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Δ ΥΟ  Λ Ο Γ Ι Α

Μια απόλυτα υλιστική άντίληψις τής ζωής βαρύνει ακόμη έπάνω μας, σαν 
μιά σκοτεινή καταχνιά πού μάς κρύβει τόν ούρανό, και μπορεί μεν νά μάς γλυ- 
τώνγ] άπό τήν ανησυχία κα'ι τόν πόνο τής ερευνάς πού θά προκαλοϋσε τό άπειρο 
γλαυκό βάθος του, άλλά μάς κρύβει δ,τι ωραίο καί άξιο έχει ή ζωή.

'Υποστηρίξαμε ότι είναι άνοησία κάθε τι πού δέν θά συμφωνούσε μέ 
τό συμπέρασμα ένός συμφεροντολογικού ύπολογισμού, άλλα έλησμονήσαμε οτι 
έτσι καταδικάζουμε τόν έαυτό μας νά μείντ) τελείως άσήμαντος μέσα στή ζωή καί 
άνεβάζουμε, σάν πρότυπο άνθρώπου, έναν τύπο έντελώς άχρηστο.

Πράγματι’ μέσα στήν ιστορία τής άνθρωπότητος, ποιες μορφές ξεχώρι
σαν, γιά ν ’ άποτελέσουν τίς μεγάλες προσωπικότητες τών «ήρφων», πού ένέπνευ- 
σαν δ,τι μεγαλύτερο μέσα στήν άνθρώπινη ζωή ; ”Οχι βέβαια τό ανώνυμο πλήθος 
τών άνθρωπίσκων, πού έφρόντισαν μέ άγωνία να μή θυσιάσουν ποτέ κάτι άπό 
τόν έαυτό τους. Αύτοί έπέρασαν, μαζύ μέ τή στιγμή έκείνη, καί έσβυσαν μέσα στόν 
όχλο. Προβάλλουν όμως φωτεινές οί προσωπικότητες τών «ηρώων», καί τέτοιοι 
στάθηκαν μόνο έκεΐνοι πού έθυσίασαν κάτι, παρά τί|ν άντίσόαση πού ένοιωθαν 
κι αύτοί, σάν άνθρωποι, άπό τόν κατώτερο έαυτό τους, παρά τίς χίλιες δυό δικαιο
λογίες, πού αύτός τούς άντέτασσε, παρά τό γεγονός ότι αύτή ή γενναία χειρονομία, 
πού τούς έδινε μιάν άρρητη συγκίνησι χαράς, ήταν —■ γιά τούς πολλούς — μιά 
τρέλλα.

Ή  ιστορία τοϋ άνθρώπου δέν έθαύμασε τόσο τήν σωματική ή τήν διανοητική 
έπιδεξιότητα, όσο τήν άφοσίωση σέ κάτι άγαπημένο, πού εμπνέει ε\’α  πνεΰμα 
θ υ σ ί α ς. Ή  ζωή δέν έχει νά μάς δείξη τίποτε αξιολογώτερο άπό τή θυσία 
αύτή. Κάθε τι άλλο μπορεί να έξηγηθή καί νά γίνη κοινό καί φυσικό, ένώ μπρο
στά στόν άνθρωπο πού θυσιάζεται γιά κάποιο Ιδανικό, στόν άνθρωπο πού έχει 
τί] δύναμη νά ίδή γύρω του τή ζωή καί τήν πραγματικότητα χωρίς τόν έμφυτο 
άνθρώπινο έγωκεντρισμό καί ν ’ άποβλέψη σέ κάτι πλατύτερο άπό τόν στενό 
έαυτό του, μπροστά σ ’ αύτόν τόν άνθρωπο, μέ έκσταση μόνο καί θαυμασμό, γιά 
τό μυστηριακό μεγαλείο του, θά σταθούμε.

Οί άλλοι, οί «φρόνιμοι», πού δέν μπόρεσαν σέ τίποτε νά ξεφύγουν άπ’ τήν 
πίεση τοϋ εγωιστικού των συμφέροντος, δέν χρησιμεύουν παρά γιά ν’ άποτελέ
σουν ένα σκοτεινό φόντο, όπου χτυπητώτερα ι^ά προβάλλεται τό φώς τών μεγά
λων εκείνων μορφών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

~ ±  Γ Ο Ν Ο Τ Α  Κ Α 1 Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

jV\eaa στή γενική αύτή άγωνιώδη έρευνα γιά 
τήν «κρίση», καί τίς κραυγές τής άπελπισίας 
πού άκούγονται άπό παντού, μέ πόση συμπά
θεια πρέπει νά θυμηθή κανείς τό μέρος έκεΐνο 
τής καινούργιας γενεάς πού βγαίνει, ή πού ετοι
μάζεται νά βγή,στή ζωή κΓ άκούει δίπλα της 
τό άγγομαχητό τής άπελπισίας καί τοΟ πόνου 
έκείνων πού έχουν ριχτή μέσα στόν άγώνα.

Χιλιάδες παιδιών σήμερα, τή στιγμή άκρι
βώς πού θά δημιουργούσαν τόν έσωτερικό έαυτό 
τους, τά όνειρα κα'ι τούς πόθους των, στήν 
κρίσιμη έκείνη καμπή τής ζωής των πού θά 
άκουγαν γιά πρώτη φορά νά μιλά μέσα τους 
μιά πρωτάκουστη γλυκειά φωνή, τοΟ έαυτοΟ 
των πού άρχίζει νά πλάθεται, τή σαγμή αύτή 
άκριβώς, αισθάνονται νά πνίγεται μέσα τους, 
πρΐν γεννηθή, κάθε ωραία λαχτάρα καί νά μα
ραίνεται κάθε αισιόδοξη δρεξι γιά κάθε άγώνα, 
γιατί οί «μεγάλοι» δέν τούς τροφοδοτούν μέ 
τίποτε άλλο εκτός άπό τήν απαισιοδοξία καί 
τόν φόβο.

Π°^ός έσκέφθηκε τήν άποψη αύτή τοΟ ζητή
ματος καί ποιος έφρόντισε γΓ αύτοΟ τοϋ είδους 
τήν «άγωγή» τής νεολαίας ; Ποιος νοιώθει σή
μερα, μέσα στά τόσα Επιφανειακά καί ,όηχά 
— τίς περισσότερες, τούλάχιστον, φορές— ενδια
φέροντα γιά τό παιδί, -τήν έλπίδα τής αύριον» 
(λέξεις καί μόνο λέξεις), ποιός νοιώθει καί 
ποιος άνησυχεΐ γιά τήν έπίδραση πού θά έχη 
στήν ψ υ χ ή  τής καινούργιας άνθρωπότητος 
ή κραυγή αύτή τοϋ πόνου ;

ΟΕ «μεγάλοι» κάνουν σήμερα ένα έγκλημα 
καί κληροδοτούν στίς νέες υπάρξεις μιά παγκό
σμια κρίσι, μιά παγκόσμια έξαθλίωσι, ενα 
άδίέξοδο έρείπιο. Είναι άνάγκη νά τού; κληρο
δοτήσουν μαζύ— σάν νά μήν έφθαναν δλ’αύτά— 
καί τό θλιβερό άπόκτημα τών δικών τους άνα 
ζητήσεων, τήν άπογοήτευσι, τήν άπαισιοδο- 
ξία, τήν άγωνία ;

Καί μέ ποιό δικαίωμα θά άφήσουν νά έπι- 
δράση, πάνω στίς νέε; ψυχές πού πρωτοανθί- 
ζουν, ή γερασμένη καί στραβή άντίληψί τους

γιά τό νόημα τής ζωής καί τήν εύτυχία, άφοΰ 
μάλιστα αύτή ή άντίληψις τούς ποτίζει σήμερα 
μέ τήν άπογοήτευσι αύτή καί τά δάκρυα ;

^\κοΰνε καί οί νέοι άπό παντού, ότι ή δυστυχία 
αυξάνει, ό,τι όλοένα γίνεται καί πειό δύσκολο τό 
ν’άποκτήση κανείς ένα βιοποριστικό μέσον καί — 
οί περισσότεροι — σύμφωνα μέ τίς συμβουλές έ
κείνων πού τού; παρέχουν τίς πληροφορίες αύ
τές,προσπαθούν ν’ άνακαλύψουν κάπου μιά συγ
γένεια ή μιά γνωριμία, γιά νά έχουν κΓ αυ 
τοί ένα «μέσον» καί νά ήσυχάσουν έτσι, λίγο 
ή πολύ, τόν τρόμο πού τούς δίνει ή ιδέα ότι αύ
ριο θά είναι άνάγκη νά κερδίσουν οί ίδιοι τό 
ψωμί τους. ’Έτσι, μέ τήν τόσο διαδεδομένη 
αντίληψη ότι είναι α δ ύ ν α τ ο  νά έπιτύχη κα
νείς κάτι μέ την προσπάθεια του καί τον άγώ
να του, σκοτώνεται κάθε γενναιότης, κάθε αν
δρισμός άλλά καί κάθε άνάπτυξις πραγματική 
καί καλλιεργοΰνιαι μονάχα οί ιδιότητες Εκεί
νες πού— κατά τήν κοινή αντίληψη— μποροΰν 
νά δώσουν τήν Επιτυχία : ή προσαρμογή στίς 
όποιεσδήποτε περιστάσεις, αν αύτές διαθέτουν 
δύναμη, ή δουλική κολακεία τών ισχυρών, ή 
έπίδειξις, ή προσπάθεια νά χρησιμοποιηθή, 
κατά τόν άτιμώτερο έστω τρόπο, ή όποιαδή- 
ποτε εύκαιρία εύκολου πλουτισμού, ό χειρότε
ρος άρριβισμός.

Π ώ ς  θά μπορούσε δμως κανείς νά φωνάξη 
σ ’αύτά τά παιδιά, πού φοβούνται καί τρομά
ζουν μπροστά στό άγνωστο μυστήριο αύτής τής 
ζωής, δτι ύπάρχει έπί τέλους καί μιά άντίθετη 
άποψις τών πραγμάτων ;

Πράγματι. Οί άνθρωποι αύτοί πού κλαΐνε 
καί όδύρονιαι καί είναι διαρκώς γεμάτοι π α 
ράπονα γιά τήν τύχη τους, χρωστούν τή δυ σ■ 
τυχία τους αύτή κυρίως στήν άντίληψη πού 
έχουν γιά τή ζωή : Δέν Ιννοιωσαν, δέν έξετί- 
μησαν, δέν έπεζήτησαν παρά τή χαρά πού 
άγοράζεται μέ λεφτά κΓ έτσι έχουν δίκη ο 
νά μετρούν τήν εύτυχία τους σέ χιλιάρικα, έ
χουν δίκηο νά αίσθάνωνται τρόμο καί άπελπι- 
σία Ενώ σηκώνουν έπάνω τους δλο το βάρος τής 
ζωής, δεμένοι στό μαγκανοπήγαδο νυχτοήμερα, 
χωρίς νά μποροΟν νά έχουν τίς άναπαύσεις καί 
τά ξεφαντύματα άλλων.

Αύτός είναι ό λόγος. Δέν πρόκειται γιά τό 
ψωμί, δέν πεθαίνει κανείς άπό τήν πείνα, δπως 
καί νάναι κάπου θά βρεθη γιά τόν καθένα κά
ποιος τρόπος γιά νά συντηρηθη στή ζωή. Τ&



κλάμματα καί οί φωνές καί οί απελπισίες είναι 
γιατί δέν Ιχουμε τά χρήματα πού χρειάζονται 
για.; την ικανοποίηση τών άτελείωτων έκείνων 
αναγκών τής πολυτελείας. Καί ναί μέν είναι 
άλήθεια δτι σήμερα λείπουν όλοένα τά μέσα 
για τήν ικανοποίηση πολλών κι’ άπό τίς νομι- 
μωτερες τέτοιες άνάγκες, αύτό δμως σημαίνει 
οτι ουσκολευουν οί συνθήκ3ς καί σπρώχνουν 
προ,, περισσότερο μόχθο, πρός περισσότερη 
αυστηρότητα, λιτότητα, άγώνα, άπ’ δπου— δ
πως συμβαίνει πάντα μέ τήν όποιαδήποτε δύ
σκολη δοκιμασία— τό πιθανώτερο είναι δτι θά 
βγουν δυνατώτεροι άνθρωποι. Δέν είναι καθόλου 
βέβαιον δτι δταν κανείς δέν πιέζεται άπό τί
ποτε, τότε γίνεται δυνατός καί βαθύς. ’ Αντί
θετα, σαπίζει μέσα στίς εύκολίες.

Η στενοχώρια αυτή άλλωστε στήν απόκτηση 
τών άνεσεων, ή γενική αύτή φτώχεια, δείχνουν 
ίσως σ^όν άνθρωπο πόσο άληθινό είναι τό αιώ
νιο ξιδαγμα, δτι άσχημα έκαμε στηρίζοντας 
τή λ αΡ® πάνω σέ πράγματα, πού πιθανόν 
σήμερα νά τά έχη καί αύριο νά τά χάσ^, σέ 
πράγματα πού έςαρτώνται άπό προποϋθέσεις καί 
κυμαίνονται μα ,̂ί μ αύτές. Είναι φυσικό νά 
δερνεται κανείς μεσα σ ένα αδιάκοπο άνεβοκα- 
τεβασμα, δταν δέν έστερέωσε τόν εαυτό του 
πάνω στήν άγάπη καί τή λαχτάρα γιά κάτι 
μονιμο καί αιώνιο. Είναι φυσικό νά τόν πι
κραίνω καί ή χαρά άκόμη, κάνοντάς τον νά 
νοιωθη περισσότερο τόν πόνο πού τήν ακολου
θεί σέ λιγο, δταν τήν εύτυχία του τήν έτοπο- 
θέτησε σέ πραγματα, πού «σής καί βρώσις α
φανίζει'). Είναι φυσικό αύτά τά πράγματα νά 
χαθοΟν κάποτε. Καί τότε άλλοίμονο στόν άν
θρωπο, πού έδεσε μαζί τους τήν καρδιά του__

θ '  δυσκολίες σπρώχνουν πρός μιάν άλλαγή 
κατευθυνσεως. Είναι ε ύ τ υ χ η μ α, πού οί στρα
βοί δρόμοι ^φέρνουν άσχημες συνέπειες. ’ Απ’ 
αυτές υποφέρει κανείς, άλλά κατά κάποιον τρόπο 
γόνιμο^ άπό μιά βαθύτερη άποψη, πού μάς 
πλουτίζει καί μάς αύξάνει εσωτερικά. Μονάχα 
ή άλήθεια πού τήν πληρώνει κανείς μέ πόνο, 
είναι πραγματική ’ Αλήθεια.

 ̂Μιά τέτοια αισιοδοξία θάπρεπε νά νοιώσουν 
οί νέοι κΓ δχι νά παραγνωρίζουν τήν άληθινή 
κατάσταση καί νά τήν βλέπουν διά τής βίας 
καλή— αύτό θά ήταν άρρώστεια^

Γοτε θά χρημοποιοΟσαν τό νεανικό κουράγιο 
καί τήν έρμή τους γιά τόν άλλοιώτικο,πνευμα-

τικώτερο πολιτισμό, πού θά είναι ή μόνη θε
ραπεία toO άρρωστου σημερινοϋ.

Εδρασε πάλι έ «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός =«■ 
κατ* τά τελευταία γεγονότα τής Σαγκάη;,ύστε
ρα άπο τά όποια οί ’ Ιάπωνες δέν τολμοΟν πειά 
νά ποΟν δτι « δ έ ν  δ ι ε ξ ά γ ο υ ν  π ό λ ε μ ο  ν». 
^Ενψ δηλ. σέ άπόσταση 5 χιλιομέτρων άπ’ τή 
-ιαγκάη^ήταν σέ δλη του τή δράσι τό μακελλιό 
τοϋ πολέμου, ένώ έκατοντάδες άνθρώπων,πού δέν 
έφταιγαν καθόλου, πέθαναν κάτω άπ ’ τίς φω 
τιές δλων τών «νεωτέρων τελειοποιήσεων» τοΟ 
πολέμου, οί ΕύρωπαΤοι καί οί ’ Αμερικανοί 
ησαν  ̂ άπτ;σχολημένοι μέ τις ειρηνικές ένα- 
σχολήσείς των  σάν νά μή τούς καλοΟσε -/α 
νένα καθήκον, σάν νά μή συνέβαινε τίποτα κον
τά των,  ̂ δεν Ιχασαν καθόλου τό θάρρος των. 
Καί έβαλαν οί κύριοι τά φράκα των καί τά 
σμόκιν^ καί οί κυρίες τίς βαρύτιμες τουαλέττες 
των καί πήγαν στά «γεύματα» καί τίς «δεξιώ
σεις», μέ τις όποιες συνήθως άσχολοϋνται, 
ένφ οί δρόμοι τής Σαγκάης είχαν γεμίσει 
κι δλας άπ τά άνθρώπινα έρείπια, πού δη - 
μιουργε: καθε πόλεμός, τούς πρόσφυγας τών 
περιοχών δπου γίνονται οί μάχες. Είναι λοιπόν 
νά μη τόν φτυση κάνεις τόν «πολιτισμό» αύτό; 
’Ασφαλώς διατρέχει τόν κίνδυνο νά βασκαθή.’

Τά, γεγονότα αύτά δέν είναι, δυστυχώς, ει
κασίες είναι πληροφορίες παρμένες άπό τά τη
λεγραφήματα πού στέλλονται άπ’ έκεί. Έν τφ 
μετα;ύ μή νομίσετε πώς δέν άποδίδουν άξία 
στήν άνθρώπινη ζωή, Κάθε άλλο. Τά πολεμικά 
των είναι έτοιμα γιά κάθε στιγμή νά τούς πά
ρουν καί νά τούς μεταφέρουν έκτός κινδύνου. 
Αλλά βλέπεις πρόκειται γιά τής πολίτιμες ύπάρ 

ξεις τών «πολιτισμένων»...δέν πρέπει νά χαθοΟν...
Αλλά μήπως είναι ή πρώτη φορά, ποΟ έκ 

δηλώνουν οί «Εύρωπαΐοι» μ’ αύτό τόν περί
φημο τρόπο της πεποιθήσεις των γιά τήν άξία 
τής άνθρωπινης ^,ωής, τών άλλων έννοεΤται. 
Μήπως γιά τίς φριχτές σφαγές τών ’Αρμενίων 
άπό τόν Χαμήτ δέν έγραψε ενας Γερμανός έπι- 
σΐημων σ ένα άπ’ τά σπουδαιότερα Γερμανικά 
περιοδικά τήν Litterarische Centralblatt 
δτι -5Ή  ά ν θ ρ ώ π ι ν η  ζ ω ή  δ έ ν  έ χ ε ι  
® - ς τ ή ν  ’ Α ν α τ ο λ ή ν  τ ή ν  ά ξ ί α ν ,  
ποΟ^ έ χ ε ι  ε ι ς  τ ή ν  Ε ύ ρ ώ π η ν» Π! 
Γιατί λοιπόν τώρα περιμένουμε νά συγκινη- 
θοϋν ; Δυστυχώς ό «νεώτερος πολιτισμός» άπο 
δείχτηκε,πώς δέν έχει καμμιά έπίδραση έπάνω 
στόν πραγματικό έξευγενισμό τής ζωής.

Θ Ε ΙΟ  ΤΡΑ ΓΟ ΥΔ Ι

Ή  Μ οίρα , νύχτα νά δ ιαβώ  μέ ορίζει 
Τ ο  δρόμο τής ζω ή ς . Τ οϋ  θρήνου ώ ς κλείσω 
Τ ά  ρείθ ρα , κάθε νύχτα πού αγρυπνήσω ,
Τ όν νοΰ μου ό θειος νόστος πλημμυρίζει.

Τ ά  ουράνια βύθη ίχνεύοντας, όρθρίζει. 
Ν οσταλγικά ή μ ατιά  μου, *Ω ! α ς τραγου δή σω , 
Τ ό  θείο  τραγούδι τ ούρανοϋ κι’ ας δύσω  
Σ ά ν  δραμα  δπου σβεϊ κι’ άριοσπιθίζει.

Σ τίς πνοές τώ ν  λυρισμών κλειστή ή ψυχή μου, 
Ώ ς  τ ’ άνθι στήν ιτιά μυροβοσκάει 
Κ ’ εΐναι ή πνοή τοΰ τραγουδιού μου έκείνη,

Υ περγειου κρίνου χνώτο ή προσευχή μου,
Τήν πύλη νέου Ναοϋ νά κρούση πάει 
Ψηλά στό ’Α έναο  Φ ώς, τό φ ώ ς π ο ύ  δίνει.
(3Α π 3 τά  Σκότη  στό  Φ ώς).

Δ Ι Α Λ Ε Χ Τ Ο Ι
Σ Τ Ι Χ Ο Ι

Ν Α Μ Ο Υ Ν  Α Η Τ Ο Σ

Η φύση αν μ εκανε πουλί, δέ θάμουν περιστέρι, 
μ>;δέ γεράκι, γερανός, μηδέ καί χελιδόνι- 
θάμουν αητός ! Ν άχω φωληά σ τ ’ απ όκοσμα τά μέρη, 
νά π α ίζω  μέ τά σύννεφα, νά λούζωμαι στό  χιόνι, 
νάχω τό νύχι σίδερο καί τό ραμφί μου ατσάλι, 
στόν  ίσκιο μου νά προσκυνούν, νά σκύβουν τό κε-

[φάλι
τα  φ τερω τά - κ ι’ δταν  τροχώ  τά  νύχια μου στό  βράχο 
νά ν ο ιώ θ ’ ή π έτρα ,νά  ποννμ... καί, ζω νταν ό  μονάχο, 
έγώ  τόν ήλιο νά μπορώ  στά  μ άτια  ν ' άντικρύζω ' 
καί νά μετρώ  τόν  ουρανό, νά τόνε διασκελίζω , 
με του φτεροΰ μου τ ’ άπ λω μα  τή γή νά φασκελώνω  
πνιγμένη μ έσ ’ στόν  κουρνιαχτό, στά  κρίματα, στόν

[πόνο.
ΓΕΠΡ. ΑΡΓΥΡΟΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΜαρχΙνας)

Α. ΙΥΙΑΜΙΥΙΕΛΗΣ

Λ Ε Υ Κ Ε Σ

Σ τ ό  ψηλό τ ’ αλώνι, λίμνη φεγγερή, 
τώ ν  σταχυών χρυσάφι, 

ξεχειλίζει ά π “ δλες τίς μεριές λαμπρή 
καί τά  πλάγια  βάφει.

Γύρω  α π ' τ ' αλώνι λεύκες λιγερές (· 
στέκονται πιασμένες 

γιά χορό, σέ στόφ ες άση μοφ αντές 
βγενικά ντυμένες.

Κ ι’ δπ ω ς τ ’ άγεράκι τραγουδιοΰ σκοπό 
στά  φ τερά  τοϋ φέρνει, 

πρώτη λεύκα αρχίζει μούρμουρο άπαλό, 
δεύτερη τό πέρνει.

Κ ι’ δλες σά  νυφ άδες ποϋναι στή  σειρά 
τραγουδούν αντάμα , 

τ ' ούρανοΰ τίς χάρες, τά  ψηλά βου νά , 
τ ’ αλωνιού τό θ ά μ α .

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ-Μ ΑΛΑ ΜΟΥ

Τ Α  2  Ε Ι  ^  I

Ν ά, τής βαρκούλας μου κ ’ έγώ  μονάχος κυβερνήτης!
Φύσα, βοριά  μου, κόλπωνε τό κάτασπ ρο πανί της, 

Χ τύ π α , κΰμα, κι ’̂ άσκιαχτος μ εθ ώ  άπό περηφάνεια, 
σά  βλέπω  γύρω άφ ρόπ λ αστα  νά πλέκωνται στεφ άνια ...

Ν οιώ θω  τής βάρκας ιό  κορμί νά τρίζη άπό β α θ ειά , 
— λάγνα  το κΰμα ορέγεται νά τή ρουφήξη, άλιά

[μου i-j-
μά έγώ τρελλά αρμενίζοντας πρός ακρογιάλια έξω-

[τικά,
πλώρη β ά ζω  τά στή θ ια  μου,τιμόνι τήν καρδιά μου !

ΜίΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ

Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι

Π λήθος γαρδέλια  έκάθισαν  στής λεύκας τά κλωνάρια, 
σαλ ευ όν τά ; τα  μέ χαράς π ιπίσματα τρελλά, 
κ ή δρόσο  της τινάζεται καί σά  μ αργαριτάρια  
στά  μέτωπά μας, τά βαριά  ά π ' τόν ΰπνο. άργοκυλα.

Έ ν α  τρυγόνι άντίκρυ μας γεμάτο ειρήνη σκέκει 
καί ταξιδεύει ενας α η τός ψηλά, σά  μιά ψυχή.

Π έτα  στά  χόρτα , σύντροφ ε, τ ’ αλάθευ το ντουφέκι 
και σκοπηλά μιαν ορθρινή άς πούμε προσευχή.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΝΑΠαΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ TOYS NEOVE ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

« . . . " Ι ν α  ή χαρά μου μείντ) έ ν ύ μ ϊν  καί ή χαρά υμών fj πλήρης».

5Αγαπητοί  μου,
Στό προηγούμενο γράμμα σας μίλησα γενικά 

γιά τον Χριστό της Ευαγγελικής 'Ιστορίας. Με
ρικοί δμως άπά σάς -—τά ξέρω αύτά— δυσκο
λεύονται νά κάμουν τή γνωριμία Του, γιατί 
τόν νομίζουν δύσκολο καί δχι τόσο πολύ εύδιά- 
θετο, δσο 6ά τόν ήθελε ή νεανική των καρδιά. 
Πόσο έχουν λάθος δλοι αύτοί τά ξέρουν πολύ 
καλά οσοι έχουν πλησιάσει κΓ Ιχουν γνωρίσει 
τήν αλήθεια. · Καί σκοπός μου είναι, με τά 
γράμματα αύτά, νά σάς δίδω κάθε φορά τήν 
ευκαιρία νά σκέπτεσθε μήπως μπορείτε νά 
διορθώσετε καμμιά άπά τΙς Εσφαλμένε; ιδέες 
πού έχετε γιά τη ζωή. Μή σάς παραξενέψη τά 
πώς, μιλώντας σας γιά τό Χριστό, ανακατεύω 
μέσα καί τή ζωή. Καμμιά ίδέα δεν ύπάρχει, 
πού νά μπορη ν’ άπασχολήση στά σοβαρά τάν 
άνθρωπο καί νά μήν έχη τόν άντίκτυπό της 
στή ζωή, μά ή χριστιανική ιδεολογία πρό 
παντός είναι ή Ιδεολογία, πού δέν μπορεί νά 
νοηθή ποτέ έξω άπ’ τή ζωή κα! τήν ανθρώπινη 
πραγματικότητα, δσο κΓ άν τήν κατηγοροΟν 
αντίθετα δσοι δέν τήν γνωρίζουν.

"ίστερα άπ’ αύτή τήν άναγκαία — καθώς νο
μίζω— έξήγησι, άς ξεφυλλίσωμε τώρα μαζί τήν 
Ευαγγελική ιστορία,(*) γιά νά ίδοΰμε ποϋ είναι 
τά λάθος έκείνων, πού νομίζουν δύσκολο καί 
κατσουφιασμένο τά Χριστό ή ισχυρίζονται πώς 
τά αίσθημα, πού ή θρησκεία Του έμπνέει στούς 
πιστούς της, πρέπει νά είναι λύπη μονάχα γιά 
τής άμαρτίες καί απαισιοδοξία γιά τό άδιόρ- 
θωτο τοΰ κόσμου. Δέν ύπάρχει μεγαλείτερο 
ψέμμα άπ’ αύτό!

"Οταν οί μαθηταί τού Ίωάννου τοΰ Βαπτι- 
στοΰ ήρώτησαν κάποτε τόν Χριστό μέ απορία 
γιατί δέν ένήστευαν οί μαθηταί Του, δπωςένή- 
στευαν αύτοί, ’ Εκείνος τούς άπήντησε, πώς 
δέν είναι δυνατά νά νηηεύουν ποτέ οί καλε
σμένοι σ ’ ενα γάμο, και μέ τή χαρά τοΰ γάμου 
παρωμοίαζε τή χαρά τής ίδικής του συντρο
φιάς' «Μή δύνανται οί υίοί τοΰ νυμφώνος νη
στεύουν δσον ό νυμφίος έστί μετ’ αύτών;» 
(Ματθ.. θ' 16). Καί στις μέρες άκόμα τοΰ διω-

(*) Ή  παραπομπέ; σ :ά  σχετικά χωρία τη ; Γραφή; 
Ιχουν σκοπό νά οδηγήσουν, κάπως, εκείνους πού θά ήθε
λαν νά μελετήσουν τά ζητήματα άπό τ ί ; Πηγέ;.

γμοΰ έλεγε πώς πρέπει νά χαίρουν οί δικοί 
Του, «χαίρετε...καί άγαλιάσθε», γιατί ό καρ
πός τοΰ χριστιανικού πνεύματος δεν είναι παρά 
«άγάπη, χαρά, ειρήνη», δπως λίγο αργότερα 
έγραφε ό ’Απόστολος Παΰλος.

"Οταν έφεραν ενα άρρωστο νά τόν θεραπεύση, 
πρώτη του ύποχρέωσι έννοιωσε νά τόν ένθαρ- 
ρύνη, μεταδίδοντάς του τή δική του γαλήνη 
κα: τά θάρρος , «θάρσει, τέκνον». Κ Γ δταν ό 
ίδιος πρόκειται νά πάθη καί βλέπει πολύ κα
θαρά τί Τόν περιμένει, διατηρεί πάντα τήν 
ίδια γαλήνη καί αταραξία καί λυπάται πού 
είναι στενοχωρημένοι οί φίλοι Του καί προσ
παθεί νά τούς μετάδοση τή δική Του αισιοδο
ξία (Ίω . ιστ' ό'ά). Καί στόν Παΰλο αργότερα, 
υστέρα άπά ενα φρίκτά διωγμό «θάρσει» φ ω 
νάζει ή ολοζώντανη μορφή τοΰ Χρίστου μέσα 
στή σκοτεινή φυλακή (Πραξ. κγ' 11). ΚΓ εχει 
αύτή τήν αισιοδοξία καί τό θάρρος καί θέλει 
νά το μετάδοση στούς δικούς του, γιατί πι
στεύει απόλυτα στήν άποστολή Του, κΓ δταν 
ό πειρασμός τής άνησυχίας έρχεται νά τάν 
ταράξη καταφεύγει στήν προσευχή καί βγαίνει 
νικητής, λέγοντας «πλήν γενηθήτω τά θέλημά 
Σου» (Ματθ. κστ' 42). ’Εκεί βρίσκει τήν πηγή 
τής χαράς του, μέσα στά θεϊκό βάθος της ψυ- 
χης του καί στή ζωντανή επικοινωνία μέ τόν 
Ούράνιο Πατέρα Του. Καί τό παράδειγμά Του 
ακολούθησαν δσοι τό / Ιννοιωσαν πραγματικά 
καί πέρασαν άπ’ τή ζωή αύτή «θλιβόμενοι, 
κακουχούμενοι...» κΓ ομως έχαιραν μέσα στά 
πα9ήματά των (ΙΙράξ. ε' 41, Κολοσ. α '  24).

Βέβαια ένας πού ξέρει νάναι γαλήνιος στά 
βάσανά του χαρούμενος στή δυστυχία, ξέρει 
νάναι καί μέτριος στίς απολαύσεις τής ζωής 
καί,δίνοντας άλλου τό βάρος, Ξέρει πώς δέν ε ί 
ναι ή «χαρές» τής ζωής, μά ό τρόπος πού τίς 
άντιλαμβανόμεθα έκεΐνος πού μάς δίνει τήν αλη
θινή χαρά. Λέν άρνήθηκε νά δεχθή ό Χριστός 
τήν πρόσχλησι στό γάμο τής Κανά καί δέν 
έθεώρησε κατώτερο γιά  τή θεότητά Του νά 
κάμη έκεϊ, μέσα σι μιά οικογενειακή χαρά, 
τήν πρώτη Του θαυματουργία (Ί ω .  β.' 12).

"Οταν οί άλλοι βασανίζωνται άπ’ τήν ύπε- 
ρηφάνεια καί τή δυστροπία των, καί οί φα- 
ρισαΐοι ουρλιάζουν βλέποντας τάν Χριστά νά

κάνη συντροφιά μέ τούς άμαρτωλούς, έκεϊνος 
εύρίσκει έκεϊ μέσα σ’ αύτή τή συντροφιά τόση 
χαρά, πού πολύ παραστατικά τήν Εζωγράφισε 
στίς τρεις ύπέροχες παραβολές, πού μας διέ
σωσε ό εύαγγελιστής Λουκάς (ιε.' 3 έξ.)

"Οταν δλοι νομίζουν πώς είναι στέρησι μο
νάχα καί θλίψε «ή βασιλεία τών ουρανών», 
’Εκείνος— χωρίς ν’ άρνήται πώς είναι δύσκο
λος 6 δρόμος κΓ ή πόρτα της στενόχωρη 
(Ματθ. ζ ' .  13— 14) -  βεβαιώνει πώς ή 'χαρά 
πού νοιώθει στό τέλος ό πιστός μοιάζει μέ τή 
χαρά πού νοιώθει ό καλός έμπορος πού βρί
σκει θησαυρό καί πωλεΐ δλα τά υπάρχοντά του 
γιά νά τάν άγοράση (Ματθ. ιγ'. 44 έξ.). Οί 
πιστοί, δσο ι στόν κόσμο προσπαθούν νά χρη
σιμοποιήσουν ωφέλιμα τά χαρίσματα τοΰ θεοΰ, 
θά λάβουν, λέγει, μέρος «είς τήν χ α ρ ά ν  τοΰ 
Κυρίου (Ματθ. καί 21— 23). Καί σ ’ αύτή τή 
χαρά μπορεί νά λάβη μέρος ό καθείς, ίσο  κ ι ’ 
άν φαίνεται στόν κόσμον αυτόν δυστυχισμένος. 
(Αουκ. ιστ' 13 29).

Δέν ύπάρχει γιά τον Χριστό άνθρωπος δυ
στυχισμένος πού δέν ’ μπορεί νά χαρή. Φθάνει 
νά συνειθίση κάνεις νά μή τρώγεται άπ’ τό 
σαράκι τής άλαζονείας, νά συμπαθή είλικρινά 
κάθε άνθρωπο πούχει άπό συμπάθεια άνάγκη, 
νάναι γλυκός ατούς τρόπους του καί ήμερος 
’ στά λόγια, ν’ άγαπα πραγματικά τή δικαιο
σύνη καί νά τή νοιώθη άπαραίτητη γιά τή 
ζωή, νά μή περιορίζη τά καλά του μονάχα γιά 
τάν έαυτό του, νά μήν εχη πάθος μέσα στήν 
καρδιά, νά νοιώθη είρήνη καί νά θέλη τήν ει
ρήνη νά τή σκορπίζη γύρω του’ ό άνθρωπος 
αύτός δέν θά πάψη νάναι χαρούμενος ποτέ—έ
στω κΓ άν καταδιωχθη— γιατί δέν είναι στά 
άγαθά τοΰ κόσμου ή εύτυχία ή αληθινή, παρά 
στόν τρόπο πού έμεϊς έχομε στήν έκτίμηση 
καί στή χρησιμοποίηση αύτών τών αγαθών 
(Ματθ. ε'. 3 — 12). Αύτή είναι ή χαρά πού ό 
Χριστός θέλει νά φυτέψη στήν .ψυχή τοΰ καθε
νός (Ί ω .  ιε'. ιστ'. 22, ιζ'. 13). Μά γιά νά 
τή νοιώσωμε έμεϊς πρέπει νά ίδοΰμε τόν κό
σμο δπως τάν έβλεπε Αύτός. ΚΓ αύτά θά γίνη, 
μονάχα άν θελήσωμε νά ξερριζώσουμε άπ’ τήν 
ψυχή τά μόλυσμα τής αμαρτίας.

'Η άγιογραφική παράδοσις πώς οί πόνοι τής 
ζωής είναι τό άποτέλεσμα τής κατάρας γιά 
τήν άμαρτία (Γενέσ. γ ' .  16 — 19), κρύβει μέσα 
της— έκτός άπ’ τή δογματική της θέσι— μιά 
ύπέροχη ήθική άλήθεια πού τήν καταλαβαίνει 
ό άνθρωπος μονάχα σέ στιγμές πούναι απαλ
λαγμένος άπ’ τήν άμαρτία. Έ  χαρά κΓ ή εύ
τυχία του «Παραδείσου» τής Γραφής (Γενέσ.

β '. 8— 25) γίνεται ιτραγματικότης γιά τάν κα
θένα πού θ’ άξιωθή νά ζήση, μακρυά άπ’ τόν 
έγωϊμό του, τέλεια πειθαρχημένος ’ στό θέλη
μα τοΰ θεοΰ, μ’  άπόλυτη Εμπιστοσύνη ’ στήν 
άγάπη τοΰ Παντοδυνάμου Πατέρα. Αύτός δχι 
μονάχα άπό τίποτε δέν τρέμει, μά ’μπορεί νά 
καταλάβη τί ήθελε νά πη ό Χριστός δταν βλέ
ποντας τό σπόρο τοΰ συναπιοΟ έπρόβλεπε πώς 
θά γίνη μεγάλο δένδρο, κΓ άπά τά κομματάκι 
τής ζύμης περίμενε νά ζυμωθοΰν ολόκληρα 
σακκιά αλεύρι (Ματθ. ιγ'. 31 έξ).

Αύτός δέν άπελπίζεται άπά τά ούρλιαχτά 
τής αμαρτίας, γιατί ξέρει πώς δέν ’μπορεί παρά 
νά ξερριζωθή κάθε δένδρο πού δέν κάνει καλά 
καρπό (Ματθ. γ '  10 κ. ά.) κΓ είναι βέβαιος 
πώς κΓ ή τρίχες τής κεφαλής του είναι μετρη
μένες (Ματθ. ι'. 30. Αουκ. ιβ'. 17).

Μόνο με τέτοια έσωτερική γαλήνη μπορεί 
ό άνθρωπος νά νοιώση τή χαρά τής ζωής. 
Αύτά είναι τά μυστικά πού έχει μέσα της ή εύ
τυχία πούνοιωθε ό Χριστός βλέποντας τών μι
κρών παιδιών τήν αθώα χαρά, θαυμάζοντας 
τήν ώμορφιά των κρίνων καί Επαινώντας τήν 
αφροντισιά τών πουλιών (Ματθ. Γ 16, η'. 1— 3, 
η' 28— 29). Ρωτήστε, παιδιά, δλους έκείνους 
πού φαίνονται άπ’ έξω χαρούμενοι κΓ εύτυχι- 
σμένοι. "Αν ήθελαν νά σάς ποΟν τήν αλήθεια, 
θά σάς έλεγαν πώς κάθε μιά εύκαιρία τέτοιας 
χαράς— πού δέ βαστά ούτε μιά ολόκληρη 
στιγμή — στοιχίζει τόσα βάσανα καί τόσες 
άνησυχίες, καί φέρνει έπειτα, τίς περισσότε
ρες φορές, τόσες άπογοητεύσεις πικρές πού θά 
προτιμούσαν νά μή τήν είχαν. Σκεφθήτε αοβα 
ρότερα σ ’ αύτά τό ζήτημα έπάνω καί τότε μό 
νο θά καταλάβετε τί ήθελε νά πή ό Χρι’στάς 
δταν έλεγε «τί ωφελήσει άνθρωπος έάν'κερ
δίση τάν κόσμον δλον καί ζ/]μιωθή τήν ψυχήν 
αύτοΰ;» (Μάρκ. η'. 35). Καί ή «ψυχή», δηλαδή 
τά βαθύτερο καί πνευματικό έγώ μας, ζημιώ
νεται κάθε φορά πού ταράσσεται άπά φροντί
δες, πού δέ\ έχουν γιά άποτέλεσμα παρά μιά 
στιγμή τεχνητής χαράς, πού άμα πραγματο- 
ποιηθή γεμίζει τήν ψυχή άπό άπογοήτευσι 
καί πίκρα, ή γιατί ήταν τόσο λίγη καί τόσο 
μικρή, ή γιατί κορεσθήκαμε άπά τήν ήδονή. 
Καί τέτοιες είναι δλες τοΰ κόσμου ή χαρές.

Εύτυχισμένος είναι μονάχα οποίος ’μπορέση 
νά νοιώση μέσα του τή βαθύτερη χαρά πού φέρ
νει ή γνωριμία τοΰ Χρίστου, γιατί μονάχα 
Αύτός μάς δίνει τήν όρθή κατεύθυνσι πού πρέ
πει ν’ άκολουθήσωμε στή ζωή. Έ  χαρά του 
θά είναι «πλήρης». ( Ιω. ΙΕ '. 11).

t ΕΜΜ- Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Π ρεσβύτερος



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ KRLH  ΕΚΚΛΗΣΙΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡλΠΕΖΟΥΜΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Εΐναι γνω στόν  πόσον ή Χ ριστιανική Ε κκλησία  άπετέλεσε τόν στόχον 
δλων έκείνων οί όποιοι είχαν λόγους νά εΐναι δυσηρεστημένοι άπό τήν κρα
τούσαν οίκονομικοκοινωνικήν κ ατάστασιν  καί εΐναι γνω στή  ή αντιδραστική 
τακτική ή όπ οία  άπό παντοΰ άπεδόθη  εις τό χριστιανικόν κίνημα, πέραν δμως 
τώ ν  ποικίλων αύτών έξωδίκων άντιλήψεων τοΰ όποιουδήποτε τρίτου , ελά
χιστα είναι γνω στή  ή άληθινή στά σις τοΰ γνησίου Χ ριστιανισμού , απέναντι 
τοϋ κοινωνικού ζητήμ ατος. Ά π ό  τής άπόψ εως αυτής μέ χαράν άναδημοσιεύο- 
μεν άπό τό Π εριοδικόν « ’Ο ρθοδοξία» (επίσημον δργανον τώ ν  Π ατριαρχείων 
Κ οιν)πόλεως) άρθ ρον  τοϋ Σ εβασμ ιω τάτου  Μ ητροπολίτου Τ ραπ εζοΰντος κ. Χ ρ υ - 
σάν θου , τό όποιον αποτελεί έπί τοΰ ζη τή μ ατος μίαν επίσημον καί άπολύτως 
ικανοποιητικήν ιός πρός τό θέμ α  άπάντησιν . Π αρελείφ θησαν τμήματά  τινα, 
ά φ ορώ ν τα  μάλλον τοΰς κληρικούς ά να γνώ στας τής « ’ Ο ρθ οδοξίας».

Καί τό νέον έτος 1932 εδρίσκει τήν άνθρω- 
πότητα διανύουσαν δεινήν οικονομικήν καί κοι
νωνικήν κρίσιν.

Ά π ό  τοΰ Γενικοΰ πολέμου ή ισορροπία τοΰ 
κόσμου έταράχθη, ή οικονομική καί κοινωνική 
καί ήθική άνωμαλία έπιτείνεται καί «πάσα ή 
κτίσις στενάζει καί συνωδίνει άχρι τοΰ νΰν».

Αί διάφοροι κοινωνικαί τάξεις άποβλέπουν 
πρός τήν κατάστασιν άλλαι μετά φόβου καί 
άλλαι μετ’ έλπίδων' έλπίδων περί δημιουργίας 
κρείττονος κοινωνικής καταστάσεως καί ζωής 
μετά τήν άνατροπήν τοΰ νΰν κρατοΰντος κοι- 
νωνικοΟ καθεστώτος.

Ή  κρατούσα τάξις τών αστών έν άγωνία ζη
τεί έρείσματα τοΟ έκ βάθρων κλονουμένου οί- 
κονομίκοΟ καί κοινωνικοΟ καθεστώτος. Καί ένώ 
μέχρι τής χθες ή τάξις αδτη μέρος μένδιάτής 
θρησκευτικής άδιαφορίας, μέρος δέ δι’ ών έκή- 
ρυττεν υλιστικών θεωριών δπέσκαπτε τά θεμέ
λια τής Εκκλησίας καί έςεκόλαπτε τήν διά 
τ ν αδτών δλιστικών θεωριών κυοφορηθεΐσαν 
τάξιν τών κομμουνιστών, ήδη, όπότε διά τής 
έφαρμογής τών θεωριών τούτων  κλονίζεται ό 
ίδιος τής άστικής τάξεως οίκος καί απειλούν
ται τάδλικά αύτής συμφέροντα, περιδεής στρέ
φεται πρός τήν ’Εκκλησίαν καί προσπαθεί νά 
ααρασΰρη αύτήν είς τόν άγώνα,χρησιμοποιούσα 
τήν δύναμιν καί τό κΰρος τής Εκκλησίας πρός 
στήριξιν τού άστικοΰ κοινωνικού καθεστώτος.

05τως έπ’ έσχάτων τών ημερών αί άστικαί 
όργανώσεις τών ’Αθηνών έζήτησαν παρά τού 
Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’ Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος νά συμπράξη ή ’ Εκκλησία 
κατά τοΟ κομμουνισμού καί οί έφημέριοι έκ- 
τρ*χόμβνοι τής αψηλής αυτών κλήσεως νά κα-

ταστώσι συνεργοί τής άστυνομίας καί καταδό- 
ται τών κατ’  ένορίας κομμουνιστών...

Ά λ λ ’ ή ’Εκκλησία, ίσταμένη δπεράνω τών 
έκάστοτε έναλλασομένων οίκονομικών καί κοι
νωνικών συστημάτων, δέν δύναται καί δέν πρέ
πει νά συνταυτίζηται μέ οίονδήποτε έφήμερον 
κοινωνικόν σύστημα καί μέ οίανδήποτε κοινω
νικήν τάξιν καί νά άγωνίζηται υπέρ έπικρατή- 
σεως αύτών. Τούτο πράττουσα, θά ένίσχυεν 
δσα οί οπαδοί τής δλιστικής ΰεωρίας τής τε 
ιστορίας καί τών κοινωνικών φαινομένων, μο- 
νομερώς λύοντες σύνθετα καί πολύπλοκα κοι
νωνικά φαινόμενα, λέγουσιν, δτι ή δλη θρησκεία 
είναι ίδεολογικόν άπαύγασμα οικονομολογικών 
έξελίξεων καί ιδεολογικόν σύστημα τών οίκο
νομικών συμφερόντων μιάς κοινωνικής τάξεως.

Έ  Έκκλησία δέν είναι Έκκλησία μι£ς μό
νον κοινωνικής τάξεως ουδέ ένός μόνου λαοΰ ή 
ένός έθνους ή τοΰ Κράτους· ή Έκκλησία, ώς 
μαρτυρεί ή άπ’ αρχής σύστασις καί ή ίστορία 
αύτής, είναι ή απ’ αρχής καθολική καί άπο- 
στολική ’Εκκλησία, ή άπό περάτων έως κερά
των, καί φιλόστοργος μήτηρ δλων ιών λαών 
καί δλων άνεξαρτήτως τών κοινωνικών τάξεων 
καί έκείνων άκόμη δσαι έκ πλάνης έχουν 
στραφή κατ’ αύτής. Έναντι τής Εκκλησίας 
«ούκ ένι Έλλην καί ’ Ιουδαίος, περιτομή καί 
άκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοΰλος, έλεύθε- 
ρος» (Κολ. 3, 11).

Κατά τήν αρχήν ταύτην ανέκαθεν ή Έκκλη
σία, συμφώνως πρός τό παράδειγμα τοΰ θεμε- 
λιωτοΰ αύτής,κηρύττει τό Εύαγγέλιον καί σκορ
πίζει τά άγαθά τής χριστιανικής άγάπης έπί 
πάντας, πτωχούς καί πλουσίους, καί άνατέλλει 
τόν ήλιον αύτής έπί πονηρούς καί άγαθούς

καί βρέχει έπί δικαίους καί άδικους.
Τά έκάστοτε κρατούντα πολιτικά καί κοινω

νικά συστήματα ή Έκκλησία έν μέρει άνα- 
γνωρίζει καί έν μέρει άνέχεται καί δέν λαμβά
νει πρωτεύον καί ένεργόν μέρος είς συντηρή
σεις καί άνατροπάς καθεστώτων, δπερ πολλοί 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους ώς μομφήν έπιρ- 
ρίπτουσιν είς τήν Εκκλησίαν.

Είναι αληθές δτι είς τήν πρωτόγονον ’ Εκ
κλησίαν τής 'Ιερουσαλήμ, ώς μαρτυροΰσιν αί 
Πράξεις τών Αποστόλων, ύπάρχει μία νέα οι
κονομική καί κοινωνική τάξις πραγμάτων. 
«Τοϋ δέ πλήθους τών πιστευσάντων ήν ή καρ- 
δία καί ή ψυχή μία, /.αί ουδέ είς τι τών υπαρ
χόντων έλεγεν ίδιον είναι, άλλ’ ήν αύτοΐς 
άπαντα κοινά» (ΙΊράξ. 4, 32), δπερ πολλοί έκ- 
λααβάνουσιν ώς άπόδειξιν τ ΰν κομμουνιστικών 
άρχών τής πρώ*ης Εκκλησίας.

Ά λ λ ’ ή νέα αΰτη τάξις πραγμάτων, ούσα 
έκδήλωσις τής ακραιφνούς άγάπης καί φιλα- 
δελφίας τών πρώτων Χριστιανών, δέν εΐναι 
πρόγραμμα οικονομολογικών μεταρρυθμίσεων ή 
ανατροπής τής υφιστάμενης κοινωνικής τάξεοις' 
έλλείπει άκόμη έκ τής νέας έκείνης τάξεως καί 
πάσα οίκονομολογική τεχνική σκέψις καί βάσις.

Ό  κομμουνισμός τών ΙΙράξεων τών Α π ο 
στόλων είναι είδος θρησκευτικού καί ηθικού 
κομμουνισμοΰ τής άγάπης.

Καί τόν τύπον τοΰιον τοϋ κομμουνισμού τής 
άγάπης άπαντώμεν καί είς τούς κατόπιν α ιώ 
νας. Αί δέ μεταγενέστεραι μορφαί τών χρι
στιανικών κοινοτήτων είς χρόνους οικονομικής 
κρίσεως καί στερήσεως καί δυστυχίας προσήγ- 
γιζον πάλιν πρός τόν κομμουνισμόν τής άγά
πης, δπό τήν διεύθυνσιν καί έποπτείαν τών 
’Επισκόπων.

Αί θεωρητικαί μάλιστα διδασκαλίαι τών με
γάλων Πατέρων τής Εκκλησίας, καί ίδία τοΰ 
Βασιλείου, τοΰ Χρυσοστόμου, τοΟ θεοδωρήτου 
καί τού Ιερού Αδγουστίνου, κηρύττουν τόν κομ
μουνισμόν τούτον τής άγάπης, ώς θεμελιώδη 
χριστιανικήν διδασκαλίαν, έλέγχουν τούς τά 
πλείονα έχοντας ώς κλέπτας καί σφετεριστάς 
ξένων άγαθών, καί άπαιτοϋν Ενα, ώς τό φώς 
καί ό άήρ καί ή γή είναι κοινά είς πάντας, 
οδτω έλευθέρα καί κοινή είς δλους δπάρχη 
καί ή έπί τής γής κτήσις καί περιουσία διά 
τής τά πάντα χορηγούσης καί θυσιαζούσης 
άγάπης.

Έ π ί  τά ίχνη τής κομμουνιστικής πολιτείας 
τής άγάπης βαδίζει μέχρι σήμερον έ μοναχι
κός βίος καί δή έ κοινοβιακός καί ιδί^ έν
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’Ά θω  καί έβάδισαν έν τή ίστορίςι αί κατά τόν 
μεσαίωνα έμφανισθεϊσαι κομμουνι.στικαί κινή
σεις, οί μέχρις έπαναστάσεως καί άνατροπή; 
τών καθεστώτων προβίντες : Αναβάπϊισταί -/αί 
οί νεώτερο: χριστιανοί δνειροπόλοι καί ίδεο- 
λόγοι.

Μόνον ή χριστιανική ήθική, μετά τής πρός 
πάντας καί πάντα στρεφομένης καί πάντας έν 
έαυτή ένούσης θείας άγάπης, θά ήδύνατο νά 
σύμπηξη μίαν σταθεράν καί άδιάσειστον σοσια
λιστικήν πολιτείαν.

Πρός τοιαύτην ίδεώδη πολιτείαν άγάπης καί 
φιλαδελφίας τείνουσα ή Έκκλησία, άνεγνώρι- 
ζεν ή μάλλον ήνείχετο τά έκάστοτε κρατοϋντα 
πολιτικά καί κοινωνικά συστήματα, ώμολόγει 
δμως τάς έλλείψεις αδτών καί τάς άπό τούτων 
βλάβας καί άνεχομένη τό σύστημα δέν ήνείχετο 
τάς έλλείψεις τούτου καί τάς άπ’ αδτοΰ πιέσεις 
καί θλίψεις. Ά λ λ ’ δ,τι κατά τών κοινωνικών 
συστημάτων έκίνησεν έκάστοτε ή Έκκλησία, 
τούτο  δέν είναι είδος κοινωνικών άνατροπών ή 
μεταρρυθμίσεων ή δργανικής τίνος μεταβολής 
τών κοινωνικών συστημάτων, άλλά μόνον 
άσκησις τής καινής έντολής τής άγάπης δι’ ής 
άναλαμβάνει τήν είς μεγάλην Ικτασιν θεραπείαν 
πάσης κοινωνικής έλλείψεως καί βλάβης πρσ- 
ερχομένης έκ μιας δλονεν βαρυτέρας καθιστα- 
μένης οίκονομικής καί κοινωνικής καταστά
σεως. Είς δλας δέ τάς ταραχάς καί άνατροπάς 
τής πολιτική; καί κοινωνικής ζωής ή Έ κκλη
σία διατηρεί άκλόνητον τήν εδστάθειαν αδτής 
καί παρέχει είς τήν έσωτερικώς καί έξωτερι- 
κώς παραπαίουσαν καί έντελώς άστήρικτον 
καί άνερμάηστον άνθρωπότητα έρεισμα καί 
φώς καί διά τής ζύμης τοΰ Εδαγγελίου ζυμοΐ 
δλον τό φύραμα τών κατά καιρούς πολιτειών 
καί κοινωνιων.

Τοιοϋτον έργον έπετέλεσε καί τοιαύτην εδ- 
εργετικήν έσχεν ή Έκλλησία £οπήν έπί τοϋ κοι
νωνικού δργανισμοϋ τοϋ 'Ρωμαϊκού καί κατό
πιν τοϋ Βυζαντινού Κράτους, δπου άπέκειτο 
είς τήν Εκκλησίαν μεγάλη κοινωνική άποστο- 
λή. Καί οδ μόνον εδγενεΐς καί θαρραλέοι Ε π ί 
σκοποι γενναίως άντεπεξήλθον πρός ώμοός καί 
άδίκους αδτοκράτορας καί όπαλλήλους τοϋ Κρά
τους, καί δπερήσπισαν τούς άθωους, τούς άδυ- 
νάτους καί τούς άβοηθήτους, άλλά καί είς τήν 
άπό τών χρόνων τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
νομοθεσίαν ήσκησεν ή Έκκλησία σωτήριον 
έπίδρασιν. Είς τήν νομοθεσίαν τοΟ Ίουστινιανοϋ 
άοιθμεΐται μακρά σεφά νόμων σχέσιν έχόντων 
πρός τήν κοινωνικήν καί ήθικήν άνύύωσιν δλρ- 
κλήρων περιφρονουμένων τάξεων, πρός τήν ίε-



ρότητα τού γάμου, τήν προστασίαν τών άδυ- 
νάτων, τήν πρόνοιαν τών παίδων, τήν περίθαλ
ψήν τών αιχμαλώτων, τήν δημοσίαν ήθικήν, 
τήν κυριακήν άργίαν καί δή καί πρός τά ζητή
ματα ιδιοκτησίας' πάντες οί νόμοι ουτοι ένο- 
μοθετήθησαν τη Ενεργείς καί υπό τό φώς τής 
’ Εκκλησίας.

Σημειώ καί τούς άπό τής Ά λ ώ σ εω ς  χρόνους, 
καθ’ οδς ή Εκκλησία ώς άληθής μήτηρ Εμε- 
ρίμνησε περί πάντων τών ’ Ορθοδόξων λαών καί 
πασών τών κοινωνικών τάξεων.

ΟΟτω γενικόν καί δίκαιον καί άμεροληπτον 
πρός πάσας τάς κοινωνικάς τάξεις όφείλει νά 
είναι τό εργον τής ’ Εκκλησίας καί κατά τήν 
παροΟσαν κοινωνικήν κρίσιν' καί τό Εργον τοΰ
το είναι εϊπερ ποτέ καί άλλοτε δυσχερές, διότι 
δυσχερή καί πολύπλοκα είναι καί τά σύγχρονα 
κοινωνικά προβλήματα, τά έποία Εγέννησεν ή 
σύγχρονος κεφαλαιοκρατική οικονομία καί τό 
ύπ’ αύτής καί τής βιομηχανίας δημιουργηθέν 
Εργατικόν προλεταριάτον, ή στρατοκρατία καί 
γραφειοκρατία τών μεγάλων ίδίως κρατών, ή 
τεραστία αδξησις τοΰ πληθυσμού καί τής πα 
ραγωγής, ήτις συνέπειαν έχει τήν παγκόσμιον 
καί άποικιακήν πολιτικήν, καί τέλος αί πρόο
δοι καί ή τελειοποίησις τής τεχνικής έπιστή
μης, ήτις Εκινητοποίησε καί συνέδεαε πάντα 
καί πάντας καί Εμηχανοποίησεν άνθρώπους 
καί Εργασίαν

Πλήν τούτων ή μεγάλη δύναμις τής παγκο
σμίου οικονομίας καί τής μεγάλης βιομηχανίας 
κατέστη έπαισθητή καί είς το πλέον άπομεμα- 
κρυσμένον χειρωνακτικόν χωρίον, Ιχει δέ άνα- 
τρέψει δλας τάς κατά παράδοσιν συνθήκας καί 
κατεδίκασεν εις τελείαν άργίαν όλοκλήρους 
χειρωνακτικάς καί έπαγγελματικάς τάξεις. 
’ Εντός καί Εκτός τών μεγάλων πόλεων ύπάρχει 
όλόκληρος πληθυσμός περιελθών είς θέσιν νο- 
μάδος· πόσον δέ δύσκολον είναι νά διατηρηθή 
μεταξύ αύτοΰ άνωτέρα τις ήθική καί ή θρη
σκεία. περί τούτου μαρτυρεί καί ή ιστορία, ή 
παλαιά καί ή νέα.

Τέλος εύρισκόμεθα ούχί πλέον άπέναντι 
άφελών σοσιαλιστικών καί . κομμουνιστικών 
ιδεών άλλ’ έναντι σοσιαλιστικών καί κομμου
νιστικών συστημάτων φιλοσοφικώς καί έπιστη 
μονικώς Εξελιχθέντων, βάσιν δέ έχόντων ύλι 
στικάς κοσμοθεωρίας, αί'τινες λυμαίνονται μέγα 
μέρος τοΟ έργατικοΰ κόσμου καί όλονέν άπο 
μακρύνουν αύτόν τής ’ Εκκλησίας καί τής θρη
σκείας' & θεωρητικός υλισμός καθίσταται δύνα 
μις είς τήν δημοσίαν ζωήν  δύο άντίθετοι κο-

σμοθεωρίαι ϊατανται Εναντι άλλήλων. Ά λ λ ’ 
ύπάρχει καί τι χειρότερον τού κατ’ άρχήν ύλι- 
σμοΟ' είναι ή άπόλυτος θρησκευτική άδιαφο 
ρία ή ό ΰπολογίζων έγωϊσμός, δστις Εξ βλων 
τών κοσμοθεωριών συγχρόνως ζητεί νά καρπω- 
θή ίδια ωφελήματα, μισεί δέ πάσαν ήθικήν άρ
χήν καί πεποίθησιν, ήτις άπειλεί νά ταράξη 
τήν ιδίαν αύτοΰ ήσυχίαν καί νά Επιβάλη καθή
κοντα.

’ Εκ πάντων τούτων συνάγεται πόσον σύν
θετον καί πολύπλοκον είναι τό κοινωνικόν ip 
γον τής ’Εκκλησίας Εν τοΐς νΰν καιροίς.

Βεβαίως τούτο καί τελείως άσκούμενον δέν 
θά θεραπεύση δλας τάς Ελλείψεις καί πληγάς 
τοΰ κοινωνικοΟ σώματος- υπάρχουν αί συμφυείς 
είς τό κοινωνικόν σώμα Ελλείψεις καί παθή 
σεις, αί'τινες καί διά τοΰτο είναι άναπόφευκτοι. 
Έ  ίκανότης τής ιδέας πρός τέλειον χειρισμόν 
καί κατεργασίαν τής τραχείας πραγματικότη- 
τος παραμένει πάντοτε αμφίβολον, σ/οτεινόν 
καί δύσκολον πραγμα. Καί Εφ’ δσον ύπάρχουν 
αί σύμφυτοι τή άνθρωπίνη κοινωνία άτέλειαι, 
δέν είναι δυνατόν νά λειτουργήση Επί τής γης  
πλήρης καί τέλειος κοινωνικός ήθικός δργανι- 
σμός. Έ  άπόλυτος ήθικοποίησις άνθρώπων 
καί κοινωνιών δέν είναι δυνατή’ δυνατή είναι 
μόνον ή πάλη πράς τήν ύλικήν καί άνθρωπίνην 
φύσιν. Αιά τοϋτο τό κοινωνικόν καί ήθικόν ερ
γον τής ’ Εκκλησίας τό τε παρόν καί τό μέλλον 
θά είναι νά προσαρμόζηται προς τήν έκάστοτε 
κατάστασιν καί νά Επιδιώκη μόνον τό δυνατόν. 
Οϋτω ή ήθική Εργασία καί 6 άγών τής ’ Εκκλη
σίας Επί τής γής χαταντα άτελεύτητος' τοϋτο 
μόνον οί διά τής πίστεως ύπέρ παν γήϊνον καί 
άνθρώπινον όπεριπτάμενοι ίδεολόγοι δίδασκα 
λοι καί δνειροπόλοι δύνανται νά παρίδωσιν. 
'Η πίστις είναι ή δύναμις τοΰ άγώνος τής ζ ω 
ής· ή ζωή δμως παραμένει διαρκής πάλη καί 
άγών διηνεκής, δημιουργών είς Εαυτόν πάντοτε 
καί Εκ νέου νέα μέτωπα' μετά Εν έκαστον άπει- 
λητικάν χάσμα ή βάραθρον, δπερ φράσσεται, 
άναφαίνεται νέον.

Ά λ λ ’ αναλλοίωτος διαμένει πάντοτε ή άλή- 
θεια, δτι «ή βασιλεία τοΰ θεοϋ έντός ήμών 
έστιν» (Αουκ. 12, 20;. Καί πρέπει διά τής 
άδιαλείπτου Εργασίας καί άγάπης, ήτις πάντα 
πιστεύει, νά λάμπη τό φώς ήμών Εμπροσθεν 
τών άνθρώπων, δπως ίδωσι τά καλά ήμών Ερ
γα καίδοξάσωσι τόν πατέρα ήμών τόν έν τοΐς 
ούρανοίς. Οί τελικοί σκοποί τής άνθρωπότητος 
κεΐνται κεκρυμμένοι Εν ταίς χερσίν Αύτοΰ.

Τ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

« ... Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Φ Ι Λ Ο  ΤΟ Υ . . .  >

Τό Σάββατο, 11 Αύγούστου, τρία παιδιά 
Επιβιβάσθηκαν σ ’ ενα βαγόνι τρίτης θέσεως 
τοΰ μικροΰ τραίνου, πού, ξεφυσώντας καί άγ- 
κομαχώντας, κάνει τή συγκοινωνία άπ’ τή 
Γενεύη τής Ελβετίας στό Chamonix τής Γαλ
λίας. ’ Επήγαιναν νά περάσουν μιά βδομάδα 
στό μέρος έκεΐνο, πού τοπικώς είναι γνωστό 
ώς «Καρδιά» τοΰ Λευκού Όρους. Ό  Ιωσήφ 
ΪΙαγιάρ ήταν ό μεγαλύτερος άπ’ τούς τρεις, 
μόλις είκοσι Ετών. Μαζί του ήσαν ό 'Ερρί
κος καί 6 Κάρολος Φιορόλι, άπ’ τή Γενεύη, ό 
Ινας δεκαεννέα, δ άλλος δεκαοχτώ Ετών. Άπά 
τότε πού είχε πεθάνει ό πατέρας τοΰ ’ Ιωσήφ, 
σχεδίαζαν νά περάσουν μιά βδομάδα στά βουνά. 
Ό  θάνατος τοϋ πατέρα του ήταν Ινα σκληρό 
χτύπημα γΓ αύτόν, τόν είχε κλονίσει καί Εκ
νευρίσει, καί δταν οί δύο Φιορόλι Επρότειναν 
τήν Εκδρομή, ή μητέρα τοΰ ’ Ιωσήφ τόν προέ- 
τρεπε νά πάη. Καί ή ίδέα μόνο πώς θά βρι
σκόταν σιμά στό μεγαλείο τής αγαπητής του 
οροσειράς τοΰ Αευκοΰ ’Όρους, μακρυά άπό 
πόλεις καί θορύβους, άπάνω σ ’ αύτή τήν αιώ
νια κορυφή, τόν γέμιζε χαρά. Καθώς Ετοίμαζε 
τό σακκίδιό του γιά τήν Εκδρομή, τό πρόσωπό 
του άκτινοβολοϋσε. Είχε θαυμάσια φυσική 
άνάπτυξη, ήταν δυνατώτερος, πιό σφιχτοδεμέ- 
νος άπ’ τούς δυό συντρόφους του. "Οταν ήταν 
παιδί, ήταν γνωστός ώς καλός ποδοσφαιριστής, 
διακεκριμένος Εκδρομεύς καί λαμπρός κολυμ
βητής. Ά λ λ ά ,  καθώς περνούσαν τ* χρόνια, ή 
άφοσίωσή του σ ’ αύτά λιγόστευε καί τά βουνά 
Εγιναν ή πρώτη καί κυριώτερη άγάπη του.

Καί πώς σκαρφάλωνε στά βουνά ! Οί αδελ
φοί Φιορόλι, πού, σάν 'Ελβετοί, δέν συνήθι
ζαν νά λένε υπερβολές, θά σάς ελεγαν, δπως 
μοΰ είπαν καί μένα, πώς ήταν διακεκριμένος 
Αλπινιστής. Ή  σκέψις τής κατακτήσεως τής 
«Καρδιά» καί ιδιαίτερα μερικών άπ’ τίς κορυ
φές Εκείνες, πού λέγονται «δόντια». — κορυφές

Η Η ΡΩ ΙΚ Η  Θ Υ Σ ΙΑ  ΕΝ Ο Σ ΝΕΟΥ«
πού κυριολεκτικώς ξεφυτρώνουν άπ ’ τήν όρο- 
σειρά— τώρα καί μήνες ήταν ό κρυφός του 
πόθος.

Αύτά Εξηγεί τόν άκράτητο Ενθουσιασμό, πού 
τάν κυρίευε, καθώς τό τραίνο ξεφυσώντας καί 
άγκομαχώντας ολοένα πλησίαζε στό Chamo
nix. Φθάνοντας έπί τέλους, οί τρεις, κατέβη
καν, Εφόρεσαν τά σακκίδιά τους, πού ζύγιζαν 
τό καθένα πάνω άπά 60 κιλά καί πού περιείχαν 
φαγητό γιά όχτώ μέρες— σοκολάτα, χοιρο
μέρι, ξερά φρούτα, μπισκότα, φαγητά πού 
τρέφουν καλά καί ζυγίζουν λίγο. Τό βράδυ δια- 
νυκτέρευσαν σ ’ ενα καταφύγιο τοΰ βουνού.

Τό Chamonix, ενα μικρά γοητευτικό καί 
ήσυχο χωριό στούς πρόποδας τής οροσειράς 
τοϋ Αευκοΰ ’Όρους, άποτελεΐ τό κέντρο άπά 
τά όποιο συχνά ξεκινοΰν γιά τά βουνά πολυά
ριθμες παρέες.

Στίς 8 παρά τέταρτο, τό πρωί τής Κυρια
κής, ό ΙΙαγιάρ και οί δυά σύντροφοί του είχαν 
φθάσε^με τόν κρεμαστό σιδηρόδρομο στό Μον- 
τενέρυ καί ξεκίνησαν γιά νά περάσουν τάν περί
φημο παγετώνα.

"Ολη ή μέρα πέρασε μέ τήν προσπάθεια νά 
φθάσουν στά μέρος πού έπρόκειτο νά είναι ή 
άφετηρία γιά τίς αναρριχήσεις τους. Σέ μιά 
ά π ’ αύτές βρήκαν σ’ ενα «καπαφύγιο» ενα 
Γάλλο μέ στραμπουλιγμένο τά πόδι. Μέ τήν 
άλληλεγγύη, πού είναι τόσο Εμφυτη σ ’ αύτούς 
πού γυρίζουν στά βojvx, γρήγορα γνωρίσθηκαν 
καί, στην κουβέντα, ό Γάλλος τούς Εξήγησε δτι 
οί τέσσαρες σύντροφοί του ξεκίνησαν Εκείνο 
τά πρωί γιά ν’ άνέβουν σέ μιά άπ’ τί; πιά δύσ
κολες άναβάσεις τής άροσειράς. Αύτός, γιά 
κακή του τύχη, στραμπούληξε τό πόδι του, τόσο 
άσχημα, ώστε δέν μποροΰσε ν’ άνεβή.

Ή  συντροφιά είχε ξεκινήσει πολύ άργά, στίς 
Επτά τό πρωί, λόγω τής βροχής. Καί Επειδή 
θάπρεπε νά περπατοΰν γρήγορα, δέν πήραν



μαζί τους τά αακκίδια, έγέμισαν μόνο τίς τσέ 
πες τους άπο μπισκότα καί σοκολάτες.

Ήταν κι’ δλας πέντε άπόγευμα καί ή συν
τροφιά δέν είχε γυρίσει. Έ ά ν  είχαν φθάσει 
στήν κορυφή, θάταν άδύνατο νά κατέβουν πρίν 
σκοτεινιάσει. Καί έπειδή δέν μποροΰσαν νά 
κάνουν τίποτε άλλο αύτό τό άπόγευμα, άπεφά-

άνησυχία τούς δύο πού έρχόντουσαν : «Πούναι 
οί άλλοι;»

Εκείνοι δέν άάήντησαν παρά άφοΰ Ιφθα- 
σαν στό «καταφύγιο» διηγήθηκαν Ιτότε, στό 
σύντροφό τους καί στά τρία παιδιά, πώς ενας 
άπό τήν παρέα τους ξαφνικά έχασε τίς δυνά
μεις, ΰστερ' άπό μιά τρομακτική προσπάθεια

... φώναζε ρωτώντας μέ ανησυχία τοΰς δυό ποΰ ερχόντουσαν : «Ποΰναι οί άλλοι ;*

σισαν νά κοιμηθούν νωρίς καί νά κάνουν τά 
άλλο πρωί' απόπειρα γιά ανάβαση στήν «Πρά- 
σινηΒελόνα». Καθώς σκοτείνιαζε όμως καί δέν 
έδειχναν σημεία ζωής οί τέσσαρες σύντροφοι, 
ό Γάλλος άρχισε ν’  άνησυχή. Τά τρία παι
διά έπέμειναν πώς δέν ύπήρχε λόγος νά στε- 
νοχωρήται, γιατί ήταν πολύ ένωρίς άκόμη, νά 
τούς περιμένη. Π αρ’ δλα αύτά, ό Ερρίκος 
Φιορόλι κατώρθωσε καί βγήκε απ ’ τήν καλύβα, 
χωρίς νά τόν καταλάβουν οί άλλοι, κι’ ανέβηκε 
λιγάκι, νά δή, άν μπορούσε νά τούς διακρίνη.

Γιά άρκετήν ώρα τίποτα δέν φαινόταν στό 
έρημο βουνό. Ξαφνικά δύο σκιές φάνηκαν. 
Δυό, δχι τέσσαρες. 'Ο Φιορόλι συλλογίστηκε 
πώς οί άλλοι δυό θά γύριζαν άπό άλλο δρό
μο, καί φώναξε στόν Γάλλο μέ τό στραμπου- 
ληγμένο πόδι, πώς είδε τούς συντρόφους του, 
καί θά πήγαινε νά τούς συνάντηση λίγο ψη
λότερα. Αίγο άργότερα, ό Γάλλος, πού κου- 
τσαίνοντας βγήκε έξω, φώναξε ρωτώντας μέ 
άντοχής, σ ’ απόσταση μόλις 60 μέτρων άπό

τήν κορυφή τοϋ Petit Dru. Προσπαθούσε νά 
σηκωθή σέ κάποια προεξοχή, δταν ό σύντρο
φός του τόν άκουσε νά φωνάζη : «Δέν μπορώ ! 
Δέν μπορώ!... Ά φ ίν ω !»  Καί άμέσως Ιπεσε μέ 
δύναμη πάνω σέ μιά προεξοχή βράχου , χτυ
πώντας χάμω μέ τήν πλάτη καί τούς ώμους.

Οί φίλοι του έτρεξαν κοντά του καί τόν 
βρήκαν πεσμένο κάτω, παράλυτο άπ ’ τό χτύ
πημα. Τόν μετέφεραν λίγο χαμηλότερα, σέ μιά 
πειό φαρδειά προεξοχή, παρ’ δλο δτι ό τραυ
ματισμένος πονοΰσε έξαιρετικά. 'Ηταν φανερό 
πώς δέν θά μπορούσαν νά τόν μεταφέρουν στήν 
καλύβα, ουτε μποροΰσαν νά τόν άφίσουν μόνο 
του. Καί έτσι οί δυό ξεκίνησαν νά βροϋν βοή
θεια, Ινώ ό τρίτος  έμεινε μαζύ του.

Ό ΙΙαγιάρ, ρίχνοντας μιά ματιά στούς φίλους 
του, είπε απλώς. «Αύριο θ’άνέβουμε». Κάθε σκέ- 
ψις γιά τά δικά τους σχέδια ξεχάσθηκε. Μπρο
στά τους ήταν ενας τραυματισμένος φίλος— 
άν καί τελείως άγνωστος γι’  αύτούς— πού 
χρειαζόταν τή βοήθεια τους. ’Έπρεπε νά κά

μουν δ,τι ’μποροΰσαν.
Οί δύο Γάλλοι άπεφάσισαν νά έξακολουθή 

σουν τήν κατάβαση πρός τό Μοντενέρυ καί 
Cham onix καί νά όργανώσουν μιά αποστολή 
«Πρώτων Βοηθειών;» γιά νά φέρουν ενα γιατρό. 
"Οταν οί δυο έφυγαν, οί τέσσαρες άλλοι πλά
γιασαν, περιμένοντας τό πρωί. Ό  Γάλλος μόνο 
μουρμού'ριζε, πού το στραμπουληγμένο πόδι 
του θά τόν κρατούσε πάλι κλεισμένο στό «κα
ταφύγιο». II.

Κανόνισαν τό ξυπνητήρι νά χτυπήση στίς 
δυό τό πρωΐ, άλλ’ αύτο δέν έχτύπησε. "Ετσι 
έχασαν τρεις ώρες στό ξεκίνημα, τρεις ώρες 
πού ίσως θά άλλαζαν τήν ίστορία αύτή. Γιατί 
άν θά ήταν δυνατόν νά γυρίσουν πρίν ξεσπάση 
ή θύελλα..— Ά λ λ ά τ ό  ξυπνητήρι δέν έχτύπησε, 
κι’ ετσι άνάμεσα στούς ήρωες γράφθηκε τό 
δνομα τοΰ Ιω σή φ  Παγιάρ...

"Ενας άπ’ τούς Φιορόλι ξύπνησε στίς πέντε. 
Ά μ έσω ς  σήκωσε καί τούς άλλους, έβρασαν 
λίγο τσάι, έφαγαν άρκετά, γιά νά ζεσταθούν 
καί νά πάρουν δύναμη γιά τήν ανάβαση, καί 
ξεκίνησαν κατά τίς έξη, ό καθένας μ’ ενα πολύ 
έλαφρό σακκίδιο. Κατά τό 'μεσημέρι βρήκαν 
τούς δυό Γάλλους, πού είχαν υποφέρει τρομερά 
άπ’ τό κρύο τής νύχτας τών ’Άλπεων .'Ο Λυω· 
νέζος πονοΰσε φοβερά, μή μπορώντας άκόμη 
νά κουνήση ουτε τά πόδια ούτε τά χέρια του. 
Ρώτησε μή τυχόν θά μποροΰσαν νά τόν βάλουν 
πειό άναπαυτικά. Προσπάθησαν νά τόν μετα
φέρουν σέ μιά άλλη, πειό βολική θέση, άλλά 
σταμάτησαν, δταν άρχισαν νά βγαίνουν άπ’ 
τά χείλη του Φων;ς άγωνίας.

'Ο  Παγιάρ έσκυψε τότε καί άρχισε νά κινή 
τά χέρια τού τραυματισμένου, προσπαθώντας 
νά έπαναφέρη τήν κυκλοφορία, ο Φιορόλι τοϋ 
έκαμε το ίδιο γιά τά πόδια. ’ Εφ’ δσον δέν 
άκουμποΰσαν τήν πλάτη του, ή δέν προσπαθού
σαν «ά τόν μεταφέρουν, μπορούσε νά ύποφέρη 
τόν πόνο. Φαινόταν μάλιστα πώς ανακουφί
σθηκε λίγο, μόλις ζεστάθηκε, κι’ δταν ό άλλος 
Φιορόλι πλησίασε μ’ Ινα κύπελλο ζεστό τσάι, 
πούχε καί μιά γερή δόση κονιάκ, τά μχτια του 
ελαμψαν. Δέν μπόρεσε δμως ν’ άνασηκωθή γιά 
νά πιή. Ούτε μπορούσε νά κράτηση τό κύπελλο. 
Καί έτσι μεταχειρίσθηκαν τό μακρύ σωληνά
ριο πού Ιχουν πάντα μαζύ τους δλοι οί πεπει
ραμένοι άλπινισταί, γιά νά ρουφούν νερό μέσα 
άπό τό χιόνι. Τό ζεστό αύτό τόν έκαμε νά εί
ναι λίγο χαρούμενος. Παρουσιάσθηκε τό πρό
βλημα πώς θά τόν τοποθετούσαν πειό άναπαυ
τικά, ώς πού νά φθάσουν οί «πρώτες βοήθειες». 
Νά έμεναν άκόμα μιά νύχτα σ’  αύτό τό

ύψος, χωρίς καταφύγιο, θά ήταν φοβερό, κι’ 
άν άκόμα ό καιρός καθάριζε" μιά ματιά δμως 
στήν Δύση έδειχνε πώς μαζευόντουσαν απει
λητικά σύννεφα. Ά ν  ή θύελλα αύτή τούς προ
λάμβανε, θά χανόταν κάθε έλπίδα. Ά λ λ ’  ύπήρ
χε κάποια έλπίδα, άν θά μποροΰσαν νά τού δώ
σουν λίγη ζεστασιά, καί άν θά μποροΰσαν νά 
φτιάξουν κανένα προφύλαγμα ή τοίχο πού νά 
εκοοε λίγο τόν άέρα, πού άπό τώρα άρχισε νά 
σφυρίζη γύρω τους.

Δέν φρόντιζαν παρά γιά τούς δ .ό  πού θά- 
μεναν δλη τήν νύχτα έδώ μόνοι, Ό  Παγιάρ 
καί οί δύο Φιορόλι έβγαλαν τά λίγα φαγητά 
ποΰ είχαν, έβγαλαν τά βαρειά τους σακκάκια 
καί υποκάμισα καί τάδωσαν δλα στον Γάλλο.
Ετσι εμειναν μόνο μέ μιά ψιλή φανέλλα καί 

τά βαρειά τους πανταλόνια, ένώ διαρκώς έπεφτε 
ή θερμοκρασία.

Ό  τραυματισμένος σύντροφος τούς ζητοϋσε 
νά ξεκινήσουν πρίν φθάση ή θύελλα. Ούτε νά 
τ ακούσουν ήθελαν καί άρχισαν άμέσως νά 
φτιάνουν ενα μικρό τοίχο. ' Τά ύλικά πού 
διέθεταν ήταν τιποτένια. Μικρές πετρίτσες 
καί κάπου — χάπου καμμιά μεγάλη πέτρα. Σιγά 
σιγά ό άδύνατος τοίχος μεγάλωνε. Ά λ λ ’  δταν 
στήν πλαγιά πάνω δέν είχε μείνει πιά ίχνος πέ
τρας, άναγκάσθηκαν νά σταματήσουν. Τίποτα 
περισσότερο δέν ήταν δυνατό νά γίνη, καί ό 
τοίχος— ή μόνη δυνατή προφύλαξις άπό τήν μα
νία τής θύελλας, που έρχόταν δέν ήταν τίποτε 
σπουδαίο. «Τοίχο» τόν ώνόμασαν, άλλά θά γε
λούσε κανείς άν τόν έβλεπε. Ό χ ι  δμως ό Γάλ
λος. Τά μάτια του, πού έλεγαν περισσότερα 
άπ ’ δσα τά λίγα λόγια πού είχε τή δύναμη ν’ 
άρθρώση, έδειχναν στά παιδιά πόσο εύγνώμων 
ήταν γιά δσα είχαν κάνει γι’ αύτόν.

Ή ταν πέντε ή ώρα τό άπόγευμα, τρεΤς ώρες 
άκόμη πρίν σκοτεινιάση, δταν τάτρία παιδιά ξε
κίνησαν, μέ τήν έλπίδα πώς ή βοήθεια θά έφθανε 
γρήγορα. Φαγητό δέν είχαν, ούτε φανάρι, ούτε 
τίποτα γιά νά πιοΰν. Ούτε είχαν άρκετά ρούχα 
γιά νά τούς προφυλάξουν άπό τή θύελλα, πού 
ώρμοΰσε τώρα πάνω τους, σέρνοντας τή νύρ;τα 
άπό πίσω της. Ό  αέρας, σάν τοίχος, φαινόταν 
πώς έμπόδιζε τόν δρόμο τους, τά χιόνι χτύπαγε 
πάνω τους άπ ’ δλες τίς μεριές- χαλάζι έπεφτε 
μέ τέτοια δύναμη πάνω τους, πού κινδύνευαν 
νά τραυματισθοΰν, έξακολούθησαν δμως, ψηλα
φώντας, νά προχωρούν, άλλά φαινόταν πώς αύ
τές οί Έριννύες ήταν αποφασισμένες νά τούς 
έμποδίσουν. Ά στραφτε  γύρω τους, γιατί στό 
ύψόμετρο πού βρισκόντουσαν ήταν μέσα στό 
κέντρο τών άστραπών. Βροντές κροτοϋσαν πάνω



στό βουνό, κύλαγαν στίς κορυφές πέρα α π ’ τήν 
μικρή -κοιλάδα καί ύστερα έξακοντιζόνταν πίσω 
πάλι κατ’ εύθεΐαν άπάνω τους. Τίποτε δέν εβλε- 
παν, τόσο φρικτός ήταν ό αέρας καί τό χιόνι, 
τόσο μαύρη ή νύχτα.

Ξαφνικά βρέθηκαν κάτω άπό μιά προεξοχή 
βράχου, πού τούς προφύλασσε λίγο, σάν νά 
είχαν άκουστή οί προσευχές τους. Μικρός ήταν 
ό χώρος, άλλά μαζεύθηκαν ό ενας κοντά στόν

τώρα πάνω τους. Κοπάδια άπό λύκους, μέ γυ
μνά δόντια καί σουβλερά νύχια, τούς φαίνον
ταν πώς ώρμοϋσαν κατά πάνω τους. Ά σ τ ρ α -  
φτε ολόγυρά τους. Κάθε στιγμή νόμιζαν πώς 
θάπεφταν θανατωμένοι άπό ενα εύσπλαγχνικό 
κεραυνό. Θάνατος μέ κάψιμο! Κάψιμο. Ά  !, 
αύτό θάταν παράδεισος μπροστά σ ’ αύτή τήν 
παγωμένη άγωνία.

Βροντές έκαναν τήν κοιλάδα νά βρυχάται,

. . .  Ό τ α ν  δ σύ ν τρ ο φ ό ; του τόν άκουσε νά φ ω ν ά ζη  : «Δέν μπορώ  ! Δέν μπορώ  !... Ά φ ίν ω  !>

άλλον, προσπαθώντας νά ζεστάνουν τά παγω 
μένα τους σώματα. Δέκα λεπτά περίπου έμει
ναν έκεϊ, ένφ ή θύελλα δλο καί δυνάμωνε τή 
μανία της. Έξαφνα τό χιόνι σταμάτησε. ’Απο
φάσισαν νά προχωρήσουν Σέ δέκα πέντε λεπτά 
έπεσε χιόνι καί μαζεύτηκε σέ ύψος 1δ εκατο
στών. Ή τ α ν  καθαρή τρέλλα τώρα ή κάθοδος, 
άλλά άν έμεναν θάταν άκόμη χειρότερα. Πρίν 
πατήσουν τό πόδι ήσαν άναγκασμένοι νά καθα
ρίσουν προσεκτικά τό χιόνι καί νά δοκιμάσουν 
πρώτα τό έδαφος. Μ’ αύτό τόν τρόπο προχω
ρούσαν πολύ σιγά καί πολύ δύσκολα. Είχαν 
μουσκέψει, καί ό άέρας καί τό κρύο κοκ- 
κάλωναν τά λίγα ροΰχαπού είχαν έπάνω τους.

Το χιόνι, πού είχε σταματήσει για λίγη ώρα, 
ξανάπεφτε τώρα, σάν νά είχε ξεκουραστή μέ 
τήν όλιγόλεπτη ανάπαυση. ‘ Ο τρόμος, μέσα 
στόν όποιο είχαν ζήσει λίγο πρίν, ήταν τιπο
τένιος, μπροστά στήν τρελλή μανία πού ώρμησε

σκορπίζοντας τόν τρόμο μέσα στίς ψυ
χές τους. Κάθε κρότος ήταν σάν μιά σφαίρα, 
πού έρχόταν πάνω του; καθώς γάντζωναν πάνω 
σ’ αύτήν τή / απότομη, σχεδόν κάθετη, πλα
γιά, καθώς κρατιώντουσαν πάνα) της μέ τής 
παγωμένες άκρες τών δακτύλων — μέ τούς ά 
γκώνες, μέ τά γόνατα, μέ τά μουδιασμένα π ό 
δια— μέ ό,τιδήποτε, μ’ αύτές τίς χορδές τών 
καρδιών τους.

Δέν μπορούσαν νά προχωρήσουν. Έ ν  τούτοις 
ήσαν άναγκασμένοι' έπρεπε νά έξακολουθοΟν 
νά κινούνται, γιατί άλληώς θά πάγωναν αμέ
σως. Κάτω, κάτω, διαρκώς κάτω : Σπιθαμή μέ 
σπιθαμή. Κάθε τρεμάμενο βήμα μιά νίκη.

'Υπάρχει δμως Ινα σημεΐον όπου ή άπόφα- 
σις τοΰ άνθρώπου νά προχωρήση, δσο σταθερή 
καί άν είναι, δέν είναι άρκετή. Έ  θέλησις 
λέει «προχωρεί», άλλά τό σώμα άδυνατεΐ. Ό  
ΙΤαγιάρ καί τά δύο άδέρφια είχαν φθάσει σ 'α ύ

τό τό σημείο. "Ηξεραν τί θά συνέβαινε άν στα
ματούσαν ’Αλλά δέν μποροΰσαν νά προχωρή
σουν. Καμμιά καλύδα, κανένα καταφύγιο δέν 
ύπήρχε, ούτε άκόμα κανένα μέρος κάπως προ 
φυλαγμένο άπ’ τή θύελλα' φθάνοντας σ’ ενα 
έπίπεδο μέρος, δπου καί οί τρεις μποροΰσαν νά 
σταθοΟν, μαζεύτηκαν κοντά ό ένας στόν άλλον 
καί άποφάσισαν νά περιμένουν. Ά ν  καί ή κού
ραση είχε ποιίσει καί τάκοκκαλά τους άκόμα, 
δέν έτόλμησαν νά κοιμηθούν, Έάν κοιμόταν 
κανένας άπό τούς τρεις, θά διακινδύνευε σ ' ό- 
ποιαδήποτε στιγμή νά ’ πεφτε στόν κρημνό,παρα 
σύροντας καί τού: άλλους μαζί του. Δέν ύπήρ
χε τίποτε άλλο άπό τό νά περιμένουν καί νά 
ύποφέρουν. ’Αλλά νά περιμένουν γ ιατί ; "Ίσως 
καμμιά διακοπή, όπότε θά πρόφθαναν νά κατέ· 
βουν .Ά χ ,θεέ  ! ήταν αδύνατο νά χειροτερεύση...

Κατά τίς πέντε, άφοΰ πέρασαν — χωρίς νά 
ξέρουν κΓ αύτοι πώς—  άρ/.ετές ώρες στήν προ
εξοχή τοΟ βράχου, ή θύελλα έκόπασε. Έ  άνα- 
τολή έφώτιοε. Τά ροΰχά τους ήταν σκληρά 
άπό τόν πάγο. Προσπάθησαν νάκινηθοΰν' ήταν 
άδύνατο. Νά κατέβουν δμως έπρεπε, καί κατέ
βηκαν σιγά, μέ κόπο. Μετά άπό ενα τέταρτο 
έφθασε βοήθεια. Οί πρώτες βοήθειες άπό τό 
Chamonix είχε άτοφασισθή νά ύποφέρουν τό 
δεύτερο μέρος τής θυέλλης, γιατί ήξεραν πόσο 
άπελπιστική άνάγκη θά ύπήρχε γιά τή βοή 
θειά τους. Αέν είχαν προφ,ιάσει άκόμα νά έλ
θουν καί ό ενας Φιορόλι λιποθύμησε. Δυό— τρεις 
έμειναν νά τόν συνεφέρουν καί ύστερα τόν 
βοήθησαν νά κατέβη. Άναγ/.άστηκαν όμως 
σχεδόν νά τόν κουβαλήσουν' τά πόδια το j ήσαν 
παγωμένα. Οί άλλο’, έφρόντισαν γιά τούς άλ
λους δύο. 'Ο ΙΙαγιάρ ήταν σέ θλιβερή κατά
σταση, άν καί γενναία έπέμενε πώς θά μπο- 
ροϋσε νά φθάση στήν καλύ;α. Στίς ανήσυχες 
Ιρωτήσεις πού έκαμαν στόν άλλον άδελφό, ώς 
απάντηση έλαβαν Ινα τίναγμα τών ώμων καί 
ενα αδύνατο χαμόγελο, καθώς κύτταγε τά χ έ 
ρια του — ήταν παγωμένα.

'Η  μελαγχο νική συνοδεία άρχισε νά κατε- 
βαίνη. Στό δρόμο, ό Παγιάρ λιποθύμη3ε. Τά 
δυό αδέρφια είδαν ξαφνικά νά λυγίζη τό κε
φάλι του στόν ώμο ένός άπό τήν συνοδεία τών 
«πρώτων βοηθειών». Μισοσέρνοντας, μισοκου- 
βαλώ·/:ας τούς τρεις, έφθασαν στην καλύβα. 
Κουβέρτες είχαν έκεϊ μεταφερθή. Έφρόντισαν 
γιά τά πόδια καί τά χέρια. Τούς ανάγκασαν νά 
πιοΰν τιάϊ. Τά άδέρφια χαμογελώντας μ’ εύ 
γνωμοσύνη, έπεσαν σ ’ ενα βαθύ ύπνο.

Στή γωνηά μερικοί είχαν σκύψει πάνω άπ ’ 
τον ΠΓαγιάρ, τρίβοντάς τον καί κτυπώντας

τον. Έ ταν  πλαγιασμένος, μελανιασμένος άπ’ 
τό κρύο. "Ενας γιατρός έσκυψε γιά ν’ άκούση 
τόν χτύπο τής καρδιάς του. Γ  ιά μερικά δευτε
ρόλεπτα, πού φάνηκαν σάν ώρες, περίμεναν — 
άλλά είς μάτην. Καθώς ό γιατρός άνασηκώθηκε, 
βαρειά σιωπή έπεσε πάνω στή συντροφιά. 
"Ενας οδηγός σκέπασε τό πρόσωπο τοΰ νέου μέ 
μιά κουβέρτα. 'Ήταν πειά νεκρός...

'Ύστερα άπό μερικές ώρες, δταν έξύπνησαν 
τά άδέλφια, ή πρώτη τους έρώτη^ις ήταν γιά 
τον ΙΙαγιάρ, πού είδαν πώς έλειπε.

«Πεθαμένο; άπ’ τό κρύο,» είτε κάποιος. «Πε
θαμένος απ’ τό κρύο; Σκέφθη*αν— καθώς μοΰ 
είταν άργότερα — ότι μιλοΟσε μεταφορικώς, 
δπως συχνά συνειθίζουμε. Καί αύτοί δέν ήσαν 
τεθαμένοι άπ’ τό κρύο ;

Κάποιος γιατρός ήρθε νά τούς Ιξετάση' χέ
ρια καί πόδια καλά' καρδιές γερές. Καί τότε 
τούς είπαν : Ό  ΙΙαγιάρ είχε πεθάνει, ήσυχα, 
ήοεμα, χωρίς νά πη τίποτα.

Είχε δώσει τή ζωή του, ό δυνατώτερος 
καί ο μεγαλύτερο; στήν ηλικία άπ’ τούς τρεις. 
Εκείνος πού θά περίμενε κανείς πώς θά μπο
ροΰσε νά ύποφέρη περισσότερο, ύπέκυψε στή 
φοβερή δοκιμασία. Λέν έκαμε τίποτα περισσό
τερο άπό τούς άλλου; δυό, άπλώς έπλήρωσε 
πειό άκρφά. Έ δω οε  φαί, ποτό, ροϋχα στόν 
τραυμασισμένο, έμεινε έκεϊ πάνω νά χτίση ένα 
προφυλακτικό τοίχο, ένφ ήξερε πώς πλησίαζε 
μιά θύελλα, *αί ήξερε μάλιστα σάν τί εί
ναι μιά θύελλα στίς Άλπεις. Είκοσι χρονών. 
’Άν κατέβαινε θά σωζόταν. Μιά ολόκληρη 
ζωή μπροστά, άλλά τί σημαίνουν χρόνια ζωής 
σάν δέν ζοΰμε άξια τήν τωρινή ώρα...

«Δέν είχε τύχη», μούπε ό Φιορολι, ένα μήνα 
άργότερα «'Όλοι ξέραμε πώς καμμιά άπολύ- 
τως ελπίδα δέν ύπήρχε γιά τόν Γάλλο.Βλέπεις, 
είχε σπάσει τή σπονδυλική του στήλη, άλλά 
ό ’ Ιωσήφ έπέμενε νά κάνουμε ό,τιδήποτε μπο
ρούσαμε πρίν νά φύγουμε. Μά; είπαν άργότερα 
ότι ό Γάλλος πέσανε τήν ίδια ώρα μέ τόν 
’ Ιωσήφ, ίίερίεργο, δέν ήταν;»

Καθώς οί Φιορόλι μοΰ οιηγόντου^αν τί ύπέ- 
φεραν έκεΐνο τό τρομερό ί^ράδυ, μιλώντας τόσο 
απλά καί τόσο ζωντανά, πραγματικά ύτέφερα 
κι’ έγώ μαζί τους. Στό έξής ή λάμψις τών "Άλ
πεων στό Petit Drue θά είναι φωτεινότερη, 
πειό δοξασμένη, έξ αιτίας τοΰ ’ Ιωσήφ [Ιαγιάρ.

«Μείζονα τοιαύτης άγάπην ούδείς έχει, ί'να 
τις τήν ψυχήν αύτοΰ θή ύπέρ τών φίλων αύ- 
τοΰ». Σκέψου μιά ψ ;χή πού βρίσκει τόν Δη
μιουργό της μέ αύτό το πνεΰμα !

Μ ετάφρασις ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΣΑΡΗ
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Η Ψ Υ Χ Η  Τ Ω Ν  Π Α Ι Δ Ι Ω Ν
(ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ )

'Υπήρξαν πίνακες καλλιτεχνών, ποΰ μπορεί 
ώς σύνολον νά μήν είχαν καμμιά σπουδαίο 
τητα, άλλά άπό τήν άξίαν μιας γραμμή; ή ένος 
χρώματος ή μιας σκιάς, πού προσέθεσε στό 
σύνολον ό Δημιουργός των, Ιγιναν μεγάλο?.

Έ τ σ ι  καί τό Παρίσι, ώς πόλις δχι μόνον 
τέχνης άλλά καί ζωής, θάχανε πολύ άπό τήν 
άξίαν τοΰ πολιτισμού του, αν δεν είχεν ύ!)ώσει 
είς αίωνίαν λατρείαν έκεΐνο πού 6 Χριστός 
έστησε ανάμεσα μας ώς τύπον καί ύπογραμμόν 
τής Βασιλείας τών Ουρανών : τό π α ι δ ί .

’Ίσως είναι τό μόνον πράγμα πού δεν παρε- 
σύρθη μέσα στήν. έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθμού τής 
ζωής του, μέσα είς τόν ηλεκτρικόν πυρετόν, 
πού έχει καταλάβει τον σύγχρονον πολιτισμόν 
του. Καί -πολύ δίκαια έχουν είπεϊ για τήν πό- 
λιν αύτήν, πώς, αν δέν έχη επαρκή ήλιο γιάνά 
ζεστάνη καί νά φωτίση τόν έαυτό της, εχει 
όμως τό χαμόγελο τών άπειρων παιδιών της, 
πού είναι γι’ αύτήν ζέστη καί φώς... Τό είδα 
τό Παρίσι μέσα στήν άριστουργηματικότητα 
τών μνημείων του, μέσα είς τήν αγάπην τών 
ήρώων του, μέσα είς τήν πίστιν τοΰ παρελθόν
τος του. Τό είδα καί στον σύγχρονον παλμόν 
του, πού, έκτός άπό τήν εύγένεια καί τήν λε
πτότητα του,, παρελθοντολογικά κι’ αύτά κομ
ψοτεχνήματα τής σημερινής ζωής του, δέναμε 
συνεκίνηαε πουθενά. Μα, άπάνω άπό καθε άλ
λην άξίαν ή άπαξίαν του, τό Παρίσι τό χά 
ρηκα —  ώς σύγχρονον παλμόν, ώς σύγχρονον 
ζωντανόν θέαμα, ώς σύγχρονον έμψυχον οπτι
κήν άπόλαυσιν πολιτισμού—;:σέ τρία του κυρίως 
πράγματα: δταν, περπατώντας έκει στούς διά
φορους συνοικιακούς δρόμους του, τό άντίκρυσα 
νά πουλάη σέ στίβες, μαζί με τά μαρουλάκια 
του καί τά πατζάρια του, γελαστά φθινοπωρινά 
χρυσάνθεμα καί τριαντάφυλλα, δίπλα - δίπλα 
ή στό ίδιο μ’ εκείνα καρότσι, σάν είδη πρώτης 
άνάγκης κι’ αύτά. Καί, μέσα στούς κήπους 
του καί στά δάση του, είς μίαν αίωνιαν μα^ι

τους συμφιλίωσιν, αύτά ίτού τόσον πολύ S’J’T" 
γενεύουν μέ τά λουλούδια, πού άνεφερα . 1ά 
πουλάκια καί τά μικρά παιδιά του. Αύτά τά 
τρία -παιδιά , λουλούδια καί πουλάκια-είναι 
δ,τι έχει προσθέσει ώς ιδιαίτερο χάρισμα ό 
καλλιτέχνης μέσα σέ κείνο το άρχοντικό και 
άπέραντο τοπείον. Ποΰ θά πάτε καί δ&ν θά 
συναντήσετε τά χαριτωμένα χαμόγελα, τάάθώα 
βλέμματα, τά άνύποπτα ,ωντανά κουκλάκια ! 
Δέν ύπάρχει βέβαια τόπος μεσα στό Παρίσι 
καί έξω άπό τό Παρίσι πού νά μήν έχη χρω- 
ματισθή μέ τό χτυπητό του πράσινο. Μά δεν 
ύπάρχει καί πράσινο μεσα καί γυρω από το 
Παρίσι πού νά’ μήν έχη τιμηθή άπό τόν γνη- 
σιώτερόν t o j  αύθεντην : Γό παιδί.

Τί χαρά ! Τί χαμόγελο ! Τί φώς !
Οί μικροσκοχικές κινούμενες κουκλίτσες μέ 

τίς γαλάζιες κορδελίτσες στό καταλευκο κα 
πελάκι τους καί τά ρόζ τριανταφυλλάκια γύρω- 
γύρω στή μεταζωτή ζώνη, καί τόν χρυσό 
σταυρό στόν χιονάτο λαιμό... Ί ά  μικρά κεφα- 
λάκια μέ τά ξανθά μαλλιά καί τά γαλανά μά
τια, μέ τίς κόκκινες μπερτοΰλες καί τίς καστό
ρινες γκετοϋλες τους... Μαζί μέ^τά μικρά κα- 
ροτσάκια μέ τά ψεύτικα λουλουδια, τό τοπακι 
τό κεντημενο μέ τήν μάρκα τήν χρυσή, τά 
ξύλινο αλογάκι μέ τίς πράσινες κουβερτοΰλες 
του. ή κούκλα πού τής λείπει τό ενα δαχτυλάκι 
■κ’ έχει γίνει γι’ αυτό πειό συμπαθητική... Καί 
μαζί '  μέ όλα ό άγαπημένος ό Ρώκ, τό̂  ακυλ- 
λάκι τό τρελλό, πού τρεχει και χορεύει και 
πηδά. μή ξεύροντας πώς νά έκδηλώση όλη. τήν, 
ευτυχία του γιά τούς καλούς του φί/.ους . . .  
Νάτος κι’ ό μικροσκοπικός απόγονος τοΰ Με
γάλου Ναπολέοντος '. Κρατεί τό μολυβένιο του 
κανονάκι καί προσπαθεί ν’ άναποδογυρίση τό 
καπέλο τής παρ’ ολίγον ύιΐοψηφίας Ι ω σ η 
φίνας.

—  Αίοο... Αίοο. ν
Μά τό κανονάκι δέν. υπακούει. Κ έτσι 

ο ,τι δέν κάμνει αύτό, τό κατορθώνει ό ίδιος, 
κατά τούτο μεγαλοφυέστερος τοϋ μεγάλου προ

γόνου του: Πετάει ολόκληρο τό κανόνι στά κεφα- 
λάκι τής ’ Ιωσηφίνας καί συγχρόνως βγάζει ένα 
τρομερά «μπούμ!> ό ίδιος, μέ τά στόμα του.

Δέν είναι χαρά, δέν είναι ώμορφιά πού νά 
μπορή νά συγκριθή μπροστά στήν ψυχή τών 
παιδιών.

Ποΰ θά πάτε καί δέν θά τά βρήτε τά μικρο- 
σκοπικά μεγαλείο τους ;
Στά δάσος τής Βουλώνης, κάτω έκεί στήν όχθη 
τών λιμνών, νά δροσίζουν τό κεφαλάκι τους 
μέσα στά κρΰο νερό, στόν λόφο τής Μονμάρτης 
νά ξεκουράζουν τό σωματάκι τους, υστέρα άπό 
γενναίο σκαρφάλωμα σ τ ’ άμέτρητά του σκαλιά, 
άπάνω σέ κάποιο άπό τά άναπαυτικώτατα κα
θίσματα πού βρίσκονται άπάνω, στήν διάθεσιν 
τοΟ καθενάς, ή πάλι κρυμμένα μέσα στά πυ
κνά φυλλώματα τοΰ κήπου τοΰ Τροκαντερά, ή 
στάν κήπο τών Tuilleries ή στά ταπέτο τών 
ξηρών φύλλων πούχουν στιβαχθή πίσω άπό τήν 
Fontaine de Carpeaux. Ποΰ θέλετε καί δέν 
θά τά βρήτε ;

Μά ό κήπος— δάσος,πού τά χαίρεται καί στο
λίζεται άπά αύτά, είναι ό όνομαστός κήπος τοΰ 
Λουξεμβούργου. Τά“'παιδί έκεί μέσα είναι τοπο
θετημένο στό πειά ώμορφο ζωγραφικό πλαίσιο. 
Ήταν ενα συννεφιασμένο άπόγευμα όταν είχα 
πάει νά τάν έπισκεφθώ. Βροχή, συννεφιά, 
κρύο. Δακρυσμένα τά λουλούδια μέ τά μου
σκεμένα φύλλα, βρεγμένα τά ξύλινα παγ
κάκια καί οί μισοφαγωμένες σιδερένιες κ α 
ρέκλες, πού είναι ξεχασμένες έκεί άπό τά 
χρόνια τοΰ ρωμαντισμοΰ. Έ ν τούτοις, παρ’ δλο 
τό κρύο, παρ’ όλη τήν βροχή πού διαδέχετο 

τά δειλό φανέρωμα τοΰ ήλιου, ή ψυχή τοΰ 
τοπείου — τό παιδί — δέν είχε φύγει.

Σ ’ ενα τρελλά πανηγύρι ήταν έκεί συναγ
μένο γύρω άπά τήν λίμνη κι5 έπαιζε άφοβα μέ 
τό νερό, προσπαθώντας νά βρή τήν κατεύθυν
ση τών μικρών κυμάτων, πού δημιουργεί τό 
αδιάκοπο πέσιμο τοΰ νεροΰ ά.το τόν κεντρικά 
πίδακα, γιά νά κανονίση έτσι τάν δρόμο πού 
θά πάρη καί τό μικρό καραβάκι του, γιά ν’άρ- 
μενίση, πέρνοντας μαζί του, σ ’ ένα τρελλό τα- 
ςείδι, κι’ δλα τά παιδιάτικα όνειρα τής χαρω
πής κι’ ανύποπτης ήλικίας του...

Καί μέσα στά χαρωπό έκείνο παιδολόΐ, μαζί 
συντροφευμένα, άφοβα, τρελλά σάν τήν ζων
τανή ψυχή τού κήπου τοΰ Λουξεμβούργου, κο
πάδι, τά γλυκομίλητα πουλάκια πού είχαν μα 
ζευτή σέ μιά έορταστική συναυλία ρωμαντικοΰ 
μεγαλείου. Καί τά μικρά παιδάκια, μοιράζον
τας τό κομματάκι τοΰ ψωμιοΰ των, επερναν

μικρά ψύχουλα καί τά κρατούσαν ανοιχτά κι’ 
έρχόντουσαν τά πουλάκια καί τάπερναν άπό 
τά χεράκια τους...

Ήταν τόση ή εκπληξίς μου, καθώς καί όλης 
τής συντροφιάς, άπό τό υπέροχο αύτά θέαμα, 
πού μόνο σέ εικόνες ειδυλλιακών ζωγράφων 
είχα συναντήσει, ώστε δέν έκρατήθηκα καί έκ- 
τύπησα άπό θαυμασμό τά χέρια. Άλλοίμονον! 
Βέβηλος διαβάτης έγώ τοΰ ώραίού έκείνου κή
που, μετέδωσα τάν τρόμο μέ τό χτύπημά μου 
στά πουλιά, πού όλα μαζί, κοπάδι, πετάχτη- 
καν μέ θόρυβο νά φύγουν, γιά νά σωθοΰν άπά 
τήν ΰποπτην αύτήν έκδήλωσιν τοΰ θαυμασμοϋ 
ένός βαρβάρου ξένου...

Γ- ΚΕΚ-

Η Β Η Σ  Κ Ο Υ Γ Ι Α
(ΝΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ)

Ο ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Π αιδί άμυαλο, τά π έταξα  ασυλλόγιστα 
τά  δώ ρ α  σου , ζω ή , δσα  μοδχες δώσει 
κι’ αντάλλαγμ α  μονάχα πήρα κίβδηλο 
κι' άχρηστο νόμισμα τή γνώση

Σ τό  δρόμο π άω  φτοιχός προσκυνητής 
μέ άδεια  τώ ρα  καρδιά , μ ’ άδεια  τά  χέρια 
Δικό μου τόν κρατούσα  καί τόν  έδ ω σ α  
τόν ουρανό μ δλα  τ ’ αστέρια .

Κ ι’ α δ ιά βα στο  βιβλίο πάντα  τόν  άφηνα 
τίς νύχνες π ά ν ω , ά π ' τό προσκέφαλό μου 
Π ούλιες χρυσές π έφ ταν ά π ' τίς σελίδες του 
κι’ άγγελοι μέσα σ τ ’ όνειρό μου

Μ ' άλλοι ουρανοί άπ ’ τά  πέρατα μοΰ γνέφανε 
ποΰ φύλαγες, ζω ή , μόνο γιά μένα 
μ ’ δλα δσα  τά χ α — πίστευα π ώ ς— μοΰ έταζες 
τ ’ ά γ ν ω στα  θα ύ μ α τα  κρυμμένα

Κι’ ένα πρός ένα δ ,τι στ αλή θεια  έκράταγα  
μή ξέρωντας, ζω ή , νά τό εκτιμήσω 
γιατί τό νόμιζα μικρό κι’  ασήμαντο 
στά  γύρισα δλα πάλι πίσω

Τοιρα σέ ποιο ουρανό τά  ξα ν α κ λ είδω σες; 
ποιά σ τρ ά τα  μαγεμένη θ ά  μέ βγάλη 
Π ρός τόν  ά π ολεσθέντα  μου παράδεισο 
ν ’ ά ρ θ ώ  νά στά  ζητήσο) πάλι ;

«Προφητείες»
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Η ΜΕΓΒΛΗ ARYPR TOY RflOY ZRBBR

Τοΰ κ. ΒΑΣ. Β Ε Λ Λ Α , Ύ φ η γ η τοΰ  τοΰ Π ανεπ ιστημίου 'Α θη νώ ν .

’Απ’ δλα τά μοναστήρια τής Παλαιστίνη; 
κανένα δέν έχει τόση μεγάλη φήμη, δση τό 
μεγάλο μοναστήρι τοϋ Ά γ .  Σάββα, γιατί εχει 
πίσω. του μιά μακρά ένδοξη ιστορία, γιατί καί 
σήμερα άκόμη οί μοναχοί του διακρίνονται γιά 
τόν αύστηρό άσκητικό τους βίο. Βρίσκεται 
στές άποτομες πλευρές τοϋ χειμάρρου τών Κέ
δρων, πρός τήν νοτιοανατολική κατεύθυνσι άπό 
τά 'Ιεροσόλυμα. Ό  χείμαρρος αύτός άρχίζει 
άπό τά 'Ιεροσόλυμα καί φθάνει εως τή Νε
κρά θάλασσα, μά δσο προχωρεί, τόσο καί ή 
πλευρές του γίνονται όψηλότερες καί άπόκρη- 
μνες. Τό μοναστήρι ά.τέχει 15 χιλιόμετρα άπό 
τά Ιεροσόλυμα, άλλά χρειάζεται κανένας τρεις 
δλό κλήρες ώρες, γιατί ό δρόμος είναι πολύ 
έλεεινός. Μόνο μιά ήμιονική δδός δπάρχει κ ι ’ 
ενα μέσο συγκοινωνίας, δ ύπομονητικός δνος.

Έ ν α  μεσημέρι τοϋ ’Οκτωβρίου, μέ τήν ίδια 
συντροφιά πού έκαμα τήν έκδρομή στή Νε
κρά θάλασσα, στήν δποία εχει τώρα προστεθή 
κ’ Ινας χονδρός διάκος, άποφασίσαμε νά πάμε 
γιά τό ξακουστό μοναστήρι. Ανεβήκαμε έπάνω 
στά ζώα καί τραβούμε σιγά-σιγά τό δρόμο. 
Βγαίνουμε άπό τήν πόρτα τοϋ Λαυ'ίδ καί τρα
βούμε σέ λίγο μέσα άχό τήν περίφημη φάραγ- 
γα τής Γεέννης. Αριστερά μας έχομε τήνΣιών 
καί δεξιά μας τον «άγρόν τοϋ Κεραμέως» καί 
τόν λόφο «τοϋ άνομου συνεδρίου», δπου ήτο_ 
τό σπίτι τοϋ Καϊάφα, είς τό δποΐο Ιγινε τό συ
νέδριο γιά τήν σταύρωσι τοΰ Χριστοΰ μας. Σε 
λίγο,στό τέλος τής φάραγγος αύτής προβάλλει 
δλόλευκο τό έλληνικό μοναστήρι τοϋ Ά γ .  
Όνουφρίου, γυρίζουμε τήν γωνία καί μπαί
νομε στόν χείμαρρο τών Κέδρων μέ κατεύθυνσι 
πρός νότον. Αριστερά εχομε τώρα τό δρος των 
Έλαιών. Σέ λίγο ά.τοχαιρετοϋμε τά τελευταία 
σπίτια ένός χωριού, πού είναι κτισμένο έπάνω 
στό βουνό, καί ύστερα μπαίνομε σέ μιά άτέ- 
λειωτη έρημιά. Αριστερά καί δεξιά έχομε τές 
πλευρές τοϋ χειμάρρου, μπροστά μας ξετυλίγε

ται σά φείδι δ δρόμος διά τοϋ χειμάρρου καί 
πίσω μας δέν βλέπομε τίποτε παρά τό δρόμο 
πού περάσαμε, θεέ μου τί έρημιά ! Καμμιά 
βλάστησι γύρω μας. καμμιά φυτική ζωή, κα
νένα χωριό στο δρομο μας, κανένα πουλί γιά 
παρήγορος σύντροφος, δλα είναι έρημα καί 
μόνον δ κρότος τών ποδιών τών ζφων έπάνω 
ατές άφθονες πέτρες τοΰ χειμάρρου ήτο δ μό
νος σύντροφός μας. Δέν ξεύρω πώς σ ’ αύτό τό 
θλιβερό περιβάλλον ή συντροφιά μας ήτο εύθυ
μη. Ό  χονδρός διάκος, πού μέ τό βάρος του 
έφαίνετο πώς έπίεζε τρομερά τό δύστυχο ζώο, 
άπετέλει τόν στόχο δλων μας, πού προσπαθού
σαμε κάτι τι νά .ιοΰμε γιά νά διακόψουμε τήν 
μονοτονία. Μά σέ λίγο αύτή ή εύθυμία έπαυσε. 
Τό βάδισμα μέ τά ζψα μάς έφαίνετο τώρα κου
ραστικό, δ ήλιος ανυπόφορος, δ δρομος άτε- 
λειωτος καί τό χειρότερο δτι τώρα άρχίσαμε 
ν’ άνεβαίνωμε καί νά κατεβαίνωμε λόφους καί 
βουναλάκια, πράγμα ποΰ άπαιτοϋσε πολύ προ- 
σοχή, γιατί ό δρόμος μας ήτο πολύ στενός καί 
κάτω έβλέπαμε τό χείμαρρο σάν μιά τρομακτική 
άβυσσο. "Ενα στραβοπάτημα, ενα γλύστρημα 
τοϋ ζφου χαί θά έγινόμεθα χίλια κομμάτια. 
Κρατούμεθα σφικτά έπάνω στά ζώα καί δλοι 
μας ώρκιζόμεθα μέσα μας πώς δέν θά ξαναπε- 
ράσωμε άπ’ αύτό τό δρόμο Κυττάμε συχνά μά 
πολύ συχνά τό ώρολόγι γιά νά ίδοΰμε πότε θά 
τελειώση τό μαρτύριο. Περπατούμε, περπατούμε 
καί στό δρόμο μας συναντούμε τώρα κάπου 
κάπου σκηνίτες Άραβες. Είναι τά παιδιά τής 
έρήμου. Ό  νοΰς μας δέν μπορεί νά καταλάβη 
πώς μποροΰν νά ζήσουν άνθρωποι σ ’ αύτό τό 
έρημο μέρος. Πλησιάζουν τώρα οί τρεις ώρες 
τοΰ δρόμου καί πηφηγορούμεθα, καί πράγματι 
σέ λίγο βλέπομε ένα προσκυνητάρι μέ ενα 
σταυρό καί μέ μιά εικόνα, σημείο πώς πλησιά
ζομε. "Ολοι άπεκτήσαμε τήν εύθυμία άλλά καί 
τό θάρρος. Νά καί προβάλλει άπό μακρυά τό 
περίφημο μοναστήρι σάν Ινα μι/.ρό χωριό, στο

μέσο τοΰ δποίου ύψώνεται έπιβλητικά ενας 
ώραίος τροΰλλος με Ιναν πέτρινο σταυρό. Έ δώ  
σ ’ αύτήν τήν έρημιά, σ ’ αύτήν τήν άπόκεντρη 
γωνία τής γής, πού μέ χίλιους κοπους μπορεί 
κανείς νά τήν βρή, έζήτησε δ ιδρυτής τοϋ Μο 
ναστηριοϋ καί μαζί μέ αύτόν ύστερα χιλιάδες 
μοναχοί νά βροϋν τήν άπολύτρωσή τους, νά 
έπιτύχουν τήν ενωσι μέ τό Θεό.

Τό μοναστήρι αύτό ίδρύθηκε κατά τόν 6ον 
αίώνα μ. χ. άπό τόν "Αγιο Σάββα καί ύπήρξε 
γιά μακρούς χρόνους κέντρον παιδείας. Μεγά
λοι καί δνομαστοί συγγραφείς Ιζησαν έδώ, με 
ταξύ τών δποίων διακρίνεται ή μεγάλη μορφή 
τοϋ Ίωάννου Δαμασκηνού. Ύπέστη μεγάλας 
καταστροφάς άλλά καί πάλι έστάθηκε στά πό 
δια του. Σήμερα εχει περί τούς 25 μοναχούς.

Πλησιάζομε τώρα πρός τό μοναστήρι. Σ ’ ενα 
δωμάτιο πού είναι κτισμένο σέ κατάλληλο μέ
ρος, βρίσκεται δλη τήν ήμέρα ενας μοναχός, 
πού κυττάζει τό δρόμο κι’ ειδοποιεί μέ το σή
μαντρο διά συνθηματικού τρόπου ποιός έρχε
ται. Μπαίνομε τώρα στό μοναστήρι, ψυχή καμ- 
μιά δέν παρουσιάζεται, Ινας μόνον μοναχός 
μας πλησιάζει καί μας έξηγεί δτι οί άδελφοί 
κοιμοϋνται γιατί εΐναι 5 μ. μ. Σιγά σιγά 
προχωρούμε μπαίνομε στήν έκκλησιά, ^ίπτομε 
μιά ματιά σε διάφορα άζιοθέατα μέρη τοΰ μ ο - 
ναστηριοϋ καί βγαίνομε στήν ταράτσα. Τί 
θέαμα! Ά π ό  τό ύψος αύτό βλέπομε μέ τρόμο 
κάτω τήν κοίτη τοΰ χειμάρου, άλώπεκες καί 
ύαινες φέρουν γύρα έκεί κάτω καί σκαλεύουν 
τις πέτρες σάν νά ζητοϋν κατιτί. Ό  καλός μ ο 
ναχός, πού μάς όποδέχθηκε, μάς έξηγεί δτι 
τέτοια ώρα έχουν πάντοτε τήν έπίσκεψι αύτών 
τών ζφων πού τρώγουν δ,τι οί μοναχοί τους 
ρίξουν' άπό έπάνω. Έ  άπέναντι πλευρά τοΰ 
χειμάρου είνε κατατρυπημένη άπό σπηλιές, πού 
έμειναν ώς τρανό σημάδι τοϋ μοναχικού βίου, 
πού ήκμαζε άλλοτε έδώ. Κατά συμβουλή τοΰ 
μοναχοϋ πάμε νά κοιμηθούμε, γιατί στάς 11 
τήν νύκτα θά σημάνουν οί καμπάνες. Σέ ενα 
δλοκάθαρο δωιιάτιο μας δδηγεί. μά μέ τίς έντυ 
πώσεις πού είχαμε, δέν μπορέσαμε νά κοιμη
θούμε. "Ολα ήσυχα, δλοι κοιμο νται, τίποτε 
δέν ακούεται. Μέσα σ ’ αύτή τή νεκρική σιγή 
άρχίζουν μιά ώρα πρό τοΰ μεσονυκτίου νά 
χτυποΟν οί καμπάνες.

Βογγοΰσε τώρα άπό τόν άντίλαλο σέ μεγάλη 
έκτασι δ χείμαρρος. Αύτό τό κτύπημα τής καμ
πάνας είχε κάτι τι τό Ιξαιρετικό, δεν είχε σκοπό 
νά συνάθροιση τούς πιστούς στήν έκκλησια, 
άλλ’ ήτο καί αύτό ενα μελωδικό ψάλσιμο, ενας 
ύμνος πρός τό θεό, μιά διατράνωσις δτι καί ή

έρημος....προσεύχεται. Κατεβαίνομε στήν Έκ- 
κλησιά. Μέσα στά κατάμαυρα £άσα ο; μοναχοί, 
μέ τό κατάμαυρο έπανωκαλύμαυχο στό κεφάλι 
άρχισαν νά προσέρχωνται. Κάτω άπό τό θαμπό 
φώς τοϋ κανδηλιοΰ, τό πρόσωπό τους μέ τήν 
κάτασπρη γενειάδα, πού άπετέλει μιά. άντίθεσι 
πρός τά κατάμαυρα £άσα, είχε πάρει ενα ιδι
αίτερο χρωματισμό. Ή  λειτουργία είχεν άρχί- 
σει κ ’ έγώ κυττάζω μέ περιέργεια αύτούς τούς 
άνθρώπους, πού περνοΰν χρόνια δλόκληρα έδώ 
στήν έρημιά.

Τό ψάλσιμό τους έξωτερίκευε δλη τή θέρμη 
τής ψυχής των καί δλη τή ζέση τής πίστεως.

Τ ό Μ οναστήρι τοϋ 'Α γίου  Σ άββα .

ΙΙερνοϋν ώρες δλόκληρες γιά νά τελειώση ή 
λειτουργία καί δμως μοΰ φαίνονται ώς μιά στι
γμή. Εις τάς 5 τό πρωί' τελειώνει ή Έκκλησιά 
καί δλοι μέ τάξι τραβούν στήν ταράτσα, γιά νά 
πιοϋν ενα καφέ. Έ κεϊ γνωριζόμεθα. Όλοι με 
προθυμία μάς έξηγοΰν τόν σκοπόν τής ζωής των, 
μάς δίδουν πληροφορίας διά τήν μονήν καί δλοι 
αισθάνονται τόν έαυτό τους ευτυχή. Στά πρό
σωπά των είναι πιστά ζωγραφισμένη ή ήσυχία 
τής ψυχής των. 'Η έρημιά δέν τούς πειράζει, δ 
κόσμος δεν τού; μαγεύει, ή θρησκευτική τελειο- 
ττοίησις είναι δ σκοπός των. Μάς περιγράφουν 
μέ έξαιρετική εύχαρίστησι τή ζωή τους. Περ
νοΰν βίον άσκηακόν.Τρώνε μιά φορά τό 24ωρον. 
είς τάς 10 τό πρωί, είς τάς ό μ. μ κοιμοϋνται 
είς τάς 11 τής νυκτός άρχίζει ή λειτουργία καί 
αί άλλαι ώραι δαπανώνται είς έργασίαν καί 
πο^σευχήν. Τό μοναστήρι τους τό διατηροϋν 
σέ μεγάλη καθαριότητα καί τάξι. Σφζεται δ 
τάφος τοΰ Ά γ .  Σάββα άλλά τό σώμα του εόρί- 
σκεται είς τήν Ένετίαν, έπίσης σφζεται καί 
δ τάφος τοϋ Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού. 'Η 
πλούσια άπό χειρόγραφα βιβλιοθήκη έχει με
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ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ
"Ε νας άπό. τούς κύκλους τής Φιλολογικής Σ υ ν 

τ ρ ο φ ιά ; μας εΐχε σκοπό του τήν μελέτη τής 
ιστορίας τώ ν  πολιτισμών. Σ ύμφ ω να  μέ τόν κα- 
νονισιιό τών συγκεντρώ σεων α ύ τώ ν ,  τά  μέλη 
έμ ελε :οΰσαν  «ν α  θέμ α  ώρισμένο έκ τώ ν  προτέ-. 
ρω ν καί στή συγκέντρωση, ΰστερ ' άπό μιά περι
ληπτική εισήγηση ένός, γινόταν συζήτηση καί 
ανταλλαγή τών συμπερασμάτων τής μελέτης.

Π αρακάτω  δημοσιεύουμε τήν εισήγηση Λού 
έγινε άπό τόν κ. Τ εώ ργ  Ιναλογερόπουλο γιά 
τόν αρχαίο  Αιγυπτιακό πολιτισμό.

Ά π ο  τούς χρόνους τής κλασσικής άρχαιό 
τητος ή χώρα τοΟ Νείλο j τράβηξε τό. ένδιαφέ
ρον τών ιστορικών. Πολλοί ταξίδεψαν σ ’ αυτήν’ 
άλλοι γιά νά μαζέψουν στοιχεία γιά τά ίστο- 
ρικά τους συγγράμματα καί άλλοι γιά νά τήν 
γνωρίσουν. Οί πληροφορίες δμως πού άφησαν 
δέν μποροΰν νά είναι γιά τήν 'Ιστορία ουσια
στικός οδηγός στήν ερευνά της, γιατί αυτοί 
ούτε τήν Αιγυπτιακή γλώσσα ήξεραν, ούτε τά 
ήθη τοΰ λαοΟ, τήν έρευνα των δε τήν έβάπι 
σαν μόνο στίς όδηγίες τών άμαθών διερμηνέων 
καί στίς πληροφορίες τών ξενοφόβων  ̂ ίερέων, 
πού, φυσικώτατα, άπείχαν πολύ άπ’ τήν ούσία 
τής ζωής καί τήν πραγματική κατάστασι

ταφερθή εις 'Ιεροσόλυμα. Με πολλή προθυμία 
οί μοναχοί μάς όδηγοΰν είς δλα τά μερη καί 
μας δείχνουν δ,τι άξιοπαρατήρητο έχουν, ει
κόνες άρχαϊες, κειμήλια πολύτιμα κλπ. Ημείς 
γιά νά τούς εύχαριστήσωμε τούς προτείνομε νά 
τούς φωτογραφήσωμε Ή  μεγαλύτερη άδυναμία 
δλων τών μοναχών είναι ή φωτογραφία.Μπροστά 
σέ ενα φωτογραφικό φακό με Ιξαιρετική ευχαρι- 
στησι παρατάσσονται οί Αδελφοί. Ποιός ξευ- 
ρει τί νά φαντάζωνται.— Περνοϋν εύχάριστα οι 
ώρες. άλλ’ εϊμεθα υποχρεωμένοι νά τραβήξωμε 
πάλι τό μαρτυρικό δρόμο πρός τά Ι ε ρ ο σ ό 
λυμα. Με μύριες εύχές, μέ. χιλιάδες καλούς 
λόγους δλοι οί Μοναχοί μάς συνοδεύουν έως 
τήν έξώθυρα τοϋ μοναστηριοΰ. 'Ημείς έχομε 
δλοι μας στήν καρδιά ένα αίσθημα λύπης πού 
θ’ άφήσωμε έκεί τούς θαυμαστους αυτους μο- 
ναχούς νά ζοϋν στήν έρημο έκει κάτω μακρυά 
άπ’ τόν κόσμο και τούς άνθρώπους, μά κι αύτοί

τοΟ Αιγυπτιακοί) λαοϋ.
Πραγματικό φώς στό σκοτάδι πού σκέπαζε 

τήν μακρυνή αύτήν εποχή, έρριξε ό Cham- 
polion (1790— 1832). πού κατυρθωσε ύστερα 
ζπϊ  μακροχρόνιες μελέτες καί έρευνες νά ξε- 
διαλύνη τό μυστήριο τών ιερογλυφικών καί νά 
τά διαβάση.

Οί ιστορικοί, έχοντας τώρα στά χέρια τους 
δλα τά αυθεντικά στοιχεία, πού θά τούς ώδη- 
γοΰσαν στή μελέτη τοϋ παναρχαίου αύτοΟ πο
λιτισμοί), άρχισαν νά έρευνοΟν μέσα στά έρεί- 
πια καί στούς παπύρους, άνακαλύπτοντας διαρ
κώς νέα στοιχεία τής παλαιάς έκείνης ζωής 
καί μπαίνοντας συνεχώς πιό βαθειά στόν πρώτο 
αύτόν ιστορικό πολιτισμό.

Κι’ έτσι ΰστερ ’ άπ’ τήν τόσο μεγάλη άνά- 
πτυξι τής Αιγυπτιολογίας, ό σύγχρονος έρευ- 
νητής, είτε ίστορικός είναι, είτε καλλιτέχνης, 
είτε άτλός μελετητής, εχει δλα τά μέσα γιά 
νά ταξιδέψω τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω καί 
νά ζήση δσο θέλει μέσα στό ιδιόρρυθμο περι
βάλλον τής πιό μακρυνής άρχαιότητος.

Είναι τόσο πολυσύνδετη ή ζωή τοΰ λαοϋ

άναμφιβό\ως θά αίσθάνωνται λύπη γιατί ήμείς 
πάλι ξαναγυρίζομε στούς κόπους καί τά βάσανα 
τής ζωής. Καθώς φεύγομε μιά μόνο παράκλησι 
μάς ύποβάλλουν, νά Ουμούμεθα τό μοναστήρι 
τους. Πώς κανείς νά τό λησμονήση, πώς νά μή 
θυμάται αύτούς τούς άνθρ ώπους πού έστε- 
ρήθηκαν δλα γιά νά έπιδιώξουν κάτι τ ι ; 
Αύτό τό κάτι τι μπορεί κανείς νά τό θεώ
ρηση δπως θέλει, ή ώς μάταιο ή ώς θαυμά
σιο, μά δέν μπορεί παρά νά θαυμάση τήν 
επιμονή καί τή δύναμι, πού καταβάλλουν, 
γιά νά έπιτύχουν τό σκοπό τους. Καί αύτό 
είναι τό διδακτικώτερο μάθημα καί τό θετικώ- 
τερο κέρδος, γιά τήν ζωή, πού άποκομίζει κα
νείς άπό τήν έπίσκεψι τοϋ μοναστηριοΰ.

Φεύγομε, φεύγομε καί πάντα γυρίζομε τό 
κεφάλι μας γιά νά ίδοϋμε άλλη μιά φορά αύτό 
τό όνομαστό μοναστήρι, Ιως δτου καί ή όψη- 
λοτέρα κορυφή του έχάθηκε άπό τά μάτια μας.

αύτοϋ, ωστε μπορεί νά ένδιαφέρη όχι μόνο τόν 
έπιστήμονα ιστορικό ή τόν καλλιτέχνη, άλλά 
καί τόν γιατρό καί τόν φιλόσοφο κΓ έχείνον 
πού άπλώς θέλει νά μελετήση, χωρίς κανένα 
συγκεκριμένο σκοπό.

’ Εκείνο πού κάνει τήν Αίγυπτο τόσο ένδια- 
φέρουσα, δέν είναι μόνο ή ακμή τής Τέχνης 
καί μερικών Επιστημών σ ’ αύτήν, ούτε τά 
πολλά καί μεγάλα μνημεία πού μάς άφησε, 
άλλά κυρίως ή πνευματική κατάστασις τοϋ 
λαοϋ της, πού, τόσες χιλιάδες χρόνια παληό- 
τερος άπ’ τούς πιό πολιτισμένους λαούς τής 
Εύρώπης, μπόρεσε, χωρίς καμμιά — ή μέ έλα 
χίστη — ξένη έπίδρασι, νά άναπτύξη έναν πο
λιτισμό, βασισμένο σέ μιά ήθικύτερη άντίληψι 
τής ζωής καί σέ μιά πνευματικώτερη άντιμε 
τώπισι τοΰ δράματός της.

’ Εκείνο πού θά μποροϋσε κανείς νά πή πώς 
είναι τό κυριώτερο χαρακτηριστικό τοϋ Αίγυ- 
πτιακοϋ πολιτισμοϋ, είναι μιά «πνευματικό- 
της.», πού κυριαρχεί σ ’ δλες τί: έκδηλώσεις 
τήξ ζωής, σ ’ όποιαδήποτε μορφή μάς εμφανί
ζονται αύτές, είτε ώς θρησκευτικές πεποιθή 
σεις, είτε ώς Έπιστήμη, είτε ώς Τέχνη...

Παίρνοντας κανείς πρώτα τή θρησκεία τών 
’Αρχαίων Αίγυπτίων, μέσα σ ’ αύτό τό άπειρο 
πλήθος τών θεών καί τών συστημάτων, μέσα 
στό κυριολεκτικό πελάγωμα τών μυθολογιών 
καί τών...θείων αρμοδιοτήτων, δέν μπορεί παρά 
νά διακρίνη μιά μορφή πού κυριαρχεί πάντα,τήν 
μορφή τοϋ Ένός, τοϋ ’Απολύτου, τοΰ Ά κατα- 
λύτου θεοΰ, τοϋ 'Γπερτάτου ’Όντος, τοΰ μόνου 
δημιουργοΰ, δχι μονάχα τοΰ Σύμπαντος άλλά 
καί αύτών άκόμη τών άλλων θεοτήτων, πού δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά έκπορεύσεις αύτοΰ(’ ).

Μέσα στάν φαινομενικό πολυθεϊσμό, ήπίστις 
πρός τόν Μόνο Δημιουργό καί ρυθμιστή 
τής ζωής, δείχνει μιά πνευματικότητα, πού, 
είν’ άλήθεια, παραξενεύει κάπως έκείνους, πού 
έσυνήθισαν νά θεωροϋν τήν μακρυνή άρχαιό- 
τητα ώς βουτηγμένην σέ μιά πρωτόγονη πνευ
ματική κατάστασι καί, μάλιστα προκειμένου 
γιά τούς Αιγυπτίους, νά τούς θεωροϋν ώς όπα- 
δούς...γάτων καί σκύλλων !

Είν’ άλήθεια πώς οί Αιγύπτιοι έχρησιμο- 
ποιοϋσαν στή λατρεία τους παραστάσεις δια
φόρων ζφων, δέν ήταν δμως αύτά οί θεοί των, 
άλλ’ απλώς σύμβολα τών θεών, δπως, π. χ., 
τό γεράκι ήταν σύμβολο τοΰ θεοΰ ’Ώρου κ. ά.

Στήν Αίγυπτιακή δμως μυθολογία περισσό
τερο άπό κάθε άλλοΰ βλέπει κανείς πιό πολύ έκ

ί1) *Ίδε D u p ree  ; Π αγ κ όσμ ιο ; Μ υθολογία.

δηλωμένη τήν ψυχική καί π.ευματική πρόοδο.
"Ολη είναι γεμάτη άπό δροσερές ίστορίες, 

στίς όποιες κυριαρχοϋν πάντα ωραία καί εύγε- 
νικά συναισθήματα, δπως & πόνος γιά τή δυσ
τυχία τοΰ κόσμου, ή άγάπη γιά τούς. καταπιε- 
ζομένους, ό πόθος γιά τήν πρόοδο καί τόν εκ
πολιτισμό τής άνθρωπότητος κχί ό όραματι- 
σμός μια; ένώσεως δλων τών άνθρώ.των, δ/ι 
κάτω άπ’ τό σκήπτρο κανενός βασιληά, άλλά 
κάτω άπ’ τήν ίδια Ιϊίστι. ΚΓ έτσι βλέπουμε 
τήν τόσο συγκινητική καί τρυφερή μαζί ίστο- 
ρία τοϋ Όσιριδος, πού γύρισε τόν κόσμον δλο 
γιά νά δώση τήν εύτυχία σ ’ δλους τούς άνθρώ
πους, προσφέροντάς. τους τόν άληθινά πολιτι
σμό καί προσπαθώντας νά τούς πείση δχι μέ τά 
δπλα καί τήν έπιβολήι άλλά μέ τή φιλία, τήν 
άγάπη καί τήν μουσική.

Ελάχιστα είναι τά μέρη τής Μυθολογίας, 
στά όποία βλέπουμε αί’ματα καί καταστροφές. 
Μοναδική εΐναι ή φοβερή σκηνή πού μάς 
παρουσιάζεται μέ τή σφαγή δλων τύν άνθρώ 
πων άπό τή θεά Σεκέτ, ύστερα άπο διαταγή 
τοΰ θυμωμένου άπ’ τήν αγνωμοσύνη τών άν- 
θρύπων θεοΰ Ρά. .Μά φαίνεται πώς αύτή ή 
ιστορία είναι μάλλον κάτι πού έμεινε άπ’ τήν 
άνάμνησι κάποιας μεγάλης κατασιροφής, πού 
συντάραξε τήν άνθρωπότητα καί πού τήν άνα- 
φερουν δλες οί μυθολογίες, παρά κάτι πού 
μπορεί νάρχεται σ ’ αρμονία μέ τίς γαλήνιε; κι’ 
ήρεμες μορφές, πού παντοΰ μάς παρουσιάζουν 
δλοι οί Αιγυπτιακοί θρύλλοι.

Χωρίς άμφιβολία, δμως, έκεΐνο πού είναι πιά 
πολύάπό κάθε τι άλλο άξιοσημείωτο στή ν  άρχαία 
Αίγυπτο, είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο αύτή 
άντιμετώπισε τά δραμα τοΰ θανάτου, κατορθώ
νοντας δχι νά τάν περιφρόνηση άπλώς, άλλά 
νά τόν δεχθή ώς μιά άπολύτρωσι άπ’ τήν 
προσωρινότητα τής γήινης ζωής, μέσα στήν 
αιωνιότητα

'Η μεγάλη άκμή τής Τέχνης μάς δείχνει 
καλά πόσο μεγάλη καί πόσο δυνατή ήταν ή 
πίστις αύτή. Δέν ήταν θεωρητική μόνο, άλλά 
περιελάμβανε ολόκληρη τή ζωή τών άνθρώπων 
κΓ δλες τους τις φροντίδες

’ Ακμάζει ή άρχιτεκτονική τών τάφων καί ή 
γλυπτική, γιατί μ’ αύτές τίς| δύο τέχνες θά 
μπορέσουν νά κάμουν καλά σπίτι στό νεκρό 
τους καί ώραία ομοιώματα του, δχι γιά νά 
ζήση αύτός καλά ή νά έχη άνεσι άλική ή 
ψυχή, μά γιατί -—-σύμφωνα μέ τήν άντίληψι 
τους— γιά νά ζή ή ψυχή έπρεπε νά διατηρή- 
ται ό νεκρός — γι’ αύτό έταρίχευαν τά πτώ- 
τατα— καί νά υπάρχουν αγάλματα του.



70 ΝΕΑΝΙΚΗ Ψ ΥΧΗ

Για νά τά κατορθώσουν δλα αύτά, προτι- 
μοΰσαν νά στεροϋνται άλλων έπιγείων άνέσεων, 
κι’ ετσι βλέπουμε μιάν άρκετή κα . ύστερη π 
στήν πρόοδο της Τέχνης τών....ζωντανών..

Χαρακτηριστικό της προσηλώσεώς των στήν 
μετά θάνατον ζωή ήταν κα! ή προσοχή τους 
στήν κατασκευή τών άγαλμάτων τών νεκρών. 
’Αποδίδοντας δσο μποροΰσαν πιο πιστά τό πρόσ
ωπο, προσπασθοΰσαν νά τοϋ προσδίδουν μιάν 
έκφρασι μονίμου ήρεμίας καί γαλήνης. Δεν 
τ ο 0 δίνουν τήν στιγμιαία εκφρασι τοΟ  μοντέ 
λου, άλλά κυττάζουν νά κάμουν μιά σύνθεσι 
— άς ποϋμε— τών έκφράσεών του. Δεν τό έξι- 
δανικεύουν. άλλά προσπαθοϋν νά τό αίωνιο- 
ποιήσουν. Δέν έχει σκοπό τό έργο του; νά δοθη 
γιά θαυμασμό στούς άνθρώπους, άλλά νά μείνη 
παντοτεινά θαμμένο, μακρυά άπό κάθε βλέμμα, 
όπόστασι ένός δντος ζωντανοϋ.

Μά δχι μόνο στίς θρησκευτικές αντιλήψεις 
ή στήν πίστι τής αίωνιότητος μπορεί νά βρη 
κανείς τίς έκδηλώσεις τοϋ πνευματικοΰ πολι- 
τισμοϋ τών Αιγυπτίων, άλλά καί στή ζωή τους 
άκόμα.

Μιά ματιά στό Δίκαιό τους, κάνει νά φα- 
νοϋν πολλά πράγματα. Ό  θεσμός τής δουλείας 
πού με τόση βαρβαρότητα κυριαρχούσε στήν 
'Ελλάδα καί στήν Ρώμη. όπάρχει βέβαια κι’ 
έδώ, άλλά πολύ, πάρα πολύ έκπολιτισμένος, 
δείχνοντας έτσι ποιά διαφορά προόδου ύπήρχε 
μεταξύ τών δύο έποχών. Δέν είναι έ δοϋλος 
ενα άπλό πραγματάκι στά χέρια τοϋ κυρίου 
του. πού μπορεί αύτός νά τό κάνη δ,τι θέλει, 
άλλά άνθρωπος— κατώτερος άπ’ τούς άλλους, 
μά πάντα άνθρωπος— μέ δικαιώματα καί μέ 
όποχρεώσεις., Όποιος τοΰ κάμη κακό —κΓ 6 
κύριός του άκόμα—θά δώση λόγο στή δικαιο
σύνη. Μπορεί νάχη καί δική του περιουσία 
καί νά τήν έκμεταλλεύεται δπως θέλει, κι5 
δχι δπως στήν Ρώμη, δπου κάθε τί πού άπο- 
κτοϋσε άνήκε στόν κύριο του. Μπορεί νά κα- 
λέση στό δικαστήριο καί τόν κύριό του άκόμα, 
άμα νομίζη πώς αύτός τόν άδικεϊ.

Κι’ δμως στήν 'Ελλάδα καί στήν Ρώμη πού 
στάθηκαν οί εστίες τών δυό μεγαλυτέρων πο
λιτισμών τής άρχαιότητος, ή κατάστασος τών 
δούλων ήταν δχι άπλώς άπελπιστική, άλλά 
ενα άπό τά μεγαλύτερα στίγματα.

Κα! ή γυναίκα έδώ έχει μιά πολύ καλύτερη 
0έσι Είναι άπολύτως Ιση άπέναντι τοϋ Ν ό
μου μέ τόν άνδρα, κι’ δχι μόνον αύτό, άλλά 
σ ’ αύτήν μόνο άναγνωρίζει τό δικαίωμα ή Πο
λιτεία τής ήθικής άνατροφής τών παιδιών !

"Οπως δμως συμβαίνει πάντα μέ κάθέ τι με

γάλο, ετσι κι’ ό ώραίος αύτός πολιτισμός, 
πού γιά τόσα χρόνια φώτισε τήν πανάρχαια 
αύτή έποχή,έσβυσε γρήγορα — γρήγορα, υστέ
ρα άπ’ τό μεγάλο ξεχαρβάλωμα τοΰ Αιγύπτια- 
κοϋ κράτους, στίς τελευταίες δυναστείες τής 
πεοιόδου τής Μέσης Αύτοκρατορ'ας (2160—- 
1580 π. X .) . '

Κατελήφθη πιό ύστερα ή Αίγυπτος άπ’ 
τούς Πέρσας καί κατόπιν άπό τόν Μ. ’Αλέξαν
δρο, άφήνοντας στήν άνθρωπότητα τά τόσα 
μνημεία τής πρώτης ιστορικής ζωής, γιά νά 
διακηρύττουν σ ’ δλες τίς γενηές τά ιδανικά 
ένός λαοΰ πού εζησε τόσες χιλιάδες χρόνια πρίν.

Γ. Σ. Δ Ο Υ PR

ΡΠΟ ΤΙΣ “ ΕΦΤΑ ΝΕΕΣ Ο,ΔΕΣ,

IV
Τ ό  σώ μ α  ν α ό ί,τώ ν  δούλων σου, Κύριε, και σέ δοξάζει· 
Διοόρισες στά  σκηνώματα  τής Σ ιώ ν, τήν κατοικία σου· 
Σ τή ν  π' αγαπ άς, ή δόξα  σου ξανοίγεται^, χαραζει, 
Κ αι τοΰ ναοΰ σου μιά ή πνοή, τό υψώνει τ ’ όνομά σου!

ΤΗ ρθ ε ό καιρός νά θυμ η θή ς φτωχοΰ  λαοΰ τή  θλίψη 
Κ αι σ τώ ν  δέσμιων τά τρ ίσβα θ α , νά γείρης^ παρα-

[ κάλια .
Μαύρη τή ζήση τους νά ίδής. τοϋ θρόνου  σου άπ

[ τά  ΰψη,
Ν ά στείλης δρόσο  άπό ψηλά κι’ αχτίδας άναγάλια .

Τοΰ μεγαλείου σου τή φω νή, κάνεις τρανή νά ηχηοη. 
Τής βασιλείας σου τά  λαμπρά,νά  διαλαλιένται, έλέη, 
Και στή Σ ιώ ν ,π οϋ  ά ν ά στη σες ,τώ ν  ταπεινών νά ελπιση 
Τ ό  σ μάρι, ποΰ γιά τ ’ άδικα τοΰ κόσμου ετούτου

[ κλαίει.

Ώ ς  π ότε, Κύριε ; Μήν άργής ! Τή δύναμή σου δεΐ|ε, 
Ν ά πάρη τρόμος τή βουλή τώ ν  δυναστώ ν μπρο-

[ στά  σου·
Σ τ ’ ά νομ ’ άπάνου τά  εργα τους, τόν κεραυνό σου

[ »
Κ ι’ ά π ’ τά  δεσμ ά  τους λύ τρω σε , Θεέ, τήν κληρονο-

Θ ά φ οβηθούν και θέ νάρθουν και θ έ  νά προσκυ-
[ νήσουν

Σ τ ά  πόδια  σου, ολα τώ ν  φυλών τά  εθνη , εθνώνε
[ Ρήγα,

Κ ι’ αληθινές τίς κρίσεις σου θέ νά τίς μολογήσουν. 
Κ αί θ ’ άλαλάξη τά εργα σου, λαός, πού προιτα έσίγα.

Υ ψ ώ σ ο υ  Θεέ ! κι’ ή δό ξα  σου, τό  π ρόσω π ο α ;  τ ’άλ-
[ λάξη

Τ ής γ ή :— ειρήνη ας φ ορεθούν κάμπων, βουνών τά
[ πλάτια .

’Α λήθεια  άς φέξη ό ού ρανός, δικαιοσύνη ας στάξη , 
Κ ι’ όλο ά π ' τόν  αίνο σου άς ήχοΰν, τ ’ άγια  τής

[ Σ ιώ ν , παλάτια .

ID IK U IK k D  § M jK
Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α

Τό τραμ δέν έφαινόχαν άκόμα!“
Στό πεζοδρόμιο, κάμποσα μέλη τής οίκογε- 

νείας τών νέων Ίώ β , περιμέναμε υπομονητικά 
κα! καρτερικά, ποΰ ξέρεις. . . καμμιά φορά 
έρχεται καί στήν ώρα του ό άναμενόμενος. . .

’ Εκεί π ο ύ -  τί άλλο νά κάνω ;— στριφογύ
ριζα προσπαθώντα; συγχρόνως νά έμβάλο>μέ
σα μου τή σκέψη, πώς, έπ! τέλους, δέν είναι 
πολύ πέντε δέκα λεπτά τής ώρας, μπρός στήν 
αιωνιότητα, βλέπω δίπλα μου δύο νεαρούς νά 
βηματίζουν στά πεζοδρόμιο, μέ ενα ύφος άπά- 
χη ιμιτασιόν, πού, καΗώς άμέσως είδα, προκά- 
λεσε κα! τών άλλων τήν προσοχή.

Μιά στιγμή, τά μάτια μου καρφώνονται 
έπάνω στόν ενα Αύτός νάναι άρα γ ε ; . .  δλα 
μοδλεγαν δτι αύτός είναι, μά έγώ δέν ήθελα 
νά τό πιστέψω. ’Αδύνατον! έλεγα. Κα! δμως..., 
μοΰ άπήντα μιά φωνή, πού κατάλαβα πώς ήταν 
ή φωνή τής πραγματικότητος, δταν άντελήφθην, 
δτ; καί αύτός μέ άνεγνώρισε, καί νευρικά γύ
ρισε άλλοΰ τά βλέμματά του...

Αύτός ήταν λοιπόν!
Τόν είχα γνωρίσει στόν κύκλο τής Χ.Α.Ν., 

κα! σέ συνθήκες πού γέμιζαν έλπίδα. Παιδί 
καλό, εύγενικό στήν ψυχή στήν έμφάνιση, 
στά χαρακτηριστικά, μουκανε πάντα έντύπωση 
ή προθυμία του νά φαίνεται έξυπηρετικός στούς 
άλλους. ’Από τήν άλλη μεριά φαινόταν έξυ
πνος, καί, σέ κάτι φιλολογικά βραδυνά πού 
ήταν παρών κι’ αύτός δπως κι’ έγώ, είδα πώς 
ήταν παιδ! πού διάβαζε, πού πραγματικά δι- 
ψοΰσε τή μόρφωση.

Κάποτε δμως, κάτι άκούω. Καί κάτι προ
σέχω Ό  φίλος μας δέν φαινόταν πειά, στίς 
συγκεντρώσεις, στήν συνειθισμένη του συντρο
φιά, Σάν νά είχε χαθή άπό τή γή.. Μά δχι.. 
Νά, ενα βράδυ, τόν ξαναβλέπω πάλι... Δέν ήταν 
τίποτε,, δουλειές, μαθήματα..— δηλαδή, δσο 
νάναι, δχι ή ίδια δρεξη δπως πρώτα.

— Έπειτα, νά σάς πώ, μοΰ φαίνεται πώς 
ό άνθρωπος πρέπει νά τραβήξη ψηλότερα δσο 
μπορεί ψηλότερα...

— "Ο έστι μεθερμηνευόμενον;
— Νά, πώς νά σας πώ, έδώ σάν πολύ κλει

στά μοΰ φαίνονται τά πράγματα, τό πνεΰμα

δεν έχει καί τόση ευκαιρία, γιά νά βρη κι’ άλ
λους δρόμους, νά έρευνήση έλεύθερα νά δοκι- 
μάση, νά συγκρίνη.

Πήγα νά τόν ρωτήσω, τί σύστημα θά έτή- 
ρει κατά τήν συγκριτικήν αύτήν φιλοσοφικήν 
εργασίαν, κα! άν θά μάς άνεκοίνωνε τά πορί
σματα τών μελετών αύτών, πού θά ε!χαν ά- 
ναμφιβόλως ενα ιδιαίτερον ένδιαφέρον,.. δταν . 
κάτι λεπτομέρειες πάνω στήν φορεσιά του, 
στήν δλη του έμφάνιση, μοΰ έδιναν νά κατα
λάβω τί συμβαίνει... Ό  νέος ήθελε νά τά δο 
κιμάση δλα. Ήθελα νά τόν ρωτήσω, αν θά 
άποταθη σέ καμμιά άσφαλιστική έταιρεία 
διά τά ένδεχόμενα τών παντοειδών αύτών δο
κιμών, άλλ’ δ φίλος μας εΐ ε πάρει ύφος πολύ 
έμβρίθές καί, δπως οί περισσότεροι σύγχρονοι 
δπαδοί τής «Ιλεύθερης έρευνας», δέν έδέχετο 
συζήτησιν έπί τών γνωμών του.

Δέν ήταν δμως πάντα έτσι, τό καϋμένο τό 
παιδί. Κάπου κάπου έρχόταν κα! μ’ έβλεπε καί, 
μέ κάποιαν ειλικρίνεια, πού πάντα μούδινε 
έλπίδεΓ, μοΰ άνοιγε τήν καρδιά του. ΙΙότε μοΰ 
παρεπονείτο γιά τήν παρέα που βρήκε γιά νά 
άντικαταστήση μ’ αύτήν τούς παληούς, καλούς 
του φίλους. Πότε γιατ! καταλάβαινε νά φεύγη 
άπό μέσα του κάθε γαλήνη κα! κάθε χαρά 
τής ζωής, πού τοΰ κάκου αύτός ήθελε νά τήν 
άντικαταστήση μέ τό τεχνητό γλέντι κα! μέ τό 
δποκριτικό γέλοιο. Έ ταν  τότε κάτι έκλάμψεις, 
οί έκδηλώσεις τοΰ άνώτερου άνθρώπου, πού 
άκόμα ζοϋσε μέσα του. θέλησα νά τοϋ δώσω 
θάρρος. Καί τόν συμβούλευσα, νά κάμη μιά 
θυσία ν,άφήση δριστικά πειά τίς κακές παρέες, 
τίς κακές συνήθειες, κα! νά ζητήση, είλικρινά 
καί ταπεινά, νά γυρίση στόν δρόμο πού,ή πείρα 
πειά τής ζωής του.τόν έδειχνε ώς τόν μόνο σωστό. 
Μοΰ άπάντησε μασημένα. Μ’άφησε, μ’ ενα θλι
βερό χαμόγελο, πού δέν μπόρεσα νά έξηγήσω.

Πέρασε κάμποσος καιρός. Μιά μέρα, τόν 
ξαναβλέπω στήν όδόν Έρμοΰ, κοντά σέ μιά βι- 
τρίνα μαγαζιοΰ. Μούκανε παράξενη έντύπωση. 
Σ/εδόν άγνώριστος, χλωμός κα! σκυθρωπός, 
σάν νά τάχασε μόλις μέ είδε. ’Έκανε μιάν άπό- 
τομη κίνηση, γιά νά κρύψη τό τσιγάρο πούχε 
στό στόμα του. Καί έγώ έκανα πώς δέν τον εί
δα. Μά ή ταραχή του αύτή, μοΰ έδωσε πάλι 
έλπίδα. Δέν έχάθηκε άκόμα τό παιδί, σκέφ'θη- 
κα ... “Ενα δτόλοιπον σεμνότητας μένει άκόμα.



γιά νά δείχνη πώς μιά σπίθα Ανωτερότητος, 
πάντα ύπάρχει.

Έκτοτε δέν τόν ςαναεϊδα.. Καί μοϋ ήταν 
γραφτό, νά τον δώ τώρα πάλι, νά βημάτιζα 
στό πεζοδρόμιο σάν άπατης, μαζύ μ εναν ά λ 
λο, κάθε άλλο παρά «άνώτερο» άνθρωπο, δπως 
φαινόταν δχ, καμπουριασμένος καί μέ βλέμμα 
βλοσσυρά σκυμμένο πρός τά κάτω, Ινφ τό τσι 
γάρο, μέ μιάν άναίδεια κρατημένο άπό τά δύο 
δάχτυλα στό στόμα, μοΟ ύτενθύμιζε μιάν επι
γραφή πού δ Ντάντε βάζει., στό πρώτό του 
άσμα... πάνω σε κάποια πόρτα...

Nemo
— —

Η Ε Ι ΚΟΝΑ  Μ Α Σ

[ Q j  \

'Ο Auguste Renoir γεννήθηκε στά 1841 
στή Limoges. Έργάσθηκε γιά λίγον καιρό 
κοντά σ ’ Ιναν κατασκευαστή ειδών πορσελάνης, 
εφυγε δμως λίγο Αργότερα καί τό κέρδιζε 
ψωμίτου ζωγραφίζωντας βεντάγγιες καί στορ. 
Κατώρθωσε Ιτσι οέ λίγον καιρό νά έπιδοθή στή 
ζωγραφιχή καί μπήκε στό Ατελιέ τοϋ Cleyre. 
Στήν άρχή φαίνεται διατακτικός στήν έκλογή 
τεχνοτροπίας, ύφίσταται δέ πολλάς έπιδρασεις 
ιδίως τοϋ Delacroix. ’ Ακολουθεί ή ίμπρεσσιο ■ 
νιστική τιυ περίοδος, δπου φάνηκε δλη του ή 
άγάπη πρός τό χρώμα. ’ Αργότερα, πρός τό τέ
λος τής ζωής του επαψε τό χρώμα νά είναι μο
ναδική του κλίσις.

Γενικό χαρακτηριστικό εχει εναν αισθησια
σμό, ό όποιος, χωρίς νά εχη καμμιά έξιδανί- 
κευση, δέν προσβάλλει έν τούτοις, γιατί είναι 
καθαρά γραφικός.

Τό «παιδί πού σχεδιάζει» είναι ενα άπο τα 
καλύτερα εργα του — αν καί δ/νΐ άπό τά χαρα- 
κτηριστηκώτερά του—καί εχει δλη τήν έκφρα- 
στική ζωντάνεια τής σάρκας πού δ Renoir 
τόσο έπιτυχημένα τήν άπέδιδε.

ΟΜΙΛΟΣ Α ΙΑ Δ Ο Σ Ε Ω Σ “ Ν Ε Α Ν ΙΚ Η Σ Ψ Υ Χ Η Σ , ,

Ή  « Ν ε α ν ι κ ή  Ψυ χ ή >  δεν Αντιπροσω
πεύει συμφέροντα άντιπροσωπεύει ιδεολογία. 
Γ ι ’ αύτό είναι φανερό, δποιος άνηκει σ αύτή 
τήν ιδεολογία φυσικά άνηκει καί στό έπιτε/.ε'.ο 
της. Έ τσι  στίς 22 Φεβρουάριου έντελώς αυθόρ
μητα σέ μιά συγκέντρωση μελών τής ΧΑΝ 
πού είχε συγκληθή γιά άλλο σκοπό ιδρύθηκε 
αύτός δ "Ομιλος. Μέλη είναι οί Αναγνώστες έ- 
κεινοι τής «Νεανικής Ψυχής», πού ποτισμέ
νοι άπ" τίς άρχές πού Αντιπροσωπεύει το φύλλο

Ή  «Νεανική Ψυχή·» μ.ε πολλήν χαβάν &έ
νεται γοάμματα καί συνεργασίαν άπο w u s  
ά ναγνώ στας της, τ ο ν ς  όη οίου ς «έλει να 
οίπη και ν ά  βοηϋήατ), είς δ ,τ ι θ ά  μ.πο0οϋσε, 
(λόγου χάριν είς ζητήματα  σπ ουδώ ν , μελετης 
ή δ ,τι δήποτε άλλο). Θέλει νά  το ύ ς  κάμη φίλους 
καί νά  τού ς  δωση τίς είκαιρίες πού παρέχει 
τό πρόγραμμα τής ΧΑ.Ν.

Τ ά ό .ίο ν  Χ α τ ζ η α ρ γ υ ρ ό ν .  Δ ’ . Γυμνάσιον Π ει
ρα ιώ ς. Ινύχαηισ :οϋμ=ν διά  τό  θερμό ένδιαφέρον σας 
καί τ ο ΰ ; κ όπ ου : πού κάνετε γ ιά  τη διάδοση  της 
«Ν εανικής Ψ υχής».

Σ .  Μ α τα ν . i l o J . w .  Γι:ρ. Β '. ’ Εμπορικήν Σ χ ο 
λήν ’Α θ η νώ ν . Μ πράβο γιά τή ς φροντίδες σ α ς . ί ρ η ;  
γορα  θ ά  φ θ ά σετε  τό ρεκόρ τοΰ Χ ατζη α ργυ ρου , που 
γιά τήν ω ρα  έρχεται π ρ ώ τ ο ; στή  διάδοση  τής Λ . 
ψυχής 59 φύλλα στήν έκδοση).

’ Kuu. Κ α ρ ο έ ο . Β αρβά /.ειον . Ε ίδες, π ώ ς δέν είναι 
καί τοσο  δύσκολα τά π ρά γμ α τα . Π ροσπ ά θ η σε  π ε
ρισσότερο ,

Ιν. Μ α ι ρ ο κ ο ρ Μ τ ο ν .  Π εριμένομεν π ερισσότερα . 
Π άν τω ς συγχαρητήρια, Τ ό  Π εριοδικάκι σ α ς  καλόν. 
Μ πράβο. Ν ά ξέρουν οί α ναγνώ στες του π ώ ς οι σ τή 
λες μας γιά κάθε τι καλό είναι ανοικτές.

Ν. Γ ια 5 .ού ρ ι\ ν . Β '. Γυμνάσιον ’Α θηνώ ν. Ε π ί 
σης περιμένομεν περισσότερα. Π ροσπ άθη σε με ο ες 
σου τής δυνάμεις

A .  A . A . .  I .  Κ α λ . .  Ι ϊν ρ . Κ ολλέγιον ’ Α θ η 
νώ ν. Ή  ηνωμένες προσπ άθειες τώ ν  τριών σας μπο
ρεί νά κάνουν θαύ μ ατα .

\α  Ε ΐρ .  Γ Ιαρ . Εύχαριστοΰμεν διά τόν ζήλο καί 
τό  ένδιαφέρον πού δείχνετε.

’ E u .  Β ο ν ζ ί κ α ν .  Βαρβάκειον. Τ ήν «Μ αθητική 
ζ ω ή » “τήν έλάβαμε. Σας  συγχαίρουμε. Ή  στήλες του 
περιοδικού μας νά ξέρετε π ώ ς εΐναι ανοικτές για 
καθένα  σας πού μπορεί νά γράψη κάτι καλο.

Θά δίδουν, δπου κι’ βρεθούν, τή μάχη πρός τά 
στοιχεία τής άντιθέτου παρατάξεως η τής πα- 
γωμένης άδ'.αφορίας. Μέ πολλή χ α ρ ά  ό Ο- 
μιλος αύτός θά δεχθή, δποιονδήποτε θελει να 
λάδη μέρος σ ’ αύτόν τάν Αγώνα.

Τήν Παρασκευή 26 Φεβρουάριου είχε τήν
πρώτη του συνεδρία.

Τά Αποτελέσματα τής Εδρύσεώς του φανήκαν
Αμέσως.
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Κ ε φ ά λ α ι α  Μ ε τ ο χ ι κ ά  κ α ι  Ά  « © θ ε μ α τ ι κ ά

3)ρχ. 1.205.000.000 —
Κ α τ ο τ θ έ ο ε ι ς  ( τ ή  { ι Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 7 0

3)ρχ. 7.150.000.000.—
Κ Ε Ν ΤΡΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  έν Ά θήναις 
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  καθ’ δλην τήν Ελλάδα.
Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΟ Ν  έν Νέα Ύ όρκη: 5 1 Maiden Lane
ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν  έν Σικάγω : 33 S. Clark Street.:
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι είς δλας τάς χώρας τοϋ έξωτερικοΰ.

Ή  Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φΰσεως τραπέζι κάς 

έργασίας είς τό έσωτερικον καί τό έξωτερικόν, ύπό έξαιρετικώς συμφέροντας 

δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις (εις πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευ

τηρίου) είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα, μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

HELLENIC B A N E  TRUST COMPANY N E W  YORK 51 MAIDEN LANE
Τδρυθεΐσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς 

νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’ Αμε

ρική Ελλήνων.

Κ ε φ ά λ α ι α  © λ ο α χ ε ρ ώ ς  κ α τ α β ε β λ η μ έ ν α

5)θ77. 1.500.000.—



I B P R A Y K f l  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  
I  Τ Η Σ  X .  Α. Ν ·
I 6-7, 7-8 & 8-9 Μ .Μ.

Α Ρ Χ Ι Ζ Ο Υ Ν  ΝΕΑΙ Τ Α Ξ Ε Ι Σ

| 2EJSIAI Γ Λ Ω Σ Σ Α Ι  (Γαλλικά, ’Α γγλικά, Γερ-
rs

μάνικά).
| Λ Ο Γ ι ς τ ι ΚΗ (έμπβρική, β ιο μ η χ α - \ 11αΡ«Αλήλω? 
=  , , /  λειτουογεΐ καί
I  ν ικ η , τ ρ « » « ζ » τ ι * η > .  L jlW p«*«_
I  ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ Τ Μ Η Μ Α  '  κόν γραφεΐον. 

| Σ Τ Ε ^ Ο ^ Ρ Α φ Ι Α  έντός εξαμήνου. 
I  Μ Ο ΥΣΙΚ Η  (μανδολίνον καί κιθάρα).

Ή  Χριστιανική ’ Αδελφότης τών Νέων, Φιλανθρωπική Όργάνω- 
j 3ΐς, άποσκοποΟσα είς τήν έξυπηρέτησιν τών νέων, παρέχει ΑΡί
I  ΣΤ ΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΕΙΣ  μέ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΕΜΠΕΙ-
1  ΡΟΥΣ, άντί ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ.
|  ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ X. A. Ν. (Μητρο-
ΐ  πόλεως 44) άπό τής 9ης πρωινής μέχρις 9ης νυκτερινής.
1  ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : ’Αναγνωστήριων, Βιβλιοθήκη, Αέσχη, 

Διαλέξεις, Κινηματογράφος, Έκδρομαί.

iiuitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiP

(Έ κ τοΟ Τυπογραφείου II. Κυριάκου.— Τάκη 13)


