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ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΠΕΣ

Ό  όργανισμός τής πο
λιτείας είναι διφυής. Οικο
νομικός καίΈθνικός.Κύττα- 
ρο του οικονομικού όργα-  
νισμοΟ τής πολιτείας είναι 
ό«έργαζόμενος»άνθρωπος.  
Ή  έπαγγελματική ειδικό- 
της εΐναι ένα συνθετικόν υ
λικόν τής δλης οικονομι
κής οικοδομής. Τά έπαγ-  
γέλματα συνιστοΟν τόν 
κορμό ντοΟοίκονομικοΟ δέν
δρου, ή δέ όργάνωσις τών 
έπαγγελμάτω ν πρός άνεμ- 
πόδιστον λειτουργίαν τής 
οικονομικής ζωής άποτελβΐ 
τόν συνδικαλισμόν.

Ό  συνδικαλισμός τείνει 
*1ς τήν μόρφωσιν τής οικο
νομικής έξουσίας ώς του 
έτέρου σκέλουςτήςφυσιολο- 
γικής πολιτείας.’ΈναντιτοΟ 
συνδικαλισμοΰάπομένειήχα  
θαρώς πολιτική έξουσία, ή 
δποία μορφοΰται ώς άρχή 
καίλειΤΓ,υργία τοΰ έθνικοΰ  
όργανιομοΰ, τοΟ όποιου 
κύτταρον εΐναιτόφυλετικόν 
ύποκείμβνον καί πρόσωπον  
τοΟ άνθρώπου. Έτσι συν
τίθεται ή δυαδική πολιτεία 
στήν όποιαν είναι όριστι- 
κώς έμπιστευμένη ή ειρήνη 
καί ή άσφάλεια τών μελών 
τής άνθρωπίνης κοινότητος.

Πολιτεία, είς τήν όποιαν  
δέν Ιχει πραγματοποιηθή  
ή μορφή αύτή, εΐναι πολι
τεία ελλιπής καί άνίκανη 
πρός έπιτέλεσιν τοΟ προ- 
ορισμοϋ της. Είς τοιαϋτην 
πβλιτείαν ειρήνη καί άσφά- 
λεια τών πολιτών δέν ύ- 
φίσταται. "Ενας περιοδι
κός πόλεμος έρχεται ώς 
άγρίαλαΐλαψκαίσυνταράσ- 
σει τόν λαόν αύτόν έκ θε
μελίων. Δέν υπάρχει δέ 
είς κανένα πόλεμον λαός  
νικητής. Ή  άθλιότης είναι 
ή κανονική άκολουθία νικη- 
τοΟ καί ήττημένου λαοΟ.

'Ολόκληρος ή γή καλύ
π τ ετα ι’άπό αύτό τό έλλι- 
πές είδος πολιτείας. Μία 
νηπιακή άνθρωπότης ήνεί-

χετο τό στενόν αύτό ένδυ
μα. Μία ήνδρωμενη άν
θρωπότης δέν θά τό άνε- 
χθή πλέον. 1

Πενήντα έθνη συγ
κροτημένα κατά τόν 
τρόπον αύτόν άπέστειλαν 
«άντιπροσώπους» είς τό 
Λονδΐνον καί οί άντιπρόσω 
ποι αύτοί συνήλθαν είς 
«συνέλευσιν»

Κατ’ άρχήν δέν γίνεται 
νοητόν τό τί άντιπροσοβ- 
πεόουν οί συνελθόντες. 
Ά ν  άπεστέλλοντο άπό κά
θε έθνος δυο εκπρόσωποι, 
δ  ένας τοΟ οίκονομικοΟ 
στοιχείου τής χώρας του, 
ό δέ άλλος τοΰ έθνικοΟ 

'στοιχείου τη ςΓκαt~ο*σνεκρττ- 
τεΐτο ύπεροργανισμός φυ- 
σιολογικήςδιφυοΟς λειτουρ
γίας, θά έγνώριζε κανείς 
δτι πλάσμα μέ δυνατότη
τα ζωής έπρόκιιτο νά ά χ
θη είς τό φώς. Τώρα ένα  
έκτρωματιχόν κατασκεύα
σμα άκοΟον είς τό δνομα 
«’Οργανισμός 'Ηνωμένων 
Εθνών» (Ο.Η.Ε.)προσπαθεΐ 
σπασμωδικά νά λειτουρ- 
γήση,έχοντας κάτω άπό τά 
πόδια του τά δύο συμβού
λια, τό Ι ίμ ελές  «Συμβού- 
λιον άσφαλείας» καί τό 
18μελές«Οίκονομικόν συμ- 
βούλιον».Δηλαδή τά δύο 
αύτά στοιχεία ποΰ θά έ 
πρεπε άνεξάρτητα νά στα
θούν άντικρυστά καί νά 
προέλθουνσέ άβίαστησυλ-  
λειτουργία, βρίσκονται έμ- 
ίτεπλεγμένα στά πόδια τών 
διεθνών Κυρίων.

Α ληθινά περίεργος καί 
καταπληκτικός είναι ό τρό
πος, μέ τόν όποιον ή έσώ- 
τερη βούλησις τής άνθρω- 
πότητος ένεργεΐ, διά νά ί- 
σορροπήση τό άγριο πεί
σμα μερικών χαϊδεμένων  
παιδιών τής γής. Διότι καί 
αύτό τό βήμα εΐναι άγω- 
νιώδες, μά σταθερό βήμα.

'Οπωσδήποτε τόσον τό 
«Συμβούλιον Ά σφαλείας»,  
ώς μέσον μέ τό όποιον θά

έπιζητηθή νά διατηρηθούν 
τά κεκτημένα, δσον καί τό 
«ΟΙκονομικόν Συμβούλιον» 
ώς μέσον μέ τό όποιον θά 
έπιζητηθή νά γίνουν νέαι 
κατακτήσεις έμπορικαί, ά- 
νευ πολέμου (εϊ δυνατόν), 
εΐναι καταδικασμένα. Ή  
φυσιολογική λειτουργία 
τών δύο αύτών όργανικών 
στοιχείων εΐναι άμφίβολον 
άν θά γίνη δυνατόν ν ’ άρ- 
χίση, έφόσον άπό πάνω  
των θά στέκη ή σκιά τών 
κυκλώπων μέ τήν «άρνησι- 
κυρίαν» καί τάς
βόμβας τής άτομικής ένερ- 
γείας ύπό μάλης. Οί μονό
φθαλμοι αύτοί γίγαντες  
θά ζητήσουν μετά μανίας 
νά κρατήσουν κάτω άπό 
τά σκληρά τους νύχια τό 
ματωμένο κορμί τής άνθρώ 
πινης πλάσης. Καί έτσι,γιά 
λίγο πάντως καιρό άκόμη, 
ή αγωνία καί οί ώδινες 
του μεγάλου τοκετού θά 
παραταθοΰν.

Καί ή θά γίνη μέσα στούς 
κόλπους τής συνελεύσεως

ή κρίσιμη πλαστική toq 
νέου κόσμου, ή θά νεκρω- 
θή τό έκτρωμα αύτό, δπως 
ένεκρώθη καί τό δμοιό του 
πού λεγόταν «Κοινωνία 
τών Εθνών», γιά νά πλα
στή ό Καινούργιος κόσμος 
μέσα στή φυσική του μή
τρα, πού εΐναι ό λαός τής 
γής. Μάλλον δε άπό έκεΐ 
πρόκειται νά βγή ό και
νούργιος "Ανθρωπος.

Καί δέ θά ήταν καθόλου 
παράξενο, πάλι έτούτη ή 
μικρή γωνιά τοΟ κόσμου νά  
έφερνε τό νέο άγγελμα .  
Μικρή γωνιά, μά «όμφα- 
λός τής γής». Έδώ έχει 
φυτευτή ό σπόρος' Δέν  
βλαστάνει είς άλλο κλίμα. 
Έδώ εΐναι ό οίκος τής 
«ξανθής άρμονίας». Έδώ  
οί Κύκλωπες τυφλώνονται 
καί κάθε μονόφθαλμον τέ
ρας άφανίζεται. Διότι έδώ 
δέν εΐναι άνεκτό κανένα  
βΐδος «μοναρχίας», κανέ
να άκρον καί τίποτε άπό- 
λυτον. Έ δώ υπάρχει μέ- 
τρ·ν  καί ζυγός.
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Περιεργέτατος βΐναι ό κυ

βερνητικός αύτός όργανισμός
«εκ*·mat.

Δέν εΐναι δυνατόν νά διατυ- 
πωθή ιτοΐα εΐναι ή χρησιμότης 
αύτοϋ τοΰ έργαλείου. Εΐναι 
Ενας «τρίτος»;

Ε ΐναι καί Ά ρχή; Ά λ λ ά  μονή 
άρχή δέν υπάρχει. Τά πάντα  
είς τόν κόσμον έμφανίζονται 
ώς σύνθεσις δόο άρχών, δπως 
καί ό άνθρωπος, πού εΐναι μιά 
σύνθεσις,Ενα προϊόν δύο άρχι- 
κών στοιχείων. Δέν είναι αύτός 
άρχή, έκ τής όποιας τά  δύο 
στοιχεία νά προέρχωνται. Λοι 
πόν ή κυβέρνησις αύτή προϋπο
θέτει τήν ϋπαρξιν δύο άλλων 
καί δή άντιμετώπων άρχών. 
Ό θ ε ν  αύτή δέν βϊναι’ Ά ρχή.

Ά λ λ ά  εΐναι Ενας «τρίτος»; Τί 
πράγμα εΐναι αύτός ό τρίτος 
καί ποιος ό ρόλος του; "Ολοι 
γνωρίζουν τό γεγονός πού συμ
βαίνει κατά κανόνα, δταν Ενας 
τρίτος φανερώνει τήν παρου
σίαν του μεταξύ δύο άντιμα- 
χομένων. ΟΙ άντιμαχόμενοι. 
στρέφονται άμφότεροι κ α τ ’ αύ
τοϋ καί τόν κάμνουν έκποδών. 
Διατί; Διότι, άπλούστατα, τρί
τος δέν έννοείται. Ό  τρίτος 
εΐναι περισσός καί παν περισ
σόν έκ του πονηρού.

Πονηρός εΐναι ό ρόλος τοΟ 
τρίτου. Ούδέποτε ό τρίτος έπι- 
διώκει πραγματικώς τήν διαλ- 
λαγήν, διότι ή διαλλαγή τόν 
καταργεί.  'Ύπαρξις τρίτου ε ΐ 
ναι Ενδειξις άπολύτου δ ιαμά
χης καί μέσον πρός συντήρη- 
σιν αύτής. 'Ο  τρίτος ώς άρχή 
άποτελεί έξάμβλωμα καί άφα- 
νίζεται έκ τοΰ μέσου ύπό τών 
δύο άλλων. Αύτό Επαθε καί ή 
Γερμανία, άψανισθ#ΐσα ύπό 
τών δύο άντιμαχομένων, τών

Ά γγλοσ αξώ νω ν  καί τών Σλαύ  
ων.

Οί Ά γγλασ& ζΐύν'έζ  δμως καί 
οί Σλαΰοι, σάν δυό ολοκληρω
μένοι κόσμοι, συνεμάχησαν 
προσωρινώς, μέχρις οδ έξοντώ- 
σουν τόν τρίτον. “Επειτα  έπα- 
νήλθαν στήν φυσικήν των δ ια 
μάχην, πού Βέν εΐναι άπόλυ- 
τος καί υπάρχουν -κάντοτε έλ- 
πίδες νά λάβη τήν άνθρωπιστι- 
κήν χροιάν καί νά μορφωθή είς 
ά γώ να  πρός κατανόησιν, φι
λίαν καί συνεργασίαν.

Είζ τήν 'Ελληνικήν σκηνήν ή 
όλοκλήρωσις τών δύο, μβτώ- 
πων έβράδυνε. Συνετελέσθη 
δμως πλέον, ώς ύποτίθεται, 
καί ήδη τά  έθνικόφρονα κόμ
μ α τα  έπετέλεσαν τήν σύνταξίν 
των έπί τής δεξιάς, ένω έπί 
τής άριστερας συντάσσονχαι 
όμοίως τά κόμματα τής άντι- 
κρυστής ιδεολογίας.

Τώρα Ενας κίνδυνος άπειλεί 
καί μία έλπίς ύπ ο φ ώ - . 
σκει. Ό  κίνδυνος συνίσταται 
στό νά άντιμετωπισθοΰν οί δυό 
παρατάξεις  μέ πνεύμα έξοντω- 
τικοΰ άγώνος ή άπλώ ς άγώ- 
νος ύπεροχής. Ή  δέ έλπίς συν- 
ίσταται εις τό νά άντιμετωπι- 
σθοΰν αί δύο παρατάξεις  μέ 
πνεύμα συγκαταβάσεως, συν- 
εννοήσεωςκαί συλλειτουργίας.

Διά νά άποφευχθή ό κίνδυ
νος καί νά πραγματοποιηθή ή 
έλπίς, δέν ύπάρχει άλλος τρό
πος άπό τήν σύνταξιν τής Πο
λιτείας είς τήν μορφήν έκείνην 
πού άπαιτε ϊ  ή ώρα τής Ιστο
ρίας.

Καί ή μόρφή αύτή εΐναι ή 
Ανθρωπιστική.

Κατ' άρχήν πάσα Εννοια τρί
του ώς μοναδικής άρχής άπο- 
κλείεται. Οίασδήποτε μάρκας 
ρυθμιστής Εχει δοκιμασθή καί
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Εχει περΑσει είς τήν Αρχαιολο
γίαν. Ε ίτε  βασιλικός είναι οΘ- 
τσς, βΐτε προεδρικός. Ε ίτε δι- 
κτατορικός, είτε διευθυντηρια- 
κός, είτε  έπιτροπικός. ΠΑσα 
μοναρχική κορυφή Αποκλείε
ται.
■ Έ ν  συνεπεία Αποκλείεται 
π&σα κυβέρνησις τείνουσα είς 
τό νά  παίξη τόν ρόλον «τρίτου» 
ώς μοναδική έξουσία καί άρχή*

Καί δέν Απομένει καθαρά εΐ- 
μή ή Λαϊκή άρχή, ή λαϊκή κυ
ριαρχία,πού είναι δυαδική καί 
τείνει νά άναπτύξη φυσιολογι* 
κά της δργανα: τήν Νομοθετι
κήν έξουσίαν τής δυαδικής 
•βουλής (έπαγγελματικών καί 
έθνικών Αντιπροσώπων), τήν 
Εκτελεστικήν έξουσίαν τών 
δύο έπιτρόπων Αρχόντων (οι
κονομικοί) καί πολίτικου) καί 
τήν Δικαστικήν έξουσίαν τών 
δύο τμημάτων (ΆστικοΟ (οικο
νομικού) καί Ποινικοΰ(ήθικοΰ).

Ό  πολίτης τής Ανθρωπιστι- 
ής αύτής πολιτε ίας θά εύρί-

σκεται μέσα εις τό γνήσιον Αν
θρώπινον κλίμα. Ή  ισορροπία 
θά είναι έξησφαλισμένη άπό 
κάθε μονόπλευρον έπέμβασιν 
ένός τρίτου. ΠΑσα διαταραχή 
Εχει όριστικώς άποσοβηθή. Τά 
δύο κύρια στοιχε ία  ΘΑ Αναπτύ 
ξουν φυσιολογικώς τά  όργανα 
τής Αμοιβαίας των ζωής καί 
ή Ανεμπόδιστος Ανθρωπιστική 
συλλειτουργία ΘΑ παγιωθή.

"Αν δέν συνταχθή ή Πολιτεία 
«ίς τήν Ανθρωπιστικήν της μορ
φήν καί ό κακός δαίμων τής 
μοναρχικής μανίας έξακολου- 
θήση νά δρα, ή μακραίων Ιστο
ρία τών δακρύων καί τοΟ α ί 
ματος θά έξακολουθήση νά 
παίζεται.  "Ομως δλα  τά  ση
μεία φανερώνουν πώς τό Α
θλιον δραμα τοΟ ’Ανθρώπου, 
πού ένωβΐναιδυαδικός,πιέζεται 
νάκαταστήμονοκρατορικόςδηλ. 
ΑνΑπηρος, βαίνει πρός τό τέ
λος του καί ή αύλ α ία  Ετοιμά
ζεται νΑ πέση.

ΑΝΒΡΠΠΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΓΗ
Οί γονείς πΑντα νοιΑζονται 

γ ιά  τΑ παιδιά τους. ‘Ό λ α  τΑ 
πλΑσματα τοΰ ζωϊκοϋ βασι- 
λείρυ ύπακούουν σ' αύτόν τόν 
κανόνα. Από τό Αγριώτερο θη
ρίο ώς τό ήμερώτατο Εμβιο Υπο
κείμενο τής γής 

θ ά  τούς δώσουν τήν πρώτη 
τους τροφή, άπό τά ίδ ια  τους 
τά στήθη καί ΘΑ μεριμνήσουν 
γιά  τό στερέωμα τής ζωής τους. 
’Αποβλέποντας στό μέλλον 
τους, ΘΑ φροντίσουν νΑ τούς δι- 
δΑξουν όσα καί αύτοί δ ιδάχτη
καν Από τούς γονκίς τους καί 
άπό τήν πείρα τους. Καί μόνι
μος βλέψις- τους εΐναι νά βά
λουν τά παιδιά τους στό δρόμο 
πού κατά τήν κρίση τους εΐναι 
ό σωστότερος, ώστε νά περά
σουν κατά τόν καλύτερο τρόπο 
τή ζωή τους.

Τά παιδιά ομως δέ ζοΰν κλει
σμένα στά τείχη τής οικογέ
νειας. Στό σπίτι μπαίνουν καί 
Αλλα πρόσωπα, συγγενείς, φί- 
λ·ι,  γείτονες, γνωστοί. Είς τό 
δρόμο, είς τό τράμ, είς κάποιο 
μαγαζί, εις κάποιο σπίτι, Θά 
βρεθούν Ανάμεσα καί είς Αλ
λους άνθρώπους, πού μιλοΟν, 
χειρονομούν, συμπεριφέρονται 
μέ διΑφορους τρόπους, έκφρΑ-

γρήγορα δτι τίς περισσότερες 
φορές βρίσκονται σέ Αντίθεση 
μεταξύ τους. Ή  Αγωγή τής οι
κογένειας πολύ διαφορετική ή 
Αντίθετη Από τή σχολική. Ή  
Αγωγή τοΟ σχολείου πολύ δια
φορετική ή καί Αντίθετη μέ τήν 
κοινωνική. Ή  κοινωνική πολύ 
διαφορετική ή καί Αντίθετη μέ 
τήν οικογενειακή. Στίς λα ϊκές 
τάξεις ή οικογενειακή Aycpyi,· 
είναι σαφώς Αντικοινωνική: 
«Κάμε ντά τό Γιώργο», δ ιδά
σκουν τά νήπιά τους οί γονεΐ?. 
(Κάμε ντά =  χτύπα τον!).

Κάποιος διηγόταν σ’ ενα Α
κροατήριο άπό μικρά παιδιά 
ενα παραμύθι. Σ ’ Ενα σημείο, 
δπου ΑνΑφερε δτι Ενας μικρός 
μοίρασε τίς καραμέλλες του, οί 
περισσότεροι άπό τούς μικρούς 
Ακροατές φώναξαν αύθόρμητα: 
«Τόν κουτό!». 01 ύπόλοιποι τό 
διαλογίστηκαν. Κι’ Ενας μόνον 
φάνηκε νΑ έπικροτεΐ μέ τό 
Αστραφτερό του βλέμμα τήν 
ήρωϊκή πράξη. Κι’ αύτός ήταν 
γιός ένός σοφοΰ καλλιτέχνη.

Στίς Ανώτερες τάξεις δέλένε 
στό νήπιο «κάνε ντά», γ ιατί δέν 
εΐναι σύμφωνο μέ τήν άνώτερη 
πολιτική τοΰ συμφέροντος. "Η
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δτι είναι καί αυτή σαφώς Αντι
κοινωνική, καμουφλαρισμένη μ’ 
Ενα έπίπλαστο στρώμα Από 
«καλή συμπεριφορά». Καί τό 
στρώμα αύτό στήν πρώτη Αναγ
καία στιγμή σπΑζει καί φανε
ρώνεται γυμνή ή πραγματική 
Αγωγή τής κοινωνίας, ή έπιτάσ» 
σουσα τόν Αγώνα καί τήν έχ- 
θρότητα. "Ωστε Αφήνοντας κα- 
τΑ μέρος τή σχολική Αγωγή, 
πού «Τναι θετή καί ώργανωμέ- 
νη δπως καί ή πολιτική Αγωγή, 
βλέπουμε πώς ή φυσική Αγωγή 
τής οικογένειας καί τής κοινω
νίας ε ΐνα ι κατά  κανόνα Αγωγή
μ*χης.
‘Ό λ η  ή ύπόθεσις Αρχίζει άπό 
τό Ατομον. Τό Ατομικόν συμφέ
ρον πρυτανεύει, θεμέλιον καί 
Αφετηρία Ή  φυσιολογική Εκτα- 
σις τοΰ Ατομικού συμφέρον
τος ε ΐνα ι τό οικογενειακόν 
συμφέρον. 'Έ πε ιτα  Από αύτό 
Ακολουθεί φυσιολογικώς τό 
φυλετικόν, τό συμφέρον τής 
πατρίδος. Έκεϊθεν εΐναι δυνα
τόν μία έξαιρέτως καλή διά- 
θεσις νΑ ώθήση πρός τό συμ
φέρον τής δλης κοινότητος τών 
Ανθρώπων, τής Ανθρωπότητος 
καί τότε ν’ Αρχίοη νΑ θαμπο
φέγγη ή Εννοια τοϋ κοινωνικού 
συμφέροντος καί ή φιλία πρός 
τόν «πλησίον». Τότε μόνον γ ί 
νεται Αρχή Αφοπλισμού καί 
καταλύσεως τής μαχητικής 
διαθέσεως.

Έ ν  τω μεταξύ τό νεαρόν Λ- 
τομον ποδηγετημένον έπαρκώς 
άπό τήν οικογενειακήν άγω* 
γήν, ώπλισμένον καταλλήλως 
μέ τά  όπλα τής μάχης πρός 
τόν «Αλλον», καί μέ τήν διά- 
θεσιν τής σατανικής έκείνης 
«άμίλλης», προσέρχεται είς τό 
Σχολεϊον,

Έ κ εϊ  κατ’ άρχήν ύπάρχει 
Ενα τρομερόν καί θορυβωδέ- 
στατον πεδίον θεωρητικού ά- 
γώνος, δπου κονταρομάχονται 
πλήθος κενών κεφαλών διά νά 
κερδίσουν μίαν κενήν Ιδέαν, δ- 
π » ς  είναι ή ιδέα τής θετής 
’Αγωγής, έπάνω στό κλασσικό 
της θεμέλιο. Κι’ ένώ μαίνεται 
αύτός ό μάταιος άγώ νας,  Ερ 
χονται τά νεαρά Ανθρωπάκια 
μέ δλα  τά δπλα τής οίκογε 
νείακής άγωγής έπάνω τους. 
Κι’ έδώ Αρχίζει ή μεγάλη καί 
κωμική τραγωδία. Τά θηριάκια 
τής Ανθρώπινης ζούγκλας θά 
περάσουν μιΑ φοβερή δοκιμα
σία. ’Ό σ α  Έχουν γνήσιο καί 
στέρεα θεμελιωμένο σφρίγος, 
θά κρατήσουν τΑ δπλα τους 
καί θ ’ Ακονίσουν καλλίτεραmm nr  ̂ -v* wm ifiw « λ «

ή έλληνική εύχή «καλά στερ
νά» αύτό τό περιεχόμενο 6χει;

Δέν πρέπει κανείς νά τό πι- 
στέψη,

‘Ό π ω ς  ή Πολιτεία, μέ τή μορ
φή πού Εχει ώς τά  σήμερα, εΤ
ναι δνα Αντιφατικό φαινόμενο, 
Ετσι καί τό Σχολείο  μέ τή βα
σική γραμμή πού άκολουθ€Ϊ 
ώς σήμερα,παρουσιάζει τό Ιδιο 
άντίφατικόφαινόμενο.Ήάντίφα* 
φασις συνίσταται είς τοΟτο: 
Έ νώ  έπιζητεϊται ή άνθρώπινη 
άθλιότης, λέγετα ι  δτι 
έπιζητεϊται ή άνθρώπινη 
««ύημερία» ‘Ό λ α  βοοϋν άθλιό- 
τητα καί δλοι έκλιπαροΟν εύη- 
μερίαν. 'Ό λ α  κράζουν πόλε
μον καί δλα  έξαιτοΟν εΙρήνην.

Πώς εΐναι δυνατόν μέσα α” 
αύτή τήν σατανική φαλτσοφω- 
via νά Ακουστή Αρμονικός λ ί 
γος;

Πώς εΐναι δυνατόν, ένώ ύ* 
πΑρχει Απεριόριστη έζοντω- 
τική διΑθεσις, νΑ περιμένη κ α 
νείς Αποτέλεσμα, πού μόνον 
Από μιάν όμοφωνία καί συγ
κατάβαση μπορεί νά προέλθη; 
Πώς εΐναι δυνατόν Από μιΑ έ- 
πίμονη μοναρχική δίψα, πού 
δέν χορταίνει παρά  μόνον άπό 
τήν έξαφάνιση κάθε «Αλλου», 
νά προέλθη τάξη γαλήνης καί 
ήρέμου χαρΑς; Αύτός ιό μοναρ
χικός δαίμων εΐναι ό θάνατος 
τοΰ άνθρώπου. Αύτή ή Απο
κλειστική διάθεση γιά  τό ό- 
λοκλήρωμα, τή σ φ ίγγα  τοΟ ά- 
πόλυτου, τοΰ Αδιανόητου « Έ 
νός».

Δέν ύπΑρχει Ενα. ΎπΑρχουν 
δύο. Δέν μπορεί ό Ανθρωπος 
νά φτάση μέ κανέναν τρόπο σέ 
μιάν άποκλειστική καί ώλοκλη- 
ρωμένη Ά ρχή . Ό  ίδιος ό Αν
θρωπος εΐναι Δύο. Ε ΐνα ι ζεύ
γος βιολογικό καί ψυχολογικό. 
Τά πάντα  άνάγονται είς δύο 
αρχάς .  Δέν Ε^ει Αλλο σκαλί. 
Καί αί δύο αυταί Αρχαί ε ΐνα ι 
άκατάλυτοι. Ισότιμοι,  όμόζυ- 
γοι καί συλλειτουργοί.

ΜΑταιος Αγώνας ή προσπΑ- 
θεια νά καταλυθή ή μία Αρχή 
καί νά μείνη ή Αλλη. Μάταιος 
άγώ νας νά ύποχειρωθή ή μιΑ 
Αρχή στήν Αλλη.

'Η πολιτεία έπιμένει νΑ εΐναι 
μόναρχος. ‘Ό σ ο  έπιμένειείς α ύ 
τό τό Αστήριχτο πείσμα, οί Αν
θρωποι ΘΑ πληρώνουν μέ πί
κρα, Ιδρώτα καί α ΐμ α .

Ή  Αγωγή έπιμένει μέ τόν 
ίδιον Ακριβώς τρόπο. Μέ φο
βερό πείσμα ζητεί νΑ θρονιάση 
τόν ’Ηθικό νόμο, πάνω άπό τό 
Ζωτικό νόμο. Δέ γίνεται.  Ο ύ 
τε ό Ενας οΰτε ό Αλλος μοναρ-
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