
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΑ ΙΔΑ ΓΩ ΓΙΚ ΕΣ ΚΑΙ Φ ΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ Α Ν Α ΖΗ ΤΗ ΣΕΙΣ  
ΤΟΤ Π Α Π ΑΝ Ο ΤΤΣΟΤ Σ Τ Η  ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ

I

Οι κύριοι σταθμοί του οδοιπορικού του Παπανούτσου στη Γερμανία θεω
ρού, ται ως γνωστοί: Σπούδασε αρχικά στο Βερολίνο και στη συνέχεια στην 
Τυβίγγη, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας το 19261 με τη διατρι
βή «Ό&8 Γβ1ϊ§ϊδ8β Ει·1βϊ)θη Ββί ΡΙ&Ιοη»2. Κατόπιν εγκατέλειψε τη Γερμανία 
και έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τη σπουδή της φιλοσοφίας και της παι
δαγωγικής.

Ορισμένα στοιχεία, τα οποία σώζονται στο Αρχείο του Πανεπιστημίου 
Ηυπι1)θ1(Ιί του Βερολίνου (Λ ΔΓ)3, ορισμένα από τα έγγραφα τα σχετικά με 
την ανακήρυξη του Παπανούτσου σε διδάκτορα, τα οποία σώζονται στο Αρ
χείο του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης4, καθώς και δύο επιστολές του Παπα
νούτσου προς τον καθηγητή του τον Ε γϊοΙι Αοίΐοΐίβδ, οι οποίες σώζονται στο 
Καπΐ-ΑΓοΙιϊν του Πανεπιστημίου του Μαρβούργου5, μας προσφέρουν αρκετές

1. Σύμφωνα με το έγγραφο που σώζεται στο Αρχείο του Πανεπιστημίου της Τυβίγ
γης (ΙΙΑΤ 131 /1 08) η Φιλοσοφική Σχολή του ιδίου πανεπιστημίου αποφάσισε στις 19 Μα- 
ίου 1926 να ανακηρύξει τον Ευ. Παπανούτσο διδάκτορα φιλοσοφίας.

2. Ε . Ραρ&ηιιΙζοδ, Όαδ Γβΐί^ίοδβ ΕιΊβϊιβη ϊ>βϊ Ρ ΐα ίοη . ΤίίΜηββη, 1926. Ελληνική 
μετάφραση από τον συγγραφέα: Εϋ. Παπανοϋτσος, Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα. 
Α θήνα, 1971.

3. Στο Μητρώο του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, το οποίο σώζεται στο Αρχείο του 
Πανεπιστημίου Η υιηΙίοΜ Ι του Βερολίνου στη Λ ΔΓ (ϋ Α Β ), ο Παπανούτσος αναφέρεται 
ως εγγεγραμμένος με τον αριθμό (δί,ηάίβη-Νι·.) 1075 /1 15 στη Φιλοσοφική Σχολή απο τις 
29.10.1924 έως τις 11.8.1925 και δήλωσε ότι παρακολούθησε μαθήματα Ψυχολογίας. Γ ια 
την άδεια δημοσίευσης των στοιχείων ευχαριστώ τον Ό γ . Κθ883.θ1ί, Διευθυντή του Αρχείου 
αυτού.

4. Πρόκειται για έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνονται στη δΙικϋβηαΙίΐΘ (ΙΙΑΤ 258 / 
13855) και στην Ρι·οιηοΙίοη8&]ίΙβ (ϋ Α Τ  131 /1 08). Για την αποστολή φωτοτυπιών, για 
τις ποικίλες πληροφορίες και για την άδεια δημοσίευσης των εγγράφων ευχαριστώ τον Ό γ . 
ΟθΐΉθίηΙιαΓάΙ, Διευθυντή του Αρχείου του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης.

5. Οι δύο επιστολές περιλαμβάνονται στο τμήμα εκείνο των καταλοίπων (Ναοΐιΐ&δδ) 
του Αάίοΐίβδ,το οποίο υπάρχει στο Κ α η ΐ-Α ιτίιίν  του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας του Πανεπι-
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συγκεκριμένες πληροφορίες για τις φιλοσοφικές και παιδαγωγικές σπουδές 
και α' αζητήσεις του Παπανούτσου στη Γερμανία.

Οι επιστολές και τα έγγραφα, τα οποία δημοσιεύονται στο παράρτημα αυ
τής της μελέτης, είναι τα εξής: 1) Το χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα του 
Παπανούτσου1, το οποίο υπέβαλε ο ίδιος στον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης συνημμένο στην αίτησή του στις 12 
Μα ίου 1926. Με την αίτηση του ο Παπανούτσος ζητούσε να προσέλθει σε εξε
τάσεις για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 2) Δύο χειρόγραφες επι
στολές από το χωριό \Υίθ1ί6Γ8(1θΓί της Θουριγγίας. Η πρώτη επιστολή2 με η
μερομηνία 17 Αυγούστου 1925 απευθύνεται στον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Ο Παπανούτσος αναφέρει τις σπου
δές του και ζητάει να πληροφορηθεί αν μπορεί να ανακηρυχθεί διδάκτωρ υστέρα 
από σπουδές ενός εξαμήνου στη Σχολή αυτή. Η δεύτερη επιστολή με ημερομη
νία 18 Σεπτεμβρίου 19253 απευθύνεται στον Γραμματέα του Πανεπιστημίου 
της Τυβίγγης. Ο Παπανούτσος αναφέρει ότι στέλ' ει πιστοποιητικό σπουδών 
του από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Το πιστοποιητικό αυτό δεν βρέθηκε 
έως τώρα. 1) Πιστοποιητικό σπουδώ·4 του Παπανούτσου από τη Φιλοσοφι
κή Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Το πιστοποιητικό έχει ημερομη
νία 6 Μαΐου 1926 και αναφέρει στοιχεία για την εγγραφή του Παπανούτσου ως 
φοιτητή της Σχολής αυτής, αναφέρει επίσης μαθήματα, τα οποία παρακολού
θησε ο ίδιος καθώς και τα δίδακτρα, τα οποία πλήρωσε. Στο παράρτημα αυτής 
της  μελέτης δημοσιεύεται μόνον το απόσπασμα για τα μαθήματα, τα οποία 
παρακολούθησε ο Παπανούτσος. 4) Χειρόγραφη αίτηση5 του Παπανούτσου με 
ημερομηνία 12 Μαΐου 1926 προς τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Ο Παπανούτσος αναφέρει το θέμα της διατριβής 
του και τα μαθήματα, στα οποία θέλει να εξετασθεί για την απόκτηση διδα
κτορικού διπλώματος. 5) Δακτυλογραφημένη εισήγηση6 του φιλοσόφου Εποΐι 
Αάϊοΐίββ (1866-1928), καθηγητή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της 
Τυβίγγης. Ο ΑάίοΙίθΒ ήταν ο επόπτης της διατριβής του Παπανούτσου και υ
πέβαλε την εισήγηση αυτή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυ-

στημίου του Μαρβούργου. Γ ια  την αποστολή φωτοτυπιών και για τις ποικίλες πληροφο
ρίες ευχαριστώ τον κ. \Υ . δΙ& Λ , επιμελητή στο ίδιο Ινστιτούτο. Οι επιστολές δημοσιεύον
ται με την άδεια του Ινστιτούτου Φολοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μαρβούργου.

1. Δημοσιεύεται στο παράρτημα αυτής της μελέτης με τον αριθμό 1.
2. Δημοσιεύεται ό.π. με τον αριθμό 2.
3. Δημοσιεύεται ό.π. με τον αριθμό 3.
4. Δημοσιεύεται ό.π. με τον αριθμό 4.
5. Δημοσιεύεται ό.π. με τον αριθμό 5.
6. Δημοσιεύεται ό.π. με τον αριθμό 6.



βίγγης. Ο Αάΐοΐίβδ αναλύει στην εισήγηση το περιεχόμενο και τη μέθοδο της 
διατριβής του Παπανούτσου. Η εισήγηση δεν έχει ημερομηνία, αλλά τα συνημ
μένα έγγραφα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή υποβλήθηκε {μάλλον στις 19 
Μαΐου 1926. 6) Δύο χειρόγραφες επιστολές του Παπανούτσου προς τον Αίΐίΐί- 
]ίθδ, οποίες περιλαμβάνονται στο τμήμα εκείνων των καταλοίπων (ΐΝ&<Λ1ίΐ8δ) 
του Α(ϋο1ί68, το οποίο υπάρχει στο Κ&ηΙ-ΑίΌΐπν του Πανεπιστημίου του Μαρ- 
βούργου. Οι επιστολές1 έχουν σταλεί από το Παρίσι με ημερομηνία 24 Ιουνίου 
1926 και 5 Ιουλίου 1926 αντίστοιχα και αναφέρονται στην εκτύπωση της δια
τριβής του Παπα ούτσου. Αν υπήρξαν και άλλες επιστολές του Παπανούτσου 
προς τον Αάίοΐίβδ, δε; εί αι γνωστό. Πάντως μόνο αυτές οι δύο υπάρχουν στα 
κατάλοιπα του Αάίοΐίθδ, τα οποία έχουν χωριστεί σε τρία τμήματα και βρίσκο
νται αντίστοιχα στο Κ&ηΐ-ΑίΌΐιΐν του Πανεπιστημίου του Μαρβούργου, στο 
Κε.τρικό Αρχείο της Ακαδημίας των Επιστημών της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας στο Βερολίνο, και στο Ιη^βΐΐιβίιη στην κατοχή των ϋ .  και I/.
Αάίοΐίβδ2.

Τα έγγραφα και οι επιστολές δημοσιεύονται σύμφωνα με τη σειρά συνδέ- 
σεώς τους με τη μερική ανασυγκρότηση της βιογραφίας του Παπανούτσου, η 
οποία επιχειρείται στα επόμενα. Ακριβώς τα στοιχεία, τα οποία προσφέρουν 
τα έγγραφα και οι επιστολές, σε σύγκριση με όσα αναφέρει "ο Παπανούτσος 
στα «Απομνημονεύματα»3 για τις σπουδές του μας επιτρέπουν να διατυπώσου
με σαφέστερες απόψεις για τη βιογραφία του Παπανούτσου, για τις φιλοσοφι
κές και παιδαγωγικές απόψεις του και για τη θέση της διατριβής του μέσα στις 
κατευθύνσεις τω ν  φιλοσοφικών ερμηνειών της θεωρίας των ιδεών του Πλάτω
νος, οι οποίες διαμορφώθηκαν περίπου από το 1870 έως το 1925.

II

Από όσα αναφέρει ο Παπανούτσος στο βιογραφικό σημείωμά του ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τις σπουδές του. Ο Παπα
νούτσος δηλώνει ότι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θεολογία και κλα
σική φιλολογία4. Επίσης στην επιστολή του από το λΥΐοΙίβΓδάοΓΪ με ημερομη
νία 17 Αυγούστου 1925 προς τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του

1. Δημοσιεύονται ό.π. με τους αριθμούς 7 και 8 αντίστοιχα.
2. Για την τύχη των καταλοίπων του Αάϊβΐίββ βλ. 81&ιΊί, ΜΗΙθϊ1υη§; ΐη πιβπιο- 

ΓΪαιη ΕγϊοΙι ΑάϊοΙίβδ (1866-1928) στο: Κ αηΙ-δίικϋβη  75 (1984) σσ. 345-349. Γ ια τις 
πληροφορίες για τα κατάλοιπα του Αάίοΐίβδ ευχαριστώ την ϋ ι \  80. ρίιίΐ. ΟΙΐΓ. ΚΪΓβίβη, Δ ι
ευθύντρια του Κεντρικού Αρχείου της Ακαδημίας των Επιστημών της ΛΔΓ καθώς και τους 
ϋ .  και ίι. Αάϊβΐίβδ.

3. Εύ. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα. Α θήνα, 1982 σσ. 23-25.
4. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με τον αριθμό 1.
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Πανεπιστημίου της Τυβίγγης ο Παπανούτσος αναφέρει ότι στην Αθήνα εκτός 
από τη θεολογία σπούδασε φιλοσοφία και κλασική φιλολογία για τέσσερα εξά
μηνα1. Ο Παπανούτσος πήρε το 1919 το πτυχίο της θεολογίας και τον τίτλο του 
διδάκτορα της θεολογίας.

Το χειμερινό εξάμηνο του 1924-1925 και το θερινό εξάμηνο του 1925 ο 
Παπανούτσος σπούδασε στο Βερολίνο φιλοσοφία, αρχαία ελληνική φιλολογία, 
και παιδαγωγική, όπως δηλώνει στο βιογραφικό σημείωμά του2. Στην επιστο
λή, η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Παπανούτσος αναφέρει ότι σπούδα
σε στο Βερολίνο φιλοσοφία και αρχαία ελληνική φιλολογία3. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Αρχείου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου4 ο Παπανούτσος πα- 
ρέμεινε στο Βερολίνο περίπου από τον Οκτώβριο του 1924 έως τον Αύγουστο 
του 1925 και δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε μαθήματα ψυχολογίας, αλλά, ό
πως προκύπτει από το αρχειακό υλικό, παρακολούθησε και μαθήματα φιλοσο
φίας, αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παιδαγωγικής.

Δυστυχώς δεν βρέθηκε έως τώρα το πιστοποιητικό σπουδών (Αί)§&η§8- 
Ζβυ^ηϊδ) του Παπανούτσου από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και έτσι δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς ποιές παραδόσεις παρακολούθησε. Πάντως στα «Απομνη
μονεύματα» του ο Παπανούτσος τονίζει τη σημασία που είχαν για την παιδα
γωγική ε-ημέρωσή του τα μαθήματα του δρΓαη^ΘΓ5. Ο φιλόσοφος, ψυχολόγος 
και παιδαγωγός Εάυ&Γά δρΓ&η§βΓ (1882-1963) είχε ξεκινήσει από τη φιλοσο
φία, την ψυχολογία και την παιδαγωγική του εκπροοώπου της φιλοσοφίας της 
ζωής \νϊ11ιβ1ιη ϋί111ιβγ (1833-1911 )β και θεωρούσε την εκπαίδευση ως την κατ’ 
εξοχήν διαδικασία, στην οποία ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τις πολιτιστι
κές αξίες και μάλιστα με το ιδεώδες του ανθρωπισμού7. Ο 8ρΓ&η§6Γ άσκησε 
ευρεία επίδραση όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες και βέβαια 
και στην Ελλάδα8. Ο Παπανούτσος υιοθέτησε ήδη στη διδακτορική διατριβή

1. Βλ. ό.π. έγγρ. αρ. 2.
2. Βλ. ό.π. έγγρ. αρ. 1.
3. Βλ. ό.π. έγγρ. αρ. 2.
4. Βλ. σημ. 3. Ο Παπανούτσος είχε φτάσει στο Βερολίνο πριν από την 1η Οκτωβρίου

1924, όπως προκύπτει από το: Ευ. Παπανούτσος, Διεθνές Ιστορικόν Συνέδριον (ΙηΙβΓ-
ηαΐίοη&ΐθ ΟβδοΜοΜδΙ&^υη^),έν Βερολίνω, 2-4 Ό κτωβρίου 1924, στο: Θεολογία 2 (1924) 
σσ. 374-378, όπου στη σ. 376 ο ίδιος αναφέρει ότο παρακολούθησε αυτό το Συνέδριο.

5. Βλ. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα ό.π. σ. 24.
6. Για το πρόβλημα της παιδαγωγικής στον ϋΐΙΙΙιβΥ βλ. ενδεικτικά υ .  Η βπηαηη, 

Όΐβ Ρϋά&§ο§ί1ί Όΐ111ιβγδ: ϊΙιγ ΛνΪ58βη3θ1ΐ3.ίΐ8ΐ1ιβθΓβίΪ8θ1ιβ ΑηδαΙζ ΐη ϋΐ1ί.1ιβγ8 Τΐιβοπβ 
άβΓ Οβϊδ1βδ\νΐ85β8θ1ι&ί1βη. ΟδΙΙΐη^βη, 1971.

7. Γ ια  τη θεωρία τοϋ 8ρΓ&π§θΓ για  την παιδαγωγική βλ. ενδεικτικά Β . ΒοδδΙι&Γΐ, 
Όΐβ δΥΒίβιη&ΙΐβοΙιβη 0Γυπά1&§βη άβΓ Ραά&§ο§ί1ί Εάυατά 8ρΓ3ιη§βΓ5.1/βίρζί§, 1935.

8. Ενδεικτικός είναι ο αριθμός των έργων του 8ρΓ&π§θΓ, τα οποία μεταφράστηκαν στα 
ελληνικά: Ψυχολογία της έφηβικής ήλικίας. Μετ. Ν. Ί .  Λούβαρις. ’Αθήναι, 1926, 19562.



του τις απόψεις του δρΓαη§βΓ για τη σχέση του βιώματος με το νόημα1.
Ό π ω ς αναφέρει ο Παπανούτσος στα «Απομνημονεύματά» του2, περισ

σότερο από τις πανεπιστημιακές παραδόσεις της παιδαγωγικής τον ωφέλησαν 
οι επισκέψεις του σε σχολεία, μεταξύ άλλων η δίμηνη παραμονή του στο εξο
χικό εκπαιδευτήριο («Ι,&ικΙβΓζΐβΙιυη^δΙιβϊιη))) του \νγηβ1ίβη στο χωριό 
ΙίβΓβάοΓΪ, καθώς και η γνωριμία του με τον «Σύνδεσμο των αποφασιστικών 
μεταρρυθμιστών του σχολείου» («Βιιηά βηί,δοΙιϊβάβηβΓ δ ο Ι ια ίΓ β ίο η η β Γ » ). Ο 
Σύνδεσμος3 αυτός είχε την έδρα του στο Βερολίνο και συνεπώς ο Παπανούτσος 
γνώρισε τους στόχους του, όταν σπούδασε στο Βερολίνο. Ο Παπανούτσος στα 
«Απομνημονεύματα»4 αναφέρει ενδεικτικά τα ονόματα δύο σημαντικών εκπρο
σώπων του Συνδέσμου, του Ρ. Οβδί,ΓβΐοΙι και του 8. Καν/βΓ&α. Ο «Σύνδεσμος 
των αποφασιστικών μεταρρυθμιστών του σχολείου» ιδρύθηκε το 1919 από τον 
παιδαγωγό Ρ&υΐ Οβ8ΐΓβϊοΙι (1878-1959)® και με τις εκδόσεις του και τα πε
ριοδικά του άσκησε σημαντική επίδραση στην παιδαγωγική θεωρία και πράξη 
κατά τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, η δράση του όμως διακόπηκε το 1933, ό
ταν οι εθνικοσοσιαλιστές απέλυσαν τον ΟβδίΓβίοΙι. Ο ΟβδΐΓβίοΙι υποστήριζε 
τη σχολική μεταρρύθμιση και τη δημιουργία σοσιαλιστικού «ελαστικού ενιαί
ου σχολείου» εργασίας, το οποίο θα διέθετε το δικό του κτήμα, το δικό του εκ
τροφείο ζώων και τα δικά του εργαστήρια, για να μπορούν οι μαθητές να επι- 
δοθούν σε παραγωγικές δραστηριότητες. Ο δΐβ§ΪΓΪβ(1 Κα\νβΓ&ιι (1866-1936)® 
εκπροσωπούσε επίσης ριζοσπαστικές ιδέες για την εκπαίδευση και ήταν ιδιαί
01 κύριοι τύποι τής άτομικότητος. Μετ. Γ . Παλαιολόγος. ΆΘήναι, 1928. - Τό ιδεώδες 
μορφώσεως τοϋ παρόντος ΰπο τό φως τής φιλοσοφίας τής ιστορίας. Μετ. Β. Κ. Έξάρχου. 
Ά θηναι, 1930. - 'Η  κοσμοθεωρία τοϋ Γκαϊτε. Μετ. Ν. Ί .  Λούβαρις. ΆΘήναι, χ .χ . [1936]. 
-  'Ο  Γκαϊτε καί αί μεταφυσικαί άποκαλύψεις. Μετ. Ν. Ί .  Λούβαρις. ΆΘήναι, 1947. - 'Ο  
άγνωστος θεός. Μετ. Κ. Ί .  Μερεντίτης. ΆΘήναι, 1958, - Ο 8ρΓ&η§βΓ έχει αφιερώσει το 
τελευταίο βιβλίο στον Ν. Λούβαρι, με τον οποίο τον συνέδεσε μακρά φιλία και κοινότητα 
αντιλήψεων για  τη σημασία της βιωματικής εμπειρίας στη φιλοσοφία της θρησκείας, όπως 
αναφέρει ο ίδιος στην αφιέρωση.

1. Ρ&ρ&ηιιΙζοδ ό.π. σσ. 10-11 και Παπανούτσος, Τό θρησκευτικό βίωμα στόν Πλά
τωνα ό.π. σσ. 24-25.

2. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα ό.π. σ. 24.
3. Βλ. και 8. ΚαννβΓ&υ, ϋβΓ Βιιηά βηί,δοΙιίβάβηβΓ δοΙιυΐΓβίοηηβΓ. \νβη1οη ιιηά \Υβ- 

δβη. ΒβΓίίη /  Ιιβϊρζϊ^, 1922, ο οποίος ήταν από τα εξέχοντα μέλη του Συνδέσμου.
4. Παπανούτσος ό.π. σ. 24. Βλ. και Εύ. Παπανούτσος, Διεθνές Ιστορικόν Συνέδριον 

ό.π. εδώ σ. 376 καθώς και σ. 378 όπου αναφέρεται «τό πνεϋμα τοϋ ύγιοΰς κοσμοπολιτιστι- 
κοΰ σοσιαλισμού».

5. Βλ. ενδεικτικά\ν. Βόΐιιη, ΚυΙΙυΓροΙΐΙϊΙί υηά  Ρ&ά&§ο§ί1ί Ραιιΐ ΟβδίΓβίοΙίδ. Βαά 
Η βΠ βπιηη, 1973 (με βιβλιογραφία) και Α.Κβ1)1β, Οβδοΐιΐοΐιΐβ άβΓ Ραάα£θ£ΪΙϊ. 81υΙί££ΐΓΐ 
1967® (19511) σ. 284.

6. Βλ. Η . ΚιιρίίβΓ, Ο ιΐδίαν Κα.\νβΓαιι. δ Ιυ ΙΙΙ ίβ ιΊ , 1970 (με βιβλιογραφία) καθώς 
και τη σύντομη εισαγωγή του Παπαμαύρου στη μετάφραση του έργου του ΚαννβΓαυ «Κοι
νωνιολογική Παιδαγωγική».
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τερα επηρεασμένος μεταξύ άλλων και από τον Μ&γχ και τον Εη^βίδ, από τον 
Κ&ιιΐδΐίγ και τον Μβ1ιι·ΐη§. Ο μαρξιστής παιδαγωγός Μιχαήλ Παπαμαύρος 
(1893-1963 )1, ο οποίος μετέφρασε στα ελληνικά το έργο του Κ&χνβΓαιι «Κοί' ω- 
νιολογική παιδαγωγική»2, χαρακτηρίζει το πρόγραμμα του Κ&\νβΓ&ιι ως σο
σιαλδημοκρατικό και επικρίνει την κοινωνιολογική θεμελίωση της παιδαγωγι
κής ως ανεπαρκή3. Παρά ταύτα ο Παπαμαύρος διαπιστώνει - όπως αναφέρει 
στην εισαγωγή του στη μετάφραση του έργου του Κ&\νβΓ&ιι-ότι η προσπάθεια 
αυτών των ριζοσπαστών μεταρρυθμιστών ήταν σημαντική, και φαίνεται ότι 
δέχτηκε και ο ίδιος την επίδρασή τους στις απόψεις του για τα σχολικά βιβλία.

Ο Παπανούτσος όμως δεν περιορίστηκε στην επικοινωνία του με τους ρι- 
ζοσκπστες μεταρρυθμιστές, αλλά θέλησε να γνωρίσει από κοντά τη συγκεκρι
μένη σχολική εργασία και άλλων παιδαγωγικών κινημάτων. Για τον λόγο αυ
τό, επισκέφτηκε το εκπαιδευτήριο του παιδαγωγού \Υγηθ1ίβη στο \νϊο1ίβΓ8- 
άοΓί. Το ^ΐοΙίβΓδάοΓί είναι ένα χωριό της Θουριγγίας κοντά στην πόλη ΟβΓει 
της σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και περίπου από το 1906 
έως το 1932, ήταν γνωστό για  το περίφημο εξοχικό εκπαιδευτήριο «ίι&ηάθΓ- 
ζίβΐιιιη^δΐιβϊιη», το οποίο ιδρύθηκε το 1906 από τους παιδαγωγούς ΟιΐΒΐ&ν 
\Υγηβ1ίβη (1875-1964 )4 και Ρεαιΐ (ΐβΐιββΐ) (1870-1961). Το 1909 ο (ΐβΙιβΘΐ) 
αποχώρησε και το 1910 ίδρυσε ένα παρόμοιο εξοχικό εκπαιδευτήριο, την 
<(Οάβη\ν&1άδθ1ΐιι1β», στο Ηβρρβηΐιβϊιη αη άβΓ Ββι·§8ΐι·&88Θ στην περιοχή της 
Έ σσ ηί της σημερινής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ο λΥγηβΙίβη είχε δεχτεί την επίδραση του παιδαγωγού Ηβπηαηη ΙιΐθΙζ 
(1868-1919 )5 ο οποίος ίδρυσε εξοχικά εκπαιδευτιήρια με εσωτερικούς μαθητές 
(τα ονομαζόμενα «ίι9.ηοΙβΓζΐβ1ι\ιη§8ΐιβΐιηβ))), για να εφαρμόσει τις μεταρρυ- 
θμιστικές ιδέες του για την αγωγή στα σχολεία αυτού του είδους. Ο \Υγιιβ1ίβη 
ο οποίος αρχικά εργάστηκε σε ένα εκπαιδευτήριο του ίιΐβ ΐζ, ίδρυσε το εκπαι- 
δε\>τήριο εσωτερικών μαθητών και μαθητριών στο \νίθ1ίβΓ3(1θΓί ως «ελεύθερη 
σχολική κοινότητα» («Γτβΐβ 5ο1ιιι1§βΠΐβϊηάβ»)6 εκπαιδευτών και εκπαιδευο-

1. Και ο Παπαμαύρος ήταν καλός γνώστης των κατευθύνσεων, οι οποίες παρουσιάστη
καν στη γερμανική παιδαγωγική ιδίως μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ εξάλλου η 
διατριβή του διαπνέεται από μεταρρυθμιστικές παιδαγωγικές ιδέες. Βλ. Μ. Ρ&ραιηανΓΟδ, 
ν0Γ80Μα§β ζιι βίϊΐβΓ Κ βίοπη άβΓ ^πβοΐιΐδοΐιβη 8ο1ιυ1νβΓ\ν£ΐ11υη^. Ιβηει, 1917.

2. Ζ. Καβεράου, Κοινωνιολογική παιδαγωγική. Τόμοι Α +  Β. Μετ. Μ. Παπαμαύρος. 
Έ ν  Ά θήναις, 1934. Το πρωτοτότυπο είναι: 8. Κα\νβΓ&υ, δοζίοΐο^ίδΰΐιβ
Ι_,βϊρζΐ£, 19242 (19211).

3. Βλ. την εισαγωγή του Παπαμαύρου στο έργο του Καβεράου ό.π. σ. 3. Σύγκρ. και
τις σχετικές απόψεις του Παπαμαύρου στο έργο του «Νέα Παιδαγωγική». Α θήνα, 1961
σσ. 571-572.

4. Βλ. ΚβΜβ ό.π. σσ. 288-289 και ΚιιρίίθΓ ό.π.
5. Βλ. Κθ1)1β ό.π. σσ. 286-288.
6. Ο. ·\νγηβ1ίθη, ϋβΓ ΟβάαηΙίβηΙίΓβΪΒ άβΓ ΡΓβίβη δοΐιυΐ^βιηβΐηάβ. Όβιη ^ναηάβΓ- 

νο^βΐ ^βννΐάιηβΐ;. Ιιβΐρζϊ^, 1914.
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μένων. Σύμφωνα με τον \Υγηβ1ίθη η κοινότητα αυτή εκπαιδεύει η ίδια τον ε
αυτό της και ως στόχο έχει όχι την εκμάθηση «ωφελίμων» δραστηριοτήτων, αλ
λά την οικειοποίηση τρόπων ανταπόκρισης στο νόημα απολύτων αξιών. Ό π ω ς 
παρατηρεί ο ΚβΜβ1, ο \Υγηθΐ£θη προχώρησε πιό πέρα από τον ΓάβΙζ, γιατί 
έδωσε στους μαθητές το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της συμμετο
χής στη λήψη αποφάσεων.

Το κίνημα των εξοχικών εκπαιδευτηρίων του ΙΛβΙζ έγινε γνωστό στη Ελ
λάδα και από τον Παπαμαύρο, ο οποίος ήταν για επτά μήνες συνεργάτης2 του 
ίιίβΐζ  και το 1920 δημοσίευσε στο «Δελτίο του Έκπαιδευτικοϋ 'Ομίλου» σύν
τομη μελέτη για το έργο του3. Ο Παπαμαύρος μετέφρασε στα ελληνικά το έργο 
του ^γηβ1ίβη  «Σχολείο και Νεολαία»4, αλλά θεωρούσε τον Ι,ϊβΙζ ως τον α
διαμφισβήτητο πρωτοπόρο της παιδαγωγικής και το σχολείο του Οβίιββΐ) κα
λύτερο από το σχολείο του ννγηβΐίβη, επειδή ο Οβίιββΐ) έμεινε πιό πιστός στις 
ιδέες του ίιϊβ ΐζ5.

Ο Παπανούτσος ονομάζει το εκπαιδευτήριο του \νγηβΐ£βη «περίφημο σχο
λείο»® και αναφέρει ότι έμεινε σε αυτό για δύο μήνες7. Το αρχειακό υλικό, το ο
ποίο υπάρχει, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με κάποια σχετική ακρίβεια 
τον χρόνο παραμονής του Παπανούτσου στο ^ίοΙίβΓβάοΓί. Ό π ω ς γνωρίζουμε8, 
ο Παπανούτσος έλαβε πιστοποιητικό σπουδών από το Πα επιστήμιο του Βερο- 
λί' ου στις 11 Αυγούστου του 1925 και κατόπιν έφυγε από το Βερολίνο. Στις 
17 Αυγούστου 1925 και στις 18 Σεπτεμβρίου 1925 ο Παπανούτσος έστειλε από 
το λνίοΙίβΓβίοΓΪ δύο επιστολές9 αντίστοιχα προς τον Γραμματέα του Πανεπι
στημίου της Τυβίγγης και προς τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ίδιου Πανεπιστημίου και αναφέρει ως ταχυδρομική διεύθυνσή του την «ΡΓβΐβ 
δθ1ΐυ1§Θΐηβίη(1β, 'ννΐοΙίβΓδάοΓΪ ββϊ δβ&ΐϊβΐά». Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Παπα
νούτσος το χειμερινό εξάμηνο 1925-1926 συνέχισε τις σπουδές του στο Πανε
πιστήμιο της Τυβίγγης, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι ο Παπανούτσος έμει ε 
στο λνίοΙίΘΓδάοΓΪ περίπου από τις 15 Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου 1925.

1. Βλ. ΚβΜβ ό.π. σ. 288.
2. Βλ. Μ. Παπαμαϋρος, 'Ο  Π γ Ι λθΙ ζ και το έργο του, στο: Δελτίο τοΰ Ε κπα ιδευτι

κού 'Ομίλου 8 (1920) σσ. 100-115 εδώ σ. 100.
3. Βλ. το άρθρο στην προηγούμενη σημείωση.
4. Ο. νν^ηοΐίβη, Σχολείο καί νεολαία. Μετ. Μ. Παπαμαϋρος. Ά θήναι, 1925. Το πρω

τότυπο: Ο. \νγη6 ΐί6η , δοΐιυΐβ υηά .Γιΐ£6η<11αι11ιΐΓ. ^ η α ,  1913.
5. Βλ. Παπαμαϋρος, 'Ο  Ό γ ΙλθΙ ζ και τί> έργο του, ό.π. σ. 115.
6. Βλ. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα ό.π. σ. 24.
7. ό.π.
8. Σύγκρ. οσα γράφονται προηγουμένως στη σ. 137, σημ. 3.
9. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης τα έγγραφα με αριθμό 2 και 3.



Ό π ω ς αναφέρει ο Παπανούτσος στο χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμά 
του1, συνέχισε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα επιστημίου της Τυβίγγης τη 
σπουδή της φιλοσοφίας, της παιδαγωγικής και της αρχαίας ελληνικής φιλολο
γίας. Εξάλλου ο Παπανούτσος με αίτησή του2 ζήτησε να εξετασθεί και στα τρία 
αυτά μαθήματα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Η δήλωση των 
μαθημάτων3 η οποία περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό σπουδών από το Πα
νεπιστήμιο της Τυβίγγης, α' αφέρει με λεπτομέρειες τις παραδόσεις και τις α
σκήσεις (φροντιστήρια), τις οποίες παρακολούθησε ο Παπανούτσος. Καθηγη
τές του ήσαν στη φιλοσοφία ο ΕγϊοΙι Αάίοΐίβδ (1866-1928) και ο ΤΚβοάοΓ 
Ηαβπη§ (1884-1964), στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία ο ΟδΝναΙά ΚγοΙι 
(1887-1955) και στην αρχαία ελληνική φιλολογία ο \Υί11ιβ1πι δοΐιπιϊά (1859- 
1961). Ο Παπανούτσος παρακολούθησε την παράδοση του Αάϊοΐίθβ «Προβλή
ματα κοσμοθεωρίας (γνωσιολογία και μεταφυσική)» και τις ασκήσεις τις σχε
τικές με το έργο του Α. δοΙιορβηΙιεαιβΓ (1788-1860). «Ο κόσμος ως βούληση 
και παράσταση». Παρακολούθησε επί πλέον τις ασκήσεις του Η&βπη§ τις σχε
τικές με το έργο του Ο. \¥ .  Ρ . Ηβ§β1 (1770-1831) «Εγκυκλοπαίδεια των φι- 
σοφικών επιστημών σε σύνοψη». Επίσης ο Παπα' ούτσος παρακολούθησε τις 
ασκήσεις του ΚγοΙι για τις «Απόψεις του ΚβΓβοΙιβηβίΘΪηΘΓ» και για ορισμένα 
«Κεφάλαια της παιδαγωγικής ψυχολογίας». Τέλος παρακολούθησε τις παραδό
σεις του δοΐιππά για το φθογγολογικό και το τυπολογικό μέρος της αρχαίας 
ελληνικής γραμματικής καθώς και τις ασκήσεις του δο1ΐΓΠΪ(1 τις σχετικές με 
τον λόγο «Περί μυστηρίων» του ρήτορα Ανδοκίδη.

Στα «Απομνημονεύματά» του ο Παπανούτσος αναφέρει4 ότι τα μαθήμα
τα του ΚγοΙι ήσαν σημαντικά για  την παιδαγωγική του ενημέρωση. Ο ΚγοΙι 
είχε ασχοληθεί με την ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου μαθητή, δηλ. με 
την παιδαγωγική κατεύθυνση της ψυχολογίας, την οποία ο Παπανούτσος γνώ
ρισε στο Βερολίνο από τα μαθήματα και από τα έργα του δρΓαη^ΘΓ. Ο Παπα
νούτσος όμως στα μαθήματα του ΚγοΙι είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί επιστη
μονικά όχι μόνο με την παιδαγωγική ψυχολογία, αλλά και με το έργο του παι
δαγωγού ΚβΓβοΙιβηδΙβϊηβΓ, του σημαντικότερου εκπροσώπου της κίνησης για 
το σχολείο της εργασίας. Ο ΟβθΓ§ ΚβΓδοΙιβηΒίβϊηΘΓ (1854-1932 )5 δεν έδωσε 
μόνον συγκεκριμένη μορφή στο σχολείο εργασίας, αλλά προώθησε την ίδρυση 
επαγγελματικών σχολείων και αναγνώρισε τη σημασία της διαπαιδαγώγησης 
των μαθητών σύμφωνα με αρχές κοινωνικής ευθύνης και πολιτικής ηθικής. Η

1. Βλ. ό.π. το έγγραφο με αριθμό 1.
2. Βλ. ό.π. το έγγραφο με αριθμό 5.
3. Βλ. ό.π . το έγγραφο με αριθμό 6.
4. Βλ. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα ό.π. σ. 24.
5. Βλ. ενδεικτικά ΚθΜβ ό.π. σσ. 275-281 και Τ ΐι. \νΐ11ιβ1ιη, ΌΪ6 Ραάα£0£ΐ1ί 

ΚθΓδοΙιβηδΙβΐηθΓδ. ΥθπηΜοΙιίηϊδ υηά  Υβι-Μπ^ηί®. δΙυΙΙβαιΊ;, 1957.
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επίδραση των ιδεών του για την οργάνωση του σχολείου και της θεωρίας του 
για το περιεχόμενο και τους σκοπούς της αγωγής ήταν ευρύτατη και η απήχη
σή τους έντονη και στην Ελλάδα1.

Η Τυβίγγη αποτελεί για τον Παπανούτσο τον τελευταίο σταθμό της ενη
μέρωσής του για τα ρεύματα και για τις ιδέες τις γερμανικής παιδαγωγικής. 
Το οδοιπορικό από το Βερολί ο στο \νϊο1ίβΓ8(1θΓΓ και από εκεί στην Τυβίγγη 
έδωσε στον Παπανούτσο την ευκαιρία να γνωρίσει και να κατανοήσει το βασι
κό αύτημα της γερμανικής και της ευρωπαϊκής παιδαγωγικής γενικότερα. Ο 
δρΓ&η^βΓ, οι αποφασιστικοί μεταρρυθμιστές του σχολείου, ο \¥γηβ!ίβη , ο 
Κ γοΙι , ο ΚβΓδοΚβηδίβϊηβΓ υποστήριζαν τη μεταρρύθμιση του γέρμα ικού σχο
λείου, έστω και αν οι αφετηρίες και οι στόχοι τους ήσαν διαφορετικοί.

Από την Τυβίγγη ο Παπανούτσος πήγε στο Παρίσι2, όπως άλλωστε δεί
χνουν και τα δύο γράμματα3, τα οποία έστειλε στον Αάϊοΐίβδ από το Παρίσι, 
με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1926 και 5 Ιουλίου 1926 αντίστοιχα. Ο Παπανού
τσος διαπίστωσε ότι και στη Γαλλία η παιδαγωγική διαπ/εότα; από παρόμοι
ες ιδέες. Βέβαια το αίτημα της αλλαγής του περιεχομένου και των στόχων της 
αγωγής δεν ήταν μόνον χαρακτηριστικό της επιστημονικής κοινότητας, αλλά 
γνώρισμα της συγκεκριμένης εποχής της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ό π ω ς σημει- 
ώ ει ο Παπανούτσος, «Τα χρόνια έκεΐ α ή Ευρώπη ξέβραζε” από την έξαψη 
των νέων, των «επαναστατικών έκπαιδευτικών ιδεών»4.

Ο Παπανούτσος, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τη συγκεκριμένη σχολική 
πράξη στο Αβερώφειο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας και σκόπευε να επανέλθει σ’ 
αυτή, δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσει τις ιδέες αυτές ως ουδέτερος παρατη
ρητής5. Ο ίδιος δεν αναφέρει από ποιό ρεύμα της γερμανικής παιδαγωγικής δέ
χτηκε την αποφασιστική επίδραση, τονίζει όμως ότι οι επαναστατικές εκπαι
δευτικές ιδέες της εποχής εκείνης λειτούργησαν καταλυτικά όχι μόνον στον ί
διο, αλλά και σε άλλους Έλληνες, οι οποίοι τότε αναζητούσαν συγκεκριμένους 
στόχους και τρόπους για τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολικού συστήμα
τος®.

1. Ενδεικτικές είναι οι μεταφράσεις έργων του ΚβΓδαΚβηδΙβίηβΓ: Ή  φύσις καί ή άξία 
τής φυσιογνωστικής διδασκαλίας. Μετ. Ί .  Δ . Χαντέλης. Άθήναι, 1923. - Ή  έννοια τής ά- 
γω γής τοϋ πολίτη. Μετ. Εύ. Σ . Κακοϋρος. Άθήναι, 1926. - Ή  ίννοια τοϋ σχολείου έργα- 
σίας ή τό σχολεΐον τοϋ μέλλοντος. ’Εξελληνισθέν ύπο Δ. Μ. Γεωργακάκι. Ά θήναι, 1928.

2. Βλ. Παπανούτσος, Απομνημονεύματα, ό.π. σ. 24.
3. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης τα έγγραφα με αριθμό 7 και 8.
4. Βλ. Παπανούτσος ό.π. σσ. 24-25.
5. Σύγκρ. ό.π. σσ. 25-27.
6. ό.π. σ. 25.
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Χωρίς αμφιβολία οι παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του Πα
πανούτσου στη Γερμανία χαρακτηρίζονται από ευρύτητα, φαίνεται όμως ότι 
προέχει το ενδιαφέρον του για την παιδαγωγική, ίσως γιατί στην Αλεξάνδρεια 
δεν θα είχε τις ίδιες δυνατότητες για να ενημερωθεί για τη ν παιδαγωγική της 
εποχής του, όπως αυτό αντίθετα συνέβαινε με την ενημέρωσή του για τη φιλο
σοφία. Εξάλλου, ενώ σχετικά με την παιδαγωγική έχουμε έως τώρα συγκε
κριμένα στοιχεία για τον προσα ατολισμό του ενδιαφέροντος και για τις ανα
ζητήσεις του Παπανούτσου στον τομέα της παιδαγωγικής, δεν συμβαίνει το 
ίδιο και για τα στοιχεία τα σχετικά με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις του. Ο Πα
πανούτσος είχε βέβαια στη Γερμανία την ευκαιρία να πλουτίσει τη φιλοσοφική 
παιδεία του, η οποία όμως ήταν ήδη αρκετά ευρεία και σε γνώσεις και σε προ
βληματισμό, όπως άλλωστε δείχνουν και τα μέχρι τότε δημοσιεύματα τους1.

Ποιούς καθηγητές της φιλοσοφίας άκουσε ο Παπανούτσος στο Βερολίνο 
δεν είναι γνωστό, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά το αρχειακό υλικό μας ε
πιτρέπει να κάνουμε ορισμέ ες διαπιστώσεις για τις φιλοσοφικές σπουδές τους 
Παπανούτσου στο Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης. Αναφέρθηκε ήδη ότι ο Παπα
νούτσος στην Τυβίγγη παρακολούθησε τα μαθήματα και τις φροντιστηριακές 
ασκήσεις δύο καθηγητών της φιλοσοφίας2, του ΤΙιβοάοΓ Η&βπη§ και του Ε- 
Γ2θ1ι Αάϊοΐίβδ.

Η παρακολούθηση των φροντιστηριακών ασκήσεων του Η&βΓΪη^ δείχνει 
το ε.διαφέρον του Παπανούτσου να γνωρίσει πιο συστηματικά τη φιλοσοφία 
του Ηβ§β1. Πράγματι η «Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε 
σύνοψη», στην οποία ήσαν αφιερωμένες οι φροντιστηριακές ασκήσεις του Η&β- 
ΠΠ§3, είναι το κατ’ εξοχήν έργο, το οποίο μπορεί να προσφέρει την καλύτερη

1. Έ ω ς το 1*924 ο Παπανούτσος είχε δημοσιεύσει τις εξής μελέτες: Ευθύνη καί έλευθε- 
ρία. Έ λεγχος των μονιστικών θεωριών διά τής κριτικής ένός νεοφανέντος βιβλίου, στο: Ε κ 
κλησιαστικός Φάρος, Αλεξάνδρεια, 20 (1921) σσ. 146-204. - Τό πρόβλημα τής έλευθερίας 
τής βουλήσεως, ό.π. σσ. 280-348. - 'Ο  Οΰμανισμός ή Πραγματισμός. ’Ανάπτυξις καί κρι
τική των θεωριών ένδς μεγάλου ρεύματος τής συγχρόνου φιλοσοφίας, ό.π. 21 (1922) σσ. 
251-304, 22 (1923) σσ. 37-116 211-246 331-386 389-453, 23 (1924) σσ. 5-77 129-198. 
Η  μελέτη κυκλοφόρησε και ως ανάτυπο-βιβλίο στην Αλεξάνδρεια το 1924. - Ή  ελευθερία 
τής βουλήσεως (Δευτερολογία), στο: Θεολογία, Ά θήναι, 2 (1924) σσ. 164-174 209-225, 
3 (1925) σσ. 57-70 153-173. - 'Η  φιλοσοφία τοϋ Η βηπ  Β βΓ^δοη, στο: Νέα Ζωή, Α λεξάν
δρεια 1924 σσ. 71-89. Η  μελέτη κυκλοφόρησε και ως ανάτυπο στην Αλεξάνδρεια το 1924. 
Το 1926 άρχισε να δημοσιεύεται η μελέτη Εισαγωγή είς τήν Φιλοσοφίαν τής Θρησκείας, 
στο: Εκκλησιαστικός Φάρος, Αλεξάνδρεια, 25 (1926) σσ. 289-398, 26(1927) σσ.40-65. 
Η  μελέτη κυκλοφόρησε και ως ανάτυπο-ισχύει στην Αλεξάνδρεια το 1927.

2. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με αριθμό 6.
3. Ο Η δοπ η^  ήταν μαθητής του ΑάίοΙίΘδ, ο οποίος ήταν και ο επόπτης της διατριβής 

του ΌβΓ Όυΐ8ΐ>ιΐΓ§’8θ1ΐ6 ΝαοΜεΐδδ υη<3 ΚβπΙδ Κ πΙίζΐδπιιΐδ υπι 1775. Εβίρζί^, 1910.

I I I
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εισαγωγή στο φιλοσοφικό σύστημα του Ηβ§β1. Ο Παπανούτσος παρακολούθη
σε τις παραδόσεις του Αάϊοΐίβδ «Προβλήματα κοσμοθεωρίας (γνωσιολογία 
και μεταφυσική)» καθώς και τις φροντιστηριακές ασκήσεις τις σχετικές με το 
έργο του δοΙιορβηΙιεαιβΓ «Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση».
Ο Αάΐοΐίβδ, ο οποίος ήταν ο επόπτης της διατριβής του Παπανούτσου, είναι 
γνωστός ως εκδότης των καταλοίπων του Κ&ηΐ στα πλαίσια της έκδοσης της 
Βασιλικής Πρωσικής Ακαδημίας των Επιστημών1 καθώς και ως συγγραφέας 
σημαντικών έργων για τη φιλοσοφία του ΚειηΙ2. Αν και ο ίδιος είχε δική του 
φιλοσοφική θεωρία, όμως δεν μπόρεσε να την παρουσιάσει διεξοδικά, γιατί 
τον απορρόφησε για πολύν καιρό3 η εκδοτική εργασία και η συστηματική φι
λολογική μελέτη της φιλοσοφίας του Κ&ηΙ.

Ο ίδιος ο Αάΐο1ίβ8 εντάσσει τη φιλοσοφία του4 στο ε/διάμεσο του καντια
νισμού του 011ο Εΐβ1>ιηειηη (1840-1912) και του νεοκαντιανισμού της Σχολής 
ταυ Μαρβούργου, η οποία είχε ως κύριους εκπροσώπους τον Ηβπηειηη ΟοΙιβη 
(1842-1918) και τον Ρ&ιιΐ ΝειίΟΓρ (1854-1924). Ο Αάΐοΐίβδ είναι καντιανός 
φιλόσοφος. Δε; απορρίπτει την άποψη του Κ&ηΙ για το «πράγμα καθαυτό», 
αλλά το ερμηνεύει ως τη μεταφυσική ενότητα της πραγματικότητας. Η ενότη
τα αυτή είναι πανθεϊστική και δεν είναι προσιτή στη διάνοια και στην επιστη
μονική γνώση, αλλά στην πίστη και στην πρωταρχική βιωματική εμπειρία. 
Η φιλοσοφία έχει ως στόχο της να διατυπώσει μια «κοσμοθεωρία», δηλ. μια 
φιλοσοφική θεωρία για την πανθεϊστική ενότητα φύσης και ιστορίας.

Σύμφωνα με τον Αάΐο1ίβ8 το βίωμα έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνον για
τί συνδέει το πνεύμα με την πραγματικότητα και κάνει άμεσα προσιτή τη με
ταφυσική ενότητα του κόσμου5, αλλά γιατί αποτελεί και τη βάση για την ενό
τητα και για τον αξιολογικό προσανατολισμό της προσωπικότητας. Έ τσ ι ο
Α(1ίθ1ί65 φτάνει σε μια φιλοσοφική θεωρία της προσωπικότητας και της εξέ
λιξής της και αποδίδει, στο βίωμα μεταφυσική σημασία, όχι όμως και υπερβα
τική αναφορά, γιατί ο ίδιος δέχεται τον πανθεϊσμό.

Ο Αάϊοΐίβδ είχε ένα κοινό γνώρισμα με τον Παπανούτσο: Είχε σπουδάσει 
θεολογία (εκτός από τη φιλοσοφία) και συνδύαζε με τον φιλοσοφικό στοχασμό

1 . Ι π ι .  Κ α η Ιβ  Ο θβα ιη ιηΘ ίΙθ δ ο ΐ ιπ ί ίβ η .  Η ^ . ν ο η  άβΓ Κ οηί|?1ίο1ι  ΡΓβυδδίβοΙίθη Α 1ί&- 
ά β π ή β  άβΓ \ν ίΒ 8βη δο ϊΐ8ΐίΐΘ η ζ ιι Β β Η ίη . 3 . Α ϊ ι ί ϊ ι .  (Β ά . 14- 2 3 ): Η & ηά βοΙιπ ίΊΙϊο ίιβΓ  Ν αοΙι- 
]&δδ. Β ά . 1- 4 . (Ο  ΑάίοΙίΘδ ε ίχ ε  π ρ ο ετο ιμ ά σ ε ι κ α ι τη ν  έκδοση του τόμου  5 κ α ι εν μέρει 
του  τόμ ου  6 ). Β βΓ ίίη , 1911- 1934 .

2. Βλ. την εργογραφία από τον \ ν .  81&Λ, Βίϊ>1ίθ£Γ3ρ1ιί6 άβΓ νβΓοΓΓβηΙΙίοΗιιη^βη 
νοη  Ε π ε ίι ΑάίοΙίΘδ, στο: ΚαηΙ-81ιιάίβη 75 (1984) σσ. 365-374.

’ 3. Βλ. όσα γράφει ο ίδιος ο Αάίοΐίβδ στην αυτοπαρουσίασή του στο: Κ. 8ο1ιιηίάΙ,
ϋ ίβ  άβιιΐβοΐιβ ΡΜ οβορΙιίβ άβΓ Ο β8βη\ν&Γΐ ίη δβΙ& δΙά& ΓδΙβΙΙυηκβη. Βά. 2. ίβ ίρ ζ ΐ£ , 1921 
σσ. 1-30 εδώ σσ. 27-28.

4. Βλ. ό.π. σσ. 14-15.
5. Βλ. ό.π. σσ. 16-17.



το ενδιαφέρον για το θρησκευτικό πρόβλημα. Ίσω ς αυτό να ήταν και μια από 
τις αιτίες, για τις οποίες ο καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του 
Βερολίνου Μ&χ ΟβδδΟΪΓ (1867-1947 )* συνέστησε στον Παπανούτσο να απευ
θυνθεί στον Α<3ΐο1ίβ8 και να του ζητήσει να εποπτεύσει τη διατριβή του. Ο Α- 
άΐοΐΐββ όμως κατέληξε στον πανθεϊσμό, ενώ ο Παπανούτσος παρέμεινε στα 
όρια της χριστιανικής α'.τίληψης για τη θεία αποκάλυψη.

Οι παραδόσεις και οι φροντιστηριακές ασκήσεις του Αοίΐοίεββ, τις οποίες 
επισκέφτηκε ο Παπανούτσος, είχαν ως κύριο περιεχόμενο τη φιλοσοφία του 
Αάΐθ1ίβ8 για την κοσμοθεωρία και για  την ερμηνεία του έργου το δοΙίορβιΛα- 
\ιβΓ υπό το πρίσμα του καντιανίζοντος πανθεϊσμού. Ο χαρακτήρας αυτής της 
ερμηνευτικής αφετηρίας του Αάΐοΐίββ προκύπτει, αν λάβουμε υπόψη εκτός των 
άλλων και τα όσα γράφει ο Αάΐοΐίβδ για τον δοΚορβηΚαιιβΓ στην εισήγησή 
του για τη διατριβή του Παπανούτσου. Ο Αάΐο1ίβ8 είχε οδηγηθεί μέσα από 
την ίδια τη φιλοσοφία του σε μια ιδιαίτερη ερμηνευτική, αρχή, σύμφωνα με 
την οποία η ενότητα του φιλοσοφικού έργου γίνεται φανερή, αν γίνει διερεύνη- 
ση των προσωπικών θρησκευτικών βιωμάτων της εκάστοτε προσωπικότητας. 
Συνεπώς για τον ΑάΐοΙίΘΒ το φιλοσοφικό έργο είναι η ατομική αποκρυστάλλω
ση της μεταφυσσικής ενότητας της πραγματικότητας και των αξιολογικών 
προσανατολισμών της προσωπικότητας του εκάστοτε φιλοσόφου. Έ τσ ι το πρώ
το έργο της ιστορίας της φιλοσοφίας είναι να φέρει σε φως την κοσμοθεωρία 
του κάθε φιλοσόφου. Ο Αιϋοΐίβδ αντιμετώπιζε υπό το πρίσμα αυτό και την ε
νότητα του έργου του δοΚορβηΙι&αβΓ και είχε δώσει παλαιότερα ως θέμα δια
τριβής το ερώτημα για «Το θρησκευτικό βίωμα στον δοΙιορβιΛβιιβΓ»8, όπως 
αναφέρει ο ίδιος στην εισήγησή του για τη διατριβή του Παπανούτσου3.

Ό τα ν  ο ΑάίοΙίΘΒ διαπίστωσε ότι ο Παπανούτσος ήταν «πολύ καλός γνώ
στης του Πλάτωνος»4, του πρότεινε να διερευνήσει στη διατριβή του το ερώτημα 
για  «Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα», και συγχρόνως του προσέφερε 
και την ερμηνευτική αρχή, την οποία έπρεπε να ακολουθήσει. Η ενότητα του 
έργου του Πλάτωνος έπρεπε σύμφωνα με τον Αοίϊοΐίβδ να αναζητηθεί όχι στα 
γνωστικά-λογικά γνωρίσματα του έργου του, αλλά στη βιωματική-θρησκευ- 
τική εμπειρία του και στις αποκρυσταλλώσεις της, αφού πρωταρχική είναι η 
βιωματική-θρησκευτική και όχι η λογική - επιστημονική προσέγγιση της πραγ
ματικότητας.

1. Ό π ω ς μου είχε αναφέρει ο Παπανούτσος σε κάποια συζήτηση το φθινόπωρο του 
1981, ο ίδιος πήγε στην Τυβίγγη και απευθύνθηκε στον Αάίοΐΐθδ ύστερα από υπόδειξη του 
ΌθδδΟίι·, χωρίς όμως να διευκρινίσει την αιτία.

2. Τη διατριβή αυτή υπέβαλε ο Ε . ΚβΠβΓ το 1923 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανε
πιστημίου της Τυβίγγης: Ε . ΚθΙΙθγ, ϋ&8 ΓβΙΐ§ϊδ8θ Ε Λ θ&θπ £>θί ΒοΗορβπΙιααβΓ, διατριβή, 
η οποία δεν τυπώθηκε.

3. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με αριθμό 6 σ. 1.
4. ό.π.
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Ο Παπανούτσος ερεύνησε ακριβώς τις βιωματικές-θρησκευτικές αφετη
ρίες της θεωρίας των ιδεών του Πλάτωνος και θεώρησε ως κεντρικό γεγονός 
της φιλοσοφίας του Πλάτωνος τη συνάντησή του με τον Σωκράτη. Σύμφωνα 
με τον Παπανούτσο η συνάντηση αυτή σήμανε για τον Πλάτωνα τη «μεταστρο
φή» και τον επαναπροσανατολισμό της προσωπικότητάς του1.

Ό π ω ς αναφέρει ο Αάΐοΐίβδ στην εισήγησή του για τη διατριβή του Πα
πανούτσου2, ο ίδιος είχε υποδείξει παλαιότερα και σε άλλους υποψηφίους διδά
κτορες να ακολουθήσουν την ερμηνευτική αρχή για το βίωμα και να διερευνή- 
σουν τη θέση, την οποία είχε το θρησκευτικό βίωμα στον φιλόσοφο και θεολόγο 
Ηβπη&ηη δ& ιηνιβΐ Κβϊιη&πιβ (1694-1768) και στον θεολόγο και φιλόσοφο 
,ΓοΙι&ηη δ β ίο ιη ο  δβ π ιΙθΓ  (1725-1791), στον Πλωτίνο καθώς και στον δ ο ΐιο -  
ρβιΛεαιβΓ. Έ τσ ι πριν από τον Παπανούτσο είχαν υποβάλει διατριβές για τα 
θέματα αυτά και είχαν ανακηρυχτεί διδάκτορες της φιλοσοφίας ο Η. Κδδΐΐϊη3, 
ο Ε. ΚβΙΙβΓ4 και ο Ρ . Η. 8ρϊβ£β11)βΓ§5. Συνεπώς η διατριβή του Παπανούτσου 
αποτελεί έμμεσα και ένα παράδειγμα ερμηνευτικής εφαρμογής της θεωρίας 
του Αάίοΐίβδ για την κοσμοθεωρία και για τη σχέση της προσωπικότητας του 
κάθε φιλοσόφου με το έργο του. Αυτό άλλωστε επισημαίνει και ο Αάΐοΐίβδ στην 
εισήγησή του.

Ο Α ά ΐο ΐίβδ  διαπιστώνει® ότι η διατριβή του Παπανούτσου έχει πετύχει 
τους ερευνητικούς στόχους της και ότι ως προς την επιστημονική ποιότητα βρί
σκεται πολύ κοντά στη διατριβή του ΚβΙΙβΓ, η οποία κατά τη γνώμη του Α(1ϊ- 
οΐίβδ είναι η πιο καλή από τις τρεις αναφερθείσες διατριβές.

Ο Παπανούτσος όμως, ενώ έχει κρατήσει το γενικό πλαίσιο της θεωρίας 
του Αάϊοΐίβδ στη διατύπωση του ερμηνευτικού στόχου της ερευνάς του, δεν ακο
λουθεί τον Αάίοΐίβδ ως προς όλα τα σημεία. Ύστερα από γενική επισκόπηση7 
της θεωρίας του θρησκευτικού βιώματος με αναφορές στον λΥίΙΙιβΙιη Οί1ϋιβγ
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1. Βλ. ΡαραηυΙζοδ ό.π. το πρώτο μέρος σσ. 19-32 και Εύ. Παπανούτσος, Τό θρησκευ
τικό βίωμα στόν Πλάτωνα ό.π. σσ. 35-54.

2. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με αριθμό 6 σ. 1.
3. Η . ΚοδΙΙΐη, ϋ&Β Γβΐΐβΐδδβ ΕΗβ&ηίδ 1>βΐ Η . 8 . Κβϊιη&πΐδ υηά ,Γ. 8 . 8βιη1βΓ. Βογ- 

ηδΐ - ΕβΐρζΪ£, 1919. Η  διατριβή υποβλήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Τυβίγγης στις 16 Ιουλίου 1914 σύμφωνα με το Οβδ^ιηΙνβΓΖβίοίιηίδ άββ άβιίΓδοΙίδρΓ»- 
ο1π§βη δο ΐιπ ίίυ ιπδ  [ = 0 ν ]  1911-1965 &§;. νοα  Κ . 01)βΓδθ1ιβ1ρ. Βά. 71. Μϋηοΐιβη, 1978.

4. Ε . ΚβΙΙβΓ, ϋαδ Γβΐί^ίδδβ ΕΓίβ&βη 1)βΐ 8ο1ιορβη1ι&ιιβΓ. Η  διατριβή υποβλήθηκε στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης στις 8 Νοεμβρίου 1923, αλλά δεν τυ
πώθηκε σύμφωνα με το Ο ν  ό.π. τόμ. 67.

5. Γ . Η . 8ρίβ8β11>βΓ8, Γβΐί^ίδδβ ΕΗβΙιβη 1>βΐ Ρ ΐο ίίη . Η  διατριβή υποβλήθηκε 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης στις 20 Οκτωβρίου 1924, αλλά 
δεν τυπώθηκε σύμφωνα με το Ο ν  δ.π. τόμ. 124.

6. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με αριθμό 6 σ. 1.
7. Ραραηιιϊζοδ ό.π. σσ. 10-17 και Παπανούτσος ό.π. σσ. 19-29.
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(1833-1911), στον Μ&χ δοΙιβΙβΓ (1874-1928), στον Εάα&πΐ δρΓ&η§βΓ 
(1882-1963), στον Κηάοΐί ΟΙΙο (1869-1937) και στον \νϊ11ί&ιη Ιειηιβδ 
(1842-1910), ο Παπανούτσος διατυπώνει τη δική του θεωρία για το θρη
σκευτικό βίωμα ακο>ουθώντας-όπως άλλωστε παρατηρεί και ο ίδιος ο Α(1ϊοΙίθ8 
στην εισήγησή του1 - τις σχετικές θεωρίες του Κ. ΟΜο2, του Ε. δρΓαη^βΓ3 και 
του \Υ. Ταιηβδ4.

Ο Παπανούτσος αντιπαραθέτει τη δική του ερμηνεία της θεωρίας των ι
δεών του Πλάτωνος τόσο στην ερμηνεία του \νΐ11ιβ1πι \¥ίπ(1β1ΐ38.11(1 (1848- 
1915 )5 - εκπροσώπου της νεοκαντιανής Σχολής της Βάδης - όσο και στην ερ
μηνεία του Ηβπηειηη ΟοΚβη (1842-1918)6 και του Ρ&υΐ Ν&ΙοΓρ (1854-1924)7 
- εκπροσώπων της νεοκαντιανής Σχολής του Μαρβούργου-. Ο \Υΐη<1β11)&η(1 
είχε δώσει έμφαση στην οντολογική ιδιομορφία των ιδεών, ενώ ο Οοΐιβη και ο 
ΝαίΟΓρ είχαν ερμηνεύσει τις ιδέες του Πλάτωνος λογικά και γνωσιολογικά. Ο 
Παπανούτσος υποστηρίζει ότι η οντολογική ερμηνεία των ιδεών είναι μόνον 
από τις δυνατές ερμηνείες, δεν είναι όμως και η μοναδική. Από τη Σχολή του 
Μαρβούργου ο Παπανούτσος επικρίνει κυρίως τον Ν&ΙοΓρ, επειδή παρουσίασε 
μια μονομερή ερμηνεία της θεωρίας των ιδεών του Πλάτωνος. Ο Παπανούτσος 
υποστηρίζει ότι ο ΝθΙΟΓρ - παρά το «μεταφυσικό παράρτημα.» στη δεύτερη 
έκδοση του έργου του «Η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνος» - δεν εγκατέ- 
λειψε τη λογική και γνωσιολογική ερμηνεία, την οποία είχε διατυπώσει στην 
πρώτη έκδοση αυτού του έργου.

1. Βλ. το έγγραφο με αριθμό 6 σ. 1 ό.π.
2 . Β λ . Κ . Ο Ι ίο ,  ϋ &3 Η θ ΐΐΐ^ β . ΒΓβδΙίΠΛ, 19228 (19171 ).
3 . Β λ . Ε . 8 ρΓ&η£βΓ, ίβ & β η δ ίο π η β η . Η α ΐΐβ , 19223 (19141 ) κ α ι Ρ δΥ οΙιοΙο^ίβ  άβδ 

,Ι ιΐ86η(1α1ΐ 6Γδ. ί β ί ρ ζ ί ^ ,  19254 (19241 ).
4 . Β λ . ^ ν .  ^ ι η β δ ,  Τ ΐιβ  ν α π β ΐ ίβ δ  ο ί  Κ βΙίΒ ίοιίδ Ε χ ρ β π β η ο β . Νβνν Υ ο Λ ,  1902 . Ο 

Παπανούτσος παραπέμπει στη γερμανική μετάφραση: \Υ. .1 απιβδ, ϋ ίβ  Γβΐί^ίοδβ 
Ει·ί&1ι π ι η £  ίη  ιΚγθγ Μ α η α ί^ ίθ ι Ι Ι ί^ β ί Ι .  υΐ>βΓδ. ν .  Ο . \ν ο Μ > β π η ίη . ί θ ί ρ ζ ί § ,  1907 .

5 . Ρ β ρ α η υ Ιζ ο δ  ό .π . σ. 60 κ α ι Π α π α ν ο ύ τσ ο ς ό .π . σ. 98 . Ο Π α π α ν ο ύ τσ ο ς εδώ  π α ρ α 
π έ μ π ε ι  σ τα  έ ρ γ α  το υ  \Υ . \ ν ίη ά β 11>αηά, Ι^βίΐΓίοιιοΙι άβΓ Ο βδοίιίοΚ ίο άβΓ Ρ ΐιΐ ΐο δ ο ρ ίιίβ . Τ ίί-  
1>ίη£6η , 19033 (18921 ) . - Ρ ΐ 3 ΐο η ,  81ιιΙΙ§& γΙ, 1900 .-Ρ Γ 3,1α ά ίβ α . Τ α ^ ίη ^ β η , 1924® (18841 ).

6 . Ρ & ρ α η υ Ιζο δ  ό .π . σσ. 59 κ α ι Π α π α ν ο ύ τσ ο ς ό .π . σσ. 94- 95 . Ο Π α π α ν ο ύ τσ ο ς έχε ι 
υπόψ η  το  έργο του  Η .  ΰ ο ΐ ιβ η , Ρ Ια Ιο η δ  ΙάββηΙβίΐΓβ η η ά  ά ίβ  Μ ίΐΙ Ι ΐθ ΐη α Ι ί^ . Μ α Λ α ι^ ,  1878

7. Ρ&ραηιιΙζοδ ό.π. σσ. 58-60 και Παπανούτσος ό.π. σσ. 96-100. Ο Παπανούτσος 
έχει υπόψη τα έργα του Ρ . ΝαίοΓρ, ΡΙαΙοδ ΙάββηΙβΙΐΓβ. Είηβ Είηίΐί}ΐΓυη£ ίη άβη Ιάβαΐί- 
δΐηΐΐδ. Ι^βίρζί^, 19212 (19031) κα ιϋ ΐιβΓ  ΡΙαΙοδ ΙάββηΙβΙΐΓβ. ΒβΓίϊη, 1914. Το πρώτο έρ
γο μεταφράστηκε και στα ελληνικά: Ρ . ΝαΙοΓρ, 'Η  περί των ιδεών θεωρία τοϋ Πλάτωνος. 
Κατά μετάφρασιν Μ. Τσαμαδοϋ. ’Αθήναι, 1929 με πρόλογο του I. Ν. Θεοδωρακοπούλου, 
ο οποίος επίσης διαφοροποιείται από την λογική - γνωσιολογική ερμηνεία του ΝαίΟΓρ για 
τις  πλατωνικές ιδέες (σσ. Χ ΙΙΙ-Χ Γ ν). Ά λλωστε και η διδακτορική διατριβή του Θεοδωρα
κοπούλου προσέφερε μια οντολογική ερμηνεία των ιδεών του Πλάτωνος, η οποία έκλινε πε
ρισσότερο προς τη νεοκαντιανή φιλοσοφία της Σχολής της Βάδης, αφού άλλωστε ο Θεοδω- 
ρακόπουλος ήταν μαθητής του Η βίηποΐι ΚίοΙίβΓΐ (1863-1936). Βλ. τη διατριβή .Ι.Ν. Τΐιβο- 
άοΓαΙίοροιιΙοβ, ΡΙαΙοηδ ϋ ία ΐβ ία ϋ ί άβδ δβίηδ. Η β ίά β ΐί)^ , 1927.



Η αντιπαράθεση στην πρώτη έκδοση τη Σχολή του Μαρβούργου έχει κά
ποια αναλογία προς ορισμένες θέσεις του Α(1ίο1ίβ8. Αναφέρθηκε ήδη οτι ο Α(1ί1ί- 
1ίβ8 ενέτασσε τη θεωρία του μεταξύ του καντιανισμού του Ι;ίβ1:>Γη£ΐηη και του 
νεοκαντιανισμού της Σχολής :ου Μαρβούργου. Επιπλέον ο Αάΐοΐίβδ έδινε την 
προτεραιότητα στο θρησκευτικό βίωμα και όχι στη λογική-γνωστική δραστη
ριότητα του υποκειμένου. Αν και ο Παπανούτσος δεν ασχολείται με την ερμη
νεία του Αάίοΐίβδ για τη φιλοσοφία του Κ&ηϊ, όμως αποδέχεται τα συμπερά
σματα της ερμηνείας αυτής, ένα από τα γνωρίσματα της οποίαε είναι η άποψη του 
Αίΐίοΐίβκ για την κοσμοθεωρία, αφού ο ίδιος ο Παπανούτσος χαρακτηρίζει την 
θεωρία των ιδεών ως την κορύφωση της κοσμοθεωρίας του Πλάτωνος1.

Αλλά η φιλοσοφική ερμηνεία της θεωρίας των ιδεών του Πλάτωνος από 
τον Παπανούτσο παρουσιάζει αναμφισβήτητη αυτονομία, γιατί ο Παπανούτσος 
επεξεργάζεται τα συμπεράσματα των θεωριών του Ο ϋο, του 8ρΓ3Π§βΓ και του 
^ΓΠβ8 για το θρησκευτικό βίωμα με προσωπικά τρόπο. Το γεγονός ότι ο Πα
πανούτσος συμφώνησε καί αποδέχτηκε την ερμηνευτική αρχή του ΑΛϊοΙίβδ δεν 
σημαίνει οπωσδήποτε εξάρτηση, αλλά μπορεί να σημαίνει και συνάντηση δύο 
προσωπικοτήτων στο κοινό επίπεδο του πρωταρχικού ενδιαφέροντος για το 
θρησκευτικό φαινόμενο. Αυτό γίνεται φανερό και από τα δημοσιεύματα, τα 
οποία παρουσίασε ο Παπανούτσος μετά τη διατριβή του. Σχεδόν συγχρόνως με 
τη διατριβή του άρχισε να δημοσιεύεται στην Αλεξάνδρεια η σειρά των μελετούν 
του για τη φιλοσοφία της θρησκείας2, οι οποίες πιθανόν κατά μέγα μέρος να προ- 
έκυψαν από την έρευνά του σχετικά με τη διατριβή του.

Ο ίδιος ο Παπανούτσος, σχεδόν τριανταπέντε χρόνια μετά τη γερμανική 
έκδοση της διατριβής του, στον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης3 θα αναφέ
ρει τον Αάίοΐίθδ μόνον ως επόπτη της διατριβής του και θα τονίσει την επικαι- 
ρότητα της δικής του ερμηνείας των ιδεών του Πλάτωνος. Άλλωστε δεν απο
κλείεται ο ίδιος να μην γνώριζε το περιεχόμενο της εισήγησης του Αάίο1ίβ8.

Λίγο μετά την υποβολή4 της διατριβής του στις 12 Μαΐου 1926 ο Παπα
νούτσος έφυγε από την Τυβίγγη, γιατί έπρεπε την 1 Ιουνίου 1926 να επανέλθει 
στην εργασία του στην Αλεξάνδρεια5. Λίγο αργότερα όμως ο Παπανούτσος έστει
λε από το Παρίσι στον Αάίοΐίθδ δύο επιστολές με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1926 
και 5 Ιουλίου 1926 αντίστοιχα. Στην πρώτη επιστολή6 ο Παπανούτσος αναφέ- 
ρεται κυρίως στη δυνατότητα εκτύπωσης της διατριβής του στο Παρίσι. Επειδή 
τα χρονικά περιθώρια για την εκτύπωση ήσαν στενά, ο Παπανούτσος με τη δεύ

1. Σύγκρ. ΡειρειηιιΙζοδ ό.π. σ. 75 και Παπανούτσος, ό.π. σ. 122.
2. Βλ. Εύ. ΓΙαπανοΰτσος, Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν τής Θρησκείας ό.π.
3. Βλ. Εΰ. ΓΙαπανοΰτσος, Τό θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα ό.π. σ. 11.
4. Βλ. στο παράρτημα αυτής της μελέτης το έγγραφο με αριθμό 5.
5. Βλ. το έγγραφο με αριθμό 6 ό.π. σ. 2.
6. Βλ. το έγγραφο με αριθμό 7 ό.π.
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τερη επιστολή του1 παρακαλεί τον Αάΐοΐίβδ να τον βοηθήσει, ώστε να τυπωθεί 
η διατριβή του στη Γερμανία, πράγμα το οποίο και έγινε.

Τόσο η εισήγηση του Αοίΐοΐίθδ για τη διατριβή του Παπανούτσου όσο και 
ο τρόπος, με τον οποίο ο Παπανούτσος απευθύνεται στον Αάΐοΐίθδ δείχνουν ό
τι το φιλικό ενδιαφέρον του δασκάλου για τον μαθητή στηριζόταν στην εκτίμη
ση του Αάΐοΐίβδ για τον φιλοσοφικό στοχασμό και για τις καλλιτεχνικές ικανό
τητες του Παπανούτσου2.

IV

Η παρουσίαση του αρχειακού υλικού και η μερική ανασυγκρότηση του ο
δοιπορικού του Παπανούτσου στη Γερμανία δείχνουν ότι εκεί ο Παπανούτσος 
δεν είχε μόνον την ευκαιρία της παιδαγωγικής και φιλοσοφικής ενημέρωσης, αλ
λά δημιούργησε και τις ευρύτερες προϋποθέσεις για την αναγνώριση του φιλο
σοφικού στοχασμού του μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Πα
πανούτσος είχε ο ίδιος προσδιορίσει την πορεία του ως φιλοσόφου, όταν βρισκό
ταν στην Αλεξάνδρεια. Όσο και αν η ανακήρυξη του Παπανούτσου σε διδάκτο
ρα είναι σημαντική, φαίνεται παρά ταύτα ότι για την εξέλιξη της προσωπικότη
τας του ήταν πιο αποφασιστική η παιδαγωγική ενημέρωσή του. Ό ταν ο Πα
πανούτσος ήλθε στη Γερμανία, δεν ήταν ούτε ο θεολόγος, ο οποίος άλλαξε κα
τεύθυνση, ούτε ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αναζητούσε την επιμόρφωση, ούτε ο 
φιλοσοφος, ο οποίοις επιζητούσε την επικοινωνία με πρωτοπόρα ρεύματα. Ο 
Παπανούτσος ήταν ο διανοούμενος, ο οποίος ήταν οικείος προς αυτές τις επι
στήμες, επεδίωκε να ενημερωθεί για όλα συνέβαιναν στον ευρωπαϊκό πολιτι
σμό της εποχής του και ξαφνικά απέκτησε κριτική απόσταση από την κατάστα
ση της παιδείας του ελληνόφωνου πολιτιστικού χώρου. Μάλιστα ο Παπανού
τσος απέκτησε τόση απόσταση, ώστε ύστερα από το ταξίδι του στην Ευρώπη 
άρχισε στην Αλεξάνδρεια τις πρώτες προσπάθειες για την εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση, η οποία για τον Παπανούτσο δεν ήταν απλώς γλωσσική μεταρρύθμιση 
αλλά μεταρρύθμιση ταυ περιεχομένου και των στόχων της εκπαίδευσης και της 
σχέσης της με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου.

1. Βλ. το έγγραφο με αριθμό 8 ό.π.
2. Βλ. το έγγραφο με αρθμό 6 σ. 2 ό.π.
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ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ. 1 (χειρόγραφο)
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Έ γγραφο αριθ. 1

Βιογραφικό Σημείωμα τον Ευ. Παπανούτσου. Υποβλήθηκε από τον ίδιο συ
νημμένο στην αίτησή τον στις 12.5.1926 στον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Με την αίτησή του ο Παπανούτσος 
ζητούσε να προσέλθει στις εξετάσεις για την απόκτηση διδακτορικού διπλώμα
τος,.

Ιιβ1)6Ι18ΐ&Ιΐί

Οβ1>0Γ6η λνιΐΓάβ ΐοΐι &ιη 27 Ι α ί ΐ  1900 ΐη
ΡΪΓ&ιΐΒ (ΟπβοΙίΘηΙ&ΓκΙ). Ν&οΚ ^ββΙ&ηάβηΘΠΐ Α1>ϊ=
ΙυπβηΙβηβχ&ιηβη αιη Ιιιιιη&ηΐβΐΐβοΐιβη Ογιηηα=  
δίιιγπ ϊη  ΡίΓ&υβ ( Ιυ η ΐ  1915) § ίη §  ϊοΐι α ιιί άχβ 
ΙΙηΐνβΓΒϋέίΐ ζα Αΐΐιβη υηά 8ΐυ<ϋβι·1β ΤΙιβοΙο^ΐβ 
(§τϊβ0ΐιΪ80ΐι - ογ11ιο«1οχ ) υηά Ρΐιΐΐοΐο^ΐβ. ϋ&8 ρ!ιΐ=

ΙοΙο Ϊ̂ΒοΙιβ ΥοΓβχ&Γηβη 1β§ίβ ϊοΐι ϊπι Μαί 1917 
&1) ιιηά. ά&8 ΙΚβοΙο ί̂δβΚβ ΏοΙίίοΓβχ&Γηβη 1>β= 
βΐ&ηά ΐοΐι ΐιη Ιυηϊ 1919. ν ο η  Ιιιηϊ 1919 1>ΐβ 
Ιυηΐ 1924 λν&Γ ΐοΐι ώννβοΐΐδβΐυη^β'ννβϊδβ ΐιη 
ΗββΓβδ -ιιηά δοΙιυΙάΐβηβίΘ. ΖαΐβΐζΙ \ν&Γ ϊοΐι 0  =
ΙίβΓίβΙΐΓΘΓ 8γπ ΑνΘΓορΙιβΐοη Ογιηη&ΒΐυΓη ΐη 
Α ΐβχ& ηάπβη (Α β § γρ Ιβ η ). ΐ ιη  δοιηπίΘΓ 1924 
ννιΐΓάβ ΐοΐι ίΐϊΓ βΐηβη δΙικϋβηαυίβηΙΚ & ΙΙ ΐη  
ϋβ ιιΐβ ΐιΐ& ηίΐ 1)6ΐΐΓΐ&ιι1)ί.. Ιο ίι ΒΐυάίβΓίβ \ ¥ ί η =
ΙβΓ8βπΐ68ΐβΓ 1924-1925 η η ά  δοιηπιβΓδΘΐηββΙβΓ 
1925 ΐη  ΒβΓίΐη Ρ ΐιΐΐοβορίιΐβ , &11§ΓΪβε1ιΪ8θ1ιβ 
Ρ ΐιΐΐο ΐο^ ΐβ  αηά. Ρέί(1&§ο§ί1ί; ιη ΐ ΐ  άβηΒβΙ&βη
δ ΐ ΐ κ ϋ β η  νβΓ&Γ&ΟΐΐΙβ ϊθ1ΐ (1&8 \ΥΐηΙβΓ86Π168ΐ 6Γ
1925-1926 ϊη Τϋ1)ΐη§βη.

Ε ναη^βίοβ  Ρ& ραηαΙζοδ

Πηγή: υπίνετείίαΙβατοΜν ΤνίΜηξβη, δίξηαΙιΐΓ: 1311108
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Έ γγραφο αριθ. 2

Επιστολή (ημερ.: 17.8.1925) του Ευ. Παπανούτσου από το \Υίΰ]{βΓ8άοΓ^ προς 
τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Ο 
Παπανούτσος ζητάει πληροφορίες για τη δυνατότητα ανακήρυξής τον σε διδά
κτορα.

\Υίθ1ί6Γ8(1θΓί 17 Α υ ^ ιιβ ί 1925

Α η άβη ϋβΐί&η άβΓ ΡΙιϊΙοδορΚϊδοΙιβη Ρ&ΐίυΐΐ&ί 
άβΓ υηΐνβΓβΐΙ& ί ζιι Τ ίΛ ίη ^ θ η

δβΙΐΓ §ββ1ΐΓΐβΓ ΗβΓΓ!

υηΙβΓζβϊοΙιηβηάβΓ Υιαΐ &ιιί άβΓ υηΐνβΓδΐΙ&Ι ϊη  Α ΙΙιβ η  (Ο ίβοΐιβηΐ& ηά) 
Τ Κ βοΙο^ίβ  δΙυάϊβΓΐ ιιηά ά&8 ϋοΙεοΓβχ&ιηβη Β βδΙ& ηάβη (1 9 1 9 ) . Ε γ  Ι ια Ι άοΓΐ 
η ο ο ίι ΡΜ ΙοβορΗ ίθ ιιηά Ιεΐ&ββΐβοΐιβ ΡΚί1ο1ο§ίβ νΐβΓ (4 )  δβιηβδΙβΓ βΙιιάϊβΓί, ιιηά 
β ΐη  ν ο Γ β χ ίΐιη β η  Γηϋ Εγ!ο1§ ββδί& ηά βη; ά& ηη δΙιιάΐβΓίβ βΓ ζ \νβ ΐ (2) δβπιβ- 
8ΐβΓ Ρ Η ϋοκορΜ θ ιιηά βΙΙ^ΓΪβοΙιΐδοΙιβ Ρ Η ϋ ο Ιο ^ ίβ  &ιιί άβΓ ΙΙηϊνβΓδϋαΙ ζ υ  
Β βΓίϊη (1 9 2 4 -1 9 2 5 ). Ι β ί ζ ί  πιδοΜβ βΓ βΓί&ΙΐΓβη, οΐ) βΓ η&οΐι β ϊη δ β ιη β δ ίπ ^ β ιη  
δ ίο ά ίιιιη  άβΓ Ρ ΐιΐΐο δ ο ρ ίιΐβ  ϊη Τ ϋ ΐη η ^ β η , ά&8 ϋοΙίίοΓβχ&πιβη αΜ β§βη άεα·ί. 

υ π ι  άϊβ ΑηΙλνοΓί υηά ηέάιβΓβ Α υδίίυη ίΐ ΙηΙΙβΙ

ΐη  Ηοο1ι&ο1ιΙιιη§
ϋΓ . Εν&η^βίοβ Ρ&ρ&ηυίζοΒ
Ρ . ΑάΓ.
ΡΓβϊβ δοΐιιιΐ^βιηβϊηάβ 
ννϊοΙιβΓβάοΓί 1» / δ&αΐίβΐά

^β η β ΐιιη ϊ^ ΐ1.

Πηγή: υηίνβΓήΐάΙβα,ΓΰΗίν ΤηΗηξβη, 8ί§ηαΙιΐΓ: 1311108

1. Χειρόγραφη προσθήκη υπαλλήλου ή ίσως και του Κοσμήτορα.
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Επιστολή (ημερ.: 18.9.1925) του Εν. Παπανούτσου από το \νίΰΙίβΓ3άθΓ{ προς 
τον Γραμματέα τον Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Ο Παπανούτσος αναφέρει 
ότι στέλνει συνημμένο το πιστοποιητικό σπουδών, που του χορήγησε το Πανε
πιστήμιο του Βερολίνου το πιστοποιητικό δεν βρέθηκε έως τώρα.

\Υίο1ίβΓ8(1οΓί / δα&ΐίβΐά 18 δβρί. 1925

Έγγραφο αριθ. 3

Αη (1&8 δβΙίΓβΙ&παΐ άβΓ ΙΙηΐνβΓδΐΙ&ί 
ζιι Τϋ1ηη§6ΐι

δβΙΐΓ ^ θθΙιγΙ θγ Η θγγ δβΙίΓβί&Γ!

Ιοίι Ιιεώβ ΙΙιγ δοΙίΓθΛβη νοιη  14 δβρί. 1925 (Νγ. 3135) βιΊι&Ιίβη; ΐοΐι 
ΜΜβ ιαιη Εηΐ8θ1ιιι1(1ΐ§ιιη§) ά&88 ιοίι ιηβΐιι ΑΒ^αη^δζθα^ηίδ άβΓ ΒβΓίίηβΓ ΙΙηΐ- 
νβΓδΐΙ&ί νοΓζιαΙβ^βη νβΓ^βδδβη Ιΐίώβ. Ηΐβπηϊί γθϊοΙιθ ιοίι 68 Ιΐιηβη βΐη.

ΜΐΙ 1)β8οηάθΓβΓ ΗοοΙι&οΜηη^ 
Όγ. Ε. Ρ&ρ&ηιιΙζοβ

ΑάΓβ886 ζ. Ζ.
Ργθϊθ δοΚη1§βπΐ6Ϊη(ΐΘ 
\νΐο1ίβΓ8(1οΓί / δααΐίθΐά

Πηγή: υηίνβΓ3Ϊ1άΙ$αΓΜν ΤΐίΗηξβη, ΒίξηαΙν,τ: 258(13855



Π αιδαγωγικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του Παπανούτσου στη Γερμανία Οϊΐ

Έ γγραφο αριθ. 4

Απόσπασμα από το πιστοποιητικό σπονδών τον Εν. Παπανούτσου στη Φιλοσο
φική Σχολή τον Πανεπιστημίον της Τνβίγγης για  το χειμερινό εξάμηνο 1925 / 
1926.

Ρβρ& ηαΐζοβ
(Ρ&ιηίΐίβηη&ΐϊΐβ)

Ενβη^βίοβ δίαάϊβΓβηάβ άβΓ ΡΙιΠοβορΙιϊβ
(ν ο Γ η & ιη β )

§β1)0Γβη ζα Ρ ϊγ&ιιβ (Οπβοΐιβηΐ&ηά)
\νοΚηΗ&ίΙ ϊη Τΐ&ϊη^βη Εια§βη-5ΐΓ. Νγ. 16 1>βΐ 5ο1ια11β3 
&β1β§1 ϊπι \νίηίβΓΐι&1ΐ33&1ΐΓ 1925 / 26

Ο οζβη ί 
(Α ίρ ΐΐίώ β ΐϊδο ΐι 
ηειοΐι Ρ & ΐίΐιΐία ίθη ) 
Αάϊοΐίβδ

Η&βΓΪη§

ΚγοΙι

δο ΐιιη ίά

ΥθΓΐβ8αη§βη π η ά  υβ ΐΰ ΐιη^βη  
(ΥθΓζβίοΚηυη^ \νΐβ ΐιη  ΎοΓίβ- 
8ΐαη§8νθΓζβίο1ιηΪ8) 

\Υβ11&η8θΗ&αιιη§8ίΓ&§βη (Εγ- 
1ίβηηΙηΪ8ΐ1ιβ0ΓΪ6 υ η ά  Μ βία- 
ρΙιγ8Πε)
ϋΐ>ιιη§βη: δοΙιορβηΙι&ιιβΓ «Ό ϊβ 
λΥβΙΐ αΐδ \νϊ11β α η ά  νοΓ8ΐβ1- 
1υη§»
ϋ β υ η ^ β η : Ηβ§β1 Ε η ζγ ΐίίορέ ί- 
(ϋβ άβΓ ρ1ιϊ1θ8. \ΥΪ886η- 
8β1ι&ί1βη
ϋΐ>ιιη§βη ϊη  1>βϊάβη δ ία ίβ η  (&) 

ΚβΓ8β1ιβη8ΐβϊηβΓ8 Α ηβοΐιαααη^βη 
(1)) βϊηζ. Κ & ρϋβΐ ααβ άβΓ ρ&ά. 
ΡδγοΙιο1ο§ϊβ
Ο ήβείιϊδ ίιβ  Ρ ο π ή -  α η ά  Γ α ιιί-  
ΙβΙΐΓβ
ΐΛ υ η ^ β η : Α ηάοΐίίάβδ’ «Μ γβΙβ-
ΠβΠΓβάβ»

Ζιΐ8&ιηιηβη

Ζ&ΐιΐ Κο11β§- 
άβΓ λΥοοΙιβη- §β1ά 

βΐυηάβη Μ

1 1/2

2
Μ 33

Πηγή: υηϊνβΓ8ίίάΐ8ατοΚίν Τϋ,Ηηξβη, 8ί%ηαΙιιτ: 256113855
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Αίτηση (ημερ.: 12.5.1926) τον Εν. Παπανούτσου προς τον Κοσμήτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης. Ο Παπανούτσος ζητάει 
να του επιτραπεί η προσέλευσή τον στις εξετάσεις για την απόκτηση διδακτορι
κού διπλώματος.

Τΐ&ϊη§βη άβη 12 Μ&ί 1926

( τ β β ι ιο ΐ ι  ά β β  δ Ι ι ι ά ϊβ Γ β η ά β η  

Ε ν & η § β 1ο 8 Ρ & ρ & η ιι Ι ζ ο β  π γ π  

Ζ υ 1&88\ ι η §  ζ ι ι γ  ρ Ι ι ί Ι ο β ο ρ Μ β ο Ι ιβ η  

ϋο^ΙοΓρηίίιιηβ.

Όΐβ Ρ1ΐΐ1θ8θρ1ΐΪ8θ1ΐβ

ΕαΙαιΜ ί. άβΓ υηίνβΓβϋ&Ι Τύ1)ϊη§βη 
βϊΙΙβ  ϊοΐι, ιηϊοΐι βαιί Ο π ιηά  ιηβΐηβΓ 
ΟΐβββΓί&Ιΐοη «ϋ&8 Γβ1ΐ§ΐδ86 ΕΗβΙϊβη 

/ 1)βΐ ΡΙ&Ιοη» υ η ά  άβΓ ίΛ ή ^βη  Ββΐ^β-
11 ίϋ^Ιβη Ρ&ρίβΓβ ζιιγ ρΙιΐΙοβορΙιΐθοΙιβη

I ΏοΙίΙοΓρΓϋίυη^ ζαζα1&88βη. ϋ ϊβ  Ρ η ΐ-
ίαη§  1)ί11β ΐοΐα &ιιί άΐβ Ρ&οΙιβΓ: Ρ ΐιϊΐο- 
βορίιΐβ, §ΓΪββ1ιΪ8θ1ιβ Ρΐιΐΐοΐοβΐβ ιιηά 
Ρ&άα§ο§ϊ^ ζιι βΓβίΓβοΙίβη.

Έγγραφο αριθ. 5

Αη άβη
Ηβιτη ϋβίε&η άβΓ ΡΜΙοβορΙιϊβοΙιβη 
Ρ&ΙίΐιΙΙ&Ι άβΓ υηΐνβΓβΐΙ&Ι 
Τϋ&ϊηββη.

Εναη^βίοβ Ρ&ρ&ηιιΙζοβ 
ΤίΛϊη£βη 
Εα^βηβίΓ. 16 ρ.

Πηγή: υηΐνβΓΒΪΙάΙεα,ΓοΚίν ΤαΜηξβη, 8ΐξηαΙητ: 1311108
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Έ γγραφο αριθ. 6 

Εισήγηση τον ΕήεΗ ΑάίοΗβε για τη διατριβή τον Εν. ΓΙαπανούτσον

Β . Ουί&οΐιΐβη 

(Αιη 3ο1ι1ιΐ88 Αη§εώβ άββ Ρ»ο1ιβ8)

[δ . 1]. Ν& οΜ βιη άϊβ Ρ& ΐίΐιΐΐέϋ ΐιη  ν ο π § β η  Η β Λ β Ι ρΓΪηοΐρΐβΠ άΐβ Ζυ1&8- 
8υη& άββ ΗβΓΓη Ρ& ραηυίζοβ α ιιί Ρ ι-ο ιηοΙιοη  ίϋΓ ά&8 δ δ .  26  βββοΜοδδβη 
Ιι&ΙΙβ, Γβίοΐιίβ θγ πιϊγ βΐηβ Α Λ β ϋ  πθΙ ιθγ άΐβ ΕβΙΐΓβ ν ο ιη  Α11§βπιβΐη1)β§ΓΪίί1ΐ- 
οΐιβη 1)βΐ Α πβίο ΐβ ίββ  βίη. Ο ίθ Α1)1ι&ηά1ιιη§ 1)γ&ο1ι Ι θ ζ\ν&Γ ειη ζννβΐ Ρ υ η ΐίΐβ η  
ηβιιβ Αυίί& 88υη§βη, άοοίι β ΐυ β ίζ ΐβ η  8Ϊβ κίοΐι πιιγ εαιί §&ηζ νβΓβΐηζβΙΐβ Α γϊ- 
δίοίβίββ - δ ίβ ΐΐβη  ιιη(1 ιηυββίβη άΐβδβ βο -ννίΙΙΙίυβΓίΐοΙι υ η ά  §β\ν&1ΐ8&ηι ϊηΙβΓ- 
ρΓβΙΪΓβη, (1&88 ΐοΐι 8Ϊβ η ίο ΐιί &1β 1)6ΓΘθ1ιϋ§1 ειηβΓίίβηηβη ΙίοηηΙβ υ η ά  άββΗ&ΙΙ) 
άϊβ Α1)1ι&ηά1ιιη§ ζυπιβοΙίΛνΐβδ. Ι Ι θγγ Ρ α ρα η . β α ί ιη ΐο ΐι (Ιβηη ιιιη  βϊη Τ1ιβιη& 
ζιι βϊηβΓ ηβυβη Α Λ β ΐΙ . 0&  βΓ 8β1ΐΓ § ιιΙ θγ ΡΙ&ΙοηΙίβηηβΓ ΐβ ί, βοΐιΐυ^ ΐοΐι ΐΐιιη  
νοΓ, ΡΙ&Ιοηβ Γβ1ΐ§ΐοβ8β8 Ε γ1θ1)θιι βΐηβΓ υηΙβΓ 8υοΙιυη§  ζ υ  υηΐ,βΓζΐβΙιη. Τ_Ιβ1)βΓ 
Ρ ΙαΙοηβ Τ ΐιβο ΐο^ίβ  υ η ά  Ο οΙΙβδΙιβ^Γΐίί ΐβ ί βοΐιοη 8β1ΐΓ ν ϊβ ΐ §β3θ1ιπβ1)βη 
•ννοΓάβη; άα§β§βη ΐβί ΜβΙιβΓ ηοοίι η ΐοΜ  άβΓ νβΓβυοΙι αηΙοΓηοπιπίΘη, ν ο η  8βϊ- 
ηβη  ΙΙιβο1ο§ΐ8θ1ιβη υ η ά  υβββΓίι&υρΙ ΙΙιεοΓΘΐίβοΙιβη Α ηβΐοΜ βη Κ υβοΐί- 
8θ1ι1υθ88θ ζυ  πιαοΐιβη α υ ί ά&8 ζυ  Ο υ η ά β  1ΐβ§βηάβ Γβ%ΐοβ8β ΕΓΐβ1)βη. ϋ&β 
Τΐιβηαει Ιι&Ι βίοΐι άϊβ 8β1ΐΓ βΓίΓ&§ΓβΐοΙι βΓννΐβββη.

ϋ ίβ  Α Λ βΐΙ Ι γϊΙ Ι  ΐη  βΐηβ ΚβΐΙιβ ιη ΐΐ άβη ίηιβΙιβΓ νο η  πιϊγ &η§βΓβ§Ιβη 
ΒΪ88βΓΐ&Ιϊοηβη υβ1)βΓ ά&8 Γβ1ΐ§ΐοβ8β Ει·1β1)βη 1)βΐ ΚβΐιηείΓυβ υηά  δβηιΙβΓ 
(Κοββΐΐΐη), Ρ Ιο ϋη  (δρΐβ§β11)βΓ§) υηά  δοΗορβηΙι&υβΓ (Ε. ΚβΙΙβΓ). Α η 
(^υ&ΐΐΐ&βΐ 8ΐβΜ 8ΐβ άβΓ ΙβΙζΙβη, άβΓ 1>βΐ \νβίΙβιη 1)β8ΐβη νο η  άβη άΓβΐ 1)Ϊ8ΐιβπ- 
§βη Α Λ βϋβη , ηαίιβ. \Υ&8 άΐβ \νβ8βη11ΐοΙιβη Εΐ^βηΐ,υβιηΐΐοΐιΐίβΐΐβη άββ Γβΐΐ- 
§ΐοβ8βη ΕΓΐβ1)βη8 υη ά  ΐ!ΐΓβΒβ8θ1ΐΓβί1)υη§ Ι ιβ Ιπ ίίΙ , 8ο βοΜϊββδΙ Ό γ. Ρ&ραη. 
8Ϊο1ι &η άΐβ ΡοΓ8β1ιυη§βη νοη  011ο, δρΓ&η^βΓ υηά  Ι&ηιββ &η. Ό& ββΐηβ 
Α Λ β ΐί δΐοΐι άβΓ Η&υρίβ&οΐιβ η&οΐι &υί άβηι Οβίηβΐ νο η  Κυβοΐίδοΐιΐυββδβη 
1)β\νβ§1, Κ&ίΙβΙ ΐΙΐΓβη ΕΓ§β1>ηΪ88βη η&ΙυΓ§βπι&β88 νΐβΐϊ&οΐι βϊη [δ .2 ] Μοββ 1ιγρο- 
11ιβΙΪ8θ1ιβΓ ΟΙι&Γ&ΙίΙβΓ &η. ϋ&8 Ιι&Ι Ρ&ραη. αυοίι §β1)υβ1ΐΓβηά ζυηι ΑυβάΓυοΙί 
§β1)Γ&ο1ιΙ. ΟβΓ Ν&οΐιννβΐδ, ά&88 άΐβ ΙάββηΙβΙΐΓβ, \νίβ ΐοΐι ΐιηιηθΓ Ββίοηί Η ώ β, 
ΐΙΐΓβπι ΚβΓη η&οΐι ηΐοΜ  &υδ 1ο§ΐδβ1ι - \νΪ58βη8θ1ι&{11ΐο1ιβη Οβά&ηΐίβηηιοΐΐνβη 
ΙιβΓ&υβ ζυ βΓΐίΙ&βΓβη ΐβί, βοηάβΓη βιΐΐβΐη &υδ άβηι ρβΓδοβηϋοΙιβη, ΐηδββδοη- 
άβΓβ Γβΐΐ^ΐοβδβη ΕΓΐβ1)βη ΡΙ&Ιοηβ υηά  βΐηβΓ §&ηζ υΓ8ρΓυβη§1ΐο1ιβη ΑγΙ 
8βΐηβ8 \ΥβΓΐβη81ιβΓνοΓ§β§&η§βη 8βΐη Ιί&ηη, ΐβΐ §υΙ §β1υη§βη. ϋ ΐβ  Αηη&ΐιηιβ 
άββ ΥβΓί.8 (δ. ), ά&88 άβΓ Τ οά άββ δοΙίΓ&ΐβδ ίυβΓ ΡΙ&Ιοη άβΓ Αη1&Β8 ζυ
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β ϊη β Γ  Γβ1ΐ § ΐο β δ β η  \ ν ί θ ά θ Γ § θ 1) ΐ ΐΓ ί  (Β β 1ί β 1ι η ι η § )  § β \ν ο Γ ά ο η  8β ΐ ,  ΐ δ ΐ  ζ\ν& Γ η ιΐΓ  

β ϊη β  Α η η α ί ιπ χ β ,  ί ι ιβ Γ  \ν β 1ο 1ιβ  ι ΐ ίβ  Κ ίδ ί,ο π δ ο Ι ιβ  Β β 8ΐ& β Ι ΐ§ ι ιη §  Μ ι Ι Ι ,  εώ β Γ  ΐ ι η -  

ι η β ι Ί ι ί η  β ϊη β  Α η η β ΐ ι ι η β  ν ο η  § γ ο 886γ  ρ 8γ ο Κ ο 1ο § ί8θ 1ΐθ Γ \ \ '& Ι ΐΓ 8θ1ΐ θ ίη 1ίο 1ί θ ί Ι ,  8ο  

ά& δδ 8ΐβ  \ ν ο Μ  § β ά ι ι1ά β Ι  \ν β Γ ά β η  Ι ί& η η .

\νιιβηδοΚβηδλνβΓI, ννβηη βΛίοΙι ηΐο ΐιΐ ιιηβΓί&βδδΙϊοΙι, \ν&βΓβ, ά&8δ &πι 
δοΐιΐιΐδδ ηοοΗ βϊη 1αιβη8ί1βΓΪ8θ]ι εώ^οπιηάβίβδ Βϊ1<3 νο η  άβΓ δοηάβΓβΓί ρΐαίο- 
ηίκοΚοΓ ΡΓοβπιπιί§1ίβίΙ §β§β!)βη \νυβΓάβ. Ό η8 ϊβί η&ΐυοΓίίοΙι βϊηβ 8θΚ\νίϋπ- 
£β Αιιϊ§&άβ, άΐβ ηίοΜ  νοη  ΐβάβιη ΟαΓοΙιβοΚηίΙΙδ - ϋο&ΙοΓ&ηάβη νβιΊαη^Ι 
■ννβΓάβη Ιίαηη. Η θγγ Ρ&ραη., άβΓ ΙπιβηδίΙβπδοΗβ (^ιι&ΐΐΐαβΐβη ΙιβδϋζΙ, \νΐ11 
νβΓ8ΐιο1ιβη, βϊη δοΐοΐιβδ Οβπι&βΐάβ ϊη Αΐβχ&ηάπβη, \νο βτ απι 1. Ιπ η ί δβΐηβη 
δοΚιιΙάϊβηδΙ \νΐβάβΓ αηΐΓβΙβη ιηιΐδβ, ζα βηί\νβΓίβη. Οβίίη^ί 68, ά»ηη Ιίβηη 
β8 &πι δο1ι1ιΐ88 οΐιηο δοΐίλνΐβπ^ΐίβΐΐ βίη§βίυβ§1 \νβΓάβη. Οβ1ΐη§1 β8 ηίοΐιΐ, 
άαηη Ιί&ηη άΐβ Α Λ β ίί αποΚ 80, \νΐβ δίβ νοΓΐΐβ§1, βΓδοΙιβϊηβη, ιη ΐΐ άβΓ Μοδδβη 
Ζιΐ8&ιηιηβηίεΐ88ΐιη§ άβΓ ΗαιιρίΓβδίιΙΙ&Ιβ &1δ δοΚ1ιΐ88.

Β α  ά ΐβ  Α 1Λ & η ά 1α η §  δ ί ΐ ΐ ΐ δ ί ϊ δ ο ΐ ι  8ΐ& Γ ΐί ι ι π ι ^ β & Λ β ί ΐ β ί ,  β υ ο ί ι  ά ΐβ  δ Ι ο ϊ ί ν β Γ -  

ί β ΐ 1υ η §  η α ο Ι ι ΐΓ 8 θ § 1ίο}ι η ο ο ί ι  υ ι η ^ β δ ί & ϋ β ΐ  \ν β Γ ά β η  η ι υ δ δ ΐ β ,  Κ α ί ά &8 Ο π ^ ί η α ΐ  

ά ι ίΓ ο ϊι  ιη β ΐη β  Κ ο Γ Γ β Ι ίΙ ι ΐΓ β η  ι ι η ά  ά ΐβ  ν ο ι η ν β Γ Ϊ .  ά & Γ & ιιϊΜ η  α η ^ β Ι ίΓ α ο Ι ι ίβ η  ν β Γ -  

β β δ δ β π ι η ^ β η  β ϊη  8β1ΐΓ  Ι ια η ΐβ Β  Α ι ΐδ δ β ΐ ιβ η  Ι ιβ Ι ίο π ίΓ η ο η . ϋ&ΙιβΓ Κ α ί  ά β Γ  ν β Γ Ϊ .  

β ϊη β  Μ & δ ο Μ η β η & β δ ο ΙίΓ ΪϊΙ  Ι ιβ Γ δ Ιβ Π β η  Ια β δ β η , ά ΐβ  β ια ο ΐι ά β π ι  ϊ η  ϋ β ΐ ι ΐ δ ο ΐ ι ί α η ά  

[ δ .  3 ] ν ο Γ ζ υ η β Κ π ιβ η ά β ι ι  Ό π ι ο ΐ ί  ζ α  Ο π ι η ά β  £ β 1β £ ί  -ννβΓάβη 8θ 11.

Ιοίι βιηρίβΐιΐβ Α. 0 . άΐβ Α Λ βΐΙ ζιιγ Αηη&Ιιιηβ. Αΐβ ΝβΙιβηί&βοΙιβΓ 
■νναβΜΐ άβΓ ΥβΓΪ. ^Γΐβοΐιΐδοΐιβ ΡΜ1ο1ο§ΐβ ιιηά Ρ&βά&§ο§ΐ1ί-Ρ8γοΙιο1ο§ΐβ.

Ρ &118 Ε χ β ιη ρ Ι& Γ β  ά β Γ  δ ο ΐ ι π ϊ ί  α ι ΐ88βΓΐι&1Ι) άβ Γ  Ρ & ΐία ΐ ΐ& β ΐ  ν β Γ ίβ ί Ι ΐ  \ν β Γ -  

ά β η ,  ά α β Γ ί Ι β η  ά ΐβ  Κ ο ί ΐβ ίβ η  Η & β Γ Ϊη §  [ Ρ ] 1 η .  α . ,  Κ .  Μ ιιβ ΙΙβ Γ , Α η π ο ΐ ι ,  Τ γ & ιΛ , 

Η β ΐ ι η ,  ν ο ί ζ ,  ΒίΜπιβγβΓ ι ι η ά  Ο & ιιρ ρ  &1δ Ιη β Ιβ Γ β β δ β η Ιβ η  ϊ η  ΓΥ ει^β Ι ίο π ι ιη β η .  

Α ά ΐο ΐ ιβ δ

( Υπογραφή)
(Υπογραφές )

ΕίηνβΓδΙαηάβη

Πηγή: υηίνβΓείίαΙεατεΙιίν ΤάΗηξβη, 8 ίξη α Ιιιτ: 131 /106

1. Χειρόγραφη προσθήκη δυσανάγνωστη.
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Έγγραφο αριθ. 7

Επιστολή (ημερ.: 24.6.1926) τον Εν. ΙΙαπανούτσον από το Παρίσι προς τον 
Ε. Αάίΰ&βε. Ο Παπανούτσος αναφέρεται στη δυνατότητα εκτύπωσης της δια
τριβής τον.

Ρ&Γ18 14β 
Βά ,ΙουΓά&η 108 
Η όΐβΐ Ιάβ&Ι

24 / V I 1926

δβΙΐΓ §ββΙΐΓΐβΓ ΗβΓΓ ΡΓ0Ϊ6880Γ !

ΙοΙι β ΐΙΙβ υ ιη  Εηΐδοΐιυΐάΐ^ιιη^, ά&88 ΐοίχ νο η  πιϊγ ηίοΐιίδ εαΐ8 ιηβΐηβΓ ΤΙβ\π\8ιΙ 
ΙιδΓβη 1Ϊ688. ΙοΙι ΙιοίϊΙβ, ΙΗηβη §1βϊοΗζθϊΙΐ§ άβη δοΗΙαδδ ιηβΐηβΓ ΌΐδδβΓί&ϋοη 
δοΗΐοΙίβη ζυ Ιίδηηβη; άβδΗ&ΙΙ) νβΓδοΙιο!) ϊοΐι ίβάβη Τ&§ άβδ δοΙίΓβΐββη. Εδ ΐβί, 
πιϊγ εώβΓ ΙβΐάθΓ ηΐοΜ  §β1υη£βη, άβη Ερΐ1ο£ ηιβίηβΓ Α Λ β ϋ  8ο αυδζυίαΙΐΓθη, 
\νΐβ ϊοΐα ϊΐιη πιϊγ νοΓδΙβΙΙΙβ. Μβχηβ \νΐοάβΓΐιο1ίβη V θγ8οο1ιθ 1>1ίο1)βη οΐιηβ Ε γ- 
ίο!§ - νβπηοοΜ βη ιηίοΚ η ίο ΐιί ββίΓΐβάΐ^βη. δο  Ιιεώβ ϊοΚ τηϊοΐι βηΙδοΜοδδβη, 
ιηβΐηβ ΌΐδδβΓί&ϋοη 80 βΓδοΗβΐηβη ζυ 1&δ8βη, \νϊβ δΐβ ]βΙζΙ ΐδΐ - νοΓ3υ8§β- 
8βίζΙ ηβΙϋΓΐΐοΙι, ά&88 δΐβ ηΐοΜδ ά&$β§βη Ιιεώβη, \νΐβ ΐοΐι Ιιοίίβ.

δβ ΐΐ βΐηΐ^βη Τ&£βη ββίίηάο ΐοΐι πιΐοΐι ΐη  Ρ&πβ (&1§ Μ ίΙ^Ιΐβά βΐηβδ §ΓΪβ- 
οΐιΐδοΐιβη δοΙιυΙδΙυάΐβηΙίΟίηΐΙββΒ), \νο ΐοΐι &υοΗ ηοοίι βίηί^β λΥοοΙιβη ζυ&πη- 
§βη \νβΓ(1β. ϋ α  η υη  (Ιΐβ Ό πιοΙΛ οδίβη ΐη ίτ&ηζοδίοΐιβη ΡΓβηΙίβη §βπη§ δΐηά, 
\νβΓάβ ΐοΐι άΐβ Οβ1β§βη1ιβΐΙ ιηβΐηβδ Μβδΐ^βη ΑυϊβηΐΗ&ΙΙδ ββηυίζβη, πιβΐηβ 
Α Λ β ΐί ΙιΐβΓ άηιοΐίβη ζυ 1&88βη.

Ό&Γϋ1)βΓ Ηεώβ ΐοΐι τηΐοΐι κοίιοη 1>βΐ βΐηβΓ ΌπιοΙίβΓβΐ ΙιΐβΓ βΓΐίυηάΐ^Ι: β8 
λνΪΓά 8β1ΐΓ δοΐιηβΐΐ ίβΓΐΐ§ δβΐη. \¥ β η η  \νΪΓ &ιη ΙΙβη  Ιυ ΐΐ  &ηί&η§βη, 80 \νΪΓά άΐβ 
Α Λ β ΐί άβη 201βη άβδδβϋβη Μοη&Ιβδ ίβΓΐΐ§ δβΐιη. ΙοΙι \ν&Γίβ &1δθ αυί ΙΙιγο 
ΑηίλνοΓΐ (υηά Ιιοϊϊβ, δΐβ 1)ΐδ ζοπί ΙΙβ η  - V II / 1926 ΐ)β1ίοηιπιβη ζυ Ιιεώβη) 
υη ι άΐβ θΓυο1ί1β§υη§ ζυ 1)β§ίηηβη.

ΜΐΙ άβΓ Β ΐΙΙβ βΐηβΓ δοΐιηβΐΐβη Α ηΙ\νοιΊ υηά ΐη ά&ηΙΛ&ΓβΓ ΥβΓβΙΐΓυη§

ϋΓ. Ε. Ρ&ρ&ηυΙζοδ

Πηγή: ΡΚίΙΙίρ8 - υη ΐν& τύϊα ΐ ΜατΙ>ιΐΓ§, ΡαοΗύβΓβίοΗ Οβ$βΙΙ$ΰ1ιαΐΐ8ννί8δβη- 
εοΚα/ίβη η. ΡΗίΙο&ορΗίβ, Ιη ζύ ίιιΙ  /ώΓ ΡΚΐίοεορΊιίβ, Κ αηΙ-Α τύ ιίν , ΝαοΗΙαεε 
ΕΗοΗ ΑάϊϋΗε,ν
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Επιστολή (ημερ.: 5.7.1926) τον Εν. Παπανούτσου από το Παρίσι προς τον Ε. 
Αάίοΐίββ. Ο Παπανούτσος αναφέρεται στη δυνατότητα εκτύπωσης της διατρι
βής τον.

Ρ&Γ18 14β
Ηόΐβΐ Ιάέαΐ, Βά ,ΤοηΓά&η 108

Έγγραφο αριθ. 8

5. Ιιαίΐ 1926

δβΙΐΓ §ββ1ΐΓΐβΓ ΗβΓΓ ΡΓ0ίβ880Γ!

Η θγζ1ϊοΙι 6π ϋ&ηΐί ίϋΓ ΠΐΓβ ΪΓβαηάΙΐοΙιβ υηά  βοΐιηβΐΐβ Αηΐ\νοΓΐ &αί ιηβϊ- 
ηβη Β πβί.

ϋ ΐβ  ΒηαοΗβ§ιιη§ χηβϊηθΓ Α Λ β ϋ  ΐη  Ραήδ ΐβΐ ΙβΐάβΓ βνβηίαβίΐ η ΐοΐιΐ 
πιδ^ΐΐοΐι. Όΐβ Ρΐπη&, άΐβ ΐοΐι (1&ιηϋ ββ&υίΐΓ&^βη \νο111β, 8&§1 πιϊγ -θγβΙ 
]β Ιζ ΐ!- , ά&88 βΐ0 η ίο ΐιί νοΓ δβρΙβπΛβΓ ίβΓίί§ 8βΐη \νΪΓά; βο 1αη§β Ιί&ηη ΐοΐι 
&1»βΓ ϊη Ρ&ΓΪ8 ηϊοΜ  Μβΐββη, αηά άΐβ ϋπαοΙίβΓβΐ \νΐ11 ηΐοΐιΐκ νοη  δβηάαη§ 
άβΓ ΚοΓΓθΙίΙιΐΓθη ζιι πιϊγ άαΓοΙι άΐβ ΡοβΙ ΙιδΓβη. υΐ»βΓβ.11 ΙιΐβΓ, \νο ΐοΐι ιηΐοΐι 
ά&η&βΓ β Λ υη ά ΐβ Ι ΙοβΑχ , νναΓάβ πιϊγ §β8&§1, ά&88 ζννβΐ Μοη&Ιβ ιηΐηάβ- 
βίβηδ ίϋΓ άΐβ ΒΓαο1ί1β§αη§ ιηβΐηβΓ ΒΐβββΓί&Ιΐοη ηδΙΐ§  ββΐβη.

δ ο  Μη ΐοΐι βηΐ8β1ι1θ88βη, βΐβ βηΙ\νβάβΓ ΐη άβΓ Ηβϊιη&Ι - \νο ΐοΐι άΐβ Κ ογ- 
ΓβΙίΙνίΓβη 8β11»8ΐ άοΓοΙικβΙιβη Ιί&ηη - οάβΓ ΐη ϋβαΐβοΐιΐ& ηά άΓαοΙίβη ζα  1&88βη.

Ο ογΙ βΐηά άΐβ ϋΓαοΙίΙίΟδίβη ζα  ΙβαβΓ. Ιη  Τα1»ΐη§βη α η ά  ΐη  δ Ια ΙΙ§ » Γ ΐ 
λναΓάβη π ιϊγ  ά&ίϋΓ 800-900  ΚΜ  νβΓί&η^Ι; βϊηβ βοΐοΐιβ δα ιη ιη β  βίβΚΐ « ιϊγ  Ιβΐ- 
άβΓ ΙιβαΙβ η ϊοΜ  ζα  Υ βΓίϋ§αη§. δίβββοΐί Ιι&Ι άβη Υθγ1&§ η ιΐί  άβΓ Ββΐι& αρίαη§ 
&1»§β1β1ιηΙ, ββΐηβ 1ιβα1ΐ§β \νΪΓΐ80ΐι&ί11Ϊ0ΐιβ Ιι&§β 8βΐ βοΜβοΐιί α η ά  §β8ί&11β 
β8 ηΐοΗί.

ΥΐβΙΙβΐοΜ  \ν&Γβ ββ άοοΐι ΐη  ϋβαΐβοΜ & ηά ιηο§1ΐο1ι, βΐηβη νβΓΐβ£βΓ Μ γ 
η ιβΐηβ Α Λ β ΐΙ  ζα  ίΐηάβ η , άβΓ βΐβ ηιΐί. βΐηβιη Ζαβοΐιαββ ιηβΐηβΓββΐΙβ ΐώ β π ιβ -  
Ιιιηβη ν.1ίΓάβ -  \νΐβ δ ΐβ  πιϊγ 8&§ΐβη. ϋ& ζα βΐηά &1>βΓ νοΓ &11βηι ρβΓ8δη1ΐο1ιβ 
Ββζϊβ1ιαη§βη α η ά  Ε ιη ρ ίβ ΐιία η ^β η  βΓίοΓάβΓίΐοΙι. \νϋ Γ ά β η  δΐβ άΐβ Ο ΰΙβ  Ιΐδώβη 
ηιβΐηβ Α Λ β ΐί  ζα  ΪΓ§βηάβίηβπι ν ο η  ΙΙιηβη  ββΐί& ηηΐβη νβΓΐβ§βΓη ζα  βπιρ ίβ- 
Μ βη? ΙοΙι Ιήη  ββΓβϋ, βΐηβη ΖαβοΙιαββ ζα  ζ&Μβη.
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ϋ&ίΰΓ \νβΓ(1β ίοΐι ΙΙιηβη, 8βΙΐΓ ^ θθΙιγΙθγ Η θγγ Ρ γο!θ880γ, βθΙιγ ά&ηΙςΒ&Γ
8βϊη.

ϋ β η  151βη ,ΓιιΙΐ ί&ΙΐΓβη \υϊγ η&οΐι Κοιη. Μβϊηβ ΑάΓβδββ άοι·1 ννίΓά ίοΐ- 
^βηάβ ββϊη:

Ε. Ρ&ρ&ηιιίζοδ 
ΡοβΙβ ΚββΙ&ηΐ 
Β ιιγθ&ιι οβηΐΓ&Ι 
Κοιηβ (11&1ΐβ)

ΕπιρίβΚΙβη δΐβ ιηϊοΐι, ΙήΙΙβ, ΙΙιγθγ Ρ γ&ιι Οβιη&ΐιΐϊη.

Ιη (Ι&ηΙΛαΓβΓ νβΓβΙΐΓυη§ 

ΙΚγ

Ε. Ρ&ρ&ηιιΙζοβ

Π ηγή: ΡΜΙίρρΒ - ΙΙη ίν εκ ίΐά Ι ΜατϊηΓξ, ΡαοΜβτάοΗ Οβ$βΙΙ$ο}ια(ΐ8(νΪ8$βη- 
εοΗαββη αηά ΡΗϊΙοεορΙιίβ, ΙηείίΙιιΙ β τ  ΡΗίΙο8ορΜβ, ΚαηΙ - ΑτοΚίν, 
ΝαΜα.88 ΕΗοΗ Αάίεΐίβς



ΡΑϋΑΟΟΟΙδΟΗΕ ΌΝϋ ΡΗΙίΟδΟΡΗΙδΟΗΕ δΤυϋΙΕΝ 
ΥΟΝ ΡΑΡΑΝΟυΤδΟδ ΙΝ ΟΕυΤδΟΗίΑΝϋ

( Ζ υ β & π ι ι η β η ί & δ δ υ η ^ )

ϋβΓ Ρΐιϊΐοκορίι ιιηά Ρ&ά&§ο§β Εναη§β1οδ Ραρ&ηουίδοδ (1900-1982) 
δΙυάΐβΓίβ νο π ι λΥΐηΙβΓδβιηβδΙβΓ 1924 Μ» δοιηιηβΓ8βιηβ5ίβΓ 1926 βη άβη υ -  
ηΐνβΓδΐΙέίΙβη ΒβΓίϊη υηά ΤϋΙ)ίη§βη ιιηά ρΓοηιονίβΓίβ 1926 ϊη ΤυΜ η^βη ΐ β ί  
ΕγιοΚ ΑάΐοΙίβδ ιη ΐΐ βΐηβΓ ΟϊδδβΓί&Ιΐοη ϋ^βΓ « Ό&8 Γβ1ΐ§ΐδ8β ΕΓίβ&βη 1>βΐ ΡΙ&Ιοη». 
Α υί^π ιη ά  νο η  Ρπιη&Γ - ιιηά  δ β Ι ίΐ ιη ά & Γ ΐίΐβ Γ & ΙιΐΓ  ιιηά νοη  Μ&Ιβπ&Ιΐβη αιΐδ 
άβη υηϊνβΓδϋαΙδ&ΓοΙιΐνβη νο η  ΒβΓίϊη ιιηά Τϋβίη^βη υηά αυ» άβηι Αάίοΐίβδ 
Ν&οΐιΐ&δδ, άβΓ δΐοΐι ΐηι Ιη δΙϋυΙ ίϋΓ Ρΐιίΐοδορίιίβ άβΓ 1]ηΐνβΓδΐΙ&1 Μ βΛυΓ^ 1»β- 
ϊϊηάβΐ, ννΪΓά άβυίΐΐοΐι, ά&88 Ραρ&ηουίδοδ ννέάΐΓβηά δβΐηβδ ΑυΓβηΐΗ&ΙΙδ ϊη 
ΒουΐΒοΙιΙ&ηά Ιίθάβυίβηάβ ρ&ά&§0§ΐ80ΐιβ υηά  ρΐιΐΐοδορίιΐδοΐιβ δίΓδιηυη^βη 
ΙίβηηβηΙβΓηΙβ. δο  ιηαοΜβ βΓ δΐοΐι νβΓίτ&υΙ ιη ϋ  άβη Ιάββη άβδ «Βυηάβδ 
βηΙδβΙιίβάβηβΓ δοΙιυΐΓβίοπηβΓ», ιη ΐΐ άβη Ιάββη λΥγηβΙίβηδ (ζυ άίβδβιη Ζ\νβο1ί 
Ιι&ΙΙβ βΓ δΐοΐι ζννβΐ Μοη&Ιβ ϊη λΥγηβ^βηβ «ΡΓβΐβΓ δοΐιηΐ^βιηβίηάβ» ϊη λΥί]<- 
ΙςβΓδάοΓΪ αυί^βΐιαίΐβη), ιη ΐΐ άβη Ιάββη δρΓ&η§βΓδ, ΚβΓδοΙιβηδΙβΐηβΓδ υηά Κτοΐΐδ.

δβΐηβ ϋϊδδβΓί&Ιϊοη ΐδΐ ζ\ν&Γ υηΙβΓ άβηι Εΐηίΐυβδ άβΓ Αυίί&δβυη§βη Α- 
άΐοΐίβδ ϋ1)βΓ ά&δ ΥβΓίι&ΙΙηΐδ νοη  Γβΐί^ίδδβιη ΕΓίββηΐδ υ η ά  λΥβ1ί&ηδο1ιαυυη§ 
§βδβ1ΐΓΪβ1)β8η; εώβΓ δΐβ ζβΐ§1 αυοίι δβΙΒδΙ&ηάΐ^ΙιβΗ ϊη άβΓ Ροπηυ1ΐβΓυη§ άβδ 
ΙιβΓπιβηβυΙΐδβΙιβη Αηδ&Ιζβδ, ΐη  άβΓ Κβζβρϋοη άβΓ ΡοβΐΙΐοηβη νο η  Κ. 01 - 
Ιο , Ε . δρΓ&η§βΓ υ η ά  λΥ. Ι&ιηβδ, υηά  ΐη άβΓ Ιαϊΐΐδοΐιβη ϋ ΐδ ία η ζ  ζυ άβη ηβυ- 
Ιί&ηΐΐ&ηΐδοΐιβη ΙηΙβΓρΓβΙαΙΐοηβη άβΓ ΙάββηΙβΙΐΓβ ΡΙ&Ιοηδ.

ϋ ΐβ  Κ βΙίοηδίπΛ ίίοη  άβδ άβυίδοΐιβη ΙΙΐηβΓ&ΓΪυπίδ νο η  ΡαραηουΙδοβ 
ζβΐ§1 υηδ βΐηβη ΙηΐβΠβΙίΙυβΠβη, άβΓ αυβ Α ΐβχβηάήβη ηαοΐι ΒβΓίϊη, ηαοΐι 
ννΐοΙίβΓδΙιοΓί, ηαοΐι ΤϋΜ η^βη υηά  ά&η&οΐι ηαοΐι Ρ&γϊβ ΓβΐδΙβ, υ π ι άΐβ Τβη- 
άβηζβη άβδ ΖβΐΙ^βΐδΙβδΙιβηηβηζυΙβΓηβη, υηά  άβΓ η&οΐι Α ΐβχαηάπβη αΐδ βηΐ- 
δβΙιΐβάβηβΓ ΚβίοπηβΓ άβΓ §ΓΪβο1ιίδβ1ιβη δο1ιυ1&υ8ΐ)ΐ1άυη§ ζυπίοΙίΙίβΙΐΓΐβ. 
ϋβΓ Ιάββ βΐηβΓ υπιί&δδβηάβη δοΙιυΐΓβϊοπη ΐη ι ϋΐβηβΐβ  άβΓ Ραΐάβΐει Ιι&ΙΙβ 
Ραραηουίδοδ άβη §ΓδδβΙβη Τβΐΐ δβΐηβδ Εβίίβηδ §β\νΐάπιβΙ.

Ιπ ι Αη1ιαη§ χνβΓάβη άΐβ ΑΓοΙιΐναΙΐβη (ά&ΓυηΙβΓ αυοίι Αάΐοίτβδ Ουίαοΐι- 
Ιβη ϋΙ)βΓ άϊβ ϋΐδββΓίβΙϊοη νοη  Ρ&ρβηουίδοδ) νβΓδίϊβηϊΙϊοΙιΐ.
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