργασία.

Άπόμενε χώρα χό δεύχερο χμήμα, χό δχι λιγόχερο δύ
σκολο, χής έργασίας πού γέμισε χή ζωή χοΰ Κέπλερ. ΟΕ χρο
χιές είχαν γνωσχές έμπειρικά· άλλά, άπ’ αύχά χά έμπειρικά 
άποχελέσμαχα, έπρεπε νά μανχέψουμε χούς νόμους χους. 
Έ πρεπε πρώχα-πρώχα νά δημιουργηθεΐ μιά υπόθεση σχή 
μαθημαχική φύση χής καμπύλης καί νά χήν πισχοποιήσουμε 
ΰσχερα μέ χεράσχιους υπολογισμούς πού χά δεδομένα χους 
υπάρχουν ήδη· άν χό άποχέλεσμα οέν συμφωνούσε, νά δια- 
νοηθεΐ μιά άλλη υπόθεση καί νά έπανεπαληθευχεΐ. Έ πειχα 
άπό έρευνες πού άνχιλαμβάνεσχε πόσο εύρύχαχες είχαν, ό Κ έ
πλερ καχάληξε σ’ £να σύμφωνο άποχέλεσμα : ή χροχιά ε ί 
χανε μιά έλλειψη πού ό ήλιος καχαλαμβάνει μιά άπ’ χίς έ- 
σχίες χης. Βρήκε μάλισχα χό νόμο χής μεχαβολής χής χαχύ- 
χηχας σχήν χροχιά, σύμφωνα μέ χήν όποία ή γραμμή πλα
νήχης - ήλιος καλύπχει έπιφάνειες ίσες πρός ίσους χρόνους. 
Τέλος ό Κέπλερ βρήκε έπίσης πώς χά χεχράγωνα χά περι
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στροφικών διαρκειών είναι άνάλογα πρός τις τρίτες δυνάμεις 
των μεγάλων έλλειπτικών αξόνων.

Στόν θαυμασμό γ ι’ αύτόν τόν ύπέροχο άνθρωπο, θά πρέπει 
νά προστεθεί £να άλλο συναίσθημα θαυμασμού καί λατρείας 
πού δέν άπευθύνεται πια σέ άνθρώπινο ον, άλλά στήν αινιγ
ματική άρμονία τής φύσης δπου άνάμεσά της γεννηθήκαμε. 
Ά π ό  τήν άρχαιότητα, ο£ άνθρωποι φαντάστηκαν τίς καμπύ
λες τίς άνταποκρινόμενες στούς κατά τό δυνατό άπλούστε
ρους νόμους : άνάμεσα σ’ αύτές, δίπλα στήν εύθεία γραμμή 
καί στόν κύκλο, τήν Ιλλειψη καί τήν υπερβολή. Λοιπόν βλέ
πουμε αύτά τά σχήματα νά πραγματοποιούνται στις άκολου- 
θούμενες απ’ τά ούράνια σώματα τροχιές, τουλάχιστον μέ 
μεγάλη προσέγγιση.

Φαίνεται πώς ή ανθρώπινη λογική περιορίζεται στήν άρχή 
νά κατασκευάζει, άνεξάρτητα, τίς μορφές, πριν νά μπορέσει 
νά αποδείξει τήν ύπαρξή τους στή φύση. Συνάγεται κατα
πληκτικά άπό τά θαυμάσια έργα δπου δ Κέπλερ άφιέρωσε 
τή ζωή του, πώς ή γνώση δέν μπορεΐ νά προέρχεται άπό 
μόνη τήν έμπειρία, άλλά πώς χρειάζεται καί ή σύγκριση 
Ικείνου πού έχει συλλάβει τό άνθρώπινο πνεϋμα, μ ’ έκεινο 
πού εχει παρατηρήσει.

eH  μηχανική τον Νεντωνα και ή επίδρασή της 
στήν έξέλιξη τής θεωρητικής φυσικής

Αύτές τις μέρες κλείνουν διακόσια χρόνια άπό τότε πού 
πέθανε δ Νεύτων. Πρέπει λοιπόν νά άναπολήσουμε τή μνήμη 
αύτοϋ τοϋ φωτεινοϋ πνεύματος! δπως δέν Ικανέ ποτέ κανέ
νας πριν ή ύστερα άπ’ αύτόν, έδειξε τό δρόμο τής σκέψης, 
τής μελέτης καί τής πρακτικής διαμόρφωσης τής Δύσης. Δέν 
ύπήρξε μόνο δ μεγαλοφυής δημιουργός τών ιδιαίτερων κα
τευθυντήριων μεθόδων, άλλά κατέκτησε μέ μοναδικό τρόπο 
τά γνωστά στήν έποχή του έμπειρικά στοιχεία καί τό πνεϋμα 
άποδείχτηκε καταπληκτικά μεγαλοφυές στή λεπτομέρεια καί 
στόν τομέα τής μαθηματικής καί φυσικής έπιχειρηματολο-
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γίας. Γιά δλους αύτούς τούς νόμους είναι άξιος τής πιό μεγά
λης μας λατρείας. Ά λλά  ή εύγενήςαύτή μορφή είναι άκόμα ση- 
μαντικώτερη άπό τό γεγονός πώς ή μοίρα τήν £θεσε σέ μιά 
καμπή τής άνάπτυξης του άνθρώπινου πνεύματος. Γιά νά τά 
άντιληφθοΰμε καλά αύτό, πρέπει νά άναλογιστοΰμε πώς δέν 
δπήρχε, πριν άπό τόν Νεύτωνα, κανένα καθορισμένο σύστημα 
φυσικής αιτιότητας πού νά μπορούσε νά άναπαραστήσει τά 
βαθύτερα χαρακτηριστικά τοΰ κόσμου τής έμπειρίας.

Αναμφίβολα, οί μεγάλοι ματεριαλιστές τής Ελληνικής άρ- 
χαιότητας είχαν ώς αίτημά τους πώς δλα τά γεγονότα πού 
σχετίζονται μέ τήν ύλη, άπρεπε νά άναφέρονται σέ μιά, σειρά 
σαφώς καθορισμένη άπό νόμους, κινήσεων άτόμων, πού είταν 
ανεξάρτητοι άπ’ τή βούληση όποιουδ'^ποτε δντος. Αναμφίβολα 
ό Καρτέσιος έπανέλαβε μέ τόν τρόπο του αύτά τό άξίωμα, 
Τοΰτο δμως εμενε στήν κατάσταση τής τολμηρής έπιθυμίας, 
τοΰ προβληματικού ϋδεώδους μιάς φιλοσοφικής σχολής. Πριν 
άπό τόν Νεύτωνα δέν υπήρχαν άποτελέσματα βασιζόμενα στά 
γεγονότα, πού θά μπορούσαν νά στηρίζονται στήν εμπιστο
σύνη στήν ύπαρξη μιάς τέλειας φυσικής αιτιοκρατίας.

'Ο σκοπός πού επιδίωκε 0 Νεύτωνας είτανε νά άτεαντήσει 
στό άκόλουθο ερώτημα : υπάρχει Ινας απλός κανόνας δπου 
σύμφωνα μ ’ αύτόν μπορούμε νά υπολογίσουμε δλικά τήν κ ί
νηση τών ουράνιων σωμάτων τοΰ πλανητικού μας συστήμα
τος, άν σέ μιά δεδομένη στιγμή είναι γνωστή ή κατάσταση 
κίνησης δλων αυτών τών σωμάτων ; Τότε είχανε μόνο τούς 
έμπειρικούς νόμους τοΰ Κέπλερ γιά τήν πλανητική κίνηση, 
πού είχαν συναχθεί άπ’ τις παρατηρήσεις τοΰ T y ch o  - B ra h e  
καί πού άπαιτούσαν μιά εξήγηση 1. Αναμφίβολα οί νόμοι

1. Καθένας ξαίρει σήμερα τήν έργασία το3 Βενεδικτίνου πού ήταν 
αναγκαία γιά τή συναγωγή αυτών τών νόμων τών εμπειρικά προσ
διορισμένων καμπύλών τών τροχιών ελάχιστοι δμως έχουν δπ’ δψει 
τους τή μεγαλοφυή μέθοδο σύμφωνα μέ τήν δποία δ Κέπλερ προσ
διόρισε τίς πραγματικές τροχιές σύμφωνα μέ τΙς φαινομενικές κα
τευθύνσεις, δηλαδή τίς παρατηρηθεΐσες άπό τή γή.
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αύτοί άνταποκρίνονταν πλήρως στά [ζήτημα νά μάθουμε πως 
κινούνται οΕ πλανήτες γύρω άπό τόν ήλιο (έλλειπτική μορφή 
της τροχιάς, ισότητα τών έμβαδών πού καλύπτονται σέ ίσους 
χρόνους, σχέση άνάμεσα στά μεγάλα ήμιαξόνια καί στις 
διάρκειες τών διαδρομών). ΟΕ κανόνες δμως αύτοί δέν ικανο
ποιούν τήν αναγκαία προϋπόθεση τής αιτιοκρατίας. Είναι 
τρεις, λογικά άνεξάρτητοι μεταξύ τους, πού μάς έπιτρέπουν 
νά διαπιστώσουμε τά λάθος κάθε έσωτερικής συσχέτισης. 'Ο 
τρίτος νόμος οέν μπορεΐ νά έφαρμοστεΐ, συνολικά, άριθμη- 
τικά, σέ κάθε άλλο κεντρικό σώμα έκτός απ’ τόν ήλιο (δέν 
ύπάρχει π .χ., καμμιά σχέση άνάμεσα στή διάρκεια τής δια
δρομής ένός πλανήτη γύρω άπ’ τόν ήλιο καί στήν αντί
στοιχη ένός δορυφόρου γύρα) άπό τόν πλανήτη του). Μά νά 
τό σημαντικώτερο σημείο : οΕ νόμοι αύτοί άναφέρονται στήν 
κίνηση σάν σύνολο, καί δχι μέ τόν άκόλουθο τρότ;ο σύμ
φωνα μέ τόν δποΐο ή κ α τ ά σ τ α σ η  κ ί ν η σ η ς  ε ν ό ς  σ υ- 
σ τ ή μ α τ ο ς σ έ μ ι ά  δ ε δ ο μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή  α π ο ρ ρ έ ε ι  
ά π ό  τ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ η  κ ί ν η σ η ς  π ο ύ  π ρ ο η γ ή -  
θ η κ ε  ά μ έ σ ω ς :  στή νεώτερη γλώσσα μας, θά ποΰμε 
πώς αύτοί είναι νόμοι δλοκληρωτικοί καί δχι νόμοι διαφορικοί.

eO διαφορικός νόμος είναι αύτή ή μορφή πού, μόνη, Ικα
νοποιεί άπολύτως τήν άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν αιτιο
κρατία τοΰ νεώτερου φυσικοϋ. Τό δτι είχε τή σαφή αντί
ληψη τοϋ διαφορικοϋ νόμου, αύτό είναι μιά άπ’ τίς μεγά
λες πράξεις τής νόησης πού πραγματοποίησε ό Νεύτωνας, 
Γιά τοϋτο, δέν είταν μόνο άναγκαία ή παρέμβαση τής σκέ
ψης, άλλά χρειαζόταν έπίσης νά μπορεΐ νά διαθέτει καί ενα 
μαθηματικό τρόπο διατυπώσεων, πού υπήρχε, είναι άλήθεια, 
στοιχειωδώς, άλλά θά Ιπαιρνε ύστερα μιά συστηματική 
μορφή. Ό  Νεύτωνας βρήκε έπίσης αύτή τή μορφή στό δια
φορικό λογισμό καί στόν ολοκληρωτικό λογισμό. Μποροϋμε, 
μέ τήν εύκαιρία αύτή, νά άφίσουμε ασυζήτητο τό ζήτημα 
νά μάθουμε άν δ Αά'ιμπνιτς εφτασε σ’ αύτές τίς ίδιες μαθη
ματικές μεθόδους άνεξάρτητα άπά τόν Νεύτωνα ή δχι. 'Ωπωσ- 
δήποτε, γ ι’ αύτόν τόν τελευταίο είταν μιά άναγκαιότητα, γιατί
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ρ,όνον αύτές μποροΰσαν νά δώσουν στή σκέψη τοΰ Νεύτωνα 
Ενα έκφραστικά μέσο.

'Ο Γαλιλαίος ε ίχ ε  έπιτελέσει ήδη gva άποφασιστικό βήμα 
στό δρόμο τής γνώσης τοΰ νόμου τής κίνησης. Αύτά; βρήκε 
τό νόμο τής αδράνειας καί τής έλεύθερης πτώσης τδν  σω
μάτων στά πεδίο §λξης τής γής C μιά μάζα (ακριβέστερα, 
Ινα υλικά σημείο), ανεπηρέαστο άπά άλλες μάζες, κ ινείτα ι 
εύθύγραμμα καί μέ ομοιόμορφο κύκλο* στά πεοίο τής βαρύ
τητας, ή κάθετη ταχύτητα §νάς έλεύθερου σώματος αύξά- 
νεται άνάλογα μέ το χρόνο. Σήμερα μπορεΐ νά μάς φαίνε
ται πώς άπ5 τ?ς γνώσεις τοΰ Γαλιλαίου ώς τά νόμο τής 
κίνησης τοΰ Νεύτωνα έλάχιστχ προοδεύσαμε. ‘ Ωστόσο πρέ
πει νά παρατηρήσουμε πώς οί δυά παραπάνω αναλογίες 
αφορούν, σύμφωνα μέ τή μορφή τους, τούς κύκλους ένός 
συνόλου, έν& ό νόμος της κίνησης τοΰ Νεύτωνα άπαντά 
στά άκόλολθο έρώτημα : πως φανερώνεται ή κατάσταση 
κίνησης ένός ύλικοΰ σημείου, σ 5 £ ν α  ά π ε ι ρ α  β ρ α χ ύ  
χ ρ ό ν ο ,  ύπο τήν έπίδραση μιάς Ιξωτερικής δύναμης ; Μο
νάχα περνώντας άπ3 τήν παρατήρηση τοΰ φαινομένου στή 
διάρκεια ένός άπειρα μικροΰ χρόνου (διαφορικός νόμος) κα 
τόρθωσε ό Νεύτωνας νά καθορίσει τύπους έφαρμοζόμενους 
σέ όποιεσδήποτε κινήσεις. Τήν ίδέα τής δύναμης τήν δα
νείζεται ά π ’ τή στατική πού είταν ήδη άρκετά άναπτυγ- 
μένη. Τό σύνδεσμο άνάμεσα στή δύναμη καί στήν έπιτά- 
χυνση τόν προσδιορίζει εΣσάγοντας τήν καινούργια έννοια 
τής μάζας, πού, μπορούμε νά ποΰμε, κατά παράξενο τρόπο 
ύποστηρίζεται άπό £ναν δρισμό πού είναι μόνο φαινομενι
κός. Σήμερα Ιχουμε τόσο συνηθίσει στό σχηματισμό Ιδεών 
πού άνταποκρίνονται σέ διαφορικά πηλίκα, ώστε οέν μπο
ρούμε πιάνά Εκτιμήσουμε τ ί Ιντονη δύναμη αφαίρεσης χρειά
στηκε γιά νά φτάσουμε, μέ διπλή παραγωγή στό γενικά 
διαφορικό νόμο τής κίνησης καί έπί πλέον χρειαζότανε 
άκόμα καί ή Ιπινόηση τής έννοιας τής μάζας.

Αύτό δμως δέν άρκοΰσε καθόλου γιά νά Επιτευχθεί £νας 
αιτιοκρατικός νόμος τ&ν φαινομένων τής κίνησης. Γ ια τ ί ή
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Εξίσωση της κίνησης προσδιορίζει τήν κίνηση μόνον δταν 
είχανε δεδομένη ή δύναμη. “Ό  Νεύχωνας είχε τήν ίδέα, π ι
θανόν παρακινημένος άπό τούς νόμους κίνησης τών πλανη
τών, πώς ή δύναμη πού Επιδρά σέ μιά μάζα προσδιορίζε
ται άπό τή θέση δλων χών μαζών πού βρίσκονχαι σέ Επ- 
αρκώς μικρή άπόσχαση άπ5 αύχή χή μάζα. Μονάχα δταν 
Ιγινε γνωσχή αύχή ή σχέση, άπέκχησαν μιά πλήρη αϊχιο- 
κραχική άνχίληψη χών φαινομένων της κίνησης. “Ολος ό κό
σμος ξαίρει πώς ό Νεύχωνας ξεκινώντας άπό χούς νόμους 
χής πλανητικής κίνησης τοΰ Κέπλερ, Επέλυσε χή δυσκολία 
γιά χήν ελξη καί ανακάλυψε εχσι χήν χαυχόχηχα χών κ ι
νητήριων δυνάμεων, πού Επιδροΰν στά άσχρα, καί χής βαρύ
τητας.  Άκριβώς ό συνδυασμός τ ο ϋ  ν ό μ ο υ  τ ή ς  κ ί ν η 
σ η ς  καί  χοΰ ν ό μ ο υ  χ ή ς  § λ ξ η ς  άποχελεΓ αύτό τό 
θαυμάσιο μνημείο χής σκέψης, πού μας Επιχρέπει νά υπο
λογίσουμε, ξεκινώνχας άπό χήν καχάσταση ένός συστήμα- 
χος πού κυριαρχεί σέ μ ι ά  δ ε δ ο μ έ ν η  σ x ι γ μ ή , χίς 
προγενέσχερες και χίς μεχαγενέσχερες καχασχάσεις, μιά πού 
χά φαινόμενα έπιχελοΰνχαι μοναδικά υπό χήν επίδραση χών 
δυνάμεων χής έλξης. Τό δχι χό σύσχημα χοΰ Νεύχωνα 
άποχελεί ενα λογικό κα: άρμονικό σύστημα όφείλεχαι σχό 
δχι δλες οί αίχίες έπιχάχυνσης χών μαζών ένός συσχήμα- 
χος ε π ι δ ρ ο ύ ν  μ ο ν ά χ α  σ"  α ύ χ έ ς  χ ί ς  ί δ ι ε ς  χ ί ς  
μ ά ζ ε ς .

Σχηριζόμενος σχή βάση πού σκιαγραφήσαμε, δ Νεύχω
νας καχόρθωσε νά Εξηγήσει χίς κινήσεις χών πλανηχών, χών 
δαρυφόρων, χών κομηχών ώς χίς παραμικρόχερες λεπχομέ- 
ρειες χους, καθώς καί χήν άμπχωχη καί χήν παλίρροια, χήν 
μεχαχώρηση χών ισημερινών χής γής, μιά ολόκληρη Επαγω
γική  Εργασία άπό ενα μοναδικό μέγεθος. Έ κεΐνο  πού έπίσης 
προκάλεσε £να θαυμάσιο αποτέλεσμα είχαν ή διαπίσχωση 
πώς ή  αίτία τών κινήσεων τών ούράνιων σωμάτων είναι 
ταυτόσημη μέ τή βαρύτητα, αύτό τό τόσο γνώριμο φαινό
μενο πού τό διαπιστώνουμε καθημερινά.

Ή  σπουδαιότητα τών Εργασιών τοΰ Νεύτωνα δέν βασιζό
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ταν μονάχα στό γεγονός πώς δημιούργησε μιά χρησιμο- 
ποιήσημγ] καί λογικά ικανοποιητική βάση γιά τήν κυρίως 
μηχανική, άλλά στό δτι άποτελούσαν ώς τό τέλος του 19ου 
αιώνα τό πρόγραμμα κάθε σοφοϋ πού άπασχολεΐτο μέ έρευ
νες στήν περιοχή τής θεωρητικής φυσικής. Κάθε συμβάν 
φυσικής κατηγορίας θά άπρεπε νά άναχθεί στις μάζες πού 
ύπόκεινται στό νόμο τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα. Μόνον, ό 
νόμος των δυνάμεων βπρεπε νά αναπτυχθεί, προσαρμοσμέ
νος στό είδος τών γεγονότων. e0  Νεύτωνας Ιπιχείρησε νά 
έφαρμόσει ό ίδιος τό πρόγραμμα αύτό στήν όπτική, οταν 
όπόθεσε πώς τό φώς άποτελειται άπά αδρανή σωμάτια. 'Η  
θεωρία τής κυματικής όπτικής χρησιμοποίησε έπίσης τό 
νόμο τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα, άφοΰ αύτός έφαρμόστηκε 
σέ μάζες κατανεμημένες μέ συνεχή τρόπο. Άκριβώς στις 
Ιξισώσεις τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα στηρίχτηκε ή κινητική 
θεωρία τής θερμότητας, πού όχι μόνο προετοίμασε τά πνεύ
ματα γιά τή γνώση του νόμου τής διατήρησης τής ένέρ- 
γειας, άλλά έπίσης πρόσφερε καί μιά θεωρία τών αερίων 
πού έπαληθεύτηκε στά παραμικρότερά της σημεία, καθώς 
καί μιά βαθυστόχαστη αντίληψη γιά τή φύση τής δεύτε
ρης αρχής τής θερμοδυναμικής. ΓΗ θεωρία τοϋ ήλεκτρισμοΰ 
καί τοϋ μαγνητισμοϋ αναπτύχθηκε δμοια, στά νεώτερα 
χρόνια, έξ όλοκλήρου 5πό τήν κατεύθυνση τών νευτώνειων 
θεμελιωδών ιδεών (ηλεκτρική καί μαγνητική ούσία, δυνά
μεις δρώσες άπό απόσταση). Καί μάλιστα ή ριζική μετα
βολή πού έγινε άπ3 τόν Φαραντάϋ καί τόν Μάξουελ στήν 
ήλεκτροδυναμική καί στήν όπτική, καί πού άπετέλεσε τήν 
πρώτη μεγάλη πρόοδο άρχών τών βάσεων τής θεωρητικής 
φυσικής άπό τά χρόνια τοΰ Νεύτωνα, έπιτελέστηκε άκόμα 
συνολικά 6πό τήν κατεύθυνση τών ίδεών τοϋ Νεύτωνα. Ό  
Μάξουελ, ό Μπόλτζμανν, ό λόρδος Κέλβιν ποτέ δέν έπαψαν 
νά συσχετίζουν τά ήλεκτρομαγνητικά πεδία καί τίς άμοι- 
βαίες δυναμικές τους δράσεις μέ μηχανικά φαινόμενα υπο
θετικών μαζών κατανεμημένων μέ συνεχή τρόπο. Ά λ λ ά  
6πό τήν έπίδραση τής στείρότητας ή τουλάχιστον τής £λ-
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λειψής γονημότητας, των προσπαθειών αύτών, προκλήθηκε 
βαθμιαία, άπά τά τέλη του 19ου αιώνα μιά μεταστροφή 
των θεμελιωδών αντιλήψεων ή θεωρητική φυσική βγήκε 
άπά τά νευτώνειο πλαίσιο, πού έπί δύο σχεδόν αιώνες ε ίχε  
χρησιμεύσει ώς διανοητικός όδηγός στήν έπιστήμη καί τής 
ε ίχ ε  προσφέρει μακροχρόνιο υποστήριξη.

ΟΕ θεμελιώδεις άρχές τού Νεύτωνα είταν τόσο Ικανοποι
ητικές άπά τήν άποψη τής λογικής, ώστε τά γεγονότα τής 
έμπειρίας χρειάστηκε νά προκαλέσουν μιά παρόρμηση γιά 
μιά καινούργια άνθηση. Πριν νά πραγματευθοΰμε αύτό τό 
γεγονός όφείλω νά υπογραμμίσω πώς ό ίδιος δ Νεύτωνας 
γνώριζε τίς σύμφυτες μέ τά μνημείο τής σκέψης του άσθε- 
νείς πλευρές καλύτερα άπά τίς γενεές τών σοφών πού τόν 
διαδέχτηκαν τό περιστατικά αύτό πάντα μέ γέμιζε μέ θαυ
μασμό καί λατρεία γιά τοΰτο θά ήθελα νά Ιπεκταθώ κά
πως πάνω σ'1 αύτό.

I. ’Ά ν  καί παντού προσέχουμε τίς προσπάθειες τοΰ Νεύ
τωνα γιά νά παρουσιάσει τό σύστημά του ώς αναγκαία 
προσδιοριζόμενο άπό τήν έμπειρία καί γιά νά άπ^φύγει 
δσο τό δυνατό περισσότερο τήν εισαγωγή έννοιών πού δέν 
μπορούν νά άναφέρονται άμεσα στά άντικείμενα τής £μ- 
πειρίας, ωστόσο έθεσε τήν άρχή τοΰ άπόλυτου χώρου καί 
χρόνου. Γ ιά  τοΰτο συχνά, στις ημέρες μας, τόν μέμφθηκαν. 
Μά άκριβώς σ5 αύτό τά σημείο ό Νεύτωνας είταν συνεπής 
μέ τόν έ%υτό του. Ε ίχ ε  αναγνωρίσει πώς παρατηρήσιμα 
γεωμετρικά μεγέθη (αποστάσεις υλικών σημείων άνάμεσά 
τους) καί ή πορεία τους μέσα στό χρόνο δεν χαρακτηρί
ζουν πλήρως τις κινήσεις άπό φυσική άποψη. Καί απο
δείχνει τό συμπέρασμα αύτό μέ τό περίφημο πείραμα τοϋ 
κάδου. Τ π ά ρ χε ι,  κατά συνέπεια, έκτος άπό τίς μάζες καί 
τίς μεταβαλόμενες μέσα στό χρόνο άποστάσεις τους καί 
κάτι άλλο πού είναι προσδιοριστικό γιά τά γεγονότα : αύτό 
τό «κάτι» τό συλλαμβάνει ώς τή σχέση πρός τάν «από
λυτο χώρο». Αναγνωρίζει πώς ό χώρος πρέπει νά £χει £να 
•είδος φυσικής πραγματικότητας, άν οί νόμοι του τής κ ί 
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νησης πρεπέι νάχουν κάποιο νόημα, μιά πραγματικότητα 
δμοια μέ τά ύλικά σημεία καί τίς αποστάσεις τους.

Αύτή ή σαφής γνώση καταδείχνε: δμοια καί τή σοφία 
τοϋ Νεύτωνα καί τήν ύπαρξη μιάς άσθενοΰς πλευράς σ’ 
αύτή τή θεωρία του' γ ιατί ή λογ:κή της διάρθρωση θά. 
έϊτανε βέβαια ίκανοποιητικώτερη δίχως αύτή τήν ακαθό
ριστη έννοια: στήν περίπτωση αύτή, θά βρίσκαμε στους 
νόμους μόνο αντικείμενα (ύλικά σημεία, αποστάσεις) πού 
ή σχέση τους μέ τίς αισθητηριακές αντιλήψεις είναι τελείως 
σαφής.

I I .  'Η εισαγωγή άμεσων δυνάμεων, πού έπιδροΰν έξ άπο- 
στάσεως στιγμιαία, γιά νά φανταστούμε τά άποτελέσματα 
τής έλξης, δέν άνταποκρίνοντα: στάν χαρακτήρα τών π ε
ρισσότερων φαινομένων πού μάς είναι γνωστά άπό τήν κ α 
θημερινή έμπειρία. Σ 5 αύτή τήν αντίρρηση ό Νεύτωνας 
απαντάει δείχνοντας πώς ό νόμος του τής αμοιβαίας δρά- 
σης τής βαρύτητας δέν άποτελε: όριστική έξήγηση άλλά 
εναν κανόνα πού συνάχτηκε απ’ τήν εμπειρία.

I I I .  Ή  θεωρία του Νεύτωνα δέν έδωσε καμμιά Ιξήγηση 
γιά τό έξαιρετικά αξιοσημείωτο γεγονός πώς τό βάρος κα: 
ή  αδράνεια ένός σώματος προσδιορίζονται άπ’ τό Ιδιο μέ
γεθος (τή μάζα). 'Η  ιδιομορφία τοΰ γεγονότος αύτοϋ δέν 
διέφυγε προσοχή τοΰ Νεύτωνα.

Κανένα άπ5 αύτά τά τρία σημεία δέν άποτελει λογική 
αντίρρηση Ιναντίον τής θεωρίας : είναι μό^ο, σέ ορισμένη, 
άνα?χθγία, ανικανοποίητες έπιθυμίες τοΰ έπιστημονικοϋ 
πνεύματος πού άγωνίζεται νά έμβαθύνει έντελώς καί έν- 
νοιολογικά ένιαία στά γεγονότα τής φύσης.

'Η  θεωρία τής κίνησης τοΰ Νεύτωνα, λαμβανόμενη ώς 
πρόγραμμα δλης τής θεωρητικής φυσικής, δέχτηκε τάν 
πρώτο κλονισμό άπό τήν θεωρία τοΰ ήλεκτρισμοΰ τοΰ Μά
ξουελ. Διαπιστώθηκε πώς οί αμοιβαίες έπιδράσεις οί Ιξα- 
σκούμενες άνάμεσα στά σώματα άπό ηλεκτρικά καί μα- 
γνητικά σώματα δέν γίνονται άπό δυνάμεις ορώσες έξ 
άποστάσεως στιγμιαία, άλλά προκαλοΰνται άπό φαινόμενα
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πού μεταφέρονται στό χώρο μέ προσδιορισμένη ταχύτητα. 
Καθιερώθηκε, κοντά στό υλικό σημείο καί στήν κ ί 
νησή του, σύμφωνα μέ τήν αντίληψη τοΰ Φαραντάϋ, £να 
νέο είδος πραγματικών φυσικών άντικειμένων, δηλαδή τό 
«πεδίο». Στήν άρχή προσπάθησαν νά συλλάβουν αύτή 
τήν καινούργια έννοια, στηριζόμενοι στις μηχανικές Αντι
λήψεις, ώς μιά μηχανική κατάσταση (κίνησης ή πίεσης) 
ένός ύποθετικοΰ περιβάλλοντος (τοΰ αιθέρα) πού θά έγέ- 
μιζε τό διάστημα. Ά λ λ ά  έπειδή, μ 5 δλες τις Ιπίμονες προ
σπάθειες, αύτή ή μηχανική έρμηνεία δέν κατόρθωσε νά 
καταλήξει πουθενά, σιγά-σιγά συνήθισαν νά θεωρούν τό 
«ήλεκτρομαγνητικό πεδίο» ώς τήν άμετάτρεπτη βάση τής 
φυσικής πραγματικότητας. Στόν Η. H e r tz  όφείλουμε τό 
δτι απάλλαξε τήν ίδέα τοΰ πεδίου άπό κάθε δευτερεΰον 
στοιχείο πού προερχόταν άπό τά θεμέλια τής μηχανικής κα: 
στόν Η . A. L o r e n tz  τό δτι τήν απάλλαξε άπό τήν υλική 
της βάση' σύμφωνα μέ τήν τελευταία αύτή ίδέα, δέν έμ- 
φανιζόταν, ώς στήριγμα τοΰ πεδίου, παρά μόνο τό κενό 
διάστημα τής φυσικής (ό αιθήρ) πού, ήδη άπό τήν μηχα
νική τοΰ Νεύτωνα δέν ε ΐχε άκόμα απογυμνωθεί άπό κάθε 
φυσική λειτουργία. 'Όταν τελείωσε αύτή ή πορεία, κανέ
νας δέν πίστευε πιά στις στιγμιαίες άμεσες δυνάμεις πού 
δρουν έξ άποστάσεως, ούτε καί στήν περιοχή τής έλξης, άν 
καί δέν ε ίχε διατυπωθεί μ 3 αναμφισβήτητο τρόπο καμμιά 
θεωρία τοΰ πεδίου αυτής, άπό ελλειψη άρκετών γνωστών 
γεγονότων. Ή  άνάπτυξη τής θεωρίας τοΰ ήλεκτρομαγνη- 
τικοΰ πεδίου ώθησε δμοια, υστέρα άπό τήν έγκατάλειψη 
τής δπόθεσης τών έξ άποστάσεως δυνάμεων τοΰ Νεύτωνα, 
νά προσπαθήσουν νά έξηγήσουν τόν νόμο τοΰ Νεύτωνα γιά 
τήν κίνηση μέ τόν ήλεκτρομαγνητισμό, ή νά τήν αντικα
ταστήσουν μέ εναν άκριβέστερο νόμο, βασισμένο στή θεω
ρία τοΰ πεδίου. Καί άν άκόμα αύτές οί προσπάθειες δέν 
είχαν απόλυτη έπιτυχία, δμως οί βασικές ίδέες τής μ η 
χανικής έπαψαν νά θεωροΰνται ώς ό άκρογωνιαΐος λίθος 
τής κατασκευής τής εικόνας τοΰ φυσικοΰ κόσμου.
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Ή  θεωρία του Λόρεντζ-Μάςουελ οδήγησε αναγκαστικά 
στήν θεωρία τής εϊδικής σχετικότητας πού, γιά νά 
καταργήσει τήν ίδέα τοϋ απόλυτου ταυτόχρονου, αποκλείει 
τίς έξ άποστάσεως Ινεργοϋσες δυνάμεις. Σύμφωνα μ αύ
τή τή θεωρία, ή μάζα οέν είναι ενας όγκος αναλλοίωτος, 
άλλά έξαρτάται άπό τό ποσόν τής ένεργείας πού διαθέιει 
(καί μάλιστα τής είναι αντίστοιχο). Έ δ ε ιξ ε  πώς ό νόμος 
τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα δέν πρέπει νά νοείται παρά μόνο 
σάν δριακός νόμος πού μπορεΐ νά έφαρμοαθεΐ στις μικρές 
ταχύτητες καί πού τόν αντικατέστησε μ ’ έναν καινούργιο 
νόμο τής κίνησης δπου ή ταχύτητα τοϋ φωτός στό κενό 
παρεμβαίνει ώς έριακή ταχύτητα.

Τέλος, τό τελευταίο βήμα στήν έξέλιξη τού προγράμ
ματος τής θεωρίας τοϋ πεδίου έπιτελέστηκε άπό τήν θεωρία 
τής γενικευμένης σχετικότητας. Ποσοτικά, πολύ λίγο 
τροποποιεί τήν θεωρία τοϋ Νεύτωνα, άλλά ποιοτικά ζ λ ι ·  

φέρει βαθύτερες αλλαγές. 'Η  αδράνεια, ή έλξη,  καί ή μ ε 
τρική τδν σωμάτων ανάγονται σέ μιά ένιαίχ ίο ό η α τ.· ΰ 
πεδίου, καί αύτό τό Ιδιο τό πεδίο δίδεται ώς οςαρχώμενο 
άπό τά σώματα (γενίκευση τοϋ νόμου τής έλξης τού Ν^ύ- 
τωνα ή τοϋ αντιστοίχου του νόμου τοΰ πεδίου, δπως .όν 
διατύπωσε ό P o isso n ) .  Μ3 έκεΐνον τόν τρόπο, ό χώρος καί 
6 χρόνος είχαν άπογυμνωθεΐ, δχι άπά τήν πραγματικό
τητά τους, άλλά καί άπό τόν χαρακτήρα τους τή ;  απόλυ
της αιτιότητας (δηλ.έπηρεάζουν τό απόλυτο άλλά δ&ν $πηρ· 
ρεάζονται άπ3 αύτό) πού χρειάστηκε νά τούς αποδώ- ει ό 
Νεύτωνας γιά νά μπορέσει νά διατυπώσει τούς τότε γνω
στούς νόμους. * 0  γενικευμένος νόμος τής αδράνειας, παίζει 
τόν ρόλο τοΰ νόμου τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα. Αύν,ή ή μ ι
κρή έξήγηση αρκεί γιά νά δείξει μέ ποιόν τρόπο τά στ;οι 
χ ε ΐα  τής θεωρίας τοϋ Νεύτωνα πέρασαν στή θεωρία τής 
γενικευμένης σχετικότητας, καί πού χάρη σ’ αύτά κατόρ
θωσαν νά έξαφανισθοΰν τά τρία ασθενή σημεία πού ση
μείωσα παραπάνω. Φαίνεται πώς, στά πλαίσια τής τελευ
ταίας αυτής θεωρίας, ό νόμος τής κίνησης μπορει νά έξα*
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χθεΐ άπό τό νόμο τοϋ πεδίου πού Αντιστοιχεί στό νόμο 
τών δυνάμεων τοΰ Νεύτωνα. Μόνο μέ τήν Επίτευξη αύτοϋ 
τοΰ σκοποΰ μπορεΐ νά γίνει λόγος γιά μιά καθαρή θεωρία 
τοΰ πεδίου.

Ά κόμα, ή μηχανική τοΰ Νεύτωνα άνοιξε τόν δρόμο γιά 
τήν θεωρία τοΰ πεδίου καί άπό μιάν άκόμα σαφέστερη 
έννοια. 'Η  Εφαρμογή τής μηχανικής τοϋ Νεύτωνα στις μά
ζες πού κατανέμονται κατά συνεχή τρόπο οδήγησε αναγ
καστικά στήν ανακάλυψη καί στή χρήση τών Εξισώσεων 
μέ μερικά παράγωγα, πού μόνο χάρη σ3 αύτές μπόρεσε ή 
θεωρία τοΰ πεδίου νά βρει τήν όλοκληρωμένη της δκφραση. 
Ά π ’ αύτή τή σαφή σκοπιά, ή αντίληψη τοΰ Νεύτωνα γιά 
τόν διαφορικό νόμο είναι τό πρώτο αποφασιστικό βήμα τής 
έπόμενης Εξέλιξης.

Κάθε έξέλιξη τών ίδεών μας στά φυσικά γεγονότα πού 
άναφέρθηκαν ώς τώρα, θά μποροϋμε νά νοηθεί ώς μιά <5ρ- 
γανική βελτίωση τής σκέψης τοΰ Νεύτωνα. Ά λ λ ά  Ινώ ή 
θεμελίωση τής θεωρίας τοΰ πεδίου Εξελισσόταν μέ γοργό 
ρυθμό, οί θερμικές ακτινοβολίες, τά φάσματα, ή ραδιενέρ
γεια, κ .τ.λ ., αποκαλύπτανε ενα δριο δυνατοτήτων χρησι
μοποίησης δλης τής θεωρίας πού, καί σήμερα άκόμα μας 
φαίνεται ανυπέρβλητη, μ" δλες τις γιγαντιαΐες Επιτυχίες 
πού £γιναν στις λε-χτομέρειες. ’Ό χ ι χωρίς σοβαρά Επιχει
ρήματα, πολλοί φυσικοί δηλώσανε πώς σχετικά μ ’ αύ:ά 
τά γεγονότα, δχι μόνο δ διαφορικός νόμος, άλλά καί δ ίδιος 
ό νόμος τής αιτιότητας (πού ώς τώρα άποτελεΐ τό τελευ
ταίο βασικό αξίωμα δλης τής φυσικής έπιστήμης) Ιχει 
χρεωκοπήσει. Μάλιστα άρνήθηκαν τή δυνατότητα μιάς 
κατασκευής τοΰ χώρου— χρόνου πού νά μπορεΐ νά προ- 
σαρμοσθεΐ έξ όλοκλήρου στούς φυσικούς νόμους. Έ κ  πρώ
της δψεως, δέν φαίνεται πώς είναι δυνατόν νά έξαγάγωμε 
άπό μιά θεωρία τοΰ πεδίου, πού Ενεργεί μέ διαφορικές Εξι
σώσεις, πώς Ενα μηχανικά σύστημα δέν είναι ίκανό νά δια
τηρεί διαρκώς παρά μόνο έρισμένες τιμές ένεργείας ή 
καταστάσεις, δπως δείχνει ή πείρα. Αναμφίβολα, ή μέ
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θοδος τοΰ D e  B ro g l ie  καί, S c h r o e d ic g e r  πού, κατά κά
ποιο τρόπο Ιχει τά χαρακτήρα μιας θεωρίας τοΰ πεδίου, 
δέν άποδεικνύει, βασιζόμενη σέ διαφορικές Εξισώσεις, παρά 
μόνο τήν δπαρξη ορισμένων καταστάσεων, πράγμα πού 
συμφωνεί, μέ καταπληκτικό τρόπο, μέ τά γεγονότα τής 
Ιμπειρίας. Ά λ λ ά  αύτή ή μέθοδος πρέπει νά αφήσει τήν Ιν- 
τόπιση τών Ολικών μορίων καί τούς αύστηρά αιτιοκρατι
κούς νόμους. Ποιός σήμερα θά μποροΰσε νά λύσει τό ζή
τημα τοΰ δν ό νόμος τής αιτιότητας καί ό διαφορικός νό
μος, αύτοί οί τελευταίοι βροι τής θεωρίας τοΰ Νεύτωνα, 
πρέπει νά έγκαταλειφθοΰν δριστικά ;

€Η  επίδραση τον Μάξονελ στην έξέλιξη τής αντίληψης 
τής ψνοικής πραγματικότητας

Ή  πίστη σ’ εναν έξωτερικό κόσμο ανεξάρτητο άπά τό 
ύποκείμενο πού τάν αντιλαμβάνεται, βρίσκεται στή βάστ] 
κάθε φυσικής επιστήμης. Ε π ε ιδ ή  δ'μως οί αντιλήψεις τών 
αισθήσεων δέν μας πληροφορούν παρά μόνο έμμεσα γ ι ’ αύ- 
τόν τόν τάνέξωτερικά κόσμο καί γ ι ’ αύτό τά «φυσικό πραγ
ματικό», τά τελευταίο αύτό δέν μποροϋμε νά τό συλλά- 
βουμε παρά μόνο μέ θεωρητικό τρόπο. Ά π ’ αύτοΰ έξάγε- 
ται τό συμπέρασμα πώς οί αντιλήψεις μας γιά τή φυσική 
πραγματικότητα δέν μποροΰν νά είναι οριστικές. Ά ν  θέ
λουμε νά συμφωνήσουμε μ ’ δσο τό δυνατό λογικότερο τρόπο 
μέ τά άντιληπτά γεγονότα, πρέπει νάμαστε πάντα έτοιμοι 
νά μεταβάλλουμε αύτές τίς αντιλήψεις μας, δηλαδή τήν 
άξιωματική βάση τής φυσικής. Ιϊραγματικά, μιά ματιά 
στήν έξέλιξη τής φυσικής μάς έπιτρέπει νά διαπιστώσουμε 
πώς αύτή ή βάση ύπέστη, μέσα στή ροή τοΰ χρόνου, βα
θύτατες άλλαγές.

Τήν πιό μεγάλη μεταβολή τής άξιωματικής βάσης τής 
φυσικής ή τής άντίληψής μας γιά τήν ύφή τοΰ πραγμα
τικού, άπό τή θεμελίωση τής θεωρητικής φυσικής άπό τό 
Νεύτωνα, τήν προεκάλεσαν οί Ιρευνες τοΰ Φαραντάυ καΕ
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τοϋ Μάξουελ στά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Τώρα θά 
προσπαθήσουμε νά τό δοΰμε αύχό ακριβέστερα, Ιξετάζοντας 
τήν πριν καί μετά άπ’ αύτές τίς Ιρευνες έξέλιξη.

Σύμφωνα μέ τό σύστημα τοϋ Νεύτωνα, ή φυσική πραγ
ματικότητα χαρακτηρίζεται άπό τίς Ιννοιες τοϋ χώρου, 
τοϋ χρόνου, τοϋ ύλικοϋ σημείου, της δύναμης (πού άντι- 
στοιχεί στήν αμοιβαία ένέργεια τίΰν ύλικων σημείων). Τά 
φυσικά φαινόμενα πρέπει, κατά τόν Νεύτωνα, νά νοούνται, 
ώς κινήσεις τών υλικών σημείων μέσα στό χώρο, καί ώς 
κινήσεις πού διέπονται άπό νόμους. Τά αντιληπτά σώ
ματα έγέννησαν Ικδηλα τήν ίδέα τοϋ ύλικοϋ σημείου, 
φαντάστηκαν τό υλικό σημείο ώς ανάλογο τών κινητών 
σωμάτων άπό ΐά  όποια θά είχαν άφαιρέσει κάθε χαρα
κτήρα μορφής, έκτασης, προσανατολισμού στό χ<Γ>ρο, κάθε 
Ινυπάρχουσα Ιδιότητα, μή διατηρώντας παρά μόνο τήν 
αδράνεια καί τή μετατόπιση καί είσάγωντας τήν ίδέα τής 
δύναμης. Αύτά τά υλικά σώματα, πού προκάλεααν ψυχο
λογικά τή διαμόρφωση τής έννοιας «ύλικά σημείο» θάπρεπε 
κ ι ’ αύτά νά νοούνται ώς συστήματα ύλικων σημείων. Πρέ
πει νά σημειωθεί πώς αύτά τό θεωρητικό σύστημα είναι, 
στήν ούσία του, ατομικό καί μηχανικό σύστημα. Κάθε γε
γονός θάπρεπε νά νοείται, ώς καθαρά μηχανικό γεγονός, 
δηλαδή ώς απλές κινήσεις ύλικων σημείων υποκείμενες 
στό νόμο τής κίνησης τοϋ Νεύτωνα.

Τό λιγότερο ικανοποιητικό σημείο (έκτάς άπά τή δυσκο
λία, πού συζητεΐια ι καί πάλι τελευταία, τοϋ απόλυτου 
χώρου) βρισκόταν προπαντός στήν θεωρία τοΰ φωτός, πού 
6 Νεύτωνας, συνεπής με τόν έαυτό του, θεωρούσε δμοια 
πώς άποτελείται κι° αύτό άπό ύλικά σημεία. Ή δη δμως 
σ’ αύτή τήν έποχή τό άκόλουθο ζήτημα αντιμετωπιζόταν 
σοβαρά τί γίνονται τά ύλικά σημεία πού συγκροτούν τό 
φώς, δταν τά φώς άπορροφαται. Δίχως νά παίρνουμε ύπ5 
δψη μας πώς είναι έλάχιστα ικανοποιητικά γιά τό πνεϋμα 
νά νοήσει τόσο διαφορετικής φύσης ύλικά σημεία άπό κείνα 
πού χρειαζόμαστε γιά νά συλλάβουμε τίς σταθμητές υλες
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άπ’ τή μιά μεριά καί τά φώς άπ’ τήν άλλη. Σέ τοΰτο ήρ
θαν νά προστεθούν άργότερα καί τά ήλεκτρικά σωμάτια, 
ώς τρίτο εΐδος τών 6λικών σημείων, μέ θεμελιωδώς διαφο
ρετικές Ιδιότητες. Τέλος ή βάση παρουσιάζει άκόμα £να 
άσθενές σημείο, τά δτι δηλαδή χρειαζότανε νά παραδεχτού
με έντελώς ύποθετικά καίαύθαίρετα τίς δυνάμεις τής άμοι- 
βαίας δράσης προσδιορίζουσες τά γίγνεσθαι. 'Ωστόσο αύτή 
ή αντίληψη γιά τήν πραγματικότητα ήταν πολύ γόνιμη : 
καί πώς ϊγ ινενά  γεννηθεί ή άνάγκηνά τήν έγκαταλείψουν ;

Γ ιά  νά κατορθώσει νά δώσει μαθηματική μορφή στό 
σύστημά του ό Νεύτωνας χρειάστηκε νά βρει άναγκαία τήν 
Ιδέα τών παραγώγων καί νά καθορίσει τούς νόμους τής κ ί 
νησης μέ τή μορφή όλικών διαφορικών Ιξισώσεων τοϋτο 
Ισως είναι τά μεγαλύτερο βήμα πού έπετέλεσε ποτέ ό άν
θρωπος στόν τομέα τής σκέψης. Γ ιά τοϋτο, οί μερικές δια
φορικές έξισώσεις δέν ήταν αναγκαίες στό Νεύτωνα καί γιά 
τοϋτο δέν τίς χρησιμοποίησε μεθοδικά. CH μερικές διαφο
ρικές Εξισώσεις ήσαν απαραίτητες γιά τή μηχανική διατύ
πωση τών παραμορφώσιμων σωμάτων* τοϋτο δφείλεται στό 
γεγονός πώς, σ’ αύτά τά προβλήματα, ή μέθοδος καί ό 
τρόπος σύμφωνα μέ τά όποια νοοϋμε αύτά τά σώματα ώς 
σχηματιζόμενα άπά υλικά σημεία δέν διαδραμάτισαν στήν 
άρχή κανένα ρόλο.

Ά λ λ ά , άν ή μερική διαφορική έξίσωση Εμφανίστηκε στή 
θεωρητική φυσική ώς δευτερεΰον στοιχείο, σιγά-σιγά κα 
τέλαβε κυρίαρχη θέση. Αύτά άρχισε τάν 19ο αίώνα δταν, 
κάτω άπά τήν π ίεση τών παρατηρήσεων, Ινίκησε ή κυμα
τική θεωρία τοΰ φωτός. "Ε τσ ι, νόησαν τά φώς μέσα 
στάν κενά χώρο ώς 2να φαινόμενο δονήσεων τοΰ αιθέρα καί 
άναγκαστικά τούς φάνηκε ματαιοπονία νά θεωρήσουν τάν 
τελευταίο ώς μιά συσσώρευση Ολικών σημείων. Έοώ, γιά 
πρώτη φορά, ή μερική διαφορική έξίσωση Εμφανίστηκε ώς 
ή φυσική έκφραση τών στοιχειωδών φαινομένων ττίς φυσι
κής. Έ τ σ ι  τό συνεχές πεδίο παρενέβη σ3 Ενα ιδιαίτερο π ε
δίο τής θεωρητικής φυσικής, δίπλα στά Ολικό σημείο, ώς
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Εκπρόσωπος τής φυσικής πραγματικότητας. Αύτή ή δυαρ
χία δέν εξαφανίστηκε ώς τά τώρα, δσο ενοχλητική καί, άν 
φαίνεται γιά κάθε συστηματικά πνεϋμα.

Μά δν ή ίδέα τής φυσικές πραγματικότητας Ιπαψε νά* 
ναι καΟ χρά ατομική, Εξακολούθησε στήν άρχή νάναι κ α 
θαρά μηχανική.  Προσπαθούσαν πάντα νά έρμηνέψουν κάθε 
γεγονός κίνηση άδρανδν μαζών καί μάλιστα οΰτε είταν 
δυνατό νά φαντασθοΟν διαφορετικό τρόπο αντίληψης. Α 
κριβώς τ-ό :ε έγινε ή μεγάλη άνατροπή, μέ τήν όποία θά 
ιεαραμείνουν συνδεδεμένα γιά πάντα τά όνόματα τών Φα· 
ραντάϋ, τοΰ Μάξουελ καί τοΰ Χέρτζ' 0 Μάξουελ δμως ε ί 
ταν Εκείνος 7νθύ σ’ αύτήν χήν Επανάσταση πήρε τή μερίδα 
τοϋ Αγοντος. ’Έδε ιξε  πώς δ,τι γνώριζαν Εκείνην τήν έποχή 
γιά τό φώς καί τά ήλεκρομαγνητικά φαινόμενα Εκφράζεται 
μέ τό δι η:α  ̂ το\> πολύ γνωστό σύστημα τών μερικών διαφο
ρικών &χ3·ώσεων, δπου τό ήλεκτρικό πεδίο καί τό μαγνη- 
τ ικό πεοιο παρουσιάζονται ώς έξαρχώμενες μεταβλητές. *Ό 
Μάξουε' αληθινά Επεζήτησε νά δώσει μιά βάση σ3 αύτές 
τις Ιξίο’ώοδίς ή νά τίς δικαιώσει με τίς Εδεε?. τής μηχανικής.

Xpm·- μοποίησε δμως παράλληλα πολλές παράμοιες κα
τασκευή; καί δέν πήρε καμμιά στά σοβαρά, έτσι πού οί 
ίΒιε* οί εξισώσεις φάνηκαν ώς το ούσιαστικό καί οΕ δυνά
μεις τοΰ πεδίου πού παρουσιάζονται σ3 αύτές ώς στοιχειώ
δεις frn: αχάσε;ς ανεπίδεκτες νά συνεχιστούν μ 3 όποιοδή- 
ίΐ;ονε λ ο πράγμα. Στήν καμπή τοΰ αΕώνα ή αντίληψη 
του ήλί,κ,ρομμαγνητικοΰ πεδίου ώς άμετάτρεπτης ούσίας 
ε ίχε  ή ο /; ΕπιβΛηθεΓ γενικά καί οΕ σοβαρότεροι θεωρητικοί 
δέν Ιτρεφαν καμμιά Εμπιστοσύνη στή δικαιολόγηση ή στή 
δυνατότητα μηχα ν ική ;  θεμελίωσης γιά τίς Εξισώσεις τοϋ 
Μάξουελ. Σέ λίγο μάλιστα, αντίθετα, προσπάθησαν νά Εξη- 
γή ·ουν a τή θεωρία τοΰ πεδ'ου, βοηθούμενοι άπό τή θεω
ρία xc'-i ’Μάξουελ, τά ύλικά σημεία καί τήν αδράνεια 
του"’ άλλά οί, προσπάθειες αύτές δέν πέτυχαν.

Ά  \  παραμελώντας, τά ι δ ι α ί τ ε ρ α  Επιτευχθέντα ση- 
\iavr\ άποεελίσματα τών Εργασιών τοΰ Μάξουελ, πού
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γεμίζουν όλόκληρη τή ζωή του, στούς κυριώτερους τομείς 
χής φυσικής, έπιστή.7ουμε είδικώτερα τήν προσοχή μας 
στήν τροποποίηση δπου έξανάγκασε τήν αντίληψή μας γιά 
τή φύση τής άντικειμενικής πραγματικότητας, νά τί μπο
ρούμε νά ποΰμε : πριν άπ’ τόν Μάξουελ, φαντάζονταν τή 
φυσική πραγματικότητα (ώς έκφραση τών φαινομένων τής 
φύσης), ώς Ολικά σημεία πού οί μεταβολές της συνίσταν- 
ται μόνο σέ κινήσεις, ρυθμιζόμενες άπό μερικές διαφορικές 
έξισώσεις. 'Ύστερα άπό τόν Μάξουελ νόησαν τή φυσική 
πραγματικότητα ώς έκφραζόμενη άπό συνεχή πεδία, μ η 
χανικά άνεξήγητα, ρυθμιζόμενα άπό μερικές διαφορικές έξι» 
σώσεις. Αύτή ή τροποποίηση τής άντίληψης τής πραγμα
τικότητας είναι ή βαθύτερη καί γονιμώτερη μεταβολή πού 
σημειώθηκε στή φυσική άπό τήν έποχή τοΰ Νεύτωνα. Πρέ
πει δμως νά ομολογήσουμε έπίσης πώς δέν κατορθώθηκε 
καθόλου άκόμα νά πραγματοποιηθεί όριστικά τά πρόγραμμα 
πού Αντιμετωπιζόταν. Τά φυσικά συστήματα πού καθιερώ
θηκαν άπά τά τότε καί πού πέτυχαν, άποτελοΰν μάλλον 
συμβιβασμούς ανάμεσα στά δυδ προγράμματα καί, άκριβώς 
έξ αιτίας τοΰ συμβιβαστικού χαρακτήρα τους, χαρακτηρί
ζονται άπό τό γνώρισμα τοΰ προσωρινού καί τοΰ λογικά 
άτελοΰς, μ 3 δλο πού τά καθένα ξεχωριστά πραγματοποίησε 
μεγάλες έπ ιτυχ ίε;.

Πρέπει πρ&τα - πρώτα νά άναφέρουμε τή θεωρία τών 
ήλεκτρονίων τοΰ L o ren tz ,  δπου τά πεδία κα ί τά ηλεκτρικά 
σωμάτια παρεμβαίνουν μαζί ώς ισότιμα στοιχεία στήν αν
τ ίληψη τή πραγματικότητας. Ήρθε Οστερα ή θεωρία τής 
ειδικής καί τής γενικευμένης σχετικότητας πού, άν 
καί θεμελιωμένη όλότελα στις απόψεις γιά τή θεωρία τού 
πεδίου, δέν κατόρθωσε ώ; τά τώρα νά άποφύγει τήν ανε
ξάρτητη παρέμβαση τών Ολικών σημείων καί τών ολικών 
διαφορικών έξισώσεων.

Ή  τελευταία δημιουργία, έξαιρετικά γόνιμη τής θεωρη
τικής φυσικής ή μηχανική τών κβάντα απομακρύνεται 
άπόλυχα, άπό άποψη άξιωματικής άρχής, καί άπό τά δύο
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προγράμματα πού θά τά όνομάζουμε άπλούστερα I τό πρό
γραμμα τοϋ Νεύτωνα καί τό πρόγραμμα τοϋ Μάξουελ. 
Πραγματικά, τά μεγέθη πού παρουσιάζονται στούς νόμους 
χΫ̂ ς καινούργιας θεωρίας δέν άποβλέπουν νά έκφράσουν τήν 
Ιδια τή φυσική πραγματικότητα, άλλά μονάχα τις πιθανό
τητες παρέμβασης της θεωρητικής φυσικής πραγματικό
τητας. 'Ο D ira c ,  στόν οποίον όφείλουμε, κατά τή γνώμη 
μου τήν τελειότερη διατύπωση άπό τήν άποψη τής λογι
κής, αύτης τής θεωρίας, υποδείχνει δικαιολογημένα πώς δέ 
θά ειταν εύκολο, π. χ. νά περιγράψουμε θεωρητικά §να φω
τόνιο, έτσι πού ή περιγραφή αύτή νάναι απόλυτα Αποδει
κτ ική  καί νά μάς έπιτρέπει νά ποϋμε άν τό φωτόνιο θά 
περάσει ή δχι άπό £ναν πολωτή πού θά έτίθετο (έγκάρ- 
σια) στό δρόμο.

ΓΩ;7τόσο, άποκλίνω περισσότερο στά νά πιστέψω πώς οί 
φυσικοί δεν θά ικανοποιηθούν γιά καιρό μέ μιά άμεση π ε
ριγραφή τής πραγματικότητας σάν κ ι ’ αύτή, άκόμα καί άν 
κατορθωνόταν ή ικανοποιητική προσαρμογή τής θεωρίας 
στήν άρχή τής γενικευμένης σχετικότητας. Στήν περίπτωση 
αύτή θά χρειαστεί νά ξαναγυρίσουμε στήν προσπάθεια 
πραγματοποίησης τούτου τοϋ προγράμματος, πού είναι ορθό 
νά τά δνομάσουμε πρόγραμμα Μάξουελ : ή περιγραφή τής 
φυσικής πραγματικότητας άπά πεδία πού Ικανοποιούν τίς 
Απαλλαγμένες άπό ιδιομορφίες μερικές διαφορικές Ιξισώσεις.

eH  θεωρία τής σχετικότητας 1

Μοΰ είναι ιδιαίτερα ευχάριστο σήμερα πού μπορώ νά 
μιλώ στήν πρωτεύουσα τής χώρας άπ’ δπου ξεκίνησαν, γιά 
νά διαχυθοΰν στόν κόσμο, οΕ σπουδαιότερες θεμελιώδεις 
Εδέες τής θεωρητικής φυσικής. Σκέφτομαι, λέγοντας αύτά, 
τή θεωρία τής κίνησης τών μαζών καί τής δλξης μέ τίς 
όποιες μάς προίκισε ό Νεύτωνας καί τήν Εδεα τοΰ ήλεκ-

1. Λόγος που έκφωνήθηκε σιό Λονδίνο.
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τρομαγνητικοΟ πεδίου χάρις στήν όπόία δ Faraday καί b 
Maxwell, πρόσφεραν μιά καινούργια βάσϊ] στή φυσική, 
Μπορίίΰμε μ ά/.ιστα νά ποϋμε πώς ή θεωρία τής σχετικό
τητα-; πρόσφερε ενα είδος συμπεράσματος στό ύπέροχο μνη
μείο .ή οκ'ψης πού άνήγέιραν ό Maxwell καί Lorentz,. 
προοπαϋώντα:· επεκτείνουν τή φυσική τοΟ ττεοίου σε δλα 
τά φαινόμ̂ ντ* περιλαμβανόμενης καί τής έλξης.

Ά νά σ χο/ηΟ ω  μέ τό κυρίως θέμα τής θεωρίας τής σχε* 
τιοΐό-.ητ&ς C,v.to νά Αποδείξω πώς αύτή ή θεωρία δέν Ιχει 
θεωρητπ-.ή ϊτροιΟ.ευση,άλλά πώς ή ανακάλυψή της βφείλεται 
άκοκλεισ ακά καί μοναδικά στήν έπιθυμία τής δσο τό δυ- 
ν&ιόν ■»·.&/. ΰτερη* προσαρμογής τής φ υσική; θεωρίας στά πα- 
ρα'.η'ΐοόμ,ενν γ.-'-γονότα,Τοϋτο δέν είναι καθόλου έιταναστατι- 
κ ή  πράξη, ά '· λ·:, ή φυσική έξέλιξΐ] μιΛς γραμμής πού έ *«κ ο ·  
λουθεί τώρα α ίτνες . Δέν έγκατέλειψχν αστόχαστα έρ :σ |ΐ ί-  
νες ίδίε·; > π··ύ ώ τά τώρα τις  θεωρούσαν ώς θεμελιώδεις, 
γ ιά  νά ό χρόνο καί τήν κ ίνηση* ή Ιγκατάλειψη αύτή
έπ ·Γ 'ή ί- ϊιχ .ί’ ]ϊ c".αο·κά ά π 5 τήν παρατήρηση ορισμένων γε- 
γ·: ό

Ή  ιόμο - ή σταθερότητας τής κίνησης τοϋ φωτός στό 
κενό δΐιχ·.·'·.:ημα, ένια χυμένος καί άπό τήν  ανάπτυξη τής 
ή ^ ν ν ρ ο ^ υ ν α κ α ί  τής όπτικής, μαζύ μέ τήν ισότητα 
τ<1ν λκα ιω μά τω ν ολων τών συστημάτων άορανείας (Αρχή 
τψ .  ε ιδ ική  σχ«· α κότητα ς) πού τόσο σαφώς προέκυψε 
ίδίαίνερα Από -ιό περίφημο πείραμα M ic h e l s o n ,  όδήγησε 
σ ν ή ν  άρχή  σ τή ν  ιδέα πώς ή έννοια τοϋ χρόνου θάπρεπε 
ν ά w  σ χ ε τ ικ ή  μ ιά  πού κάθε σύστημα αδράνειας θάπρεπε 
νάχτ-ί -ιόν Ιδιαίτερο χρόνο του. 'II πρόοδος αύτης τής Ιδέας 
Ιδείί; : πώ ; πριν δ^ν έξέταζαν μέ επαρκή σαφήνεια την  άμοι- 
βί. ία  α χ ίσ η  ανάμεσα στις αμεσα βιωμένες πράξεις από τή  
|ud- χ ιή  τ ί *  ου ν.σταγμένες κα! τό χρόνο άπ9 τή ν  ά λ λ η .

• ί γ μ α π κ ά  Ινα άπό τά ούσιαστικά γνωρίσματα τής 
Oawpttf* τή,; οχετινότητας είναι πώς προσπάθεια νά έπε* 
ξί,·,·γ:;-Oel σαφ?.ατερα τις σχίσεις τών γενικών iwoiGV μΙ 
τά γεγονότα .;-■/]·* Ιμκβιρία;· διατήρησε τήν άρχή πώς ή
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δικαιολόγηση μιας φυσικές Ιννοιας βασίζεται άποκλεισχικά 
στήν καθαρή καί ένιαία σχέση της μβ αύτά χά γεγονότα. 
Σύμφωνα μέ χή θεωρία χής ειδικής σχεχικόχηχας. οί συν
τεταγμένες χοΰ χώρου καί χοΰ χρόνου ξχουν άκόμα εναν 
χαρακτήρα απόλυτα ανάλογο μέ τό άν είναι άμεσα με
τρητές άπό άκριβή σώματα καί ώρολόγια. Είναι δμω; °'Χε_ 
τικές άνάλογα μέ τήν έξάρχηση πού έχουν Α«δ τήν κα
τάσταση κίνησης τοΰ έπιλεγέντος συστήματα; αδράνειας.
Τό τετραδιάστατο συνεχές πού συγκροτείται ά::··.ό τη συνέ
νωση τοΰ χώρου καί τοϋ χρόνου συνεπάγεσαι, ^ύμφωγ&,μ& 
τή θεωρία της ειδικές σχετικότητας, τόν ΐ*'.ο άτ:*?λυχο χα
ρακτήρα πού έχει, σύμφωνα μέ τήν π · ε ?  η 6εωρ(α, 
ό χώρος δσο καί 6 χρόνος, δ καθέναςy v ; \ - · { Minkcrwski). 
Ά π ό  τήν έρμηνεία τών συντεταγμένα·· *' τοϋ χρόνου, 
ώς άποτέλεσμα μετρήσεων, συνάγουμε ft:?>.€;.;·■;·. τή·* *%ι\·.σαη 
τ?)ς κίνησης (σχετικές μέ τό σύσχημα ο·» 
μορφή τών σωμάτων καί στήν πορεία τιί «V · ·( »·ν, κα
θώς καί τό ισοδύναμο της ένέργείας κϊ. -·\υΰς 
μάζας.

'Η  θεωρία της γενικευμένης σχετικότητα οφ- · , ί ’, δη
μιουργία της, κατά πρώτο λόγο, στήν -y Η; 
διαπιστωμένης πειραματικά, της άδρανοϋ · '■· ήζ
μάζας βάρους τών σωμάτων, γεγονός θεμε. . -ί-»
σική μηχανική δέν τό είχε έρμηνεύσει ν. Λ'Λ ' . -i: υμε 
σ3 αύτή τήν έρμηνεία έπεκτείνοντας τήν η αχεκι-
κότητας στά συστήματα συντεταγμένι·· ηγε
τική  έπιτάχυνση άνάμεσα τους. CH εϊσαγ·:?γή ·ϊ*ί>ν σηοχη
μάτων συντεταγμένων πού έχουν σχετικ"., - α x y u f  ι Ανα
φορικά μέ τά συστήματα αδράνειας δ5ην$I άναγΛαΐ”. - ;;ήν 
έμφάνιση πεδίων Ιλξης σχετικών μ 8 a i r i  τά τελ·:· ο·ΐα. 
Προκύπτει κατά συνέπεια πώς ή γενικών "νη few*· ής 
σχετικότητας ή θεμελιωμένη στήν Ισότη-α της <?>.4ν?ιας 
κα ί τ^ς βαρύτητας προκαλεΐ μιά θεωρία τοΰ τει^’ ·νν· νης 
2λξης.

Ή

■ 1 5 5

εϊσαγωγή τών συστημάτων συν;6ϊ&γ·ί.«.νίΐΗ'



χούμενη άπό μιά έπιταχυνόμενη κίνηση άνάμεσά τους ώς 
ισοδύναμων συστημάτων συντεταγμένων, δπως φαίνεται πώς 
τά κάνει αναγκαία ή ταυτότητα της άδράνειας καί τής 
βαρύτητας, δδηγεί, σέ σύνδεσμο μέ τά άποτελέσματα της 
ειδικής θεωρίας τής σχετικότητας στήν άκόλουθη συνέπεια: 
οί νόμοι τοΰ χώρου τών στερεών σωμάτων, παρουσία τών 
πεδίων έλξης, δέν άνταποκρίνονται στούς νόμους τής εύ- 
κλείδιας γεωμετρίας. Σέ παρόμοια άντίληψη φτάνουμε άνα
φορικά μέ τήν πορεία τών ωρολογίων. Ά π ’ αύτό προκύ
πτει ή ανάγκη μιΛς καινούργιας γενίκευσης τής θεωρίας 
τοϋ χώρου καί τοΰ χρόνου, γιατί, τώρα, ή άμεση έρμη
νεία τών συντεταγμένων τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου μέ 
μέτρα καί ώρολόγια δέν αντέχει πιά. Α ύ ΐή  ή γενίκευση 
τής μετρικής πού, χάρη στις Ιργασίες τοΰ G a u s s  καί τοΰ 
R ie m a u n ,  ύπήρχε ήδη σέ μιά καθαρά μαθηματική π ε
ριοχή, βασίζεται ουσιαστικά στό γεγονός πώς ή μετρική 
τής θεωρίας τής ειδικής σχετικότητας γιά τίς μικρές πε
ριοχές μπορεΓ νά διεκδικήσει πώς ίσχύει άκόμα στις γενι
κές περιπτώσεις.

Ή  έξέλιξη πού περιγράψαμε άφαιρεί άπό τίς συντεταγ
μένες χώρος χρόνος κάθε ανεξάρτητη πραγματικότητα. 'Η 
μετρική πραγματικότητα δίνεται, τώρα, μόνο άπό τό σύν
δεσμο αύτών τών συντεταγμένων γ ι3 αύτά τά μαθηματικά 
μεγέθη πού περιγράφουν τά πεδίο έλξης.

Ή  Ιξέλιξη στήν περιοχή τής σκέψης τής θεωρίας τής 
γενικευμένης σχετικότητας Ιχει μιά άλλη διαφορετική κα
ταγωγή. "Οπως ό E r n s t  M ack  τό κατάδειξε ήδη ρητά, 
στή θεωρία τοΰ Νεύτωνα υπάρχει τό ακόλουθο σημείο, πού 
δέν μας Εκανοποιεΐ. Ά ν  θεωρήσουμε τήν κίνηση δχι άπό 
τήν αιτιοκρατική άποψη, άλλά άπό τήν καθαρά περιγρα
φική, θά δοΰμε πώς δέν ύπάρχει άλλη κίνηση έκτός άπό 
τήν κίνηση τών πραγμάτων τήν σχετική άνάμεσά τους. 
'Η  έπιτάχυνση δμως πού παρουσιάζεται στις έξισώσεις κ ί 
νησης τοΰ Νεύτωνα δέν είναι νοητή άν ξεκινήσουμε άπό 
τήν ίδέα τής σχετικής κίνησης- ύποχρέωσε τό Νεύτωνα νά
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φανταστεί εναν φυσικά χώρο σχετικά μέ τόν δποΐο έπρεπε 
νά υπάρχει μιά έπιτάχυνση. Αύτή ή ίδέα ένός απολύτου 
χώρου πού τήν είσάγαγαν ad  hoc είναι, αληθινά, λογικά 
όρθή, άλλά δέν φαίνεται νά ικανοποιεί. Ε π ιζή τη σ α ν  υστέρα 
νά τροποποιήσουν τίς Εξισώσεις τής μηχανικής κατά τρόπο 
πού ή αδράνεια τών σωμάτων ν’ άναχθεΐ σέ μ^ά σχετική 
κίνηση δχι άναφορικά μέ τάν άπόλυτο χώρο, άλλά μέ τδ 
σύνολο τών ύπόλοιπων σταθμητών σωμάτων. Φυσικά ή προ
σπάθεια αύτή θά άποτύχαινε, &ν πάρουμε ύπ5 <5ψη μας 
τήν τοτινή κατάσταση τών γνώσεων.

Τό πώς έτέθη τό πρόβλημα αύτό φαίνεται έντελώς λο
γικό. Αύτή ή έξέλιξη τής σκέψης έπιβάλλεται, απέναντι 
στή θεωρία τής γενικευμένης σχετικότητας, μέ μιά ένταση 
έξαίρετα ένισχυμένη, γ ια τί,  σύμφωνα μ ’ αύτή τή θεωρία, 
οί φυσικές ιδιότητες τοΰ χώρου έπηρεάζονται άπό τήν 
σταθμητή Ολη. Πιστεύω πώς ή θεωρία τής γενικευμένης 
σχετικότητας δέν μπορεΐ νά έπιλύσει τό ζήτημα αύτό, παρά 
μόνον άν θεωρήσει τόν κόσμο ώς κλειστό χώρο. Τά μαθη
ματικά συμπεράσματα τής θεωρίας όδηγοΰν υποχρεωτικά 
σ’ αύτή τήν αντίληψη, άν παραδεχτούμε πώς ή μέση π υ 
κνότητα τής σταθμητής ΰλης στόν κόσμο £χει μιά πεπε
ρασμένη, άν καί μικρή τιμή.

Τ ί είνα ι 7*ι θεωρία τής σχετικότητας ;

Αποκρίνομαι πρόθυμα στά Ιρώτημα τοϋ συνεργάτη σας 
νά γράψω γιά τά « T im e s »  κάτι άναφορικά μ έ τ ή  σχετικό
τητα. Γ ια τ ί,  υστέρα άπ3 τήν άξιοθρήνητη διακοπή τών 
διεθνών σχέσεων, πού πριν ήταν Ινέργές, άνάμεσα στούς 
σοφούς, αύτή ή εύκαιρία είναι γιά μένα καλοπρόσδεχτη 
μιά πού μοΰ έπιτρέπει νά έκθέσω στούς "Αγγλους φυσικούς 
καί αστρονόμους τά συναισθήματα τής χαράς κα ί τής εύ- 
γνωμοσύνης μου. Σύμφωνα μέ τίς μεγάλες καί περήφανες 
παραδόσεις τής έπιστημονικής έργασίας στή χώρα σας, σο
φοί πρώτης κατηγορίας άφιέρωσαν πολύ κόπο καί χρόνο
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καί τά Επιστημονικά σας ’ Ινστιτούτα κινητοποίησαν τε~ 
:ια Ολικά μέσα γιά νά υποτάξουν στόν έλεγχο τή συ· 

νέπζ;α μιάς θεωρίας πού ε ίχε  διατυπωθεί καί δημοσιευτεί 
στή χώρα τών εχθρών σας κατά τή διάρκεια τοϋ πολέ
μου. Ά ν  καί, στήν άνερεύνηση τής έπίδρασης τοϋ πεδίου 
Ιλ';η£ τοΰ ήλιου πάνω στις φωτεινές άκτΐνες, έχουμε νά 
κάμουμε με μιά καθαρά αντικειμενική περίπτωση, αισθά
νομαι τή ζωηρή έπιθυμία νά εκφράσω στούς Ά γγλους 
συναδέλφους μου τήν προσωπική μου εύγνωμοσύνη γιά τις 
εργασίες τους, γ ιατί δίχως αύτές δέν θά μοϋ δινόταν ισως 
ή εύκαιρία νά δώ τήν έπαλήθευση τής σπουδαιότερης συ
νέπειας τής θεωρίας μου.

Στή φυσική, μποροϋμε νά διακρίνουμε θεωρίες διάφορε* 
τικής φύσης. ΟΕ περισσότερες είναι συνθετικές θεωρίες *. μέ 
Ινα σύστημα τύπων σχετικά άπλό ώς βάση, Ιπιζητοϋν νά 
συνθέσουν μιά εικόνα των περιπλοκώτερων φαινομένων. 
Έ τ σ ι  ή κ ινητική θεωρία τών αερίων επιζητεί νά άναγάγει 
τά μηχανικά, τά θερμικά καί τά φαινόμενα διάχυσης σέ 
κινήσεις τών μορίων, δηλαδή συνθέτει ξεκινώντας άπό τήν 
ύπόθεση τής μοριακής κίνησης. "Οταν είπώθηκε πώς κα
τόρθωσαν νά συλλάβουν μιά όμάδα φυσικών φαινομένων, 
αύτό σημαίνει πάντα πώς βρέθηκε μιά συνθετική θεωρία 
πού περικλείνει τά έν λόγφ ζητήματα.

Μά δίπλα σ’ αύτή τή σημαντική κατηγορία τών θεω
ριών, ύπάρχει καί μιά δεύτερη, πού θά τήν όνομάσω κα
τηγορία τών αξιωματικών θεωριών, πού, αντί γιά τή συν
θετική μέθοδο χρησιμοποιούν τήν αναλυτική. Έ δώ , τό 
σημείο αφετηρίας καί ή βάση δέν συγκροτούνται άπό στοι
χεία  ύποθετικής σύνθεσης, άλλά άπό γενικές ιδιό
τητες πού βρέθηκαν έμπειρικά, άπό φυσικά φαινόμενα, άπό 
άρχές άπ5 δπου άπορρέουν ύστερα κριτήρια μαθηματικά 
διατυπωμένα καί πού πρέπει νά τίς Εκανοποιοϋν τά ιδιαί
τερα φαινόμενα ή οΐ θεωρητικές τους εικόνες. Έ τ σ ι  ή θερ
μοδυναμική έπιχειρεΐ, ξεκινώντας άπ’ αύτό τό γενικό άπο- 
τέλεσμα τής έμπειρίας πώς ή διαρκής κίνηση είναι ά8ύ-
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νατη, νά προσδιορίσει, μέ χήν Αναλυτική διαδικασία, τις 
σχέσεις πού πρέπει νά ικανοποιούν τά ιδιαίτερα φ-ί,ινόμβνα.

OS συνθετικές θεωρίες κατέχουν, Ικτός άπό τήν ικανό
τητα τής προσαρμογής καί τής προφάνε-.α.;, υ πλεονέ
κτημα πώς είναι πλήρεις: τό πλεονέκτημα ί ΰ · ών  τών 
θεωριών άρχών είναι ή τελειότητα και ή αοφ,ν ΐ-’ώ ή J θ$- 
μελίωαης.

‘ Η θεωρία τής σχετικότητας ανήκει στη 8εό; ερη Λίχτη- 
γορία. Γ ιά  νά συλλάβουμε τήν ουσία της, ... πει οκα - 
πρώτα, κατά συνέπεια νά μάθουμε νά γνωρίζ-: >με τις αρχές 
δπου βασίζεται. Hpiv δμως τίς έςετάσουμε θά π ρ ν ά  
παρατηρήσω πώς ή θεωρία τής σχετικό τη \ μοιάζει μέ 
Ινα μνημείο μέ δυο πατώματα, πού είναι ή θεωρία τής ε?- 
δικής σχετικότητας και τής γενικευμένης σχεπκόι:η .: >;ς/Η 
πρώτη δπου βασίζεται καί ή δεύτερη, Αφορά ολ·'· τά φυσικά 
φαινόμενα Ιξόν άπό τήν έλξη* ή θεωρία τής γενιχευμενης 
σχετικότητας δίνει τό νόμο τής έλξης καί tic οχίο ΐίς ..;ης 
μέ τίς άλλες φυσικές δυνάμεις,

Ά π ό  τήν έλληνική αρχαιότητα, είναι πολύ γνωστά πώς 
γιά νά περιγράφουμε τήν κίνηση ένός σώματος, πρέπει νά 
Ιπικαλεστοΰμε τήν κίνηση ένός άλλου σώματος σ '.ό όποιο 
άναφέρεζχι ή κίνηση τοϋ πρώτου. Συσχετίζουμε τήν κ ί 
νηση μιας άμαξας μέ τό έδαφος καί τήν κίνηση ένό, άσ,,έ- 
ρος μέ τόν κύκλο τών ορατών απλανών. Στ/] φυσική, τά 
σώματα μέ τά όποια συσχετίζουμε, άναφορικά μέ τό χώρο, 
τά φαινόμενα, χαρακτηρίζονται πάντοτε μέ τό όνομα τοΰ 
συστήματος τών συντεταγμένων π. χ., δε μπορούμε νά 
διατυπώσουμε τούς νόμους τής μηχανικής τοΰ Γαλιλαίου 
καί τοΰ Νεύτωνα παρά μόνο άν χρησιμοποιήσωμε 'ένα. σύ
στημα συντεταγμένων.

Γιά νά ίσχύουν δμως οί νόμοι τής μηχανικής, δέ μπο
ρούμε νά διαλέγουμε έλεύθερα τήν κατάσταση κίνησης τοΰ 
συστήματος συντεταγμένων (πρέπει νάναι δίχως περιστροφή 
καί δίχως Ιπιτάχυνση). Ένα παραδεκτό στή μηχανική σύ
στημα συντεταγμένων όνομάζεται «σύσχημα Αδράνειας». 'Η
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κατάσταση δμως κίνησης ένός συστήματος αδράνειας δέν 
προσδιορίζεται, σύμφωνα μέ τή μηχανική, όλότελα σίγουρα 
άπό τή φύση. Πρέπει μάλλον νά ποΰμε I ενα σύστημα συν
τεταγμένων πού μετατοπίζεται εύθύγραμμα καί μέ όμοιό- 
μορφή κίνηση αναφορικά μ 3 ενα σύστημα αδράνειας είνα&. 
δμοια σύστημα αδράνειας. Με «άρχή τής ειδικής σχετικό
τητας» Ιν»ΌοΟμβ τήν έπέκταση τής παραπάνω πρότασης 
σ3 όποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο : κάθε γενικός νόμος τής 
φύσης, πού ίσχύει γιά ένα σύστημα συντεταγμένων Κ , θά 
πρέπει νά ίσχυει δίχως τροποποιήσεις γιά ένα σύστημα συν
τεταγμένων K j  έμψυχούμενο άπό μιά ομοιόμορφη κίνηση 
μετατόπισης άναφορικά μέ τό Κ.

Έ  δεύτερη άρχή δπου βασίζεται ή θεωρία τής ειδικής 
σχετικότητας είναι ή «άρχή τής σταθερότητας τής ταχύ
τητας τοϋ φωτός στό κενό». Ή  άρχή αύτή λ έ ε ι :  τό φως 
εχει πάντα, στό κενό μιά κίνηση διάδοσης καθορισμένη 
(ανεξάρτητη άπ3 τήν κατάσταση κίνησης τής φωεεινής πη
γής). ΓΗ Εμπιστοσύνη πού ό φυσικός δίνει σ’ αύτήν τήν 
άρχή όφείλεται στήν έπιτυχία τής ήλεκτροδυναμικής τοϋ 
Λόρεντζ και τοϋ Μάξουελ.

Οί παραπάνω δύο άρχές ύποστηρίζονται Σσχυρά άπό τήν 
Ιμπειρεία, δέν φαίνονται δμως νάναι, λογικά, συμβιβαστές. 
CH θεωρία τής ειδικής σχετικότητας κατέληξε νά πραγμα
τοποιήσει αύτήν τή λογική ένωση τροποποιώντας την κ ινη
ματική, δηλαδή τή θεωρία τών νόμων πού αφορούν τό χώρο 
και τόν χρόνο (ξεκινώντας άπ3 τή φυσική άποψη), “Εδειξε 
τοϋτο : τό νά ποϋμε πώς δυό γεγονότα είναι ταυτόχρονα 
Ιχει σημασία μόνο σχετικά μ 5 ένα σύστημα συντεταγμέ
νων καί Ιγινε φανερό πώς ή μορφή τών μέτρων καί ή πο
ρεία τών ρολογιών χρειάστηκε νά έξαρτηθοϋν άπο τήν κα
τάσταση κίνησής τους άναφορικά μέ τό σύστημα συντε
ταγμένων. Ή  παλαιά δμως φυσική, πού περιλάμβανέ τούς 
νόμους τοΰ Γαλιλαίου καί τοϋ Νεύτωνα, δέν προσαρμοζό
ταν σ’ αύτήν τήν σχετικιστική κινηματική γιά τήν όποία 
μ ιλήσαμε. Ά π *  αύτήν τήν τελευταία, άπέρρεαν οί γενικές
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μαθηματικές προϋποθέσεις δπου Ιπρεπε νά άνταποκρίνον- 
ται οί φυσικοί νόμοι άν αύτές οΐ προκείμενες δύο γενικές 
άρχές εϊταν άληθινές. CH φυσική Ιπρεπε νά προσαρμοστεί 
σ3 αύχές. "Ιδιαίτερα φτάσαμε σ’ 2να καινούργιο νόμο τής 
κίνησης γιά τά υλικά σημεία (πού μετατοπίζονχαι ταχύ
τατα), πού Ιπαληθεύτηκε τέλεια στά ήλεκτρικά φορτι
σμένα μόρια. Τό σπουδαιότερο αποτέλεσμα τής θεωρίας 
τής ειδικής σχετικότητας άφοροΰσε τις αδρανείς μάζες ένός 
συστήματος σωμάτων. Δ ε ίχτη κ ε  πώς ή αδράνεια ένός συ
στήματος πρέπει νά έξαρτάται άπό τήν περιεκτικότητα του 
σέ Ινέργεια καί καταλήξαμε, καθώς λέμε, στήν άντίληψγ] 
πώς οί αδρανείς μάζες δέν είναι τίποτα άλλο άπό λανθά- 
νουσα ένέργεια. Ή  άρχή τής διατήρησης τής μάζας Ιχασε 
τήν αύτονομία της καί συγχωνεύτηκε μέ τήν άρχή τής 
διατήρησης τής ένέργειας.

'Η θεωρία τής ειδικής σχετικότητας, πού δέν είταν τ ί 
ποτε άλλο παρά ή συστηματική προέκταση τής ήλεκτρο- 
δυναμικής τοϋ Μάξουελ καί τοϋ Λόρεντζ, άνοιξε και
νούργιους δρόμους, ξεπερνώντας τά ίδια της τά δρια. 
Ή ανεξαρτησία των φυσικών νόμων άναφορικά μέ τήν κα
τάσταση κίνησης τοϋ συστήματος συντεταγμένων θά επρεπε 
νά περιοριστεί στις όμοιόμορφες κινήσεις μετάθεσης c<Sv 
συστημάτων συντεταγμένων στήν άνάμ,εσά τους συσχέτιση I 
Τ ί εχει λοιπόν νά κάμει ή φύση μέ τά συστήματα συντεταγ
μένων πού εισάγουμε καί τήν κατάσταση κίνησής τους ; 
’ Ακόμα κ ι ’ άν είναι αναγκαίο, γιά νά περιγράφουμε τή  
φύση, νά χρησιμοποιήσουμε Ινα σύστημα συντεταγμένων 
πού τό διαλέγουμε κατά βούληση, ή έκλογή τής κατάστα- 
σης κίνησής του δέν θά Ιπρεπε τουλάχιστο νά ύποστεί 
κανέναν περιορισμό καί oi νόμοι θά Ιπρεπε νά είναι από
λυτα ανεξάρτητοι άπ3 αύτήν τήν έκλογή (άρχή τής γενι- 
κευμένης σχετικότητας). Τήν έφαρμογή αύτής τής αρχής 
τής γενικευμένης σχετικότητας είναι εύκολο νά τήν κατα
νοήσουμε μ ’ Ινα πείραμα γνωστό άπό καιρό, σύμφωνα μέ 
τό όποϊο ή βαρύτητα καί ή άδράνεια ένός σώματος διεπον-
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ται άπό τήν Ιδια σταθερή Ισότητα βαρειών μαζών καί άδρα- 
νείας. "Ας φανταστούμε π .χ ., Ενα σύστημα συντεταγμέ
νων έμψυχωμένο άπά μιά ομοιόμορφη κίνηση περιστροφές 
σχετικά μ 3 2να σύστημα άδράνειας κατά τήν Ιννοια τοΟ 
Νεύτωνα. Οί κεντρόφυγες δυνάμεις πού παρεμβαίνουν, 
σχετικά μέ τοϋτο τά σύστημα, θά πρέπει νά νοηθούν, στήν 
βννοια τής θεωρίας :οϋ Νεύνωνα, ώς άποτελέσματα τής 
άδράνειας. Ά λ λ α  αύτές οί κεντρόφυγες δυνάμεις είναι ακρι
βώς, δπως και οί δυνάμεις βαρύτητας, ανάλογες μέ τή μάζα 
τών σωμάτων. Δέν θά είταν δυνατό, ύπ3 αύτές τις συνθή
κες, τά συλλάβουμε τά σύστημα τών συντεταγμένων ώς 
άκίνητο καί τις κεντρόφυγες δυνάμεις ώς δυνάμεις Ιλξης ; 
είναι εύκολο νά τά κατανοήσουμε, αλλά σέ τοϋτο άντιτί- 
θεται ή κλασσική μηχανική.

CH παρεμπίπτουσα αυτή σκέψη μάς κάνει νά προαι
σθανθούμε πώς μιά θεωρία τής γενικευμένης σχετικότητας 
βά πρέπει νά μάς προσφέρει τούς νόμους τής έλξης καί ή 
λογική έπιδίωξη τής ιδέας δικαίωσε αυτήν τήν έλπίδα. Γ0  
δρόμος δμως ειταν τραχύτερος απ’ δ,τι μπορούσαμε νά π ι
στεύουμε, γιατί έπέβαλε τήν Ιγ^ατάλειψη τής εύκλείδιας 
γεωμετρίας. ΙΙράγμα πού σημαίνει : οΐ νόμοι σύμφωνα μέ 
τούς οποίους τά στερεά σώματα πρέπει νά διατίθενται στόν 
χώρο δέν συμφωνούν ακριβώς μέ τούς νόμους τοϋ χώρου πού 
προδιαγράφει ή εύκλείδια γεωμετρία. Αύτά είναι Ικεΐνο 
πού νοούμε δταν λέμε για τήν «καμπύλωση τοΰ χώρου*. ΟΕ 
θεμελιώδεις έννοιες, «ή εύθεία», «τά Επίπεδο» κλπ ., χάνουν 
Ιτσι τήν άκριβή σημασία τους στή φυσική.

Συή θεωρία τής γενικευμένης σχετικότητας, ή θεωρία 
τού χώρου καί του χρόνου, ή κινηματική, δέν διαδραματί
ζει πιά τά ρόλο άνεξάρτητου θεμέλιου άπ9 τήν ύπόλοιπη 
φυσική. 'Ο  τρόπος τής συμπεριφοράς τών σωμάτων καί 
ή  πορεία τών ωρολογίων έξαρτώνται περισσότερο άπ9 τά 
πεδία §λξης, πού καί τά ίδια παράγονται μέ τή σειρά τους 
ά π ’ τήν δλη.

Ή  καινούργια θεωρία τής £λξης απομακρύνεται σημαν
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τ ικά , άπά άποψη άρχών, από τη θεωρία τοΰ Νεύτωνα. Τά 
πρακτικά της δμως άποτελέσματα συμφωνούν τόσο πολύ 
μέ τά άποτελέσματα αύτής τής θεωρίας, ώστε είναι δύσκο
λο νά βροϋμε άποδείξεις διαφοράς πού νά είναι προσιτές 
γιά τήν Ιμπειρία. Νά αύτές πού βρήκαμε ώς τά τώρα.

1. CH περιφορά τών έλλείψεων τών πλανητικών τρο
χιών γύρω άπά τάν ήλιο (διαπιστώθηκε στάν Έ ρ μ η ) .

2. Ή  καμπύλωση τών φωτεινών άκτίνων άπά τά πεδία 
£λξης (διαπιστώθηκε άπά άγγλικές φωτογραφίες τών Ικλεί- 
ψεων του ήλιου).

3. 'Η  πρός τά έρυθρό μετακίνηση τών ραβδώσεων τοϋ 
φάσματος του φωτός πού μάς στέλνουν τά σημαντικής 
μάζας αστέρια 1.

Το κύριο θέλγητρο τής θεωρίας είναι πώς άποτελει £να 
λογικό σύνολο.

Ά ν  μιά άπά τις συνέπειες της φανερωνότανε άνακριβής 
θάπρεπε νά τήν έγκαταλείψουμε’ κάθε τροποποίηση είναι 
αδύνατη δίχως κλονισμό βλου τοΰ οικοδομήματος.

Κανένας δμως δέν θά πρέπει νά σκεφτεί πώς ή μεγάλη 
δημιουργία τοΰ Νεύτωνα μπορεί πραγματικά νά έπιβληθεϊ 
άπ3 αύτή τή θεωρία ή όποιαδήποτε άλλη. OS μεγάλες καί 
σαφείς ιδέες του θά διατηρούν πάντα στά μέλλον τήν προ« 
έχουσα σημασία τους, καί, μονάχα σ3 αύτές θεμελιώσαμε 
δλες τις νεώτερες θεωρήσεις μας για τή φύση του κόσμου.

Παρατήρηση. — Οι παρατηρήσεις τής Εφημερίδας αας 
άναφορικά με το πρόσωπό μου και τΙς σνν&ήκες τής 
ζωής μου μαρτυροΰν εν μερει τήν χαρούμενη φαντασία 
τοΰ συγγραφέα τοϋ άρϋ'ρου. Ν ά  ακόμα ενα είδος εφαρμο
γής τής αρχής τής σχετικότητας γιά νά διασκεδάσει ό άνα~ 
γνώστης: αν σήμερα ονομάζομαι αιή Γερμανία  «γερμανδς 
σοφός» καί στην 1Αγγλία « ελβετός Ε β ρ α ίο ς » , δέν είναι 
λιγότερο αληθινό πώς άν κάποτε μπορούσα νά ε ίμ α ι ό

1. ’Από τά τότε τά πειράματα άπόδΞΐξαν δμοια τήν άκρίβεςα αδ-
τοΒ τοδ κριτηρίου.
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« κακός δαίμονας» ϋά εΐμοννα αντίστροφα γιά τονς Γέρμα - 
νονς ενας «έλβετός eΕ βρα ίος» καί yta τους 
« γερμανδς οοψός».

Το πρόβλημα τον χώρον, τον αιθέρα  
καί τον πεδίον οτή ψνοικη

'Ο  έπιστημονικός συλλογισμός είναι ή τελειοποίηση τής 
προεπιστημονικής σκέψης. "Οπως, σ5 αυτή τήν τελευταία* 
ή Εδεα του χώρου διαδραματίζει ήδη £ναν θεμελιώδη ρόλο, 
θά πρέπει νά αρχίσουμε μέ τή μελέτη αυτής τής τελευ
ταίας ιδέας δπως είχανε πρίνάπό τήν έπιστήμη. Τπάρχουν 
δυό τρόποι Ιξέτασης τών ιδεών : καί οί ουό τους είναι Απα
ραίτητοι γιά τήν κατανόηση. cO πρώτος είναι ή λογική 
άναλυτική μέθοδος- αποκρίνεται στό Ιρώτημα : πώς οί Εδέες 
καί οί κρίσεις άλληλοεξαρτώνται; Απαντώντας σέ τοϋτο 
βρισκόμαστε σβ ενα πεδίο σχετικά σίγουρο’ ή σιγουριά 
είναι έκείνη πού μας έμπνέει τόσο σεβασμό γιά τά μαθη
ματικά. Ή  σιγουριά δμως αύτή έξαγοράζεται μέ ενα π ε
ριεχόμενο δίχως θεμέλιο. Οί εννοιες αποκτούν έσωτερικό 
θεμέλιο μόνον άν συνδέονται, δσοδήποτε έμμεσα καί άν γ ί 
νεται, μέ τήν έμπειρία τών αισθήσεων. Ό  σύνδεσμος δμως 
αύτός δέ μπορει νά άποκαλυφθεϊ μέ καμμιά λογική ερευνά* 
μπορεϊ μόνο νά είναι τό αντικείμενο μιας ζωικής πράξης* 
κ ι ’ ωστόσο αύτή ακριβώς ή ένωση είναι έκείνη πού προσ
διορίζει τήν άξία τής γνώσης τών συστημάτων Ιννοιών.

Παράδειγμα : §νας άρχαιολόγος ένάς μελλοντικού πολι
τισμού βρίσκει ενα έγχειρίδιο εύκλείδιας γεωμετρίας δίχως 
σχήματα. Θά ξεχωρίσει αμέσως πώς στα θεωρήματα χρη
σιμοποιούνται οί λέξεις σημείο, εύθεία, Ιπίπεδο— θά κατανο
ήσει Ιπίσης τόν τρόπο δπου τά θεωρήματα αύτά άλληλο* 
συνάγονται καί θά μπορέσει μάλιστα νά καθιερώσει καί 
καινούργια θεωρήμαεα σύμφωνα μέ τούς γνωστούς κανό
νες. CH δημιουργία δμως θεωρημάτων θά παραμείνει γιΛ 
αύτόν μάταιο λογοπαίγνιο, διο  δέν θάναι σέ θέση «νά φαν*
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ταστεΐ κά τι»  κάτω άπό τίς λέξεις σημείο, εύθεία, έπίπεδο, 
κ .λ .π . Μονάχα δταν θά τό κατορθώσει, τότε ή γεωμετρία 
θά περικλείνει γ ι3 αύτό τή δική της βάση. Τό ίδιο θά γίνει 
καί μέ τήν άναλυτική μηχανική καί γενικά μέ τις παρα
στάσεις τών λογικοαπαγωγικών έπιστημών.

Τ ί έννοοΰμε μέ τό νά μποροϋμε «νά φανταστούμε κάτι» 
κάτω άπό τίς λέξεις σημείο, εύθεία, έπίπεδο, κ .λ .π . ; Αύτό 
σημαίνει πώς φανταζόμαστε τό περιεχόμενο τής έμπειρίας 
πού μπορεΐ νά τό έχουμε ζήσει καί στό όποιο άνταποκρί- 
νονται αύτές οί λέξεις. Τό πρόβλημα τοϋτο εκτός τής λο
γικής άποτελεΐ τό πρόβλημα τής πραγματικής ύπαρξης 
πού ό αρχαιολόγος δέν θά μπορέσει νά τά Ιπιλύσει παρά 
μόνο μέ τή διαίσθηση, ταξινομώντας καί έξετάζοντας τήν 
έμπειρία, του γιά νά δεΐ άν μπορεΐ Vs άνακαλύψει σ3 αύτή 
κάτι πού νά άνταποκρίνεται σ3 αύτές τίς πρωταρχικές λέ
ξεις τής θεωρίας καί στά αξιώματα γιά τά όποΐα καθιερώ
θηκαν. Μονάχα μ ! αύτή τήν έννοια μπορεΐ λογικά νά θέ
σουμε τά ζήτημα τής ύπαρξης ένός πράγματος πού παρι- 
στάνεται άφηρημένα.

Μέ τίς προεπιστημονικές έννοιες τής σκέψης μας, βρι
σκόμαστε απέναντι στό πρόβλημα τής πραγματικότητας 
σχεδόν στήν ιδια θέση μέ τόν αρχαιολόγο. Ξεχάσαμε κα
θώς λέμε ποιά είναι τά γνωρίσματα τοϋ κόσμου τής Ιμπει- 
ρίας πού μάς δδήγησαν στή διαμόρφωση αύτών τών ίοεών 
καί δοκιμάζουμε μεγάλη δυσκολία νά φανταστοΟμε τόν κό
σμο τών ζωικών αντιλήψεων δίχως τά ματογυάλια τής 
άφηρημένης έρμηνείας δπου τόσον καιρό Εχουμε συνηθίσει. 
Έ ξ  άλλου υπάρχει καί ή δυσκολία πώς ή γλώσσα μας 
πρέπει νά χρησιμοποιήσει λέξεις πού συνδέονται αξεδιά
λυτα μ *  αύτές τίς πρωταρχικές ιδέες. Τέτοια είναι τά Ιμ- 
πόδια πού μάς φράζουν τά δρόμο, δταν θέλουμε νά έκθέ· 
σουμε τήν πραγματικότητα τής προεπιστημονικής ίδεας 
του χώρου.

Πριν λοιπόν νά απασχοληθούμε μέ τό πρόβλημα τοΰ 
χώρου, άς κάμουμε πρώτα-πρώτα μιά δήλωση γιά τίς ίδέες
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γενικά: οί Ιδέες άναφέροντα ι στήν έμπειρία τών αισθήσεων, 
ποτέ δμως δέν μποροΰν νά άπορρίουν άπ5 αύτές λογικά, 
Γιά τοΰτο τό λόγο ποτέ δέν μπόρεσα νά συλλάβω τό ζή
τημα τοΰ a priori μέ τό νόημα πού δίνει δ Κάντ. Στά 
ζητήματα τής πραγματικότητας, μόνο μέ 2να πράγμα 
£χουμε νά κάμουμε: δηλαδή νά αναζητήσουμε τό πλέγμα 
τάν έμπειρι&ν τδν αισθήσεων δπου άναφέρονται οί ιδέες.

Σχετικά μέ τήν ίδέα τοΰ χώρου, ή Εδεα τού σωματικοϋ 
άντικειμένου φαίνεται πώς θάπρεπε νά τής προηγείται. Συ
χνά διαπραγματεύθηκαν τή συγκρότηση τ&ν συμπλεγμά
των καί τών Ιντυπώσεων τών αισθήσεων πού μπορεΐ νά 
προκάλεσαν τή γέννηση αύτ?)ς τής ίδέας. 'Η άνταπόκριση 
βρισμένων εντυπώσεων τής άφής καί τής δράσης, ή δυνα
τότητα συνεχοΰς άλληλουχίας στόν χρόνο καί Ιπανάληψης 
τών αισθήσεων (αφή, δράση), τή στιγμή πού θέλουμε, άπο- 
τελοΰν μερικά άπ3 αύτά τά χαρακαηριστικά. Ά ν  φτάσουμε 
μέ τή βοήθεια τόσο σαφών έμπειριών στήν ίδέα τοΰ σωμα
τικού άντικειμένου (ίδέα πού δέν προϋποθέτει καθόλου τήν 
σχέση χώρου καί χρόνου), ή άνάγκη δημιουργίας μέ τή 
σκέψη άμοιβαίων σχέσεων άνάμεσα στά σωματικά αντικεί
μενα αύτης τής φύσης πρέπει υποχρεωτικά νά προκαλέσει, 
τίς ιδέες πού άνταποκρίνονται στ:ς σχέσεις της χώρου. Δυά 
σώματα μποροΰν ν3 άγγίζωνται ή νάναι χωρισμένα : σ’ αύτή 
τήν τελευταία περίπτωση, μποροϋμε, δίχως καθόλου νά τά 
τροποποιήσουμε, νά τοποθετήσουμε άνάμεσά τους Ινα τρίτο 
σώμα. Στήν πρώτη περίπτωση τοϋτο είναι άδύνατο. Αύτές 
οί σχέσεις τοΰ χώρου είναι Ικδηλα πραγματικές, ακριβώς 
δπως καί τά ίδια τά σώματα. Ά ν  δυό σώματα είναι αντί
στοιχα γιά νά καλύψουν ενα τέτοιου είδους διάστημα, 
τότε είναι δμοια αντίστοιχα γιά νά καλύψουν καί άλλο 
διάστημα. “Ετσι, τό διάστημα είναι ανεξάρτητο άπό τήν 
ειδική έκλογή τοΰ σώματος πού προορίζεται νά τό καλύ
ψει* κΓ αύτό ίσχύει γενικά καί γιά τίς σχέσεις τοΰ χώρου. 
Είναι φανερό πώς αύτά τό άνεξάρτητο, πού είναι μιά κύ
ρια προϋπόθεση γιά τή χρησιμότητα τής διαμόρφωσης τών
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καθαρά γεωμετρικών ίδεών, δέν είναι κα! a priori άναγ- 
καιδτητα. Μοΰ φαίνεται πώς ή άφετηρία της Ιδέας τοΟ 
χώρου είναι προπαντός αύτή ή ίδέα τοΰ διαστήματος, ξέ
χωρα άπό τήν είδική έκλογή τοΰ σώματος πού προορίζεται 
νά τό καλύψει.

Σύμφωνα μ3 αύτές τίς σύντομες παρατηρήσεις, ή άνά- 
πτυξη τής ίδέας τοΰ χώρου, θεωρούμενη άπά τήν άποψη 
τής έμπειρίας τών αισθήσεων, φαίνεται πώς μπορεΐ νάπα- 
ρασταθεΐ μέ τό άκόλουθο σχήμα : σωματικό άντίκείμενο— · 
σχέσεις θέσης τών σωματικών αντικειμένων — διάστημα- 
χώρος. Μ5 αύτά τό πνεύμα, ό χώρος έμφανίζεται σάν κάτι 
τό πραγματικό, άκριβώς δπως καί τά σωματικά άντικείμενα.

Είναι φανερό πώς στάν κόσμο τών ίδεών, ξέχωρα άπό 
τήν έπιστήμη, ή ίδέα τοΰ χώρου εχει ήδη ύπάρξει ώς έν
νοια άντικειμενικής πραγματικότητας* άλλά τά εύκλείδια 
μαθηματικά δέν γνώριζαν ώς τέτοια αύτήν τήν ίδέα, καί 
εϋρισκαν διέξοδο χρησιμοποιώντας άποκλειστικά ίδέες άντι- 
κειμένου, σχέσεις άνάμεσα στά άντικείμενα, καί αποκλει
στικά ώς βοηθητικές. Τό σημείο, τό έπίπεδο, ή εύθεία, ή 
άπόσταση, είναι ιδεατά σωματικά άντικείμενα. "Ολες οί 
σχέσεις θέσης άνάγονται σέ σχέσεις έπαφής, διανομές εύ~ 
θειών, έπιπέδων, θέσεις σημείων σέ εύθειες, κλπ. 2Γ αύτή 
τήν έννοια, δέν έμφανίζεται δ χώρος ώς συνεχές (conti
nuum). Πρώτο; ό Καρεέσιος είσήγαγε αύτή τήν έννοια 
περιγράφοντας τό σημεΐο-χώρος μέ τίς συντεταγμένες του* 
μόνο έδώ βλέπουμε νά Εμφανίζονται τά γεωμετρικά σχή
ματα, ώς, θά λέγαμε, τμήματα τοΰ άπείρου χώρου, έννο- 
ουμένου ώς συνεχές μέ τρεις διαστάσεις.

Τό μεγάλο πλεονέκτημα τής καρτεσιανής θεωρίας τοΟ 
χώρου δέν (Εγκειται μόνο στό γεγονός πώς έθεσε τήν άνά- 
λυση στήν δπηρεσία τής γεωμετρίας. Κατά τή γνώμη μου, 
τό κύριο σημείο είναι τό έξης: ή γεωμετρία τών Ε λ λή 
νων προτιμάει δρισμένα σχήματα (εύθεία, έπίπεδο). “Αλλα 
πάλι, ή έλλειψη π.χ. δέν τής είναι προσιτά παρά μόνο 
γιατί νά κατασκευάζει ή νά καθορίζει μέ τή βοήθεια σχη
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μάτων δπως τό σημείο, ή εύθεία καί τό Επίπεδο. Α ντίθετα  
στήν καρτεσιανή θεωρία δλες οί Επιφάνειες, π. χ., είναι 
κ α τ3 αρχήν Εσότιμες, χωρίς νά προτιμαται Εσκεμμένα τό 
γραμμικό σχήμα στό γεωμετρικό οικοδόμημα.

Έ φ 3 οσον ή γεωμετρία είναι παραδεκτή ώς θεωρία τών 
νόμων τής αμοιβαίας σχέσης τών ούσιαστικών σκληρών 
σωμάτων, αύτή ή Επιστήμη πρέπει νά θεωρείται ώς ό αρ
χαιότερος κλάδος τής φυσικής. Μπόρεσε νά αναπτυχθεί, 
δπως τό παρατήρησαν ήδη, χωρίς τήν ίδέα τοΰ χώρου, 
άφοΰ κατόρθωσε νά άρκεσθεί στά ίδεατά σχήματα, στά 
σώματα, σημείο, εύθεία, έιτίπεδο, άπόσταση. Α ντίθετα , 
ή  νευτώνεια φυσική ε ίχε  απόλυτη ανάγκη τοΰ χώρου 
ώς συνόλου μέ τήν καρτεσιανή έννοια. Γ ια τ ί οί έννοιες τοΰ 
όλικοΰ σημείου, της άπόστασης άνάμεσα ατά ύλικά σημεία 
(πού μεταβάλλεται μέ χόν χρόνο) δέν είταν άρκετά γιά τή 
δυναμική. Σ τ ις  Εξισώσεις κίνησης τοΰ Νεύτωνα, ή ίδέα τής 
Επιτάχυνσης ιδιαίτερα παίζει εναν βασικό ρόλο, πού δέν 
μπορεί νά καθοριστεί μόνο μέ τίς αποστάσεις άνάμεσα 
στά σημεία, τά μεταβλητά τοΰ χρόνου. CH Επιτάχυνση τοΰ 
Νεύτωνα δέν μπορεί νά Εννοηθεί καί νά καθοριστεί παρά 
μόνο ώς Ιπιτάχυνση σέ σχέση μέ τό τοΰ χώρου σύνολο. 
Έ τ σ ι ,  στήν γεωμετρική πραγματικότητα τής Εννοιας τοΰ 
χώρου, προστίθεται μιά καινούργια συνάρτηση του χώρου 
πού προσδιορίζει τήν αδράνεια. "Οταν δ Νεύτωνας διατύ
πωσε πώς ό χώρος είταν απόλυτος, Εννοούσε Εκείνη τήν 
πραγματική σημασία τοΰ χώρου, πού γ ι3 αύτόν συνεπαγό* 
ταν τήν ανάγκη νά αποδώσει στό χώρο του μιά καλά καθο
ρισμένη κατάσταση κίνησης πού οπωσδήποτε δέν φαίνεται 
νά καθορίζεται δλότελα άπό τά φαινόμενα τής μηχανικής. 
"Άλλωστε αύτό τό διάστημα νοείτο ώς απόλυτο καί άπό 
μιάν άλλη άποψη : δ υπό τήν Επίδρασή του προσδιορισμός 
τής αδράνειας θεωρείτο ώς ανεξάρτητος, δτι δηλαδή δέν 
ύφίστατο καμμιάν Επίδραση τών όποιωνδήποτε φυσικών 
συνθηκών. Ενεργούσε στις μάζες, άλλά τίποτα δέν Ενερ
γούσε αντίστροφα απάνω σ3 αύτόν.



Καί δμως, σχή συνείδηση τών φυσικών, δ χώρος, ώς τά 
τελευταία χρόνια, παρέμενε αποκλειστικά ώς &νας παθηχι- 
κός δέκτης δλων τών γεγονότων, χωρίς αύτός νά συμμετέ
χε ι καθόλου. Μέ τήν Ιμφάνιση δμως τής κυματικής θεω
ρίας τοΰ φωτός καί τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου τοΰ 
Μάξουελ καί τοΰ Φαραντάϋ οί ιδέες πήραν μιάν καινούργια 
δψη. Τότε φάνηκε έκδηλα πώς στόν άνευ αντικειμένων 
χώρο δπάρχουν καταστάσεις πού διαδίδονται κυματικά 
δπως καί έντοπισμένα πεδία, πού μποροΰν νά άσκοΰν δυ
ναμικές ένέργε<ες στις ηλεκτρικές μάζες ή στούς μαγνητι- 
κούς πόλους πού βρίσκονται ΙκεΓ. Ά λ λ ά , έπειδή στούς φυ
σικούς τοΰ 19ου αίώνα φαινότανε παράλογο νά αποδώσουν 
στόν χώρο καθ’ αυτόν λειτουργίες ή φυσικές καταστάσεις, 
κατασκεύασαν £να περιβάλλον πού θά διείσδυε σ3 δλο τό 
χώρο, δηλαδή τόν αιθέρα, πάνω στό πρότυπο τής σταθμη
τής ΰλης καί πού θά είταν τό υποστήριγμα τών ήλεκτρο- 
μαγνηχικών φαινομένων καί συνεπώς καί τών φωτεινών 
φαινομένων. Πρώτα - πρώτα φαντάστηκαν τίς καταστάσεις 
αύτοΰ τοΰ περιβάλλοντος, πού θά είχαν τά ήλεκτρομαγνη- 
τ ικά  πεδία, ώς μηχανικές, μέ τόν τρόπο τών Ιλαστικών 
παραμορφώσεων τών στερεών σωμάτων. Ά λ λ ά  ή έξέλιξη 
αύτής τής μηχανικής θεωρίας τοΰ αϊθέρα οέν προσφερότανε 
άπόλυτα γιά ικανοποιητικά άποτελέσματα, καί Ιτσι συνή
θισαν σιγά-σιγά στό να παραιτηθοΰν άπό τήν ίδέα νά έρ- 
μηνεύουν μέ άκριβέσχερο τρόπο τή φύση τών πεδίων τοΰ 
αιθέρα. °Έτσι ό αίθέρας μετετρώπη σέ μιάν Ολη πού ό μό
νος της ρόλος συνίστατο στό νά χρησιμεύει ώς στήριγμα 
σέ ήλεκτρικά πεδία πού δέν μποροϋσαν νά αναλύσουν π ε
ρισσότερο. "Η εΕκόνα συνεπώς είταν ή έξής δ αίθέρας 
γεμ ίζει τόν χώρο καί μέσα στόν αιθέρα ταξίδευαν ύλ ι
κά σωμάτια, δηλαδή τά άτομα τής σταθμητής υλης. Γ ια τ ί 
ή  άτομική Οφή αύτής τής δλης ε ίχε  γίνει στήν καμπή χοΰ 
αΕώνα, Ενα θετικά κεκχημένο έπίτευγμα.

’ Επειδή ή αμοιβαία ένέργεια χών σωμάτων επρεπε νά 
έπιτελειται μέσω τών πεδίων, Ιπρεπε νά ύπάρχει άκόμα
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στόν αιθέρα κα: 2να πεδίο έλξης, άλλά ό νόμος αύτοϋ το& 
πεδίου δέν ε ίχε  άκόμα λάβε: σ’ έκείνη τήν έποχή καμμιά 
σαφή μορφή. Θεωρούσαν τόν αιθέρα μόνο ώς τήν Ιδρα δλων 
τών δυναμικών ένεργειών πού γινόνταν αισθητές άπό μα* 
κρυά διά μέσου τοϋ διαστήματος. Ά π ό  τή στιγμή δπου 
άναγνώρισαν πώς οί ηλεκτρικές έν κινήσει μάζες παρή* 
γαγαν 2να μαγνητικό πεδίο, πού ή ένέργειά του έδινε §να 
πρότυπο γιά τήν αδράνεια, ή άδράνεια έμφανίστηκέ κ ι’ αύτή 
σάν μιά ένέργειά τοϋ πεδίου έντοπισμένη στόν αιθέρα.

Ά λ λ ά  προπαντός οί μηχανικές ιδιότητες τοϋ αιθέρα είταν 
οί περισσότερο ασαφείς, καί τότε ήρθε ή μεγάλη άνακά- 
λυψη τοϋ Η .  A . L o re n tz .  "Ολα τά γνωστά ως τότε φαι
νόμενα τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοϋ βασιζόταν σέ δυό ύποθέ- 
σεις : ό αιθέρας είναι στενά συνδεδεμένος μέ τόν χώρο, δη
λαδή, ούσιαστικά, δέν μπορεΐ νά κινηθεί· ό ηλεκτρισμός ε ί 
ναι στενά συνδεδεμένος μέ τά εν κινήσει στοιχειώδη μόρια. 
Σήμερα μπορούμε νά διατυπώσουμε ώς έξης τήν ανακά
λυψη τοΰ L o r e n t z : ό φυσικός χώρος καί ό αίθέρας είναι 
δυό διαφορετικές έκφράσεις ένός καί τοΰ ίδιου πράγματος* 
τά πεδία είναι φυσικές καταστάσεις τοϋ χώρου. Πραγμα
τικά, άν δέν αποδώσουμε στόν αιθέρα καμμιά ιδιαίτερη 
κατάσταση κίνησης, δέν φαίνεται νά δφίσταται λόγος νά 
τόν Ιμφανίζουμε δίπλα στά χώρο σάν μιά ούσία μέ δική 
της φύση. Ά λ λ ά  καί αύτός ό τρόπος τοΰ άντιλαμβάνεσθαι 
είταν μακρυά άπό τή σκέψη τών φυσικών: γ ια τ ί,  καί 
ύστερα δπως καί πρίν, θεωρούσαν τόν χώρο σάν κάτι τά 
πλήρες, τό όμοιογενές, πού δέν μπορούσε νά ύποστεΐ 
καμμιάν αλλαγή, καμμιά κατάσταση. Μόνη ή μεγαλοφυία 
τοϋ R ie m a n n , πού ζοϋσε άπομονωμένος καί παραγνωρι
σμένος, διείσδυσε, κατά τά μέσα τοΰ περασμένου αίώνα, ως 
τή σύλληψη μ:ας καινούργιας ίδέας γιά τό χώρο ; σύμφωνα 
μ ’ αύτή, άρνιόνταν τό πλήρες τοϋ χώρου καί αναγνώρι
ζαν ώς πιθανή τή συμμετοχή του στά φυσικά συμβάντα. 
Αύτό τό δημιούργημα τής σκέψης, πού όφείλεται στάν R ie -  
xnann, είναι άκόμα πιό άξιοθαύμαστη, γ ιατί είταν προγε-
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νέστέρο άπ5 τή θεωρία τοϋ ήλεκτρομαγνητικοϋ πεδίου τών 
Φαραντάϋ καί Μάξουελ. "Γστερα ήρθε ή θεωρία χής ειδι
κής σχετικότητας πού άναγνώριζβ τή φυσική αντιστοι
χ ία  δλων τών άδρανών συστημάτων, καί αύτό άπόδειχνε, 
σέ συνδυασμό μέ τήν ήλεκτροδυναμική ή μέ τό νόμο 
τής διάδοσης τοϋ φωτός, τό αδιάλυτο τοϋ χώρου καί τοϋ 
χρόνου. "Ώς τότε, παραδεχόνταν ρητώς πώς τά συνεχές 
(co n tin u u m ) μέ τις τέσσερις διαστάσεις, στάν κόσμο τών* 
γεγονότων, μπορεΐ νά αναλυθεί μέ αντικειμενικά τρόπο, 
σέ χρόνο καί χώρο, δηλαδή πώς τό «τώρα», σ5 αυτόν τόν 
κόσμο τών γεγονότων, Ιχει μιάν άπόλυτη σημασία. Τή 
στιγμή δπου ή σχετικότητα ε ίχε αναγνωρίσει τά ταυτό
χρονο, χώρος καί χρόνος είχαν συγχωνευθεΐ σ3 ενα καί μόνο 
αδιαίρετο συνεχές (con tin uum ), δπως προηγούμενα οί τρεις 
διαστάσεις τ^ϋ χώρου είχαν συγχωνευθεΐ σ3 £να βμοιο συ
νεχές. Έ τ σ ι  ό φυσικός χώρος συμπληρώθηκε κ ι’ εγινε ενας 
τετραδιάστατος χώρος πού περιλαμβάνει καί τή διάσταση 
τοϋ χρόνου. 'Ο  χώρος μέ τίς τέσσερις διαστάσεις τής θεω
ρίας τής ειδικής σχετικότητας είναι τό ίδιο πλήρης καί 
άπόλυτος δσο καί ό χώρος τοΰ Νεύτωνα.

'Η  θεωρία τής σχετικότητας είναι ενα θαυμάσιο παρά
δειγμα τοΰ βασικοϋ χαρακτήρα τής νεώτερης έξέλιξης τής 
θεωρίας. Δηλαδή, πώς οί αρχικές υποθέσεις γίνονται ολοένα 
καί πιό άφηρημένες, καί πώς απομακρύνονται όλοένα καί 
περισσότερο άπό τήν έμπειρία. Ά λ λ ά  γ ι3 αύτά πλησιά
ζουν περισσότερο στόν κατ3 Ιξοχήν έπιστημονικά σκοπό, 
πού είναι νά περιλαμβάνει, μέ λογικές άπαγωγές, μέ δσο 
τό δυνατόν λιγότερες υποθέσεις ή άξιώματα, ενα μάξιμουμ 
περιεχομένων τής έμπειρίας. Μ3 αύτόν τάν τρόπο, ό δρόμος 
τής σκέψης πού, ξεκινώντας άπά άξιώματα, όδηγεΐ στά π ε
ριεχόμενα τής έμπειρίας ή στις έπαληθεύσιμες συνέπειες,, 
γίνεται όλοένα μακρύτερος καί λεπτότερος. 'Ολοένα καί 
περισσότερο, ό θεωρητικός είναι άναγκασμένος, στήν Ιρευνα 
τών θεωριών, νά όδηγεΐται άπό τυπικές, καθαρά μαθημα
τικές άπόψεις, γιατί ή έμπειρία τοΰ πειραματιστή άπά φυ
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σική άποψη δέν μπορεΐ νά ύψωθεϊ ως τούς τομείς τής 
ύψηλότερης άφαίρεσης. Στήν μάλλον έπαγωγική μέθοδο 
έπιστήμης, δπως άντιστοιχεΐ στή μικρή ήλικία της, βλέ
πουμε νά έμφανίζεται ψηλαφώντας ή άπαγωγή. Ά λ λ ά  ένα 
τέτοιο θεωρητικό οικοδόμημα πρέπει νά είναι έξαιρετικά 
τελειοποιημένο ώς τίς παραμικρότερές του λεπτομέρειες, 
γιά νά μπορεΐ νά δδηγεΐ σέ συμπεράσματα πού θά μπο
ρούν νά συγκριθοΰν μέ τήν έμπειρία. Αναμφίβολα, %C Ιδώ 
άκόμα, τό πειραματικό γεγονός είναι δ πανίσχυρος όδηγός. 
Ά λ λ ά  ή Ιτυμηγορία του δέν είναι έφαρμόσιμη παρά μόνο 
άν βασίζεται σέ έναν ισχυρό καί λεπτό στοχασμό, πού 
πριν άπ5 δλα έχει έπιτύχει τήν δύσκολη σύνδεση άνάμεσα 
στά αξιώματα καί στά έπαληΒεύσιμα συμπεράσματα. Κ α ί 
0 θεωρητικός πρέπει νά έκτελεΐ αύτή τήν γιγαντιαία έρ* 
γασία μέ τή σαφή συνείδηση πώς ίσως προορίζεται νά μήν 
κάνει τ ίποτ’ άλλο άπό τό νά έτοιμάζει τή θανατική κατα
δίκη χής θεωρίας του. Δέν πρέπει νά κατηγορούμε, θεω
ρώντας τον φαντασιόπληκτο, τόν θεωρητικό πού άναλαμ- 
βάνει αύτή τή μελέτη. Ά λ λ ά  πρέπει, αντίθετα, νά γνωρί
σουμε τή φαντασίωσή του, γιατί έπιχέλους δέν δπάρχει 
γ ι3 αύτόν άλλος δρόμος γιάνά φχάσει στό σκοπό του : Έ ν  
πάσει περιπτώσει, δέν είναι καμμιά αόριστη φαντασίωση, 
άλλά μιά έρευνα πού έκχελεΐται έν δψη τών άπλούστερων 
λογικά πιθανοτήτων καί τών συνεπειών χους. Αύχή ή έκ 
κληση στήν καλωσύνη ειταν άναγκαία γιά νά προδιαθέ
σουμε καλύτερα τόν άκροαχή ή τάν άναγνώστη στό νά 
παρακολουθήσει μέ ένδιαφέρον τήν άλληλουχία τών παρα- 
κάτο) Εδεών, δηλαδή τήν πορεία τών ιδεών πού οδήγησαν 
άπό τήν θεωρία τής ειδικής σχετικότητας στή θεωρία τής 
γενικευμένης σχετικότητας καί άπό κεΐ στήν τελευταία 
βαθμίδα αύτής τής θεωρίας, τήν θεωρία του ένιαίου πεδίου. 
Σ 9αύτή τήν έκθεση μου είναι έντελώς άδύνατο νά άποφύγω 
τή χρήση τών μαθηματικών συμβόλων.

Ά ς  άρχίσουμε άπό τήν περιορισμένη σχετικότητα. Καί 
αύτή βασίζεται άμεσα σ’ £ναν έμπειρικά νόμο, στό νόμο

172 -



τής σταθερότητας τής ταχύτητας του φωτός. "Εστω Ρ, £να 
σημείο στό κενό· Ρ §να σημείο πού ή άπόσταση του άπά 
τό Ρ, ή άσ, elvat Απειροελάχιστα μικρή : Ά ς  παραδεχ- 
θοΟμε πώς άπό τό Ρ φεύγει μιά φωτεινή έκπομπή σέ χρό
νο t καί φθάνει στό Ρ σέ χρόνο Τότε εχουμε:

d σ2 =  c* d t2.
Έ στω

d x „  d x 2, dxs,
οί Ορθογώνιες προβολές τοΰ qσ■ άν εισάγουμε τήν φαντα
στική συντεταγμένη τοΰ χρόνου :

c t Ί — 1 =  χ 4 ,

δ παραπάνω νόμος τής σταθερότητας τής διάδοσης τοΰ φω
τός πέρνει τόν τύπο :

ds2 — dxl -f- dxl  +  dxf, +  dx* =  0.

Ε π ειδή  αύτός δ τύπος έκφράζει έ'να πραγματικό μέγε
θος πρέπει νά δώσουμε στό d s πραγματική σημασία, 
άκόμα καί στήν περίπτωση δπου τά γειτνειάζοντα στά συνε
χές μέ τέσσερις διαστάσεις σημεία διαλέγονται μέ τέτοιο 
τρόπο πού νά μήν εξαφανίζεται τό άντίστοιχο d s. Αύτό έκ- 
φράζεται περίπου μέ τόν έξης τρόπο : ό τετραδιάστος χώρος 
(μέ τή φανταστική συντεταγμένη τοΰ χρόνου) τής θεωρίας, 
τής ειδικής σχετικότητας εχει εύκλείδια μετρική.

Νά πώς έξηγεΐται τό δτι αύτή ή μετρική είναι εύκλείδια. 
ΕΕσάγοντας μιά τέτοια μετρική σέ ϊνα συνεχές τριών δια
στάσεων, αύτό σημαίνει πώς θέτουμε τά άξιώματα τής εύ- 
κλείδιας γεωμετρίας. Σ ’ αύτή τήν περίπτωση ή εξίσωση τοΰ 
προσδιορισμού τής μετρικής δέν είναι τίποτ5 άλλο άπό τό 
θεώρημα τοΰ Πυθαγόρα εφαρμοσμένο στά διαφορικά τών 
συντεταγμένων.

Στήν ειδική θεωρία τής σχετικότητας, μπορούμε νά έπιβάλ- 
λουμε στις συντεταγμένες (μέ μετασχηματισμό) τέτοιες μετα
τροπές, πού ή τιμή d s2 (θεμελιώδης άναλλοίωτη) νά έκφρά-
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ζεται κ ι’ αύτή, στά καινούργια διαφορικά τών συντεταγμέ
νων, με τό άθροισμα των τετραγώνων : αύτοί οί μετασχημα
τισμοί όνομάζονται μετασχηματισμοί τοΰ L o ren tz .

Ή  εύρετική μέθοδος πού χρησιμοποιήθηκε άπό τήν θεωρία 
τής ειδικής σχετικότητας χαρακτηρίζεται άπό τήν ακόλουθη 
πρόταση : γιά νά έκφράσουμε φυσικούς νόμους δέν πρέπει νά 
άποδεχόμαστε παρά μόνο έξισώσεις πού ό τύπος τους δέν με
ταβάλλεται δταν αλλάζουμε τίς συντεταγμένες μέ τόν μετα
σχηματισμό τοΰ L o ren tz .  (συμμεταβολή τών εξισώσεων σέ 
σχέση μέ τούς μετασχηματισμούς τοΰ L o ren tz ) .

Χάρη σ’ αύτή τή μέθοδο έγινε γνωστή ή αναπόφευκτη 
σύνδεση τής δρμής καί τής ένέργειας, τών μαγνητικών καί 
ήλεκτρικών πεδιακών έντάσεων, τών ήλεκτροστατικών καί 
ήλεκτροδυναμικών δυνάμεων, τής αδρανούς μάζας καί τής 
ένεργειας. ’ Απ’ αύτό τό γεγονός έλαττώθηκε ό αριθμός τών 
θεμελιωδών έννοιών καί τών βασικών έξισώσεων τής φυσικής.

Αύτή ή μέθοδος ξεπέρασε τά ίδια της τά δρια : είναι 
άραγε αλήθεια πώς οί έξισώσεις πού έκφράζουν τούς φυσι
κούς νόμους δέν είναι συμμεταβλητές παρά μόνο σέ σχέση 
μέ τούς μετασχηματισμούς τοΰ L o ren tz  καί δχι σέ σχέση 
μέ άλλους μετασχηματισμούς; Λοιπόν, δταν τίθεται έτσι, τό 
πρόβλημα δέν έχει κανένα νόημα, γιατί κάθε σύστημα έξι- 
σώσεων μπορεΐ νά έκφρασθεΐ μέ γενικές συντεταγμένες. Πρέ
πει λοιπόν νά τεθεί ώς έ ξ ή ς οί φυσικοί νόμοι είναι καμω
μένοι έτσι ώστε ή έκλογή όποιωνδήποτε ε ι δ ι κ ώ ν  συντε
ταγμένων νά μήν τούς έπιβάλλει ούσιώδη απλοποίηση ;

Ά ς  λεχθεί παρεμπιπτόντως, δτι τό αξίωμά μας τό βασι
σμένο στήν έμπειρία, γιά τήν ταυτότητα τών άδρανών καί 
βαρειών μαζών, διευκολύνει τήν καταφατική άπάντηση σ’ 
αύτό τό ερώτημα. Ά ν  αναγορεύσουμε ώς άρχή τό δτι δλα τά 
συστήματα συντεταγμένων μποροΰν νά έπιτρέπουν νά διατυπώ
νονται νόμοι τής φύσης, φθάνουμε στή θεωρία τής γενικευμέ- 
νης σχετικότητας, υπό τήν προϋπόθεση νά διατηρηθεί ή άρχή 
τής σταθερότητας τής ταχύτητας τοϋ φωτός ή ή ύπόθεση 
τής αντικειμενικής σημασίας τής εύκλείδιας μετρικής, τουλά
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χιστον γιά τά απειροελάχιστα τμήματα τοΰ τετραδιάστατου 
Χώρου.

Αύτό σημαίνει πώς, γιά τά πεπερασμένα τμήματα τοΰ χώ- 
,ρου, ύποθέτουμε τήν ύπαρξη (μέ τήν φυσική σημασία τοΰ δρου) 
μιάς γενικής μετρικής τοΰ R ie m a n n  σύμφωνα μέ τόν τύπο

d sa =  Σ ^ μν dx 'A d x v
μν

δπου τό άθροισμα άναφέρεται σ’ δλους τούς συνδυασμούς τών 
δεικτών άπό 1,1 ώς 4 ,4 .

Μ όνο σέ §να σημείο, έντελώς ουσιώδες άλλωστε, διαφέρει 
ή υφή ένός τέτοιου είδους χώρου άπό τόν εύκλείδιο χώρο I 
οί συντελεστές £ μ  είναι προσωρινά όποιεσδήποτε συναρτή
σεις τών συντεταγμένων x t ώς χ 4 καί ή υφή τοΰ χώρου δέν 
προσδιορίζεται οριστικά παρά μόνο δταν αύτές οί συναρτή
σεις g^v είναι πραγματικά γνωστές. Μπορούμε άκόμα νά 
ποΰμε : αύτή καθ’ αύτή ή υφή ένός τέτοιου χώρου είναι εν
τελώς απροσδιόριστη, καί δέν προσδιορίζεται παρά μόνο δταν 
δίνονται τά τρία στοιχεία πού ίκανοποιεί τό μετρικό πεδίο £ μν. 
Μ’ αύτόν τόν τρόπο, ή γιά λόγους φυσικής τάξεο)ς, διατηρή- 
θηκε ή πεποίθηση πώς τό μετρικό πεδίο είναι ταυτόχρονα 
καί πεδίο έλξης.

Άφοΰ τό πεδίο Ιλξης προσδιορίζεται άπό τήν μορφή τών 
μαζών καί μεταβάλλεται σύμφωνα μ ’ αύτήν, ή γεωμετρική 
μορφή αύτοΰ τοΰ χώρου έξαρτάται καί άπό παράγοντες πού 
ανήκουν στόν τομέα τής φυσικής. Σύμφωνα μ ’ αύτή τή θεω
ρία, ό χώρος δέν είναι πιά απόλυτος (ακριβώς δπως τό ε ίχε 
προαισθανθεί ό R ie m a n n ) ,  άλλά ή ύφη του έξαρτάται άπό 
φυσικές έπιδράσεις. Έ τσ ι ή (φυσική) γεωμετρία δέν είναι πιά 
μιά άπομονωμένη Ιπιστήμη, κλειστή στόν έαυτό της, δπως ή 
εύκλείδια γεωμετρία.

Έ τ σ ι,  τό πρόβλημα τής £λξης περιορίστηκε σ’ 2να μαθη
ματικό πρόβλημα : πρέπει νά αναζητούμε τίς έξισώσεις κατα
στάσεων πού είναι συμμεταβλητές έν σχέσει μέ έποιουσδήποτε 
μετασχηματισμούς συντεταγμένων. Αύτό είναι Ινα καλά κα
θορισμένο πρόβλημα πού μπορεΐ τουλάχιστον νά λυθεί.
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Δέν θά πω τίποτα έδώ γιά τήν πειραματική επαλήθευσή 
αύτής τής θεωρίας, άλλά θά δείξω αμέσως γιατί ή θεωρία δέν 
μπόρεσε νά θεωρήσει οριστικά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. 
’Αναμφίβολα ή έλξη άνήχθη στήν ύφή τοϋ χώρου. Ά λλά , εκ
τός άπό τό πεδίο Ελξης υπάρχει καί τό ήλεκτρομαγνητικό πε
δίο. Χρειάστηκε πριν άπ’ δλα νά είσαχθεί αύτό στή θεωρία 
ώς ανεξάρτητη διαμόρφωση τής Ελξης. Στήν εξίσωση γιά τό 
πεδίο χρειάστηκε νά εισαγάγουν συμπληρωματικούς βρους πού 
άντιστοιχοΰν στήν ύπαρξη τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου. 
Ά λλά  τό θεωρητικό πνεϋμα δέν θά μπορούσε νά υποφέρει 
τήν ίδέα πώς υπάρχουν δυό υφές τοΰ χώρου, ανεξάρτητες ή  
μιά άπό τήν άλλη, ή μιά μετρικής Ελξης και ή άλλγ  ̂ ήλεκ
τρο μαγνητική. Έ τσ ι Επιβάλλεται ή πεποίθηση πώς αύτά τά 
δύο είδη πεδίου πρέπει ν’ αντιστοιχούν σέ μιάν ένιαία υφή 
τοΰ χώρου.

Λοιπόν, ή «θεωρία τοΰ ένιαίου πεδίου» πού εμφανίζεται ώς 
μιά έπέκταση, μαθηματικά ανεξάρτητη, τής θεωρίας τής 
γενικευμένης σχετικότητας, προσπαθεί ν" απαντήσει σ’ αύτό 
τό τελευταίο αίτημα. Τυπικά, τό πρόβλημα πρέπει νά τεθεί 
ώς έξης! ύπάρχει θεωρία τοΰ συνεχοΰς δπου, κοντά στή με
τρική, παρεμβαίνει Ενα καινούργιο στοιχείο υφής πού σχημα
τίζει Ενα ένιαΐο δλον μέ τήν μετρική; Ά ν  είται Ετίΐ, ποιοί 
είναι οί άπλούστεροι νόμοι τοΰ πεδίου δπου νά μπορεί νά 6πα- 
χθεί Ενα τέτοιου είδους συνεχές; Καί, τελικά, αύτοί οΣ νόμοι 
τοΰ πεδίου μποροΰν νά συμφωνήσουν ώστε νά άναπαραστήσουν 
τίς ιδιότητες τοΰ πεδίου Ελξης καί τοΰ ήλεκτρομαγνητικοϋ πε
δίου ; Σ ’ αύτά προστίθεται άκόμα τά ερώτημα τοΰ άν μπο
ροΰν νά θεωρηθοΰν τά σωματίδια (ήλεκτρόνια καί πρωτόνια)· 
ώς θέσεις ιδιαίτερα πυκνών πεδίων, πού οί κινήσεις τους προσ
διορίζονται άπό τίς Εξισώσεις τοϋ πεδίου. Έ ν  τώ μεταξύ 
ύπάρχει μόνο μιά άπάντηση στά τρία πρώτα ερωτήματα: ή 
βασική υφή τοΰ χώρου περιγράφεται ώς έξής καί Εφαρμόζεται 
σέ χώρο μέ όσεσδήποτε διαστάσεις.

'Ο χώρος Εχει μιά μετρική τοΰ R ie m a n n . Αύτά σημαί
νει πώς τά απειροελάχιστα περιβάλλον κάθε σημείου Ρ, είναι
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έφαρμόσιμη ή εύκλείδια θεωρία. Συνεπώς ύπάρχει γιά τό πε
ριβάλλον κάθε σημείου Ρ ένα τοπικό καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων δπου ή μετρική υπολογίζεται μέ τό Πυθαγό
ρειο θεώρημα, Ά ν  ύποθέσουμε πώς ξέρουμε τό μήκος τών θε
τικών άξόνων αύτοϋ τοϋ τοπικού συστήματος, έχουμε τό <5ρ- 
θογώνιο «τοπικό ν  - ορο», καί υπάρχει έ'να έπίσης τοπικό 
ν  - εδρο σέ κάθε σημείο Ρ ' τοϋ χώρου. Ά ν ,  ξεκινώντας άπό 
τά σημεία Ρ ή Ρ' χαράξουμε ένα στοιχείο γραμμής (P G  ή 
P 'G ' j ,  μποροϋμε μέ τό αντίστοιχο τοπικό ν-εδρο , ξεκινών
τας άπό τίς τοπικές συντεταγμένες, νά δπολογίσουμε, μέ τό 
πυθαγόρειο θεώρημα τήν τιμή καθενός άπό αύτά τά γραμ
μικά στοιχεία. Συνεπώς, έχει καλά καθορισμένη σημασία τό 
νά μιλάμε γιά τήν αριθμητική ίσότητα τών γραμμικών στοι
χείων P G  καί P 'G ' .

Λοιπόν, είναι απαραίτητο νά παρατηρήσουμε πώς τά το
πικά δρθογώνια ν  - εδρα δέν προσδιορίζονται άπόλυτα άπό τή 
μετρική, γιατί μπορούμε άκόμα νά διαλέξουμε έντελώς ελεύ
θερα τήν κατεύθυνση τών άτομικών τοπικών ν  - εδρών χωρίς 
αύτό νά μεταβάλλει τό άποτέλεσμα τοΰ ύπολογισμοΰ τών τι
μών τών γραμμικών στοιχείων σύμφωνα μέ τό πυθαγόρειο 
θεώρημα. Α π ’ αύτοϋ άπορρέει πώς, σέ ένα χώρο πού ή υφή 
του ύφίσταται άποκλειστικά σέ μιά μετρική τοΰ R ie m a n n , 
δυό γραμμικά στοιχεία P G  καί P 'G '  μποροΰν οπωσδήποτε 
νά συγκριθοΰν μεταξύ τους δσον άφορα τό μέγεθός τους, άλλά 
δχι καί δσον άφορα τήν κατεύθυνσή τους: ιδιαίτερα, δέν έ'χει 
κανένα νόημα τό νά ποΰμε πώς δυό στοιχεία είναι παράλ
ληλα μεταξύ τους. Ά π ’ αύτήν τήν άποψη, δ καθαρός μετρι
κός χώρος (τοΰ R ie m an n )  είναι φτωχότερος σέ υφή άπό 
τόν εύκλείδιο.

Επειδή  άναζητοϋμε έναν χώρο πλουσιώτερο σέ υφή άπό 
τοΰ R ie r ra n n ,  είναι εύκολο νά πλουτίσουμε τόν τελευταίο 
μέ τήν υφή της σχέσης κατεύθυνσης ή μέ τάν παραλληλισμό. 
Σέ κάθε κατεύθυνση πού περνάει άπό τό Ρ, άς κάνουμε συνε
πώς νά άντιστοιχεί μιά καθορισμένη κατεύθυνση ποΰ νά περ
νάει άπό τό Ρ' μέ μιάν άμοιβαία σχέση ένιαίας κατεύθυνσης.
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Αύτές χίς κατευθύνσεις πού σχετίζονται ή μιά μέ τήν άλλη, 
τίς δνομάζουμε παράλληλες. Σ ’ αύτή τή σχέση τοΰ παραλ- 
ληλισμοΰ άς έκπληρώσουμε τόν δρο τής διατήρησης τών γω
νιών : έστω P G  καί P R  στις κατευθύνσεις πού περνοΰν άπό 
τό Ρ '. Τότε οί γωνίες R P G  καί R 'P 'G '  (πού μποροΰν νά 
μετρηθοΰν στό τοπικό σύστημα σύμφωνα μέ τήν εύκλείδια 
θεωρία) είναι ίσες μεταξύ τους.

Μ’ αύτόν τόν τρόπο ή υφή τοΰ χώρου πού λαμβάνεται ώς 
βάση προσδιορίζεται έντελώς. ‘ Η άπλούστερη μαθηματική 
περιγραφή της γίνεται ώς έξης: περνούμε άπό τό δεδομένο 
σημείο Ρ §να όρθογώνιο τοπικό ν  - εδρο πού τόν καθορισμένο 
προσανατολισμό του διαλέγουμε ελεύθερα. Σέ κάθε άλλο ση
μείο Ρ' τοΰ χώρου, προσανατολίζουμε τό τοπικό ν-εδρο  μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε οί άξονες του νά είναι παράλληλοι μέ τούς 
άντίστοιχους άξονες τοΰ σημείου Ρ. Μ’ αύτόν τόν τρόπο, μέ 
τήν δεδομένη υφή τοΰ χώρου καί τήν έλεύθερα έκλεγεΐσα κα
τεύθυνση τοΰ ν~έόρου πού περνάει άπό Ινα μόνο σημείο Ρ , 
δλα τά ν  - εδρα είναι έντελώς καθορισμένα. Ά ς  φανταστούμε 
τώρα στό χώρο Ρ £να όποιοοήποτε σύστημα συντεταγμένων 
τοΰ G a u s s  καί σ’ αύτό τό σύστημα, σέ κάθε σημείο, άς 
προβάλλουμε τόν άξονα τοΰ έν λόγω ν-έδρου. Τό σύνολο 
αύτών τών συνιστωσών η·’ περιγράφει έντελώς τήν υφή τοΰ 
χώρου.

Αύτή ή υφή τοΰ χώρου περιέχεται, μπορούμε νά ποΰμε, 
άνάμεσα στήν υφή τοΰ R ie m a n n  καί στήν υφή τοΰ Εύ- 
κλείδη. Αντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει μέ τήν πρώτη, βρίσκουμε 
σ’ αύτήν τήν εύθεία γραμμή, δηλαδή μιά γραμμή πού δλα τά 
στοιχεία της είναι άνά δύο παράλληλα μεταξύ τους. Ή  θεω
ρία πού καθορίσαμε διακρίνεται άπό τήν εύκλείδια γεωμε
τρία άπό τήν μή ύπαρξη τοΰ παραλληλογράμμου. Ά ν  άπό 
τά άκρα Ρ καί G  μιας εύθείας P G  περάσουν δυό ίσες καί 
παράλληλες ευθείες ΡΡ ' καί G G ' ,  ή P 'G ' δέν είναι, γενικά, 
ούτε ίση ούτε παράλληλος μέ τήν P G .

Τό μαθηματικό πρόβλημα πού εχει λυθεί ώς τά σήμερα, 
είναι τώρα τό έξης I ποιές είναι οΣ άπλούστερες συνθήκες δπου
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μπορούμε νά υποβάλλουμε μιά υφή χώρου τέτοιαν που περι
γράφουμε ; Τό κύριο πρόβλημα πού πρέπει νά μελετηθεί ε ί
ναι τό έξής: ώς ποιό μέτρο μποροΰν τά πεδία καί τά στοι
χειώδη φυσικά σχήματα νά παρασταθοϋν χωρίς καμμιάν 
ιδιομορφία στις λύσεις τών έξισώσεων πού άνταποκρίνονται 
σ’ αύτό τό ερώτημα;

Λίγα λόγια γιά  την ττροέλενοη τής θεωρίας 
τής γενικευμένης σχετικότητας

’Αποκρίνομαι πρόθυμα στήν έρώτηση νά δώσω μερικές 
Ιστορικές πληροφορίες γιά τήν έπιστημονική μου έργασία. 
Τοϋτο δέν σημαίνει πώς δπερεκτιμώ τή σημασία τής προ
σπάθειας μου : γιά νά γράψει κανείς τήν ιστορία τής έργα
σίας τών άλλων προϋποθέτει πώς άνερευνα τή σκέψη 
τοΰ άλλου, πράγμα πού είναι μάλλον αποτέλεσμα προσωπι
κοτήτων έξασκημένων στις ιστορικές έργασίες, ένώ τό νά δώ
σουμε έξηγήσείς γιά τίς ίδιες μας τίς προγενέστερες σκέψεις 
φαίνεται ασύγκριτα εύκολώτερο. ’Έτσι βρίσκεται κανένας σέ 
άπειρα εύνοϊκώτερη κατάσταση καί δέν πρέπει, άπό μετριο
φροσύνη, ν’ άφίσει νά τοϋ διαφύγει μιά τέτοια εύκαιρία.

"Οταν, μέ τή θεωρία τής ειδικής σχετικότητας, τά ισοδύ
ναμο δλων τών συστημάτων τών Ονομαζόμενων συστημάτων 
άδράνειας γιά τή διατύπωση τών νόμων τής φύσης έπιτεύ- 
χθηκε (1905), τέθηκε σχεδόν αύτόματα τό ζήτημα νά μά
θουμε άν δεν Οπήρχε εύρύτερο ισοδύναμο τών συστημάτων 
συντεταγμένων. Μ’ άλλα λόγια, άν δέν μποροϋμε ν’ Αποδώ
σουμε στήν ίδέα τής ταχύτητας παρά μόνο μιά έννοια σχε
τική, Οφείλουμε ώστόσο νά έπιμένουμε νά θεωρούμε τήν έπι- 
τάχυνση ώς απόλυτη έννοια;

Ξεκινώντας άπό τήν καθαρά κινηματική άποψη, δέν μπο
ρούσαμε βέβαια νά αμφιβάλλουμε γιά τήν σχετικότητα δποιων- 
δήποτε κινήσεων, άλλά άπό άποψη φυσικής, μιά ειδική ση
μασία φαινόταν πώς Ιπρεπε νά αποδοθεί στό σύστημα αδρά
νειας καί αύτή ή προνομιοϋχος σημασία παρουσιάζει ώς τε
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χνητή τή χρησιμοποίηση τών συστημάτων συντεταγμένων 
πού κινιόνταν άλλοιώτικα.

Αναμφίβολα γνώριζα τήν Αντίληψη τοΰ Μάχ σύμφωνα μέ 
τήν δποία φαινόταν λογικό νά υποθέσουμε πώς ή αντίσταση. 
Αδράνειας δέν Αντιτίθεται σέ μιά έπιτάχυνση άναφορικά πρός 
τις μάζες τών άλλων παρόντων στόν κόσμο σωμάτων. Ή  ίδέα 
αύτή έξασκοΰσε στό πνεϋμα μου ένα είδος σαγήνης, δέν μοΰ 
πρόσφερνε δμως καμμιά χρησιμοποιήσιμη άρχή γιά μιά και
νούργια θεωρία.

Γιά πρώτη φορά έκαμα ένα βήμα γιά τήν έπίλυση τοΰ 
προβλήματος δταν προσπάθησα νά διαπραγματευθώ τό νόμο 
τής έλξης στά πλαίσια τής θεωρίας τής ειδικής σχετικότη
τας. "Οπως οί περισσότεροι συγγραφείς αύτής τής έποχής, 
προσπάθησα νά δημιουργήσω έ ν α  ν ό μ ο  τ ο ΰ  π ε δ ί ο υ  γιά 
τήν έλξη, γιατί ή εισαγωγή μιάς άμεσης ένέργειας έξ άποστά
σεως δέν είταν πιά δυνατή, έξ αιτίας τής κατάργησης τής 
ίδέας τοΰ απόλυτου ταυτόχρονου, ή τουλάχιστο δέν είταν 
πιά μ ’ έναν δποιονοήποτε φυσικό τρόπο. Εννοείται, τό άπλού- 
στερο είταν ή διατήρηση τοΰ κλιμακωτοΰ δυναμικοΰ 
τής έλξης τοΰ L a p l a c e  καί ή συμπλήρωση τής έξί- 
σωσης τοΰ P o isso n ,  μ ’ ευκολονόητο τρόπο, μ ’ έναν παρα- 
γωγισμένο δρο άναφορικά μέ τό χρόνο, έτσι πού νά Σκανο- 
ποιηθεΓ δ νόμος τής ειδικής σχετικότητας. Χρειαζόταν έπί
σης νά προσαρμοστεί σ’ αύτή τή θεωρία δ νόμος κίνησης τοΰ 
δλικοΰ σημείου στό πεδίου έλξης .* γιά τοΰτο δ δρόμος πού 
έπρεπε νά Ακολουθηθεί φαινόταν λιγότερο σαφής, γιατί ή 
άδρανής μάζα ένός σώματος μπορούσε νά έξαρτιέται άπ’ τ6 
δυναμικό τής έλξης' έπρεπε μάλιστα νά τό περιμένουμε,. 
Ιχοντας 6π’ δψη μας τό θεώρημα τής αδράνειας τής ένέργειας.

ΙΤαρόμοιες δμως έρευνες μέ δδήγησαν σ’ ένα Αποτέλεσμα 
πού μ ’ έκανε υπερβολικά δύσπιστο. Σύμφωνα μέ τήν κλασ
σική μηχανική, ή κάθετη έπιτάχυνση ένός σώματος στό 
κάθετο πεδίο βαρύτητας είναι Ανεξάρτητη άπ’ τήν δριζόν- 
τια συνιστώσα τής ταχύτητας. Σέ σύνδεση μέ τοΰτο, ή  
κάθετη έπιτάχυνση ένός μηχανικοΰ συστήματος, ή τοΰ κέν
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τρου έλξης του, σ’ αύτό τό πεδίο βαρύτητας παράγεται Ανε
ξάρτητα απ’ τήν έσωτερική κινητική ένέργειά του. Ά λλά, 
σύμφωνα μέ τή μελετώμενη θεο)ρία, δέν Αντιμετωπιζόταν ζή
τημα ανεξαρτησίας τής έπιτάχυνσης τής πτώσης άναφορικά 
μέ τήν δριζόντια ταχύτητα ή τήν έσωτερική ένέργειά ένός 
συστήματος.

Αύτό δέν ταίριαζε μέ τήν παληά έμπειρία, δηλαδή μέ τό 
πώς τά σώματα σ’ ένα πεδίο έλξης ύφίστανται δλα τήν ίδια 
έπιτάχυνση. Τό Αξίωμα αύτό, πού μπορεΓ νά διατυπωθεί 
έπίσης δπως τό Αξίωμα τής ισότητας τών αδρανών μαζών καί 
τών βαρειών μαζών μοϋ παρουσιάστηκε τότε στήν βαθειάτου· 
σημασία. Παραξενεύτηκα υπερβολικά μέ τήν ύπαρξή του καί 
αμφέβαλα αν θά περίκλεινε τό κλειδί πού θά μοΰ έπέτρεπε 
νά κατανοήσω βαθύτερα τήν Αδράνεια καί τήν έλξη. Μ’ δλο 
πού άγνοοΰσα τό αποτέλεσμα τών ωραίων πειραμάτων τοϋ 
E o t v o s  (πού, άν θυμάμαι καλά. τόν γνώρισα Αργότερα) δέν 
Οποπτευόμουνα σοβαρά τή μεγάλη ίσχύ αύτοΰ τοΰ αξιώ
ματος.

Τότε άκριβώς Απόρριψα ώς Ατελή αύτή τήν Απόπειρα, γιά 
τήν δποία μίλησα παραπάνω, νά διαπραγματευϋώ τό πρό
βλημα τής έλξης στό πλαίσιο τής ειδικής σχετικότητας. Τό 
πλαίσιο αύτό δέν ταίριαζε έκδηλα μέ τή θεμελιωδέστερη ιδιό
τητα τής έλξης. Τό Αξίωμα τής ισότητας τών Αδρανών καί 
βαρειών μαζών μποροΰσε τώρα νά διατυπωθεί, έκφραστικώ- 
τατα, έτσι : σ’ ένα δμοιογενές πεδίο έλξης δ'λες οί κινήσεις 
παράγονται, δπως στήν περίπτωση Απουσίας ένός πεδίου έλξης, 
άναφορικά μέ ένα σύστημα συντεταγμένων κινούμενο άπά 
μιά δμοιόμορφη έπιτάχυνση. Ά ν  αύτή ή Αρχή ΐσχυε γιά 
δποιοδήποτε φαινόμενο (Αρχή τοΰ ισοδύναμου) θά είταν μιά 
άπόδείξη πώς ή Αρχή τής σχετικότητας θάπρεπε νά έπεκτα- 
θε ΐ σέ συστήματα συντεταγμένων μέ σχετικά δμοιόμορφη 
κίνηση, άν θέλαμε νά καταλήξουμε σέ μιά θεωρία τής έλξης 
δίχως ένοχλητικό έξαναγκασμό. Οί σκέψεις μέ Απασχόλη
σαν Από τά 1908 ώς τό 1911 καί προσπάθησα νά συναγάγω 
μερικά είδικά συμπεράσματα, γιά τά όποια δέν θά μιλήσω
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έδω. Τά μόνο σημαντικά πράγμα πρώτα-πρώτα είταν δτι άνε- 
γνωρίσθη πώς δέν μπορούσαμε νά φθάσουμε σέ μια λογική 
θεωρία τής έλξης παρά μόνο έπεκτείνοντας τήν άρχή τής σχε
τικότητας.

Είταν σωστά κατά συνέπεια νά καθιερώσωμε μιά θεωρία 
πού οί έξισώσεις της θά διατηροϋσαν τή μορφή τους άκόμα 
καί. μέ τούς δχι γραμμικούς μετασχηματισμούς τών συντε
ταγμένων. Λοιπάν έκείνη τή στιγμή δέν ήξαιρα άν αύτά θά 
μπορούσε νά έφαρμοστει σέ μετασχηματισμό άπόλυτα όποιων- 
δήποτε συντεταγμένων (συνεχών) ή μόνο σέ ορισμένες.

Είδα σέ λίγο πώς μέ τήν παραδοχή, άπαιτούμενη άπό 
τήν άρχή τοϋ ισοδύναμου, τών μή γραμμικών μετασχηματι
σμών, ή απλά φυσική έρμηνεία τών συντεταγμένων θά Ιπρεπε 
νά έξαφανιστεΐ, δηλαδή πώς δέν μπορούσαμε πιά νά απαι
τούμε οί διαφορές τών συντεταγμένων νά παριστάνουν τά 
άμεσα άποτελέσματα τών έκτελουμένων μετρήσεων μέ ιδα
νικά μέτρα καί ωρολόγια. Ή  διαπίστωση αύτή μέ ένόχλησε 
πολύ, γιατί δέ μπορούσα πιά νά καταλάβω τά τ ί τότε οί 
συντεταγμένες έπρεπε, τελικά, νά σημαίνουν στή φυσική. Τά 
δίλημμα τοϋτο κατόρθωσα νά τό έπιλύσω στά 1912 καί 
τοϋτο ϋστερα άπά τίς ίπόμενες απόψεις:

’'Επρεπε ωστόσο νά βρούμε έναν καινούργιο τρόπο διατύ
πωσης τοϋ νόμου τής αδράνειας πού, στήν περίπτωση άπου- 
σίας «ένός πραγματικού πεδίου έλξης στή χρήση ένός συστή
ματος αδράνειας» μετασχηματιζόταν ώς σύστημα συντεταγ
μένων σύμφωνα μέ τόν γαλιλαιϊκό όρισμά της αρχής τής 
άδράνειας. Αυτός λ έ ε ι : ένα υλικό σημείο, δπου δέν έπιδρά 
καμμιά δύναμη, παριστάνεται σ’ ένα τετραοιάστατο σύστημα 
μέ μιά εύθεία γραμμή, δηλαδή κατά συνέπεια μέ τή συντο- 
μώτερη γραμμή ή, Ακριβέστερα, μέ μιά γραμμή άκροτάτου. 
'Η  έννοια αύτή προϋποθέτει τήν ίδέα μήκους ένός στοιχείου 
τής γραμμής, δηλαδή μιά μετρική.

Στή θεωρία τής είδικής σχετικότητας, αύτή ή μετρική, 
δπως τό έδειξε 6 M in k o w sk i ,  εΐτανε μιά σχεδόν εύ
κλείδια μετρική, μέ τήν έννοια πώς τό τετράγωνο τοϋ « μ ή 
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κους» d s  τοΰ γραμμικού στοιχείου εΐτανε μιά προσδιορι
σμένη συνάρτηση τετραγώνου τών διαφορικών τών συντε
ταγμένων.

Λοιπόν, άν εισαγάγουμε, μέ μιά δχι γραμμική μετατροπή, 
άλλες συντεταγμένες, d s 2 παραμένει μιά Ομοιογενής συνάρ
τηση τών διαφορικών τών συντεταγμένων, άλλά οΕ συντελε
στές αύτής τής λειτουργίας ( )  δέν είναι πιά σταθεροί* 
είναι συναρτήσεις τών συντεταγμένων. Στή μαθηματική γλώσσα 
θά ποΰμε: ό φυσικός χώρος (δ τετραδιάστατος) Ιχει μιά με
τρική τοΰ Ρημαν. ΟΕ γραμμές άκροτάτου αύτής τής μετρι
κής, πού συγγενεύουν μέ τό χρόνο, δίνουν τό νόμο τής κίνησης 
ένός ύλικοϋ σημείου πού δέν δφίσταται, έκτός άπ’ τις δυ
νάμεις δλςης, τήν επίδραση μιάς δύναμης.

ΟΕ συντελεστές σμν αύτής τής μετρικής διάγραψαν ταυ
τόχρονα, άναφορικά μέ τό έκλεγμένο σύστημα συντεταγμέ
νων, τό πεδίο έλξης. Έ τσ ι βρέθηκε Ινας φυσικός τύπος τής 
αρχής τοϋ ισοδύναμου, πού ή επέκτασή του στά όποιαδή- 
ποτε πεδία £λξης άποτελοϋσε μιά απόλυτα φυσική δπό- 
θεση.

Νά λοιπόν ποιά είταν ή λύση τοΰ παραπάνω διλήμματος: 
δέν είναι οί διαφορικές τών συντεταγμένων, είναι μονάχα ή 
μετρική τοϋ Ρήμαν, πού άναφέρεται σ’ αύτές καί μέ τήν 
οποία συνδέεται μιά φυσική σημασία. Μ’ αύτόν τόν τρόπο 
αποκτήσαμε μιά χρησιμοποιήσιμη άρχή γιά τή θεωρία τής 
γενικευμένης σχετικότητας. Είταν δμως άκόμα δυό προβλή
ματα πού έπρεπε νά λυθοΰν :

I . — "Οταν Ενας νόμος τοϋ πεδίου διατυπώνεται σύμφωνα 
μέ τή θεωρία τής είδικής σχετικότητας, πώς πρέπει νά τόν 
μεταφέρουμε στήν περίπτωση μιάς μετρικής τοΰ Ρήμαν ;

I I . — Πώς νά διατυπώσουμε τούς διαφορικούς νόμους πού 
προσδιορίζουν καί αύτή τή  μετρική ( δηλαδή τά £ μν) τοϋ 
Ρ ή μ α ν ;

Εργάστηκα πάνω σ’ αύτά τά ζητήματα άπό τά 1912 ώς 
τά 1914 μαζί μέ τό φίλο μου Γκρόσμανν. Βρήκαμε πώς οΕ 
μαθηματικές μέθοδοι γιά τήν έπίλυση τοϋ προβλήματος I
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ήσαν έντελώς έτοιμες στόν άπειροστό διαφορικό λογισμό τοΰ 
R ic c i  καί τοΰ L e v i — C iv i t a .

"Οσο γιά τό πρόβλημα I I ,  χρειαζόντανε έκοηλα αμετά
βλητοι διαφορικοί τύποι τής δεύτερης κατηγορίας τών £ μν. 
Άντιληφθήκαμε σέ λίγο πώς αύτοί είχαν ήδη καθοριστεί 
(τανυστής καμπύλωσης) άπό τόν Ρήμαν. Δυό χρόνια πριν άπ’ 
τή δημοσίευση τής θεωρίας τής γενικευμένης σχετικότητας 
είχαμε λάβει υπ’ όψη μας τίς ορθές έξισώσεις τής δλξης, 
αλλά οέν μπορούσαμε νά Αντιμετωπίσουμε τή χρησιμοποίησή 
τους άπό τήν άποψη τής φυσικής. Σέ τοΰτο τό θέμα, νόμιζα 
άκόμα πώς μποροΰσα νά δείξω, βασιζόμενος σέ γενικές από
ψεις, πώς ένας νόμος τής αμετάβλητης £λξης σχετικά μέ τίς 
τροποποιήσεις τών έλεύθερα έκλεγμένων συντεταγμένων, δέν 
θά μποροΰσε νά συνδυαστεί μέ τήν άρχή τής αιτιότητας. 
Αύτές είταν οί πλάνες τοΰ πνεύματός μου πού μοΰ στοίχι
σαν δυό χρόνια πολύ σκληρής έργασίας ώσπου τέλος, τό 
1915, άντιλήφθηκα αύτές τίς πλάνες καί Ανακάλυψα τή σύν
δεση μέ τά γεγονότα τής αστρονομικής έμπειρίας, άφοϋ, απο
σβολωμένος, ξαναγύρισα στήν καμπύλη τοΰ Ρήμαν.

Φωτιζόμενος άπό τίς ήδη σωρευμένες γνώσεις, δ σκοπός 
πού έπιτεύχθηκε παρουσιάζεται σχεδόν ώς προφανής καί 
κάθε νοήμων σπουδαστής τό κατανοεί δίχως πολύν κόπο. ΟΣ 
γεμάτες δμως προαισθήματα έρευνες αύτές, πού έπιτελούν- 
ταν μέσ’ στή σκιά, δλόκληρα χρόνια, μαζί μέ τή φλογερή 
έπιθυμία νά φτάσουμε στό σκοπό, μέ τίς μεταπτώσεις τής 
έμπιστοσύνης καί τής άποθάρρυνσης, πού κατέληξαν στήν αι
φνίδια έμφάνιση τής σαφήνειας, μόνον άπό κείνους πού τίς 
έπιτέλεσαν είναι δυνατό νά κατανοηθοΰν άληθινά.

'Η  αίτια τον σχηματισμόν τών μαιάνδρων 
στά ύγρά ρεύματα. — 'Ο  νόμος τον B e e r

Γνωρίζουμε γενικά πώς τά 6γρά ρεύματα £χουν τήν τάση 
νά καμπυλώνονται σέ όφιοειδεΤς γραμμές άντί νά άκολουθοΰν 
τή γραμμή τής μεγαλύτερης κλίσης τοΰ πεδίου. Έ ξ  άλλου,
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είναι γεγονός πολύ γνωστό άπά τους γεωγράφους πώς τά πο
τάμια του βορείου ημισφαιρίου συνήθως διαβρώνουν τήν δεξιά 
τους δχθη, ενώ συμβαίνει τό άντίθετο μέ τά νότιο ήμισφαί- 
ριο (νόμος τοΰ B eer). ‘ Γπάρχουν πολλές έρευνητικές έργα- 
σίες πού προσπάθησαν νά έξηγήσουν αύτά τά φαινόμενα καί 
δέν είμαι βέβαιος πώς δ,τι 0ά πω θά είναι κάτι καινούργιο 
γιά τούς ειδήμονες- δπωσδήποτε, ώρισμένα τμήματα των 
άπόψεων πού ακολουθούν είναι γνωστά. Πάντως, καθώς ως 
τά τώρα δέν βρήκα κανέναν πού νά εχει έξηγήσει πλήρως 
τίς σχέσεις αιτίας καί Αποτελέσματος στό ζήτημα αύτό, νο
μίζω πώς είναι καλό νά τίς παρουσιάσω σέ συντομία έδώ, 
τοποθετούμενος στήν καθαρή ποιοτική άποψη.

Πρώτα-πρώτα, είναι φανερό πώς ή διάβρωση θά πρέπει 
νάναι τόσο έντονώτερη δσο ή ταχύτητα τοΰ ρεύματος είναι 
μεγαλύτερη άναφορικά, άμεσα, μέ τήν έξεταζόμενη δχθη, 
δηλαδή ή πτώση τής ταχύτητας τοΰ ρεύματος ώς τό μηδέν 
είναι ταχύτερη στό σημείο τοΰ έξεταζόμενου Ογροΰ τοιχώμα
τος. Τοΰτο έφαρμόζεται σ’ δλες τίς περιπτώσεις, δπου ή διά
βρωση όφείλεται σ’ Ενα μηχανικό αίτιο ή σέ φυσικοχημικούς 
παράγοντες (διάλυση τών σωματίων τής περιοχής). Θά πρέ
πει λοιπόν νά έπιστήσουμε τήν προσοχή μας στις συνθήκες 
πού θά μποροΰν νά έπηρεάσουν τό ρυθμό τής απώλειας τής 
ταχύτητας κατά μήκος τοΰ τοιχώματος.

Στίς  δυό περιπτώσεις, ή έλλειψη συμμετρίας σχετικά μέ 
τήν πτώση τής ταχύτητας πού Εξετάζουμε βασίζεται έμ
μεσα στά σχηματισμό ένός περιστροφικού φαινομένου, 
δπου θά Ιπισύρουμε στήν άρχή τήν προσοχή μας. θ ά  αρ
χίσω μ ° Ινα μικρό πείραμα, πού ό καθένας μπορεΐ εύκολοι 
νά τό άναπαραγάγέι.

"Ας πάρουμε £να ρηχό φλυτζάνι γεμάτο τσάϊ μέ μερι
κά φύλλα τσαγιού στόν πυθμένα. Τά φύλλα αύτά στέκον
ται στόν πυθμένα γιατί είναι κάπως πυκνότερα άπό τό 
δγρό. Τώρα μ ’ Iνα κουτάλι άς δώσουμε στό υγρό μιά π ε
ριστροφική κίνηση ! θά δοΰμε αμέσως τά μικρά φύλλα τοΟ 
τσαγιού νά συγκεντρώνονται στό κέντρο τοΰ πυθμένα τοΟ
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φλυτζανιοϋ. Νά πώς εξηγείται αύτό I ή περιστροφή τοΰ 
Ογροΰ προκαλεΐ μιά κεντρόφυγο δύναμη πού Ιπενεργει 
■πάνω του. Ά ν  τά υγρό γύριζε ώς Ενα συμπαγές σώμα, 
αύτή ή δύναμη δέ θά προκαλοϋσε, άφ5 §αυτής, καμμιά μ ε
ταβολή στά υγρά ρεύμα. Ά λ λ ά  στή γειτνίαση του τοιχώ
ματος τοϋ φλυτζανιοϋ, τά όγρά συγκρατεΐται άπ3 τήν τρι
βή, έτσι πού στήν περιοχή αύτή περιστρέφεται μέ λιγώτε- 
ρο γωνιακή ταχύτητα άπά Εκείνην άπά τήν οποία κινητο
ποιείται σέ Αλλα σημεία, καί πού βρίσκονται περισσότερο 
στά Ισωτερικό. ’ Ιδιαίτερα ή γωνιακή ταχύτητα τής περι
στροφικής κίνησης καί κατά συνέπεια ή κεντρόφυγος δύ
ναμη στή γειτνίαση τοϋ πυθμένα είναι μικρότερη παρά 
στις πάνω περιοχές. Αύτά θά Ιχει ώς συνέπεια πώς θά 
δημιουργηθεΐ μιά περιστροφή τοϋ ύγροϋ τοϋ τύπου πού 
παριστάνει τά σχήμα 1 και ή περιστροφή αύτή θά μεγα
λώνει ώσπου, ύπά τήν Επίδραση τής τριβής, γίνεται στά
σιμη. Τά φύλλα τοϋ τσαγιού, παρασυρμένα άπ3 τήν κ ί 
νηση τής περιστροφής πράς τό κέντρο τοϋ πυθμένα τοϋ 
φλυτζανιοϋ, χρησιμεύουν γιά ν3 αποδείξουν αύτή τήν κ ί 
νηση.

Σχ^μα 1.

Τά ιδιο γίνεται καί μ ’ Ενα ρεΰμα ΰδατος πού παρουσιάζει 
μιά καμπύλωση (σχ. 2). Σ ’ δλα τά τμήματα τοϋ ρεύματος 
έκε ΐ δπου αύτά καμπυλώνεται, Αρχίζει νά έπενεργεΐ μιά κεν
τρόφυγος δύναμη πρός τήν κατεύθυνση τοΰ έξωτερικοϋ τής 
καμπύλωσης (άπά τό Α πρός τό Β). Έ  δύναμη δμως αύτή 
είναι μικρότερη στή γειτνίαση τοΰ πυθμένα, δπου ή ταχύ
τητα τοΰ νεροϋ μειώνεται από τήν τριβή, δπως παραπάνω- άπά 
τοϋτο προκύπτει ή δημιουργία περιστροφικής κίνησης δπως
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αύτή πού δείχνεται στό σχήμα. Έ κ ε ΐ  δμως δπου δέν υπάρ
χει καμμιά καμπύλωση τοΰ ρεύματος, σχηματίζεται έπίσης 
ύπό τήν Ιπίδραση τής περιστροφής τής γής μιά ανάλογη περι-

Α -  0

ν ·̂ Γ > /
Σχήμα 2.

'Οριζόντια τομή Κάθετη τομή

ατροφική κίνηση δπως στό σχήμα 2, άλλά άσΟενέστερης7έν
τασης. Ή  γήϊνη περιστροφή έξασκεΐ μιά δύναμη C o r i o l i s 1 
κατευθυνόμενη κάθετα στήν κατεύθυνση τοΰ ρεύματος, δπου 
ή δριζόντια συνιστώσα πού κατευθύνεται πρός τήν εύθεία 
είναι ΐση πρός 2 ν ω  s in  φ κατά μονάδα υγρής μάζας, 
δπου ν είναι ή ταχύτητα τοΰ ρεύματος, to ή ταχύτητα τής 
περιφοράς τής γής και φ τό γεωγραφικό πλάτος. Καθώς ή 
τριβή τοΰ πυθμένα μειώνει αύτή τή δύναμη τόσο δσο τον 
πλησιάζουμε περισσότερο, ή δύναμη αύτή προκαλεΐ έπίσης 
μιά περιστροφική κίνηση δπως εκείνη πού παριστάνει τό 
σχήμα 2.

'Ύστερα άπ’ αύτές τίς προκαταρκτικές απόψεις, άς ξανα- 
γυρίσουμε στό ζήτημα τής κατανομής τής ταχύτητας στό 
τμήμα τοΰ ρεύματος, δπου έπενεργεΐ ή διάβρωση. Γιά τοΰτο

1. Σ  η μ. τ μ ε τ φ. Corio lis  (Caspar tie), γάλλος μαθηματι
κός (1792— 1843) αυγγραφεύς αξιοσημείωτων Ιργων περί τής μηΧ*? 
νικής καί κυρίως τοδ δμωνύμου θεωρήματος; γιά τή σχετική κίνηση- 
πού καλείται δ ύ ν α μ η  τοδ Coriolis καί πού b τύπος τοϋ μεγέ
θους της είναι F e — 2 in w \ \  . Βλ. Γ . Ά Ο α ν α σ ι ά δ ο υ :  Ε π ί 
τ ο μ ο ς  φ υ σ ι κ ή  σελ. 43.
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μας χρειάζεται πρώτα-πρώτα νά κατανοήσουμε πώς ή κατα
νομή τής ταχύτητας κατορθώνει νά Εγκαθιδρυθεΐ καί νά δια
τηρηθεί σ’ Ενα σύστημα. Ά ν  τό ήρεμο νερό ένός ρεύματος 
ξαφνικά άρχιζε νά κινείται μέ τήν παρέμβαση μιάς Επιταχυν- 
τικής δυναμικής καί δμοιόμορφα κατανεμημένης δρμής, ή κα- 
νομή τής ταχύτητας στήν Εκταση τοΰ τμήματος θά άρχιζε 
ώς δμοιόμορφη. Μονάχα σιγά-σιγά 6πό τήν Επίδραση τής 
τριβής τοΰ τοιχώματος θά γεννιώτανε μιά καινούργια κατα
νομή, που θά αυξανότανε βαθμιαία άπό τά τοιχώματα ώς τό 
Εσωτερικό τοΰ τμήματος τοΰ ρεύματος. 'Η  διαταραχή τής 
στάσιμης κατανομής (γενικά, κατά μέσον δρο) τής ταχύτη
τας στό τμήμα μόνον αργά μπορεΐ νά έπανεγκατασταθεΐ. Νά 
πώς παρουσιάζει ή υδροδυναμική τό φαινόμενο τής Εγκατά
στασης αύτής τής στάσιμης κατανομής τής ταχύτητας.

Μέ τήν μεθοδική κατανομή τοΰ ρεύματος (δυναμικό ρεΰμα) 
δλα τά στροβιλιζόμενα νήματα υγροΰ συγκεντρώνονται κατά 
μήκος τοΰ τοιχώματος. Άποσπώνται καί μετατοπίζονται άργά 
πρός τό Εσωτερικό τοΰ τμήματος τοΰ σωλήνα Εκροής κατα- 
νεμόμενα σ'1 Ενα στρώμα αύξανόμενης πυκνότητας. Σέ τοΰτο 
δφείλεται πώς ή μείωση τής ταχύτητας κατά μήκος τοΰ τοι
χώματος μειώνεται άργά: Ύπό τήν Επίδραση τής Εσωτερικής 
"τριβής τοΰ 6γροΰ, τά στροβιλιζόμενα νήματα στό Εσωτερικό 
τ:οΰ σωλήνα Εκροής σβύνουν σιγά - σιγά καί αντικαθίστανται 
άπό άλλα πού ξανασχηματίζονται κατά μήκος τοΰ τοιχώμα
τος. Δημιουργεΐται λοιπόν Ετσι μιά σχεδόν στάσιμη κατα
νομή τής ταχύτητας. Έκεινο πού είναι ουσιώδες γιά μάς 
είναι πώς ή προσαρμογή τής κατάστασης κατανομής τής τα
χύτητας με τήν κατάσταση στατικής κατανομής είναι Ενα 
άργό φαινόμενο. Έδώ άκριβώς βρίσκεται τό γεγονός πώς άπό 
σχετικά Ελάχιστες αΕτίες, πού δροΰν δμως σταθερά, μποροΰν 
νά Επηρεασθεΐ σέ μιά σημαντική ήδη αναλογία ή κατανομή 
τής ταχύτητας στήν Εκταση τοΰ έκάστοτε Εξεταζόμενου τμ ή 
ματος.

Ά ς  Εξετάσουμε τώρα τί είδος έπίδραση έξασκεΐ ή περιστρο
φική κίνηση πού παριστάνεται άπό τό σχήμα 2, ήπροκαλού-
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μενη άπό τήν καμπύλωση τοΰ ρεύματος ϋδατος ή άπό τήν 
δύναμη C o r io l i s ,  πρέπει νά έξασκήσει στήν κατανομή τής 
ταχύτητας τοΰ ύγροΰ τμήματος. Τά υγρά μόρια πού κινούν
ται. ταχύτερα θά απομακρυνθούν περισσότερο άπό τά τοιχώ
ματα καί κατά συνέπεια θά βρεθοΰν στό υπέρτερο τμήμα 
πάνω άπ’ τό κέντρο τοΰ πυθμένα’ τά ύγρά αύτά τμήματα τα 
πιό ταχύτερα ώθοΰνται απ’ τήν περιστροφική κίνηση πρός τό 
δεξιό τοίχωμα, ενα) άντίθετα τό αριστερό τοίχωμα δέχεται τό 
νερό πού ερχεται άπ’ τήν περιοχή τοΰ πυθμένα καί κινείται 
μέ μιά ταχύτητα σχετικά άσθενή. Γιά τοΰτο ή διάβρωση πρέ
πει νά είναι μεγαλύτερη στή δεξιά πλευρά (περίπτωση το& 
σχήματος 2) παρά στήν άριστερή. IIρέπει νά άντιληφθοΰμε 
καλά πώς ή εξήγηση αύτή βασίζεται ούσιαστικά σέ τοΰτο 1 
ή άργή περιστροφική κίνηση τοΰ νερού έξασκει σημαντική 
έπίδραση στήν κατανομή τής ταχύτητας, γιατί τό φαινόμενο 
τής αποκατάστασης τής ισορροπίας πού άντιτίθεται σ5 αύτήν 
τή  συνέπεια τής περιστροφικής κίνησης είναι βραδύ φαινό
μενο όφειλόμενο στήν έσωτερική τριβή.

Μέ τόν τρόπο αύτόν καθορίσαμε τήν αΕτία τοΰ σχηματι
σμού τών μαιάνδρων. Υπάρχουν δ'μως καί βρισμένες ιδιομορ
φίες πού έξηγοΰνται εύκολα. 'Η  διάβρωση πρέπει νά είναι 
σχετικά μεγάλη οχι μόνο στό δεξιό τοίχο)μα, άλλά έπίσης 
καί στό δεξιό τμήμα τοΰ πυθμένα, £τσι πού υπάρχει ή τάση 
νά δημιουργηθεΐ ή μορφή πού δείχνεται στό σχήμα 3.

Έ ξ  άλλου τό νερό τής έπιφανείας δίνεται άπό τό άριστερό 
τοίχωμα καί κατά συνέπεια κινείται λιγότερο γρήγορα (προ
παντός άπό τήν άριστερή πλευρά) άπό τό νερό τών κατώτε
ρων στρωμάτων* τό φαινόμενο αύτό παρατηρήθηκε πραγ-

Σχ^μα 3,
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Ά κόμα  πρέπει viz Ιχουμε δπ’ δψει μας πώς ή περιστροφική 
κίνηση εχει καί αδράνεια- κατά συνέπεια ή περιστροφή θά 
φτάσει στό μάςιμουμ πίσω άπό τό σημείο τής μεγαλύτερης 
καμπύλωσης καί φυσικά έπίσης άπό τήν έλλειψη συμμετρίας 
τής διάβρωσης. Πρέπει λοιπόν νά παραχθεί στήν πορεία τοΰ 
σχηματισμού τής διάβρωσης μιά προώθηση τών κυμάτων τών 
μαιάνδρων πρός τήν κατεύθυνση τοΰ ρεύματος. Τέλος ή περι
στροφική κίνηση θά εξουδετερωθεί μέ τήν τριβή τόσο άργό- 
τερα δσο μεγαλύτερο θά είναι τό 6γρό τμήμα καί, κατά συ
νέπεια, τό κϋμα τών μαιάνδρων θά μεγαλώσει πρός τό τμήμα 
αύτό.

Το πλοίο τοϋ F le ttn er

Ή  ιστορία τών επιστημονικών καί τεχνικών άνακαλύ- 
ψεοίν μάς διδάσκει πώς ή άνθρωπότητα είναι φτωχή σέ πρω
τότυπες έδεες καί σέ δημιουργική φαντασία. Ά κόμα καί όταν 
οί εξωτερικές επιστημονικές φιλοδοξίες πού εύνοοΰν τή γέν
νηση μιάς Εδέας ύφίστανται άπό καιρό, χρειάζεται τίς περισσό
τερες φορές μιά έξωτερική αίτια γιά νά πραγματοποιηθεί* ό 
άνθρωπος όφείλει, καθώς λέμε, νά σκοντάψει πάνω στό πράγμα 
πριν νά τοΰ έρθει ή σκέψη. Τό πλοίο τοΰ F l e t t n e r  πού 
τώρα καταπλήσσει όλόκληρο τόν κόσμο, είναι Ινα ωραίο πα
ράδειγμα γ ι’ αύτή τήν κοινότοπη καί Ιλάχιστα κολακευτική 
γιά τό ανθρώπινο γένος άλήθεια. Τό γεγονός παρουσιάζει αύ
τή  τήν ειδική ιδιομορφία πώς ή λειτουργία τών ro to r s  τοΰ 
F le t t n e r  παραμένει τίς περισσότερες φορές ώς μυστήριο γιά 
τούς άκατατόπιστους, άν καί συνεπάγεται δράσεις καθαρά μ η 
χανικές πού κάθε άνθρωπος πιστεύει πώς κατέχει ένστικτωδώς*

CH έπιστημονική βάση τής έφεύρεσης τοΰ F le t tn e r  άριθ- 
μ ε ί  περίπου διακόσια χρόνια. 'Υπάρχει άπά τήν έποχή πού 
ό E u le r  καί δ B e r n o u i l l i  καθόρισαν τούς νόμους τών κινή
σεων τών δγρών δίχως τριβή. Αντίθετα ή πρακτική δυνατό
τητα τής πραγματοποίησής της ύπάρχει άπά λίγα χρόνια, 
άπά τά τότε πού διαθέτουμε μικρούς χρησιμοποιήσιμους κι
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νητήρες- μά καί δταν τούς είχαμε, ή έφεύρεση δέν ήρθε μόνη 
τ η ς : ή συμπτωματική έμπειρία χρειάστηκε νά παρέμβ3ΐ πολ
λές φορές.

Τό πλοίο τοΰ F le t tn e r  είναι άπό τή λειτουργία του κον
τινός συγγενής τοΰ ιστιοφόρου πλοίου’ γιατί καθώς καί σ’ 
αύτό τό τελευταίο, ό άνεμος έπενεργεΐ στούς κάθετους κυλίν
δρους ώς κινητήρια δύναμη· άλλά άντί νά έπενεργεΐ στά Ιστία, 
έπενεργεΐ σέ κάθετους κυλίνδρους πού κινούνται μέ μικρούς 
κινητήρες. ΟΕ κινητήρες αύτοί προορίζονται νά ύπερνικήσουν 
τή  μικρή τριβή πού ο! κύλινδροι συναντούν στόν περιβάλλοντα 
αέρα καί στά έρείσματά τους. Καθώς τό είπαμε ήδη, δ άνε
μος είναι ή μόνη κινητήρια δύναμη τοΰ πλοίου. ΟΣ περιστρο
φικοί κύλινδροι Ιχουν τή μορφή φουγάρων βαποριων, είναι 
δμως ψηλότεροι καί παχύτεροι. Ή  έγκάρσια τομή πού δίνουν 
στόν αέρα είναι δέκα φορές μικρότερη άπό τήν άντίστοιχη 
τοΰ ιστιοφόρου πλοίου τής ίδιας δύναμης.

«Μά πως, λέει άπεγνωσμένα ό άκατατόπιστος, αύτοί οΣ πε
ριστροφικοί κύλινδροι μποροΰν νά δώσουν κινητήρια δύναμη;» 
Θά προσπαθήσω ν’ άπαντήσω σ’ αύτά τό έρώτημα, καί μά
λιστα μιά πού μπορώ νά τό κάμω δίχως νά χρησιμοποιήσω 
μαθηματικές γνώσεις.

Ή  άξιοσημείωτη ακόλουθη πρόταση είναι αληθινή γιά δλες 
τίς κινήσεις τών ρευστών (ύγρών καί αεριωδών), δπου ή έπί
δραση τής τριβής μπορεΐ νά είναι άμελητέα: άν, σέ διάφορα 
σημεία ένός Ινιαίου ρεύματος, τά ρευστά κινητοποιείται άπό 
διαφορετικές ταχύτητες, στά σημεία τής μεγαλύτερης ταχύ
τητας κυριαρχεί ή μικρότερη πίεση καί αντίστροφα. 'Ο στοι
χειώδης νόμος τής κίνησης μάς έπιτρέπει νά τό κατανοήσουμε 
εύκολα. ’Ά ν, π. χ ., £να ρευστό σέ κίνηση παρουσιάζει μιά 
ταχύτητα κατευθυνόμενη πρός τά δεξιά, τά ατομικά μό
ρια τών ρευστών πρέπει, στή διαδρομή τους άπά τά άριστερά 
στά δεξιά, νά ύποστοΰν μιά έπιτάχυνση. Γιά νά πραγματο
ποιηθεί αύτή ή έπιτάχυνση χρειάζεται νά έπενεργήσει μιά δύ - 
ναμη πρός τά μόρια πρός τά δεξιά: αύτά άπαιτεΐ ή πίεση πού 
έπενεργεΐ στό άριστερά ό άέρας· νά είναι μεγαλύτερη άπό έκεί-
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νην πού έπενεργεΐ στό δεξιό. Ά π ό  τοϋτο προκύπτει πώς 
πίεση, στό ρευστό, είναι μεγαλύτερη στά άριστερά άπό τά δε
ξιά, ένώ άντίστροφα ή ταχύτητα είναι μ3γαλύτερη δεξιά παρά 
άριστερά.

Αύτό τό θεώρημα τής έξάρτησης (Αντίστροφης) πού συνδέει 
τήν πίεση μέ τήν ταχύτητα έπιτρέπει Ικδηλα νά Εκτιμήσουμε 
τίς παραγόμενες πιέσεις άπό τήν κίνηση ένός ύγροϋ (ή ένός· 
αερίου), φτάνει νά γνωρίζουμε τήν κατατομή τής ταχύτητας 
στό ρευστό, θέλω πρώτα-πρώτα νά δείξω μ ’ 2να απλό παρά
δειγμα, ένός έξατμιστήρα αρώματος, πώς πρέπει νά εφαρμό
σουμε τό θεώρημα.

Μόρια τοϋ δγροδ

'Αριστερά
πίεση

Δεξιά
πίεση

Επιτάχυνση

Ά π ό  Ιναν σωλήνα κάπως πλατύ στό άνοιγμά του Α, διώ
χνουμε τόν άέρα μέ μεγάλη ταχύτητα μέ μιά καουτσουκένια 
σφαίρα πού πιέζουμε. Αύτός ό αέρας ακολουθεί τήν πορεία 
του μέ τή μορφή ένός πίδακος πού πλατύνεται σταθερά πρός 
ολες τίς κατευθύνσεις, ετσι πού ή ταχύτητά του μειώνεται 
προοδευτικά ώς τό μηδέν. Σύμφωνα μέ τό θεώρημά μας, 
είναι φανερό πώς στό Α, λόγφ τής μεγάλης ταχύτητας, κυ
ριαρχεί μιά άσθενέστερη πίεση άπό εκείνην πού ύφίσταται σ’ 
ένα απομακρυσμένο σημείο τοΰ ανοίγματος τοΰ σωλήνα- άνα
φορικά μέ τόν μακρυνόν έν ακινησία άέρα, υπάρχει στό Α 
μιά υποπίεση. Ά ν  §νας σωλήνας R , ανοιχτός στά δυό άκρα, 
εισχωρεί μέ τό άνω άκρο του στή ζώνη τής μεγαλύτερης- 
ταχύτητας καί μέ τό κάτω άκρο του σ’ ίνα δοχείο γεμάτο 
μέ υγρό, ή υποπίεση πού κυριάρχεΐ στό Α άνεβαίνει πρός τά. 
πάνω τοΰ ύγροΰ τοΰ δοχείου, πού στήν Ιξοδό του Α κατα-
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νέμεχαι, σέ λεπτά σταγονίδια καί παρασύρεχαι άπό τό ρεΰμα 
άέρος.

"Υστερα άπ5 αύχή τήν κατανομή, άς έξεχάσουμε χώρα χήν 
κίνηση χοΰ άέρα καχά μήκος ένός κυλίνδρου χοΰ F le t tn e r .  
Έσχω Ζ αύχός 6 κύλινδρος πού χόν βλέπουμε έκ χών άνω. 
Ά ς  ύποθέσουμε σχήν άρχή πώς δέν περιστρέφεται καί ό 
άνεμος πνέει πρός τήν καχεύθυνση χοΰ χόξου* ό άνεμος πρέπει 
νά κάμει μιά δρισμένη παρέκκλιση γύρω άπό τόν κύλινδρο Ζ 
καί περνάει σχό Α καί στά Β  μέ χήν "δια ταχύτητα λοιπόν κυ
ριαρχεί ή ίδια πίεση στό Α καί στό Β  καί ό άνεμος οέν έξασκεΐ 
καμμιά ένέργειά δύναμης στόν κίλινδρο. Μόλις δμως ό κύ
λινδρος άρχίζει νά περιστρέφεται πρός τήν κατεύθυνση τοΰ 
τόξου : έχει ώς άποχέλεσμα πώς τά ρεΰμα τοΰ άνέμου πού

περνάει κατά μήκος τοΰ κυλίνδρου καχανέμεχαι διαφορετικά 
στις δυό πλευρές* στό Β  ή κίνηση τοΰ άνέμου Υποστηρίζεται 
άπό τήν περιστροφική κίνηση τοΰ κυλίνδρου, στό Α τροχο- 
πεδοΰται. 'Υπό τήν έπίδραση τής περιστροφής τοΰ κυλίνδρου, 
σχηματίζεται μιά κίνηση πού κατέχει στό Β  μιά μεγαλύτερη
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κίνηση παρά στό Α* κατά συνέπεια ή πίεση στό Α είναι με
γαλύτερη παρά στό Β  καί ό κίλυνδρος ύφίσταται τή δράση 
μι&ς δύναμης πού τό ώθεΐ άπό τά άριστερά πρός τά δεξιά. 
Χρησιμοποιούμε αύτή τή δύναμη γιά νά κάμουμε τό πλοίο 
νά προχωρήσει.

Θά μπορούσαμε νά φανταστούμε πώς £να έφευρετικά μυαλό 
θά μπορούσε μόνο του, δηλαδή δίχως έξωτερική παρόρμηση, 
νά φτάσει σ’ αύτή τήν Εδέα. Στήν πραγματικότητα τό πράγμα 
έξελίχθηκε μέ τόν ακόλουθο τρόπο. Στή βολή τοΰ κανονιοΰ 
παρετήρησαν πώς, άκόμα κ ι’ άν λείπει Ενας πλευρικός άνε
μος, τό βλήμα ύφίσταται, άναφορικά μέ τό κατακόρυφο έπί
πεδο πού περνάει άπό τήν κατεύθυνση τοΰ άξονα τής όβίδας, 
πλευρικές αποκλίσεις, αξιοσημείωτες καί άκανόνιστες. Τό πε
ρίεργο αύτά φαινόμενο θά επρεπε αναγκαία, γιά λόγους συμ
μετρίας, νά αποδοθεί στήν περιστροφή τοΰ βλήματος, μιά 
πού δύσκολα Οά μπορούσαμε νά φανταστούμε κάποιον άλλον 
λόγο γιά τήν πλευρική άσυμμετρία τής αντίστασης τοΰ άέρα. 
’Α π’ αύτό τό φαινόμενο, πού σκότισε τά κεφάλια τών τε
χνικών, ό καθηγητής τής φυσικής M a g n u s ,  τοΰ Βερολίνου, 
βρήκε τήν όρθή έξήγησή του στά μέσα τοΰ περασμένου αι
ώνα. ΕΓναι τό ίδιο πού είπαμε γιά τή δύναμη πού έπενεργεΐ 
σχάν κύλινδρο τοΰ F le t t n e r  πού τοποθετείται σχόν άνεμο : 
μονάχα στή θέση τοΰ κυλίνδρου Ζ ύπάρχει μιά όβίδα πού 
περιστρέφεται γύρω άπό Εναν κάθετον άξονα καί στή θέση 
τοΰ άνεμου υπάρχει ή περιστροφική κίνηση τοΰ άέρα γύρω 
άπό τά βλήμα πού άκολουθεΐ τήν τροχιά του. eO M a g n u s  
έπαλήθευσε τήν έξήγησή του μέ δοκιμές σ’ Εναν περιστρεφό
μενο κύλινδρο, πού δέν διαφέρει ούσιαστικά άπό Εναν κύλιν
δρο τοΰ F le t tn e r .  Κάπως άργότερα ό μεγάλος άγγλος φυ
σικός, λόρδος R a y le ig h ,  άνακάλυψε, άνεξάρχητα άπ’ τάν 
προηγούμενο, τά ίδιο φαινόμενο σχίς σφαίρες τοΰ τέννις καί 
τό έξήγησε δμοια δρθά. Στά τελευταία χρόνια, ό πολύ γνω
στός καθηγητής P la n d t l  έκαμε άκριβεΐς μελέτες, πειραμα
τικές καί θεωρητικές, γιά τήν κίνηση τοΰ ρευσχοΰ κατά μή
κος τών κυλίνδρων τοΰ M ag n u s  καί φαντάσθηκε καί έκτέ-
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λεσε σχεδόν δ,τι είχε πραγματοποιήσει δ F le t tn e r .  Ό  τε
λευταίος είδε τίς Ιρευνες τοϋ P r a t d t l  καί σκέφτηκε, τότε 
μονάχα, 7ΐώς θά μπορούσε νά χρησιμοποιήσει αύτό τό μέσο 
γιά ν’ αντικαταστήσει τό Ιστίο. ΙΧοιόςξαίρει δίχως τοΰτο Ενας 
άλλος τί θά σκεφτότανε ;

Τ Ε Λ Ο Σ
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