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Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ TOT ΠΟΙΟΤΙΚΟΤ 

ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΤΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τ Ο ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ την τιμή να πραγματευθώ συντόμως σήμερα εμ

πρός στο επίλεκτο ακροατήριο μας είναι Ή στάθμιση τον ποιοτικού 

καί ή (ή ανάγκη του νου για τήν) τιεριοδίκενση στην ιστορία* Νομίζω σκό

πιμο να αναπτύξω, προσθέτω καί πάλι. σύντομα, τον τίτλο αυτόν: «'Αρχή 

σοφίας ή τών ονομάτων επίσκεψις», είπε δ Επίκτητος. 

Ή εποχή μας, στον χώρο της ιστοριογραφίας, ή. καλύτερα να πούμε, 

της ίστοριονομίας, έθεσε, καί έπροσπάθησε νά επιλύσει ενα πρόβλημα: πώς 

να επιβληθεί στην μελέτη της ιστορίας, ως κέντρο αναφοράς, ή ποσοτική 

ανάλυση, ή στάθμιση, το αντικειμενικό, δηλαδή, τεκμήριο, σε έναν χώρο, 

ό όποιος πάντοτε υπάρχει κίνδυνος να υποστεί διάβροοση, άπο στοιχεία 

αστάθμητα, του υποκειμενικού κόσμου. 

'Αλλά, στο μεταξύ, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να διακόψω τήν λο

γική ροή της ομιλίας μου, για να κάνω δύο παρεκβάσεις' δεν θα τριτώσω). 

Καθένας από εμάς έχει τις συγγραφικές του αδυναμίες. Πρέπει να άναγνοο-

ρίσο^ δτι μία άπο τις αδυναμίες μου είναι ή χρήση τών παρεκβάσεων. Πάν

τως, ας επικαλεσθώ έδώ τήν γνώμη ενός 'ιστοριογράφου, του 'Ανδρέα Μου

στοξύδη, τον όποιο δεν τιμώ ιδιαιτέρως, άλλα πού είχε και πείρα ζωής καί 

μακρά απασχόληση γύρω στα θέματα μας. Ό κερκυραίος λόγιος, το 1856, 

πλάθοντας μία καινούρια λέξη. έναν νεολογισμό, γράφει οτι δεν πρέπει να 

απαιτούμε πάντοτε άπο τους συγγράφεις το άπαρεκβατον καί, αληθινά, 

πιστεύοχ μέ τον παλαιό διδάσκαλο δλων μας, τον Διονύσιο Diderot, οτι 

ή παρέκβαση συχνά είναι κάτι σαν το υστερόγραφο στις επιστολές: το 

καίριο σημείο τών γραπτών ή προφορικών διαβιβάσεο^ν του στοχασμού 

μας. *Ας είναι* νεολογισμό, άφοΰ ε'ίμαστε σ' αύτο το θέμα, νεολογισμό 

απαντούμε στον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, ό όποιος, πολύ ωραία, το 1852, 

προκειμένου να εκφράσει μονολεκτικά τήν έννοια της φιλοσοφίας της ιστο

ρίας, εισάγει, επί το ελληνικώτερον, όπως έχαρακτήρισε τήν πρόταση, 

* Σημ. τον έκό.: Το κείμενο τοΰ λόγου πού εκφώνησε ό Κ. Θ. Δημαράς όταν, 

στις 19 'Οκτωβρίου 1987, άνακηρύ/θηκε επίτιμος διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου 

'Αθηνών. 
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τον δρο ίστοριονομία' ορο λαμπρό, σύμφωνο με τους γλωσσικούς μας κανό

νες, και μάλιστα, μέ τον πρώτιστο γλωσσικό μας κανόνα, την αναλογία. 

Αυτόν έπρόβαλα, υπαινικτικά, άλλα και θεληματικά, από την αρχή του 

λόγου μας. 

Έτελειώσαμε έδώ την διπλή παρέκβαση μας. Έλέγαμε, λοιπόν, για τήν 

ανάγκη τήν οποία ένιωσε ή νέα ιστοριογραφία, να υποκατασταθεί ή, πάν

τοτε αυθαίρετη, ποιοτική κρίση, μέ τήν, αντικειμενική, ποσοτική μέτρηση. 

Νομίζω ότι ή ροπή αυτή, ερχόμενη, μάλιστα, αμέσως άφοΰ έφανερώθηκαν 

οί υπερβολές και τα ξεχειλίσματα της ρομαντικής ιστοριογραφίας, είναι 

φρόνιμη καί δικαιολογημένη. Ωστόσο, ενώ, όπως θα εκθέσω συνεχίζον

τας, συμφωνώ μέ τήν αρχή, δεν συμφωνώ μέ τήν καθιερωμένη εφαρμογή 

της. Σαν συνέπεια μιας άδηλης σχετικής συμφωνίας, αντί να γίνει προσπά

θεια τέτοια ώστε να κατασταθεί δυνατόν να γενικευθεί ή ποσοτική θεώ

ρηση (καί λέω, μονολεκτικά, στάθμιση) σε δλα τα αντικείμενα της ιστο

ρίας, αντιθέτως, απλώς έπεριορίσθηκαν τα αντικείμενα της. Παρέμειναν, 

λοιπόν έ'τσι, στους χώρους ενός ζωηροΰ τομέα της ιστοριογραφίας, ως μόνα 

υλικά μελέτης, εκείνα τα στοιχεία πού είναι δεκτικά τών παραδοσιακών 

ποσοτικών μετρήσεων. 'Αποκλείονται, δηλαδή, για τους οπαδούς αυτών 

τών ακραίων τάσεων όλοι, σχεδόν, οί τομείς δσοι αναφέρονται στην παι

δεία. "Οταν δμως αναλογισθούμε πόσο σημαντικές εκδηλώσεις τοΰ άνθρω

που, συχνά δεσμευτικές της ιστορίας για αιώνες, εξορίζονται άπο αυτήν μέ 

μια τέτοια μεθόδευση, καταλαβαίνουμε δτι είναι απαραίτητο να επιδιω

χθεί κάποια θεραπεία τού πράγματος. Ή αρχή τοΰ τίτλου μας, ή στάθμιση 

τον ποιοτικού, αναγγέλλει τούτο: δτι ή μελέτη μας έρχεται να προσφέρει, 

ϊσως, λύση στην εμπλοκή αυτήν. 

Το δεύτερο σκέλος τοΰ τίτλου μας είναι ή περιοδίκευση. Ώ ς προς 

τούτο δέν νομίζω δτι χρειάζεται να μακρηγορήσουμε: μέσα στο νόημα της 

ιστορίας, αυτόματα, ό ιστοριογράφος εισάγει τήν έννοια της περιόδου, της 

τομής, σε βιβλία, τμήματα, κεφάλαια. Έκεΐ, ας πούμε άπο τον καιρό τοΰ 

Θουκυδίδη, άλλα και ενωρίτερα, πλάθει, ή δανείζεται τα σχήματα του: 

μικρές διαιρέσεις, δπο^ς είναι κατά τίς ώρες τοΰ έτους, ή πιο μεγάλες, 

εξαρτημένες άπο κάποια μέτρηση τών εκατονταετηρίδων, ή, μέ ακόμη 

μεγαλύτερες ενότητες, σε αιώνες (δπως τις είπαν κι αυτές, πολύ μακρύτε

ρες άπο τις εκατονταετίες): ό χαλκός αιώνας, άργυρος αιώνας, χρυσός αιώ

νας κτλ. Δηλαδή, σε αυτές τίς περιπτώσεις, ή σε οποιεσδήποτε άλλες ανά

λογες, στάθμιση δέν υπάρχει' κάθε φορά ή περιοδίκευση ξεκινάει άπο μία 

καλή θέληση τοΰ ιστοριογράφου, να συμμορφώσει το έργο του σε κάποιες 
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ενότητες, συχνότερα, άλλα οχι πάντα, υποταγμένες σε ημερολογιακές θεω

ρήσεις, ή και σε άλλες πού φθάνουν ως την απόλυτη αυθαιρεσία. Ή αιτία 

του φαινομένου είναι οτι, κατά κανόνα, οι διαιρέσεις αυτές, οποίες κι αν 

είναι, συνδέονται λίγο ή πολύ με την ποιοτική θείόρηση της ιστορίας. Το 

σκέλος, λοιπόν, αυτό, το δεύτερο, του τίτλου μας, το αναφερόμενο στην 

περιοδίκευση της 'ιστορίας, σκοπό έχει, επίσης, να προτείνει τομές του 

ιστορικού χρόνου βασισμένες σέ αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή, και πάλι, 

σέ μία στάθμιση. 

"Ετσι, νομίζω, μέ τις εξηγήσεις όσες έ'δωσα, δικαιολογείται ό διπλός 

χαρακτήρας του τίτλου. Ωστόσο, ο τίτλος αυτός, τελικά, ξαναγίνεται 

ενιαίος, άφοΰ ή στάθμιση του ποιοτικού και ή περιοδίκευση της ιστορίας 

παρουσιάζεται νά έ'χουν έ'ναν κοινό παρονομαστή, ή, αν θέλετε, να επιλύον

ται μέ μία και μόνο —τήν ίδια, αντικειμενική— μεθόδευση, μία μέτρηση. 

Έτελείοοσα εδώ τήν ανάλυση τού τίτλου μας. 

Πραγματικά, άπο πολλά χρόνια (άπο τον καιρό, τέλος πάντο^ν, οπού, μέ 

κάποιον τρόπο, αποδεσμεύθηκα άπο τίς θεωρίες ένίων διδασκάλων μου), 

μέ απασχόλησαν αρκετά ζητήματα αναφερόμενα στην θεωρία τών ιστο

ριογραφικών μελετών. "Οπως συμβαίνει συχνά σέ τέτοιες περιπτώσεις, 

άλλοτε, μέ τήν πρόοδο της έρευνας, διαπιστώνει κάνεις οτι τού παραδό

θηκαν δύο διαφορετικά προβλήματα σαν νά ήταν ένα και μόνο, ή αντίθετα 

οτι τού παραδόθηκαν ως δύο προβλήματα χωριστά, απλώς δύο απόψεις, 

δύο πτυχές, δύο πλευρές, ένας και μόνου προβλήματος, οι όποιες, μέ άλ

λους λόγους, επιλύονται μέ τήν ϊδια συλλογιστική. Ή παρατήρηση μου 

αναφέρεται στην σύζευξη τών δύο σκελών για τήν οποία σας έμίλησα: 

έχουμε νά κάνουμε, αφενός μέ τήν ανάγκη νά σταθμίζουμε δ,τι εισάγουμε 

στην επιστήμη μας, ώστε ό λόγος μας νά γίνεται μεταβιβαστός, και αφε

τέρου νά κατατέμνουμε τήν ενότητα της ιστορίας, για νά μπορέσουμε νά 

καταστήσουμε μεταβιβαστές τις διαδοχικές εικόνες πού απαρτίζουν τε

λικά τήν 'ιστορική ροή. Δηλαδή, καΐ στις δύο περιπτώσεις, έχουμε να 

εφαρμόσουμε μετρήσεις σέ παραστάσεις πού φαίνεται νά ανήκουν στους 

κόσμους τού αστάθμητου, συνεπώς τού αμεταβίβαστου. 

Ή έννοια της περιόδου στην 'ιστορία είναι, βεβαίως, αίτημα, απαίτη

ση, του νου: ό άνθρωπος δέν μπορεί νά συλλάβει τήν ρευστότητα τών φαι

νομένων, καθο ρευστότητα, δπως δέν μπορεί νά συλλάβει το γίγνεσθαι 

καθο γίγνεσθαι. Ό νους μας, δηλαδή, όπως και το μάτι μας, πιάνει μόνο 

το στατικό. "Ετσι, για τήν δρασή μας εφευρέθηκαν μηχανεύματα πού επι

τρέπουν, μέ τήν γοργή παρουσίαση μιας σειράς άπο εικόνες, νά φθάνουμε 
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στην παράσταση των κινήσεων. Φυσικά, πρόκειται, μιλούμε έδώ, για τον 

κινηματογράφο, καί, πριν άπο αυτόν ακόμη, για τις lanternes magiques, 

τα παιγνίδια, οπού ή γοργή εναλλαγή δύο εικόνων μας έ'δινε μια τρίτη, 

στην οποία συνδυάζονταν οι δύο πρώτες. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, 

ή βάση είναι να φέρνουμε διαδοχικά στο οπτικό πεδίο εικόνες μέ ταχύ

τητα τέτοια ώστε πριν να σβήσει ή μία αίσθηση, να έρχεται και να πέφτει 

επάνω της μία άλλη, δημιουργώντας έτσι συνέχεια άπο πολλές διαδοχικές 

ασυνέχειες. 

"Ο,τι συμβαίνει μέ τήν όραση, συμβαίνει καί μέ τήν νόηση. Ή ιστορία 

δέν είναι ισόπεδη, ευθύγραμμη: οπού, κατά τήν διαδοχή του χρόνου, δέν 

υπάρχουν αιχμές, οπού, δηλαδή, δέν παρουσιάζεται κίνηση, μεταβολή, 

εκεί δέν έχουμε καί ιστορία. Ωραία, καί διακριτικά, όπως επεκράτησε να 

λέμε. για τον παρακμασμένο, ακίνητο, ελληνισμό, οι "Ελληνες ήσνχίαν 

ηγον. Δηλαδή, ήσνχίαν άγω. ησυχάζω, δέν κινούμαι, δέν έχω, δέν κάνω, 

'ιστορία. Ήσνχίαν αγειν ή ευχή στην Αίολία ή καί στην κυρίως Ελλάδα, 

ή αυστηρή σύσταση της εξουσίας προς τους φιλοτάραχους. 

Πρέπει, λοιπόν, μέσα άπο τήν κίνηση, ο ιστοριογράφος να ανακαλύ

ψει τήν ύπαρξη εικόνων, ας πούμε, στατικών παραστάσεων, έτσι ώστε, ή 

φαινομενικά αυθαίρετη περιοδίκευση. τήν οποία είναι υποχρεωμένος να 

προσφέρει σέ όσους τον μελετούν, να ανταποκρίνεται, σέ κάθε περιοδική 

τομή, μέ κάποια πραγματικότητα. "Ομως ή κίνηση για τήν οποία μιλή

σαμε, ή μεταβλητότητα, δέν παρουσιάζεται ίσα κατανεμημένη μέσα στην 

ιστορία. Ξέρουμε οτι σέ κάποιες εποχές τα διαδοχικά φαινόμενα έρχονται 

μέ γρήγορο ρυθμό, καί σέ άλλες, επιβραδύνεται τόσο ό ρυθμός, ώστε στο 

τέλος να μπορούμε σωστά να μιλήσουμε για τήν ήσνχία τών αρχαίων 

ιστοριογράφων. Για να παραστήσουμε αυτές τις άνισες διαδοχές, πολλές 

εικόνες μπορούν να μας χρησιμεύσουν. "Εχω, κατά καιρούς, προτείνει διά

φορα σχετικά σύμβολα. "Ισως αυτό να εννοούσε ό Σωκράτης δταν έδίδα-

σκε οτι «ού μόνον περί τών αυτών, άλλα καί τα αυτά λεκτέον». Τα αντά, 

οχι μέ τον ίδιο τρόπο- θα ανανεώνουμε κατά καιρούς ή θα εναλλάσσουμε 

τα σύμβολα έ'τσι ώστε να προκαλούμε ξανά καί ξανά τήν φαντασία τοΰ 

αναγνώστη μας, τοΰ ακροατή μας: αν το ένα σύμβολο δέν τον αγγίζει, ίσως 

τον αγγίζει το άλλο. Σέ τούτο, άλλωστε, ή εμπειρία μας προσθέτει καί μία 

άλλη σκοπιμότητα, πού μας τήν δίνει ή ψυχολογία τοΰ αναγνώστη (αν 

θέλετε, μπορούμε να λέμε πάντοτε καί τοΰ ακροατή): ή προσοχή μας, καί 

αυτή όπως ή ιστορία, δέν είναι ισόπεδη καί ευθύγραμμη" άλλοτε εντείνεται, 

άλλοτε πέφτει, ώσπου φθάνει κάποτε, άλλοίμονό μας, στην, γνωστή μας 

πλέον, ήσνχία. Ά π ο το σύνολον τών αναγνωσμάτων μας δ,τι διατηρούμε 
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είναι ένα ελάχιστο ποσοστό- το υπόλοιπο πέφτει στο άσύνειδό μας, και, σε 

κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζεται πάρο^ρα, ή άλλοτε χάνεται για πάντα. 

Καλό είναι λοιπόν να ξαναερχόμαστε στις 'ίδιες έννοιες παραστημένες κά

θε φορά μέ διαφορετικά σύμβολα, έτσι ώστε ή ή καινούρια διατύπωση να 

έρχεται πρωτόγνωρη στην συνείδηση του ακροατή, ε'ίτε να προσθέτεται 

στις παλαιότερες εμπειρίες καί, συνεπώς, να τις ενισχύει. Ό ακαδημαϊκός 

χώρος στον όποιο βρισκόμαστε, προκαλεί μία σχετική παρατήρηση. Πολ

λοί άπα το ακροατήριο μας, ε'ίτε ώς πομποί ε'ίτε ώς δέκτες, θα έχουν προ

σέξει δτι οι διδακτικές ανάγκες επιβάλλουν και στην διδασκαλία αυτές 

τις επαναλήψεις, πού προσφέρονται σε αντίστοιχες σκοπιμότητες. Οι έμ

πειροι διδάσκαλοι γνωρίζουν δτι το μάθημα έχει έναν, δύο το πολύ πυρή

νες γύρω στους οποίους περιστρέφεται ο λόγος, μέ διαδοχικές σειρές 

ομοκέντρων διατυπώσεων. Δέν είναι μονόδρομος· ούτε πρέπει, ούτε μπο

ρεί να είναι. 

Προκειμένου, λοιπόν, να εικονίσω τις ειδικές αυτές λειτουργίες της 

άνισης ροής την οποία παρουσιάζει ή ιστορία, είχα, ανάμεσα σέ άλλα, 

θυμίσει ένα μηχάνημα πού λέγεται θερμογράφος. Εγγράφει σέ έλισσομένη 

χάρτινη ταινία, τους ελάχιστους κραδασμούς στην θερμοκρασία της ημέ

ρας, καί συνάμα τις μεγάλες καμπύλες: τήν κατώτατη και τήν ανώτατη 

σέ κάθε μέρα. Ή εικόνα αυτή μας δίνει καλά και τις συνεχείς μικρές μετα

βολές στην Ιστορία, καί τις μεγάλες. Μπορούμε, σέ κάποια στιγμή, σέ 

στιγμή μεγάλων μεταβολών, δηλαδή, απαντώντας το ανώτατο σημείο 

μιας καμπύλης, να θεωρήσουμε δτι οι δύο πλευρές της καμπύλης αυτής, 

ή ανιούσα και ή κατιούσα μέσα στον χρόνο, εκφράζουν δύο στιγμές της 

ιστορίας, μέ, ανάμεσα τους, ουσιώδη στιγμή καμωμένη άπο τήν, ενισχυμέ

νη, προσφορά πού έρχεται, καί τήν, αποδυναμωμένη, προσφορά πού φεύγει. 

Ή στιγμή αυτή, της ακμής ενός φαινομένου, του οποίου δέν έχουμε να 

κρίνουμε τήν αξία, παρά μόνο τον δυναμισμό, είναι ιδανική για μία τομή 

της ιστορίας, δπως, καί ανάλογα, στιγμές αντίστροφες πού προηγήθη

κε μία κατιούσα και ακολουθεί μία ανιούσα, μπορούν καί αυτές, άγκαλά 

καί πιο δύσκολα, για λόγους πού θα ήταν άσχετοι μέ το θέμα μας, μπο

ρούν, καί αυτές, οπωσδήποτε, να αποτελέσουν σημεία τομών, δηλαδή 

προσφέρονται στην περιοδίκευση: Αυτό είναι πιο δύσκολο, άλλα δέν απο

κλείεται. 

"Αλλη εικόνα, ή χρωστική: τα κινήματα, οί ιδέες, οί μόδες, αρχίζουν 

συνήθως άπο πολύ αραιές εκδηλώσεις, οί όποιες ολοένα πληθαίνουν, πυ

κνώνουν, φθάνουν σέ μία ακμή καί ύστερα λιγοστεύουν ώσπου κάποτε χά

νονται ε'ίτε αφήνουν πολύ αμυδρά ίχνάρια. Καί αυτά τα φαινόμενα προσφέ-
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ρονται για να τα χρησιμοποιήσουμε ώς δείκτες για την περιοδίκευση. 

Πρόκειται, δηλαδή, για κάτι σαν μια χρωστική ή όποια αρχίζει να εΐναι 

μόλις αισθητή σ' ενα υγρό, κατόπιν γίνεται πιο αισθητή, επιβάλλεται στο 

χρώμα του υγρού, καί, κατόπιν πάλιν, ελαττώνεται, ή και —αισθητά— 

χάνεται εντελώς. Ή στιγμή του πλέον έντονου χρωματισμού είναι εκείνη 

δπου μπορούμε —ή επιβάλλεται— να θέσουμε μία τομή, να διαπιστώσουμε 

δτι έπεράσαμε στην αιχμή μιας περιόδου. 

Τρίτη εικόνα, αυτή χαριτωμένη, αγροτική, ποιμενική* τήν έ'χω δα

νεισθεί πολύ ευχαρίστως άπο κάποιον πολύ πλούσιο, άπο τον όποιο εύκολα 

δανειζόμαστε. Είναι ό Βολταΐρος* για να παραστήσει αυτές τις ανισότη

τες πού χαρακτηρίζουν τήν 'ιστορία, διαφορετικές ποσότητες, οι όποιες 

κανονικά μεταβάλλουν σχέση, και μόνο σπάνια παραμένουν σε σταθερή 

αναλογία, γράφει δτι «σχεδόν πάντα» κοντά στο μεγάλο κοπάδι υπάρχει 

καί ενα μικρό. Για λόγους τους οποίους συχνά μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

(οχι πάντοτε, καί τούτο είναι άπο τις μόνιμες φροντίδες του ιστοριογρά

φου), ή μεταβολή τών αναλογιών γίνεται ενίοτε τόσο μεγάλη, ώστε, σε 

κάποιαν επιμήκη μεταβατική περίοδο, καταντάει το μεγάλο κοπάδι να 

έχει γίνει μικρό, καί το μικρό να έχει τονίσει κυριαρχικά τή δική του πα

ρουσία. 

Ωστόσο, αυτές δλες οί περιγραφές, τα σύμβολα, οι παρομοιώσεις, αφενός 

μας δίνουν με τεκμήρια ποσοτικά, δηλαδή αντικειμενικά, τήν δυνατότητα 

να άνα/θοϋμε σε τομές, οχι πια αυθαίρετες ή δανεισμένες, άλλα προσδιορι

σμένες άπο τήν ΐδια τήν ουσία τών μελετών μας' δμως αφετέρου επιλύουν 

επίσης ενα άλλο άπο τα σημαντικά προβλήματα για τα όποια μιλήσαμε, 

άπο εκείνα πού, ιδίως στα χρόνια μας, επιβλήθηκαν στην ιστορική καί 

ίστοριονομική επιστήμη: το θέμα τών μετρήσεων, δηλαδή τήν ποσοτική, 

τήν αντικειμενική ιστορία, τήν οποία ζητούν με επιμονή οί σημερινοί 

ιστοριογράφοι. Ή θέληση αυτή δεν συνδέεται απαραιτήτως με παραμερι

σμό της ποιοτικής θεώρησης: οπουδήποτε έχουμε φαινόμενα τών ατομι

κών ή τών συλλογικών συνειδήσεων, τών ατομικών ή τών συλλογικών 

δράσεων καί αντιδράσεων, μπορούμε, είμαστε ελεύθεροι, είναι, νομίζω, 

φρόνιμο, να εισάγουμε τήν πυκνότητα τών φαινομένων πού μας ενδιαφέ

ρουν: μία έννοια, δηλαδή, ή όποια επιτρέπει τήν μέτρηση επάνω σε αντι

κείμενα τα όποια αλλιώς θα ήταν εξαρτημένα άπο μόνες τις διαθέσεις του 

ερευνητή. 

Τα δύο δηλαδή προβλήματα πού εγγράφονται στον τίτλο μας έχουν 

κοινή λύση, κοινό παρονομαστή, ό όποιος μας επιτρέπει να τα συνεξετα-
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σουμε και να τα θεωρούμε ώς δύο πτυχές ενός καΐ μόνου σκοπουμένου. Ή 

διαπραγμάτευση τών σημαντικών αυτών για την επιστήμη μας θεμάτων, 

επεδίωξα να γίνει πειστική και σύντομη. Στην συντομία επέτυχα" εύχομαι 

να μήν απέτυχα ολότελα στην πειστικότητα. Πάντως, σας ευχαριστώ για 

τήν προσοχή με τήν οποία με ακούσατε' ελπίζω οί αναλύσεις τις όποιες 

σας έπρότεινα, να μήν σας έφάνηκαν πολύ απομακρυσμένες άπο τον σκο

πό τους. 
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
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