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Οί μή έπιστρέφοντες τό παρόν ψύλλον ώς «παραδεκτόν, θεωρούνται 
συνδρομηταί.

Ό  εγγράφων πέντε συνδρομητάς λαμβάνει τό περιοδικόν δωρεάν.



Η E K Δ Ο
Δεν θά  είναι ή πρώτη φορά κατά την 

οποίαν θά  λεχθή δτι ή νεολαία σήμερον, 
πανταχοΰ τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, καί 
έκ μέρους τοΰ έπισήμου Κράτους καί έκ 
μέρους τήςΈκκλησίας καί έκ μέρους των 
παντοειδών οργανώσεων τυγχάνει ιδιαι
τέρας προσοχής, έν άντιθέσει προς δ,τι 
συνέβαινε κατά τό πρόσφατον ακόμη πα
ρελθόν, κατά τό όποιον ή νεολαία όχι 
μόνον δεν έτΰγχανεν ούδεμιάς προσοχής, 
αλλά τουναντίον παρημελεϊτο και ενίοτε 
περιεφρονεΐτο.

Ευτυχώς, έστω καί αργά, άνεγνωρίσθη 
ότι είς τήν νεανικήν ψυχήν υπάρχουν ώ- 
ρισμένα στοιχεία, τά οποία ένδεδυμένα 
τον άμόλυντον πέπλον τής παρθενικό- 
τητος, τής φυσικότητος, τής άφελείας καί 
τής άγνότητος είναι απαραίτητα διά τήν 
πρόοδον τής κοινωνίας. Ή  νεανική προς 
δράσιν όρμή, ή κλίσις προς δ,τι αγαθόν 
καί, υψηλόν, είναι έκφάνσεις σπουδαΐαι τής 
δυνάμεως τής νεανικής ψυχής, απαραί
τητοι διά τήν ζωήν παντός ύγιοϋς κοι
νωνικού οργανισμού.

Αί δυνάμεις αϋται τής νεολαίας, έφ ’ό
σον αυτη δύναται νά μείνη άνεπηρέαστος 
άπό τάς ανήθικους έπιρροάς καί τάς κα
τευθύνσεις τών άκρων, δύνανται νά κα- 
ταστώσιν σπουδαιότατος παράγων προό
δου τής φυλής μας.

Ή  < Νεανική Ψυχή» επιθυμεί νά έμ- 
φανισθή ή αγαθή όψις τής νεολαίας, επί 
τής οποίας καί μόνης δύναται νά βασισθή 
μία πραγματική αισιοδοξία διά τό μέλλον 
τής κοινωνίας μας, αί δέ στήλαι της θά 
είναι πάντοτε πρόθυμοι διά νά έμφανί- 
σουν τάς εύγενεΐς νεανικάς δυνάμεις, τά
σεις καί προσπαθείας.

Τό περιοδικόν μας θά δείξη δτι ή νεα
νική ψυχή ένδιαφέρεται καί διψά, δι δ,τι

Σ i I  Μ Α Σ
άφορά τήν ζωήν τήν πραγματικήν, τήν 
ζωήν τήν νέαν. Είς τάς στήλας τοΰ περιο
δικού μας θά  δύναται ό νέος νά άνεύρη 
ευχάριστα καί έκλεκτά άναγνώσματα, νά 
πλουτίση τάς έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις του 
καί νά παρακολούθηση τάς κοινωνιολο- 
γικάς μελέτας καί τάς ένδιαφερούσας 
τήν νεολαίαν παγκοσμίους ειδήσεις. Ή  
«Νεανική ψυχή» θά είναι γραμμένη διά 
τήν νεολαίαν.

Δι’ αυτό εϊμεθα βέβαιοι δτι ή νεολαία 
θά τήν άγαπήση, θά τήν κάμη έναν άχώ- 
ριστον σύντροφόν της καί φίλον της, 
ημείς δέ φιλοδοξοΰμεν νά άποβώμεν 
καλοί σύντροφοι τής νεότητος είς τον 
δρόμον τής ύγιοΰς ζωής. Διά τοΰτο, 
ενώ θά ί-ϊμεθα έτοιμοι νά άνταπο- 
κριθώμεν προς πάσαν δικαίαν έπι- 
θυμίαν τών νεαρών άναγνωστών μας, έν 
τούιοις ουδέποτε θά κολακεύσωμεν τάς 
αδυναμίας των. Είς τάς στήλας μας θά 
άνεύρουν τήν αλήθειαν καί μόνην, έστω 
καί άν κάποτε ή αλήθεια αυτί] θά  είναι 
άντίθετος προς δ,τι ποθοΰν. Μόνον κατά 
τον τρόπον τούτον θά είναι δυνατόν να 
προσφέρωμεν μίαν θετικήν υπηρεσίαν 
εις τούς νέους, άλλως ό σκοπός τής έκδό- 
σεώς μας θά ήτο μόνον νά προστεθή ένα 
νέον περιοδικόν είς τά τόσα άλλα μέχρι 
τοΰδε έκδιδόμενα. ’Αλλά τοιαύτην μα- 
ταιοπονίαν δεν έχομεν κατά νοΰν. Τοΰτο 
δεν θά  άνταπεκρίνετο ούτε προς τον σκο
πόν μας ούτε προς τήν πρόθεσιν τοΰ εύ- 
γενοΰς δωρητοΰ.

Εύχόμεθα, καί θά προσπαθήσωμεν, ό
πως ή «Νεανική Ψυχή» μέ τήν συνεργα
σίαν καί ύποστήριξιν τής νεολαίας άποβή 
συγχρόνως ή έκφανσις καί τό όργανον 
τής ψυχής τής ελληνικής Νεότητος.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Ε Υ Γ Ε Ν Η Σ  Χ Ε Ι Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α
Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Μ Α Σ  Σ Τ Η Λ Η

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

’Εάν εΐνε άληθες πώς κανείς λαός δεν 
υπήρξε ποτε έπ'ι της γης που νά μη εχη 
θρησκείαν, άναμφισβήτητον δμως εΐνε 
πώς σχεδόν καμμία θρησκεία δεν εΐχε τό
σον υποκειμενικόν χαρακτήρα δσον εΐχε 
και εχει ή Χριστιανική. 'Όλαι αί μη 
γριστιανικαί θρησκεϊαι τοποθετούν τον 
Θεόν των έκτος τοϋ άνθρώπου, εις ενα 
ιερόν τόπον, είς ενα ναόν, τον εντοπί
ζουν είς ενα ξόανον ή είς ενα άγαλμα, 
άπαιτοϋν ώρισμένα καθήκοντα τών πι
στών απέναντι τοΰ τόπου και τοϋ θείου 
ειδώλου, μετά τήν έκπλήρωσιν τών όποιων 
οί άνθρωποι εΐνε ελεύθεροι άπό τους θρη
σκευτικούς τύπους νά τρέχουν τον δρόμον 
τής ζωής, χωρίς κανένα απολύτως περιο
ρισμόν. Ή  Χριστιανική θρησκεία δμως 
έδημιούργησε νέαν κατεύθννσιν είς τά 
θρησκευτικά πράγματα. 'Η θρησκεία τοϋ 
Χριστού εΐνε προ παντός θρησκεία υπο
κειμενική. 'Ο Θεός εϋρίσκεται είς τό έσω- 
τερικώτερον τοϋ ανθρώπου, τό άδυτον, 
είς τό όποιον κατοικεί, και πρέπει νά κα- 
τοική δ Θεός εΐνε ή άνθρωπίνη καρδία. 
Έκεϊ μέσα φυλάττονται αί πλάκες τοϋ νό
μου, αί όποΐαι εΐνε σάρκιναι καί δχι λίθι- 
ναι καί τοιουτοτρόπως ό άνθρωπος ανα
γνωρίζεται ώς ζωντανός Ναός τού θεοϋ.

Ούτως ολόκληρος ή ζωή τοϋ ανθρώπου 
καθίσταται μία αδιάκοπος θρησκευτική 
τελετή και ή ζωή αγιάζεται και ή θρη
σκεία ζωογονείται. ’Αλλοιμονον είς τον 
χριστιανόν πού δεν κατορθώνει νά πή 
εκείνο πού ε?>εγε ό μέγας Παύλος : ζώ δε 
όχι εγώ, άλλα ζή μέσα μου δ Χριστός.

Η θρη σκεία τοϋ Χριστού είς αυτό τό ση- 
μεϊον χρεωστεΐ τήν ύπεροχι) της, δτι δηλ. 
θέλει τούς οπαδούς της διαρκείς νπηρέτας 
τοϋ θείου, τό όποιον και άναγνωρίζεται καί

Ή  Νεολαία μας χρεωστεΐ τήν έκδοσιν 
τής « Ν ε α ν ικ ή ς  Ψ υ χ ή ς »  είς τήν εύ-
γενή προσφοράν τών ύποστηρικτών πά- 
σης προόδου έν τή χώρα μας καί μεγάλων 
ευεργετών πλείστων κοινωνικών καί μορ
φωτικών ιδρυμάτων, τοΰ Ινου καί τής Κας 
’Αριστόφρονος.

Τό Διοικητ. Συμβούλιον τής Χ.Α.Ν . 
έξέφρασε προς τούς εύγενεΐς δωρητάς 
τήν βαθυτάτην εύγνωμοσύνην του, τήν 
οποίαν εϊμεθα βέβαιοι δτι συμμερίζονται 
δλοι οί νεαροί άναγνώσται μας.

“ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ,,

εΐνε αγάπη και πνεύμα. "Αν κάθε οπαδός 
τής Χριστιανικής θρησκείας θέλη τιμίως 
νά φέρη τό δνομα τοϋ Χριστιανού, πρέπει 
νά γνωρίζη δτι εΐνε υποχρεωμένος νά αι
σθάνεται τον εαυτόν του ζωντανόν ναόν 
τοϋ Θεοϋ και νά καθιστά τήν θρησκείαν 
του κανόνα τής ζωής του, διά νά καθίστα
ται, τότε και μόνον, ή ζωή του Θρησκεία.

ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ



Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  Κ ΑΙ Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ !

Η  18 Μαΐου είνε ή επέτειος τής πρώτης 
εις Χάγην συσκέψεως δια τήν ειρηνιστικην λυ- 
σιν διαφορών μεταξύ τών εθνών.

Χάρις στο χαιρετισμό που τά παιδιά της 
Ουαλλίας έστειλαν ραδιογραφικώς στά παιδιά 
όλου τοΰ κόσμου, ή ήμερα αυτή καθιερώθη 
άπό τά παιδιά εις πολλά έθνη ώς 'Η μέρα τής 
Παγκοσμίου Ειρήνης.

'Ο  χαιρετισμός αυτός διεβιβάσθη διά πρώ- 
την φοράν άπό τον σταθμόν τοΰ Leaiield  διά 
τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, κα'ι άπό τον πύρ
γον τοΰ Ά ϊφ ελ  διά τής Γαλλικής. Ούδεμία 
άπάντησις ήλθε τό 1922 ούτε και τό 1923.

Έ κτοτε δμως έως τώρα πενήντα χώραι με
ταξύ τών οποίων καί ή 'Ελλάς συμμετέχουν είς 
τόν χαιρετισμόν αυτόν και ή άνταλλαγή τοΰ 
χαιρετισμού φαίνεται εις τάς γραμμάς που δια- 
σταυροΰνται επάνω είς τόν χάρτην τών δυο 
ημισφαιρίων, δ όποιος στολίζει τήν αίθουσαν 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου ’Αγωγής εις τήν Γε
νεύην.

Παρά τόν χάρτην διαβάζει κανείς:
«Σκέψ ου : Ή  ’Α γγλία έξοδεύει διά μέν τά εί§η- 

νιστικά ιδανικά 2 σελ. σέ κάθε λεπτό γιά δέ πολε- 
λεμικάς παρασκευάς λίρας 200.»

£ ί ς  τό έφετεινόν άγγλικόν πανηγυρικόν 
τεΰχος δημοσιεύεται ή άπάντησις, πού έστειλαν 
πέρυσι τά παιδιά τής Χ.Α.Ν.,συνοδευομένην άπό 
κλώνον ελαίας, τόν όποιον είχαν κόψει άπό τήν 
Ιεράν ελαίαν τής Άκροπόλεως. Είναι ή πρώτη 
φορά κατά τήν οποίαν δημοσιεύεται άπάντησις 
εξ Ελλάδος.

Κατωτέρω παραθέτομεν τόν έφετεινόν χαι
ρετισμόν τών παιδιών τής Ουαλλίας, ό όποιος 
άπευθΰνεται και προς τά 'Ελληνόπουλα και ό 
όποιος εΐμεθα βέβαιοι πώς μιλά σέ δλων μας 
τήν καρδιά.

«Μ έ ενα « Ζ ή τ ω »  εμείς τά  πχιδιά τής Ουαλίας 
χαιρετούμε τά  παιδιά τής Ε υρώπης, Ά σ ία ς ,  Α φ ρι
κ ή ς ,’Αμερικής καί τά  πέραν τοΰ Ειρηνικού Ώ κεανοΰ .

Τήν έφετεινήν ημέραν τής 18ης Μ αΐου ημέραν

τοΰ « ’Επί γης Είρήνη καί έν ά νθ ρώ π οις  ευδοκία» 
θέλομε νά άφιεροισωμε στή μνήμη τοΰ Ν άνσεν πού 
ήτανε αληθινός φίλος γιά  όλα τά  εθνη καί θ εω ρ εί
τα ι ήρως άπό τά  παιδιά  δλου τοϋ κόσμου.

Θ έλομε καί έμεΐς νά έργασθοΰμ ε εντατικά γιά 
νά προσελκύσωμε τόν κόσμο στά  ιδανικά τής Ει
ρήνης.

Χ αιρετοΰμε σήμερα όλες τής είρηνιστικές νίκες 
πού γίνηκαν ώ ς τώ ρα , καί ζητοΰμε άπό σάς όλους 
νά άφ οσιω θοΰμε όλοι μαζί καί μέ δλην μας τήν καρ
διά είς τήν επιδίωξη  μεγαλύτερων θ ρ ιά μ βω ν » .

Ή  νεολαία πού άνατρέφεται μέ τοιαΰτα αι
σθήματα άσφαλώς θά άποτελέση αΰριον μίαν 
πολύ καλυτέραν κοινωνίαν άπό τήν σημερινήν.

£κφράζομεν τόν ενθουσιασμόν μας διά τήν 
άπόδοσιν τής έπισκέψεως τών Τούρκων φοι
τητών εις ’ Αθήνας διά τής μεταβάσεως είς 
Τουρκίαν τών ήμετέρων φοιτητών. Είναι γε
γονός τό όποιον άποδεικνύει ότι άμφότεροι οι 
λαοί εγκαινιάζουν μίαν νέαν περίοδον ζωής, 
τήν ζωήν τής αγάπης, αντί τής ζωής τοΰ μί
σους καί τής έχθρας, τήν οποίαν έζων μέχρι 
τοϋδε. Κα'ι εΐναι ακόμη πλέον εύχάριστον διότι 
είς τήν Ικδήλωσιν τής νέας ταΰτης ζωής πρω
τοστατεί ή νεολαία,ούσα, όπως συνήθως,πρώτη 
είς πάσαν εΰγενή κίνησιν. Χαιρετίζομεν τό γε
γονός καί εύχόμεθα όπως εξακολουθήσουν επι
δεικνυόμενοι τοιαΰται διαθέσεις, αϊ όποίαι 
πάντοτε προϋποθέτουν και τόν άμοιβαΤ,ον σε
βασμόν τής μιας χώρας προς τήν άλλην.

Ο  έγκριτος χρονογράφος απογευματινής έ- 
φημερίδος σχολιάζων τά γεγονότα τής δίκης 
τοΰ διαβοήτου κακούργου, τοϋ «Δράκου τοϋ 
Ντύοελντορφ», δίδει μίαν άποψιν, ή όποία πρέ
πει νάληφθη ύπ’ δψιν υπό τής νεολαίας. Τήν 
τής ηθικής δηλητηριάσεως. 'Ως γνωστόν ό μεν 
είσαγγελεύς, παρά τό δτι ήτο εξοικειωμένος εις 
τή\ άντίκρυσιν τοωύτων άποτροπιαστικών δι
κών, επαθε τοιοϋτον νευρικόν κλονισμόν ώστε 
επί νύκτας ολοκλήρους καί συνεχώς έχασε τον 
ύπνο του, ό δε πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου, ολί
γον μετά τή ν  έκδοσιν τής καταδικαστικής άπο- 
φάσεως, άπέθανεν. Μεταφέρομεν μίαν περικο
πήν τών σκέψεων τοϋ χρονογράφου: «ό άτυχής 
δικαστής, ό όποιος είχε καταδικασθή νά διευ- 
θύνη μίαν δίκην άνευ προηγουμένου είς φρί
κην, ό οποίος είχεν ύποχρεωθή νά άντιμετω-

πίζη, ολόκληρες ημέρες, τόν πλέον εγκληματικόν 
τύπον που εγνωρισεν ή ιστορία τοΰ εγκλήμα
τος καί ο οποίος υπεβλήθη στο μαρτύριον νά 
ςαναζηση εκ τοΰ φυσικού δλες τής φρικτές 
στιγμές μιας σειράς άποτροπαιοτήτων, που καί 
ως κακόν όνειρον άκόμη, θά ήσαν ικανές νά συν
τρίψουν τα πλέον χαλύβδινα ανθρώπινα νεύρα, 
δέν ημπόρεσε νά άνθέξη περισσότερον είς μίαν 
ατμόσφαιραν τόσον κορεσμένην άπό τάς άνα- 
Θυμιάσεις τής Κολάσεως. Άπέθανεν άπό η β ι 
κήν ασφ υξίαν .  Καί μέ τήν άπαγγελίαν τής τε
λευταίας λέξεως τοΰ νόμου μέ τήν οποίαν ετε- 
λείωσε τό καθήκον του, έ'πεσε νεκρός επί τοΰ 
βωμού τής Δικαιοσύνης. Θΰμα καί ήρως μαζή 
ενός ιεροΰ χρέους...». Αί σκέψεις αΰται είναι 
τοσον σαφείς (οστε δέν θά ήθέλαμεν νά προσ- 
ί^έσωμεν ούτε μίαν λέξιν. Επειδή δμως άποτει- 
νόμεθα προς τήν νεολαίαν Θά ήθέλαμεν νά 
προσέξη τό εξής σημείον : ΙΊοίαν όλεθρίαν έπί- 
δρασιν ασκεί καί επί ισχυρών άκόμη καί εξοι
κειωμένων προσωπικοτήτων τό έγκλημα. Ποίαν 
επομένως όλεθρίαν δηλητηρίαση· νευρικήν καί 
ψυχικήν ασκεί ή άνάγνωσις μυθιστορημάτων 
περιεχόντων τοιούτου είδους θέματα είς τούς 
άναγινώσκοντας αυτά νέους. Αποτελεί άσφα
λώς συνέχισιν τοϋ άναγινωσκομένου εγκλήμα
τος. "Εκαστος δέ άναγνώστης εΐναι καί εν 
θΰμα τοΰ έν τώ μυθιστορήματι ή &ν τή διηγή- 
σει δρώντος έγκληματίου.

Π QO καιροΰ άνεγράφη είς τόν ημερήσιον 
Γυπον δτι ό ρουμάνος καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου καί νΰν πρωθυπουργός κ. Ν. Γιόρ- 
γ·κα, γνωστός είς τάς ’Αθήνας άπό τό τελευ- 
ταίον Βυζαντινολογικόν Συνέδριον, άνέλαβε 
μίαν πρωτοβουλίαν εντελώς άξιομίμητον καί 
ενδεικτικήν τής άλλαγής κατευθύνσεως τής 
άνθρωπότητος είς τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι.

Μόλις έξελέγη πρύτανις έ'σπευσε νά δηλώ- 
ση δτι μία άπό τάς πρώτας του φροντίδας 
θά είναι νά παράσχη εις τούς φοιτητάς κάθε 
δυνατότητα πνευματικοΰ προσανατολισμού καί 
κατευθύνσεως τοΰ ψυχικού των βίου προς τάς 
άληθείας τής χριστιανικής θρησκείας, διευκολύ- 
νων τήν συμμετοχήν των είς τάς έκκληοιαστι- 
κάς λειτουργίας καί τελετάς. Περιττόν εΐναι νά 
προσθέσίομεν δτι ό Πατριάρχης Ρουμανίας 
εσπευσε νά θέση είς διάθεσιν τών φοιτητών 
την παλαιό τέραν καί ώραιοτέραν εκκλησίαν τοΰ 
Βουκουρεστίου, εις τήν οποίαν ετοποθέτησε τούς 
αριστους ιερείς καί τόν άρτιώτερον χορόν είς 
τον οποίον εκάλεσενά μετάσχουν καί φοιτηταί.

Δ ΙΑ Λ ΕΧ Τ Α  ΠΟ ΙΗΜ ΑΤΑ

Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

Η Ψ Υ Χ Ο Υ Λ Α

Ώ αάν γλνκόπνοο 
δροσατ ’ αεράκι 
μέσα σεάν&ότοπο 
κειό χό παιδάκι 
την 'ύστερη ζβγαλε 
αναπνοή

Καί ή ψνχονλα τον  
εις τον αέρα 
γλήγορα ανέβαινε 
προς τον αί&έρα 
σαν λιανοτρέμονλη 
οπί^α μικρή

Όλα την έκραζαν 
ολα τ ’ αστέρια 
κι’ εκείνη έξάτιλα>νε 
δειλή τά χέρια 
γιατί δέν ήξενρε 
σέ ποιο νά μπή

Α λλά , νά, τον δώσε 
εν α Άγγελάκι 
τό φιλί άΰάνατο 
’ς τό μαγονλάκι 
no ν έξαφνα ελαμψε 
σαν την αυγή.

Ο ίδιος δέ ό Πατριάρχης χοροστατεί συχνά 
είς τάς λειτουργίας, συναισθανόμενος τήν ύπο- 
χρέωσιν «νά συνεργασθη» μέ τήν άκαδημαϊκήν 
νεότητα τής χώρας του διά τήν στερέωσιν τών 
ηθικών καί πνευματικών θεμελίων τοΰ λαοϋ της. 
Πιστεύομεν δτι καί οί ίδικοί μας φοιτηταί τα
χέως Θά άποκτήσουν τόν ναόν τής Καπνικα- 
ρέας, όστις κατόπιν τών ενεργειών τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Αμίλκα Ά λιβιζάτου καί τών λοιπών 
καθηγητών παρέχεται υπό τοΰ ρέκτου υπουρ
γού τής Παιδείας είς τό Πανεπιστήμιον ώς Π α
νεπιστημιακός ναός.

(Συνέχεια  είς τήν 2Βην σελίδα)



ΑΛΗΟΕΙΕΣ ΑΠΟ ΓΗΝ ΖΩΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
(Έ κ  τοΰ ’ Αγγλικού ύπό Ε ΙΡ Η Ν Η Σ  Α Μ ΙΛ Κ Α  Α Λ ΙΒ ΙΖ Α Τ Ο Υ

Εις τήν κρύπτην τού έν Αονδίνω Μητροπο- 
λιτικοΰ Ναοΰ τοΰ ' Αγίου Παύλου, εχει ταφή τό 
σώμα τοΟ Χριστοφόρου Ρέν, τοϋ περίφημου αρ
χιτέκτονας, τοΰ σχεδιασαντος τό θαυμασιον 
οικοδόμημα. ’’Ανωθεν τοΟ τάφου έπί μαρμαρι- 
νης πλακός όπάρχει ή επιγραφή «έάν θελετε 
νά ' Ιδητε τό μνημεΐόν του, παρατηρήσατε 
πέριξ». ‘ Ο Χριστόφορος Ρέν έχει τήν Μητρό- 
πολιν τοϋ 'Αγίου Παύλου ώς μνημεΐον του, 
άντί πάσης άλλης άναμνηστικής στήλης ή 
βασιλικοΰ Μαυσωλείου. Ούτε αί δγκώδεις 
διαστάσεις, ούτε τό πολύτιμον ολικόν μας 
προξενοϋν τόσην έντύπωσιν, δσην ή άπλή άλη- 
θεια. δτι τό έκτισεν αυτός ?διος. Τό άληθες 
μνημεΐον τοϋ άνθρώπου είναι τό έργον του. 
ΙΙεριπατοϋντες έντός νεκροταφείου, βλέπομεν 
πολλά πολύτιμα μνημεία καί άναγινώσκομεν 
έπιγραφάς, αί όποΐαι είς φράσεις πλήρεις άγά 
πης έκδηλοΰσι τάς άρετάς τών άπελθόντων. 
’ Αλλά τά μνημεία είναι κτισμένα άπό άλλας 
χεΐρας καί πολλάκις άναγκαζόμεθα νά σκε- 
φθώμεν, δτι ή μετά θάνατον έπίδειξις αΰιηεΐνε 
έμπαιγμός τής ζωής, τήν όποιαν άναπολοΰν. 
Τά πρβγματικά ήμών μνημεία δέν θά εόρεθοΰν 
έντός τών νεκροταφείων, άλλ’ είς τήν πραγμα
τικήν έργασίαν τών χειρών καί τοϋ νοϋ μας έν 
δσψ εϊμεθα είς τήν ζωήν. 'Η Μητρόπολις τοΰ 
'Αγίου Παύλου είναι κατάλληλον μνημεΐον, 
διότι συμβολίζει τόν χαρακτήρα τοϋ οίκοδομή 
σαντος καί υπενθυμίζει τήν υπομονητικήν έρ 
γασίαν, τήν θαυμασιαν έπιδεζιοτήτα καί τά 
εύγενή ιδανικά τοϋ άνθρώπου, ό όποιος συνέ
λαβε καί έξετέλεσε τό έκπληκτικόν τοϋτο οικο
δόμημα . *0  Χριστόφορος Ρέν εθεσεν εις τοϋτο 
δ,τι καλλίτερον είχε- τάς πλέον μεγάλας του 
σκέψεις, τούς πλέον εύγενεΐς σκοπούς του, τάς 
καλλιτέρας του γνώσεις καί τήν ίκανοτητα του. 
'Η οικοδομή τής Μητροπόλεως τοΰ'Αγίου Παύ
λου δέν κατησχύνθη δΓ έλαττωματικών ολικών 
ή δι’ εδτελοϋς τέχνης, είς τήν άνοικοδομησιν 
της δέν έγιναν δόλια τεχνάσματα ή πονηραι 
προφάσεις, άπάται ή φαΰλοι ύπολογισμοί. Ο 
άνθρωπος πού τήν έκτισε άφιερώθη είς τό έργον

του ψυχή τε καί σώματι καί, ένφ τό σώμα του 
άναπαύεται άκόμη έντός τών τοίχων έκείνων ό 
Χριστόφορος Ρέν έξακολουθεΐ νά ζή είς τήν 
μεγάλην Μητρόπολιν τοϋ 'Αγίου Παύλου.

'Ο  Γχαΐτε είπε κάποτε, δτι δλα τά εργάτου 
άποτελοΰν μεγάλην έξομολόγησιν. Ή  έργασία 
έκάστου άνθριοπου είναι ή δημοσία του έξο,μο/.ό- 
γησις, ή άποκάλυψις τοϋ έαυτοϋ του- κάθε του 
κόπος’ ή έκφρασις καί πραγματοποίησις τοΰ 
έαυτοΰ του. 'Ο  άνθρωπος ζή μέσα εις τά έργα 
του. Αύτά δχι μόνον διατηροϋν τήν μνήμην του 
άλλά καί άποκαλύπτουν τόν χαρακτήρα του. 
'Η έκ πυρολίθου άκρα τής λόγχης, τό χαραγ- 
μένον όμοίωμα καί τά τεμάχια θραυσμένων άγ- 
γείων είς τά μουσεία, έκτιμώνται άπό τούς με
λετώντας τήν άνθρωπίνην ιστορίαν, διότι τούς 
καθιστοΰν ικανούς νά σπουδάζουν τήν ιστορίαν 
έξαφανισθεισών γενεών. Λέγεται δτι έάν κάθε 
ίχνος Ελληνικής τέχνης καί φιλολογίας έξέ- 
λειπε, διεσώζετο δέ μόνον δ Παρθένων έκ τών 
τοίχων του καί μόνον θά ήδύνατο νά άναπαρα- 
σταθή καθ' όλοκληρίαν ή ιστορία τοϋ έθνους. 
Ή  έργασία είναι έξομολόγησις άδυναμίας ώς 
καί άποκάλυψις δυνάμεως" δεικνύει τους σκο
πούς καί τάς μεθόδους τοΰ έργάτου. Είς τήν 
έργασίαν έκάστου άτόμου δύναται νά άναγνω- 
σθή ή έξωτερική έκφρασις τοϋ έσωτερικοϋ ήθους. 
'Η ' διάταξις τοΰ κόσμου είναι κατ’έξοχήν ήθική' 
άλλ’ ή διάταξις αίίτη λυπηρώς διασαλεύεται 
άπό τούς φυγοπόνους καί τούς έπιπολαίου:. 'Η 
πρόοδος τοΰ πολιτισμοΰ έπαπειλεΐται άπό άμέ- 
λειαν καί άρπακτικότητα, άμιθειαν καί άναρ- 
μοδιότητα πολλών, άν καί όμολογοΰν δτι έκτε- 
λοΰν τό ώρισμένον αύτών έργον. Κατά τήν 
σημερινήν έποχήν δ κόσμος έχει  ̂ άνάγκην 
καλλιτέρας υπηρεσίας καί καταλληλοτέρων όπη- 
ρετών. Είς τήν Εκκλησίαν καί τήν Πολιτείαν, 
τήν έργασίαν καί τήν έιιστημονικήν ζωήν, 
όπάρχει αύξουσα ζήτησις μεγαλυτέρας δράστη 
ριότητος. Μέγα μέρος τών άπωλειών και δυσ 
τυχημάτων είς τήν ζωήν δύναται άμέσως νά 
άποδοθή είς τήν άμάθειαν καί άναρμοδιότητα. 
Τά έννέα δέκατα τών σιδηροδρομικών καταστρο

φών, αΐτινες άναφέρονται είς τάς έφημερίδας 
ώς συμβάντα, δέν είναι διόλου συμβάντα, άλλά 
φυσικά έπακολουθήματα ένοχου άμαθείας ή έγ- 
κληματικής άμελείας. Τό τρομερώτερον σιδη
ροδρομικόν δυστύχημα δύναται ν’ άποδοθή είς 
τήν έπιλησμοσύνην τοΰ φύλακος τών σιδηρο
δρομικών γραμμών, τήν άμέλειαν σιδηροδρο- 
μικοΰ άγγελιαφόρου, τήν άμάθειαν άνθρώπου 
παρά τήν τράπεζαν τοΰ τηλεγράφου, ή είς 
τήν άπροσεξίαν μηχανικού ή είς τήν άνικανό- 
τητα όδηγοΰ ν’ άναγνώση όρθώς ή νά ύπα- 
κούση είς τάς διαταγάς. Πιθανώς νά δύναται 
ν’ άποδοθή άκόμη μακρύτερα είς τήν άμάθειαν 
κατασκευαστοΰ γεφύρας ή τήν άμέλειαν σιδη- 
ρουργοΰ, δστις άφησε κρίκον τινα έλλιπή είς 
άλυσσον ή άκόμη είς τήν δωροδοκίαν καί άπλη- 
στίαν σωματείου όπαλλήλων. Είς κάθε είδος 
έργασίας ύπάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι έξα- 
σκοΰν Ραδιουργίαν καί άπάτην διά προσωπικά 
κέρδη, οί όποιοι δέν άνησυχοΰν διά τήν πρόο
δόν των, άρκεΐ νά έπωφεληθοΰν έκ τής άμα
θείας καί άπλοϊκότητος τών δλιγώτερον μορ
φωμένων. Καρχαρίαι είς τό έμπόριον καί έπαγ- 
γελματικοί φακίραι παντοϋ άφθονοΰν, είς κάθε 
πόλιν καί μητρόπολιν υπάρχουν άνθρωποι τών 
όποιων τό κυριώτερον κεφάλαιον είς τό έμπό
ριον είναι ή έξ άμαθείας εύπιστία. Τοιούτου 
είδους άνθρωποι κτίζουν μνημεία τόσον διαφανή 
ώστε δυσκόλως ήμποροΰν νά κρύψουν τάς δια
θέσεις τής ψυχής των, αί όποΐαι άποκαλύπτον 
ται είς τά εργα των.

Είς κάθε έργασίαν καί έπάγγελμα άκούο- 
μεν παράπονα διότι πλεονάζει ή πανουργία καί 
λείπει ή δραστηριότης. 'Η  στέγη τής οικίας 
σας καταρρέει, ή χλωρά ξυλεία κυρτοΰται, αί 
κακώς έφηρμοσμέναι θύραι καί παράΒυρα προ- 
ξενοΰν άθυμίαν καί πάντα ταΰτα, διότι έργολά- 
βος ή ξυλουργός δέν είργάσθησαν τιμίως. Κάθε 
τεχνίτης έχει τήν εύκαιρίαν νά έκφράση τόν 
έαυτόν του διά τοΰ έργου του καί συχνά ή έρ
γασία αδτη φέρει τήν άποτύπωσιν άδεξιότητος 
ή άτιμίας. ’Άνθρωποι τής έργασίας παραπο- 
νοϋνται δι’ ύπαλλήλους, οί όποιοι είναι φυγό
πονοι καί άνάξιοι έμπιστοσύνης, δι’ έργάτας οί 
όποιοι άρπάζουν τά ξένα, παραμελοϋν καί τά κα
θήκοντα των κατά τήν άπουσίαν τών προϊστα
μένων των, διά στενογράφους, οί όποιοι δέν 
είμποροΰν νά άναγνώσουν τάς ίδικάς των ση
μειώσεις καί είναι άνίκανοι νά γράψουν καί νά 
συλλαβίσουν σωστά. Πλήθος νέων καί νεανίδων 
κατά τήν σημερινήν έποχήν λαμβάνουν θέσεις 
διά τάς όποιας είναι άκατάλληλοι καί είναι 
πρόθυμοι νά άναλχβουν καθήκοντα διά τά όποια

παρημέλησαν νά προετοιμασθοΰν. 'Η  άδυναμία 
τοΰ χαρακτήρος των άντανακλάται καθαρά είς 
τήν έργασίαν τ«ν.

Ά λ λ ά  τά λάθη άμελείας καί φυγοπονίας 
δέν περιορίζονται μόνον είς όπαλλήλους καί μι
σθωτούς. 'Ο  δικηγόρος ένεκα Ραθυμίας καί ήλι- 
θιότητος καταχράται τά συμφέροντα τοΰ πελά
του του ό όποιος έχει έμπιστοσύνην είς αύτόν- 
οί έπιτηρηταί καί διευθυνταί μεγάλης έπιχει- 
ρήσεως, έξ άδιαφορίας είς λεπτομερείας, είμπο
ροΰν νά προξενήσουν άδικίαν καί ζημίαν είς 
τήν έργασίαν καί νά συνεπιφέρουν τήν πτώ- 
χευσιν. Ό  κύριος είναι πολλάκις όπεύθυνος διά 
τάς άποτυχίας καί έλλείψεις τών έργατών καί 
ό άπλοΰς υπηρέτης οικίας άπεικονίζει τήν φυ
γοπονίαν τής οίκοδεσποίνης.

Ι,οία ή αιτία δλων αύτών τών ποικίλων πε
ριπτώσεων ; Χωρίς άμφιβολίαν είς πολλάς περι
πτώσεις αίτια ε!ναι ή πτωχεία καίήάναγκαστική 
άμλθεια. Ά λ λ ’ ή ραθυτέρα, ή παγκόσμιος αιτία 
είναι ή ήθική άδυναμία. ’ Εκείνος ό όποιος κά- 
μνει τούς άλλους νά νομίσουν ώς πολύτιμα άν- 
τικείμενα πράγματα εύτελή, ή έκεΐνος ό όποιος 
πωλεΐ με έλλιπή βάρη καί μέτρα ή δέν παρέ
χει είς τό έμπόριον άντικείμενον ίσοδυναμοΰν 
πρός τήν πραγματικήν του άξίαν, ε!ναι ένοχος 
άνηθικότητος. Τά έμπόριον, κατά τήν σημερι
νήν έποχήν, έχει σκοπόν άπολύτω; ήθικόν. 
Διωργανωμένη έργασία βασίζεται έπί ήθικών 
βάσεων καί προϋποθέτει ήθικάς άρχάς. Τόέμπό 
ριον είναι μέγα σχολεϊον ήθικής, ή δέ έργασία 
καθ’ δλας χύτης  τάς κατευθύνσεις άπαιτείστοι
χειώδη ήθικήν καί τείνει ν’ άναπτύξ·η τάς πλέον 
όψηλάς καί εύγενεΐς ήθικάς ιδιότητας τής ζωής. 
Ή  έργασία άπαιτεί άνθρώπους σώφρονας, έν
τιμους καί δραστήριους’ άπαιτεί έτοιμότητα, 
υπομονήν, άκρίβειαν καί εύγένειαν- ζητεί έντι- 
μότητα, ειλικρίνειαν καί πεποίθησιν. Μεγάλα 
έμπορικά συμφέροντα έξαρτώνται άπό τήν άφο- 
σίωσιν άφανοΰς ύπηρέτου, ό όποιος κινεί τήν 
πολυσύνθετον μηχανήν πολλάκις μέ Ιν άπλοΰν 
σημεΐον ή σύνθημα. Ό  άνθρωπος ό όποιος τα
ξιδεύει μέ τόν σιδηρόδρομον, έχει τυφλήν έμπι 
στοσύνην είς τήν έντιμότητα τοΰ φύλακος τών 
σιδηροδρομικών γραμμών ή είς τήν έπιδεξιότητα 
τοΰ μηχανοδηγοΰ. Κάθε έργαιία είναι ούσια- 
στικώς ήθική, τό δέ άντίθετον άποτελεΐ έξαί- 
οεσιν. Ζώμεν καθημερινώς πλήρεις πεποιθήσεων 
διά τήν άγαθότητα άνθρώπων. τούς όποιους 
πολλάκις δέν εϊδαμέν ποτε, καμμία δέ έξαιρε- 
τική προδοσία ή χαμέρπεια δέν πρέπει νά κλο- 
νίσιο τήν πίστιν μας είς τήν ήθικήν διάταξιν 
τοϋ κόσμου ή είς τήν άγαθότητα τών άνθρώπων.
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Ή  άνθρωπότης, ή οποία εως τώρα έπερί- 
μενεν δτι σιγά σιγά θά έξαλειφθοΰν τά ίχνη 
τά όποια άφησεν είς τήν κοινωνίαν καί την 
πολιτικήν ζωήν ό παγκόσμιος πόλεμος, αρχί
ζει νά εννοή ότι αυτό είναι αδύνατον. Ό  πό
λεμος αυτός δέν ήτο εν άπλοϋν, έστω και με
γίστης σημασίας έπεισόδιον, τό όποιον θά 
έφερε μίαν πρόσχαιρον διατάραξή' είς τόν πο
λιτικόν και κοινωνικόν ρυθμόν τής ζωής, κα,ι 
κατόπιν θά άφινε νά επανέλθϊ) ή μέχρι τοΰδε 
επικρατούσα ηρεμία, άλλ’ άπετέλεσε τήν απαρ
χήν μιας εντελώς νέας εποχής, έκρήμνισε θ ρό
νους καί εστησεν άλλους, κατήργησε παλαιάς 
προλήψεις καί εδημιοΰργησε νέας, άφήρεσε τόν 
λόγον άπό κήρυκας οϊ όποιοι άλλοτε εΐχον απο
κλειστικόν δικαίωμα νά όμιλοΰν, και έδωσεν 
ευκαιρίαν είς νέους παράγοντας νά έκτελέσουν 
νέους πειραματισμούς

Ή  νεολαία είναι είς εκ τών παραγόντων 
εκείνων, οί όποιοι εμφανίζονται πανίσχυροι 
ρυθμισιαι τής κοινωνίας καί τοϋ Κράτους. Το
νισμός ΰμνων είς τήν νεότητα, εργον αποκλει
στικόν άλλοτε τών ποιητών, αποτελεί εύχάρι- 
στον ένασχόλησιν κοινωνικών ηγετών καί πο
λιτικών αρχηγών, και καθημερινώς βλέπει τις 
περιφήμους πρωθυπουργούς καί παντοδυνάμους 
δικτάτορας νά κάμνουν στατιστικήν τής ηλι
κίας τών συνεργατών των, καί νά καυχώνται 
διά τό δτι εκείνοι είς τούς οποίους ενεπιστεύ- 
θησαν τήν διακυβέρνησιν τών κρατών των, 
δΰνανται άκόμη νά φέρουν τόν τίτλον τοΰ 
«νέου». ’ Εξ άλλου τά πολιτικά κόμματα καίαί 
κοινωνικά! κινήσεις, φροντίζουν νά έχουν τήν 
νεότητα μέ τό μέρος των, καί αί διάφοροι «νεο- 
λαΐαι» αποτελούν εν έκ τών κυρίων μαχητικών 
των συστημάτων. 'Η  δράσις τών κομμάτων 
βασίζεται κυρίως επί τών «νεολαιών» αύτών, 
καί ό τρόπος καθ’ όν π. χ. είς τό Παρίσι, ή 
«βασιλική νεολαία» άγωνίζεται εναντίον τής 
«κομμουνιστικής νεολαίας» δύναται νά χρησι- 
μεύση ώς τό καλύτερον παράδειγμα περί τοΰ 
πώς ή άκρα δεξιά καί ή άκρα αριστερά προσ
παθούν νά κατακτήσουν έδαφος είς τήν Γαλ
λίαν. Τό γεγονός αυτό, έδωσε φυσικά αφορμήν 
καί είς ΰπερβολάς, είς ενθουσιασμούς καί εις 
φωνασκίας, τό «τόπο στους νέους» δίνει 
καί παίρνει, καί νομίζει κανείς δτι, μέ τόν δρό
μον πούέπήραμεν, θά μεταρρυθμισθή ή κειμένη 
νομοθεσία καί τοΰ λοιποϋ θά απαιτείται προσ

αγωγή πιστοποιητικού άνηλικιότητος,διά νάγίνη 
διορισμός είς μίαν οπωσδήποτε σημαντικήν δη
μοσίαν θέσιν.

Βεβαίως καί ή νέα, ή μεταπολεμική εποχή, 
θά δείξη είς τό σημεϊον αυτό τήν εξέλιξίν της. 
Ή  δύναμις τών πραγμάτων Θά μετριάση τόν 
ζήλον, θά έπαναφέρτ) άπό τά σύννεφα είς τήν 
γήν τούς υπερβολικά ενθουσιώδεις, καί θά 
δείξχ) δτι, τέλος πάντων, ό αγών τής ζωής δέν 
είναι άπλοϋν μάτς Βώλλεύ - μπώλλ. Θά παρα- 
μείνη δμως, ώς αληθινόν χαρακτηριστικόν πραγ
ματικής προόδου, ή επίγνωσις τής μεγάλης 
σημασίας, και τής άμφισβητήτου δυνάμεως τής 
νεότητος, καί θά κατανοηθή ή άλήθεια δτι, 
«δποιος εχει τήν νεολαίαν μαζύ του, έχει τό 
μέλλον».

Εΐναι λοιπόν εν πάση περιπτώσει γεγονός δτι 
ή νεολαία σήμερον έχει μίαν θέσιν είς τήν κοινω
νικήν καί πολιτικήν ζωήν, τήν οποίαν δέν ήδύ- 
νατο νά έχη προ τοΰ πολέμου. "Εχει δύναμιν 
πάντως σοβαρώς ύπολογίσιμον, έχει μεγάλα δι
καιώματα. ’Αλλά— εδώ εΐναι τό άντίρροπον— 
τίθεται ένωρίτερον άπό άλλοτε αντιμέτωπος 
πρόςτήν πραγματικήν, τήν δύσκολον, τήν απαι
τητικήν ζωήν. Αύτό οδηγεί είς τό συμπέρασμα, 
δτι σήμερον ό νέος πρέπει νά εχτ) αξιώσεις, 
άπό τόν εαυτόν του, πού δέν τάς εΐχ«ν άλλοτε. 
Πολλά πράγματα, πολλαί επιπολαιότητες πού 
άλλοτε συνεχωροΰντο είς τήν νεότητα, τώρα, 
μετά τόν πόλεμον δέν τής συγχωροΰνται. Ή  
μεταπολεμική ζωή έδωσε σοβαράν θέσιν είς τόν 
νέον. Δι’ αύτό τοϋ ζητεί καί ;,ολλά πράγματα, 
και είναι αύστηροτέρα απέναντι του. Καί άλ- 
λοίμονον είς εκείνον τόν όποιον ή ζωή θά κα- 
ταδικάστ)!

Ό  νέος τής σήμερον είναι περισσότερον άπό 
άλλοτε υποχρεωμένος νά φροντίζη νά άκούη τήν 
άλήθειαν. Ά λλοτε, ήτο όλιγώτερον επικίνδυ
νον, νά αφίση δ άνθρωπος, είς τά νεανικά του 
χρόνια, νά παρασυρθή άπό διαφόρους θεωρίας 
μέ ελκυστικά ονόματα, καί παχυλάς υποσχέσεις. 
Τώρα, δταν ό νέος άφίστ) νά χάση είς τοιοΰτου 
είδους ακροβασίας, δυνάμεις καί χρόνον, βλέ
πει νά τοΰ φεύγη διά παντός ίσως, έ'δαφος πο
λύτιμον είς τόν άγω να τής ζωής.

Ό  νέος τής σημερινής εποχής, πρέπει νά 
εΐναι προσεκτικώτερος άπό άλλοτε. Είς τήν πε- 
ρασμένην εποχήν, θά ήδύνατο νά σχεφθή οτι, 
άλλοι θά τόν ΙβοήΘουν, ώστε ένα του τυχόν

παραστράτημα νά μή έχη κακάς συνεπείας. 
Σήμερον, αρκεί μία μικρά απροσεξία διά νά 
τοΰ αποκλείση εντελώς τήν επιτυχίαν είς τήν 
ζωήν.

Ο νέος τής σήμερον πρέπει νά απόκτηση, 
καί τό ταχύτερον μάλιστα, προσόντα, διανοη
τικά καί ψυχικά, τά όποια άλλοτε ίσως νά ήσαν 
απαραίτητα μόνον δ ι ’ εκείνους πού εΐχαν με
γάλα ό'νειρα. "Ο,τι άλλοτε άπητεΐτο διά νά γίνη 
κανείς εξοχότης, είναι σήμερον απολύτως άναγ- 
καϊον διά νά δυνηθή νά κρατηθή είς τήν επι
φάνειαν. Δυνατός χαρακτήρ, μόρφωσις επιμε
λημένη, ψυχικά προσόντα εμπνέοντα σεβασμόν 
καί συμπαθείας, αυτοκυριαρχία ή οποία νά 
όδηγή είς νίκην εναντίον τών διαφόρων πει
ρασμών, χρειάζονται είς τήν σημερινήν εποχήν, 
διά κάθε ένα, ό όποιος δέν θέλει νά προστεθή 
τό δνομά του εις τόν θλιβερόν κατάλογον τών 
αποτυχημένων τής ζωής.

Ό  πόλεμος ό παγκόσμιος Ιτελείωσε προ

M IX . Η Λ ΙΟ Υ  Ίατροΰ
ΚαΦηγητοΰ -υγιεινής είς τό Κολλέγιον Ψυχικοΰ

ΤΙ ΞΕΡΟΥΜ Ε Δ

’ Εσκεφθήκατε καμμιά φορά τί διαφέρει τό 
σώμά σας άπό τά έξω άπό σάς σώματα, άπό τό 
εξωτερικόν περιβάλλον σας ;

Όλος ό Κόσμος ε!νε φτιαγμένος άπό τήν 
"Υλην  καί δλα τά σώματα όμοιάζουν τό ενα 
μέ τ ’ άλλο ώς πρός αύτό. Ξεχωρίζουν δμως τά 
φυτά καί τά ζώα (τά ζωντανά) άπό δλα τάλλα, 
διότι αύτά έχουν ζωήν, Ινώ τά όπόλοιπα δεν 
έχουν ζωήν.

ΙΙάρτε ενα κομμάτι μάρμαρο, ένα κομμάτι 
αλάτι, ενα ποτήρι νερό, θά δήτε δτι αύτά είνε 
τά ίδια καί άπαράλλακτα άπό δλες τή : μεριές 
των καί άν τά διαιρέσωμεν είς πολλά μέρη καί 
αν κάμωμε σκόνη τό μάρμαρο καί τό άλάτι καί 
τό νερό τό κάμωμε στάλες βροχής, θά δοϋμε, 
δτι κάθε σταλαματιά τοΟ νεροΟ, κάθε κομμά 
τάκι τοϋ μαρμαρου, κάθε κουκί τοΟ άλατιοΰ 
είνε δμοιο μέ τό πολύ νερό καί μέ τά μεγάλα 
κομμάτια τοϋ μαρμάρου καί τοϋ άλατιοΟ, καί 
δέν,άλλαξεν ουτε ή κατάστασίς των, ούτε ή 
μορφή των. Καί τά έλάχιστα μέρη των διατη- 
ροϋν τά χαρακτηριστικά τών μεγάλων δγκων 
τοΟ αύτοϋ σώματος νεροΟ, μαρμάρου καί άλα- 
τιοΟ.

πολλοϋ. Ά λλα είς τήν θέσιν του ήλθεν αγών 
ιδεών, κοινωνικών ρευμάτων, ψυχικών κατευ
θύνσεων. Πριν προφθάση ή ψυχή τοϋ νέου ν’ 
αντικρυση την εύμορφιάν τής ζωής, διά τήν 
οποίαν τόσα εχει ακούσει, έρχεται απότομον, 
αυστηρόν καί άδιάκριτον τό σάλπισμα τοϋ 
άγώνος τής συγχρόνου ζωής, νά τοΰ ύπενθυ- 
μίση δτι πρέπει νά ετοιμάζεται— καί γλήγορα 
μάλιστα— διά τήν αποφασιστικήν μάχην. Χαρά 
εις τόν νέον, ό όποιος Θά έχη τήν Θέλησιν καί 
τήν σοβαρότητα νά όπλισθή, μέ τά πραγματικά 
καί αποδεδειγμένης ώφελιμότητος προσόντα. 
Καί άλλοίμονον είς εκείνον, ό όποιος Θά άφίση 
τον εαυτόν του να χάνη τόν καιρόν του είς επι
πολαιότητας καί φαντασιοπληξίας. 'Η  ζωή θά 
τον ανακήρυξή ήττημένον χωρίς οίκτον. Καί 
τό «ούαί τοίς ήττημένοις» εΐναι δυστυχώς μία 
αλήθεια δ ι ’ δλας τάς έποχάς.

Τ.

ΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ

Έ νφ τών φυτών καί τών ζώων τό σώμα ά- 
ποτελεΐται άπό μέρη άνόμοια ώς φύλλα, κορ
μόν, ρίζες, άνθη, καρπούς καί σπόρους είς τά 
φυτά, τρίχες, δέρμα, κρέατα, λίπος, κόκκαλα, 
σάλιο, αίμα, μάτια καί λοιπά εις τά ζώα καί 
τόν άνθρωπον.

Καί άν άκόμα χαλάσουμε τό μεγαλοπρεπές 
καί θαυμάσιον οικοδόμημα ενός φυτοϋ ή ζώου 
καί ξεχωρίσωμεν τά στοιχεία, άπό τά όποια 
έκτίσ^η, θά δοϋμε δτι τά μικροσκοπικά ύλικά 
τής οικοδομής, τά κύτταρα τών διαφόρων με
λών του (όστεϊνα. μυϊκά, νευρικά κύτταρα, αι
μοσφαίρια. κύτταρα τών φύλλων καί κύτταρα 
τοΰ φλοιοΰ καί τών ριζών καί τοϋ κορμοΰ) δλα 
τά ζωϊκά καί φυτικά κύτταρα Ιχουν γίνει άπό 
μέρη άνόμοια, τόν πυρήνα ,  τό περί αύτόν 
πρωτόπλασμα  καί τήν περιφερικήν στιβάδα 
αύτοΰ τό υμέναιον.  Καί σχηματίζονται μεν 
καί τά τρία αύτά μέρη τοϋ κυττάρου άπό τό 
πρωτόπλασμα, τό όποιον είνε τό ζωντανόν λεύ- 
ν.ωμα, άλλά άλλην πυκνότητά καί όφήν έχει 
τό πρωτόπλασμα είς τόν πυρήνα, άλλην εις τό 
πρωτόπλασμα καί άλλην είς τό περίβλημα τοϋ 
κυττάρου.



'Η άνομοιομέρεια αύτή της ζώ σης μονάδος, 
τοΟ μονοκυττάρου (τοΰ ότεοίου πολλά εΐνε τά 
είδη καί τό πλήθος των εΐνε άπειρον , τό σχή 
μα. ή μορφή του, καί ήσύνθεσίς της δλα σκο
πόν έχουν νά εύνοήσουν τήν θρέψιν του, τήν 
διατήρησιν τοΰ άτόμου της είς τήν ζωήν και 
τήν διαιώνισιν τοϋ είδους της.

Λιότι καί ή γέννηση καί Αναπαραγωγή δλων 
τών ζωντανών όργανισμών . εΐνε ζήτημα θρέ- 
ψεως, καί τό πρώτον είδος γεννήσεως εΐνε τό 
διά διαιρέσεως καί χωρισμοΰ τοΰ μητρικοΟ 
κυττάρου είς τά νεογνά κύτταρα. Εύθύς ώς 
φθάση τό φυσικόν δριον τής αύξήσεώς της ή 
ζώ σα  μονάς, τό έπί πλέον τής τροφής τήν ό 
ποιαν έλάμβανεν διά νά αύξηθή τό σώμά της 
δύσκολα κυκλοφορεί μέσα της, διαταράσσει 
τήν θρέψιν της καί διά νά μή άποθάνβ ή ιδία 
άπό απληστίαν  άναγκάζεται νά μοιράση τήν 
ούσίαν καί τό είναι της μέ νά τέκνα τη : καί 
άμέσως άρχίζει είς τόν πυρήνα μία κίνησις 
πρός διαίρεσιν καί γ^ωρισμόν τοΟ μητρικοΟ 
κυττάρου είς δύο ή καί περισσότερα νεογνά κύτ
ταρα.

Ά ν  ή ζώ σ α  μονάς πού παρήγαγε τά νεογνά 
άνήκει είς μονοκυττάρους όργανισμούς. τά νεο
γνά της άποκρύνονται το έν άπό το άλλο καί 
ζοΰν άνεξάρτητα, ζωήν μοναχικήν. Ά ν  δμως ή 
γεννήσασα μονάς άνήκει είς πολυκυττάρους 
οργανισμούς τά Ιγγονά της ζοΟν τό ενα πλη 
σίον τοϋ άλλου, είς κοινωνίαν κυττάρων, καί 
τά διαρκώς άναγεννώμενα μέρη τοΟ σώματός 
της έπιπροστίθενται τά έν είς το άλλο, έργά- 
ζονται δλα μαζή διά τήν θ ρ έψ ιν  τοΟ δλου δρ 
γανισμοϋ, άλλά καί διά τήν ιδιαιτέραν του έ 
καστον χωριστά . άλληλοϋπηρετοΟνται, άλλά 
καί έξαρτώνται το Ιν άπό τό άλλο καί πειθαρ
χεί το κατώτερον είς τό μεγαλειτέρας σημα
σίας διά τήν ζωήν κύτταρον.

"Οσον δέ περισσότερον πολυσύνθετον καί 
πολυπλοκώτερον είναι τά ζωντανόν πλάσμα τό
σον καί ή θρέψις του καί γενικώς ή ζωή του 
άπαιτεί τήν συνεργασίαν, περισσοτέρων Οργά
νων καί όργανικών συστημάτων καί δσιρ περισ
σότερα είναι αύτά, τόσον πλέον μεγάλη είναι 
καί ή έξάρτησις ένός δργάνου άπό τό άλλο. 
"Οταν δέ Ινα δργανον δέν έκτελεί καλώς τήν 
δουλειά, πού ώρίσθη είς αύτό ή είναι οκνηρόν 
ή  άπεργήση τελείως, έλαττώνεται μέν κατ’ άρ- 
χάς τά μερίδιον τροφής του πού τοΟ δίδει τά 
αίμα, άργότερον δέ άτροφεί τελείως καί έξα- 
φανίζεται ώς περιττόν, διά νά άληθεύση καί 
έδώ ή ρήτρα *δ μή έργαζόμενος μηδέ έσθιέτω:>!

‘ Η κίνησις είναι ζωή, άλλά καί ή ζωή άπαι

τεί κίνησιν, έργασίαν καί κόπον διά νά διαιη- 
ρηθή. Δύο ειδών ρεύματα, τά ρεϋμα τής δλης 
(τών τροφών) καί τά ρεΟμα τής ένεργείας (τής 
δυνάμεως πρός έργασίαν) διατρέχει πρός τήν 
ιδίαν πάντοτε ώρισμένην διεύθυνσιν τό ζωντα
νόν πλάσμα. Τάς μεταβολάς τής ένεργείας συ
νοδεύουν μέσα του αί μεταβολαί τής ούσίας. 
Τά δύο ρεύματα πότε ένώνονται καί πότε ά- 
ποχωρίζονται. 'Η ένωσις αύτών γίνεται είς τήν 
άρχήν ένός κύκλου, τό τέλος τοΟ όποίου είναι 
τό σημείον τοϋ χωρισμοϋ αύτών 'Ο  κύκλος 
αύτός είναι ή Απλοποιημένη είκών τής έξελί 
ξεως τής ζωής, είναι τά ιχνογράφημα τής πρώ
της δργανώσεως, εΐνε ό μονοκύτταρος δργανι- 
σμός.

Εφόσον δμως περιπλέκεται ό όργανισμός 
καί γίνεται τελειότερος βλέπομεν νά σχηματί- 
ζωνται νέοι κύκλοι οί όποιοι προστίθενται ό 
ένας πζνω στόν άλλον, χιάζονται ό ένας μέ τόν 
άλλον καί δίδουν είς τόν δργανισμόν νέαν ά
ξίαν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έγεννήθησ<·ν είς τό 
σώμα τών ζώων καί τοϋ άνθρώπου οί μϋς καί 
τά νεΰρα. δργανα τά όποια δέν δπηρετοϋν τήν 
λειτουργίαν τής θρέψεως, άλλά άλλου είδους 
άνάγκας τής ζωής τάς λειτουργίας σχέσεως, 
τήν κίνησιν καί τήν αίσθησιν. Τοιούτου είδους 
δργανα δέν άνεκαλύφθησαν μέχρι τοϋδε είς τά 
φυτά, διότι αύτά δέν μετακινοϋνται άπό τήν 
θέσιν των, άλ λ ’ εΐνε βαθειά ριζωμένα ατά μέ
ρος πού έφύτρωσαν, δέν αισθάνονται καί τά 
σώμα των άποτελείται άπό δργανα μόνον τής 
θρέψεως καί άναπαραγωγής (άνθη καί καρπούς), 
διά τοϋτο δέ καί είς τά ζώα τά δργανα διακρί- 
νονται είς δργανα τής φυτικής ζωής, πεπακά, 
άναπνευστικά αίμα καρδία καί αίματοφόρα 
άγγεία, άδένας. γεννητικά δργανα άφοδευτικά 
κ.λ.π. καί είς δργανα τής θεληματικής μας 
ζωής, τών ραβδωτών μυών, τών νεύρων καί τοΰ 
έγκεφάλου.

Αί λειτουργίαι τής θρέψεως γίνονται αύτο- 
μάτως καί ή θέλησίς μας δέν άναμιγνύεται είς 
αύτάς. Πόσον δέ σοφά έργάζεται ή Φύσις διά 
νά δώση τά τρόφιμα καί τά εύκολύνη τήν σύν 
θεσιν καί άποσύνθεσιν αύτών δέν είναι δυνατόν 
νά έκφρασθή.

’Άλλοτε θά έκθέσωμεν πώς δσα εΐπομεν με- 
ταφέρονται είς τήν κοινωνικήν ζωήν τών άν 
θρώπων. ,

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Ο Ν

Ζο)ή είναι νά μή ζή  κανείς μόνον διά  τόν εαυ
τόν του. ΣΩ ΚΡΑΤΗΣ

ΤΟ Δ ΙΗ Γ Η Μ Α  Μ Α Σ
ALPHONSE DAUDKT

Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡ ΣΕΓΚΕΝ
Χ αρισμένο  στόν ανεψιό του , ποιητή στό  Π αρίσι!

Πάντα ό ίδιος θάσαι, καϋμένε μου Αιμίλιε ! 
Σοϋ προσφέρουν μιά θέσι χρονογράφου σέ μιά 
καλή έφημερίδα κΓ έχεις τήν άναίδεια νά άρ- 
νηθής ; Δέν κυττάζεις, καυμένο παιδί, τά τρύ
πια σου παπούτσια, τά βαθουλωμένα σου μά
γουλα ; Ε κεί σ ’ έχει καταντήσει ή μανία για 
τούς ωραίους στίχους. Δέν ντρέπεσαι, στό 
κάτω-κάτω; Γίνε λοιπόν χρονογράφος, άνόητε. 
θά  πέρνης τόν μισθό σου σέ κολλαριστά χαρ
τονομίσματα, θά τρώς στό Ά κροπόλ, καί θά 
βάζης στις πρεμιέρες κΓ άπό μιά καινούργια 
γραβάτα.

"Ωστε λοιπόν δέν θέλεις; Επιμένεις, καθώς 
λες, νά μείνης έλεύθερος ώς τά τέλος ; Έ , 
καλά λοιπόν, άκουσε τήν ίστορία τής κατσί
κας τοϋ κύρ Σεγκέν, γιά νά δής τί κερδίζει
κανείς θέλοντας νά ζή χωρίς κανένα χαλινό. 

*
* *Ό  κύρ-Σεγκέν δέν είχε ποτέ τύχη μέ τΙς 

κατσίκες του. Τίς έχανε δλες με τόν ίδιο τρόπο. 
Μίαν «ώραίαν πρωίαν» έκοβαν τό σκοινί τους, 
τραβοϋσαν γιά τό βουνό, κΓ έκεί τίς έτρωγε ό 
λύκος. Μήτε τά χάδια τοϋ κυρίου των, μήτε ό 
φόβος τοϋ λύκου τίς συγκρατοϋσε. Ήτανε φαί
νεται άνεξαρτήτου χαρακχήρος, καί ήθελαν μέ 
κάθε θυσία τάν έλεύθερο άέρα.

— Τελείωσε! οί κατσίκες πλήττουν στό σπίτι 
μου,—έλεγε μέ καϋμά ό κύρ Σεγκέν.

Παρ’ δλα αδτά δέν άπελπίστηκε : Ά φ οϋ  έ
χασε έξη κατσίκες στή σειρά, άγόρασε μιά 
έβδομη. Μόνο πού φρόντισε νάναι μικρή, γιά 
νά συνηθίση νά μένη μαζί του. Τί δμορφη 
πούταν, Αιμίλιε, ή κατσικοϋλα, μέ τά γλυκά 
της μάτια, τό γενάκι της, τά λεία της κέρατα! 
ΚΓέπειτα τόσο ήσυχη, άφινε νά τήν άρμέγουν 
χωρίς νά κλωτσά, χωρίς ν’ άναπ^δογυρίζη τά 
γάλα. Τήν έδεσε στό καλλίτερο μέρος τοϋ λει- 
βαδιοϋ του κ’ έπήγαινε ταχτικά νά βλέπη μήν 
τής λείπη τίποτε. Έ  κατσικοϋλα έβοσκε εύτυ- 
χισμένη κΓ ό κύρ-Σεγκέν χοροπηδούσε άπ’ τή 
χαρά του κΓ έλεγε.

— Έ πί τέλους, νά μιά πού δέν θά πλήξη έδώ 
κάτω.

Γελάστηκε δμως ό κύρ-Σεγκέν, γιατί ή κα
τσίκα του έπληξε.

*
* *

Μιά μέρα κυττάζοντας κατά τά βουνό είπε 
μέσα της ή κατσίκα :

— Τί ώραία πού θά περνά κανείς έκεί-πάνω! 
Τί εύχαρίστησις νά κυλιέσαι στό χορτάρι χ ω 
ρίς νάχης αύτό τό καταραμένο σκοινί πού σοϋ 
κόβει τό λαιμό ! Μόνο οί γάιδαροι καί τά βώ- 
δια μποροϋν νά βόσκουν έδώ κάτω. Οί κατσί
κες θέλουν έλεύθερο άέρα. ’Απ’ τή στιγμή έ- 
κείνη τό χόρτο τοϋ λειβαδιού τής φάνηκε άνού 
σιο. Έ πληττε διαρκώς, τό γάλα της στείρεψε. 
Αδυνάτισε, σούφερνε λύπη νά τήν βλέπης νά 
τραβά διαρκώς τό σκοινί της γυρισμένη πρός 
τά βουνά καί νά βγάζη ένα βέλασμα τόσο πα
ραπονιάρικο : Μ έ!... Μιά μέρα, τήν ώρα πού 
τήν άρμεγε ό κύρ Σεγκέν γυρίζει καί τοϋ λέει:

— Ά κοϋστε με, κύρ Σεγκέν, μαραζώνω έδώ 
κάτω σέ σάς, άφίστε με νά πάω στό βουνό.

— Ά ! ,  Θεέ μου! ΚΓαύτή τά ίδιο, φώναξε ό 
κύρ-Σεγκέν, άφίνωντας νά πέση ή γαβάθα μέ 
τό γάλα, άπ’ τή σαστισμάρα του.

— "Ωστε λοιπόν Λευκή θέλεις νά μ ’ άφίσης ;
ΚΓ ή Λευκή τοϋ άπάντησε:
— Μάλιστα κύρ-Σεγκέν.
— Μήπως σοϋ λείπει τό χορτάρι ;
— Α!, δχι, κύρ-Σεγκέν.
— Μήπως είσαι σφικτά δεμένη καί θέλεις νά 

σοϋ άφίσω περισσότερο σκοινί ;
— Δέν άξίζει τόν κόπο.
— Μά λοιπόν τί σού λείπη ; τί γυρεύεις ;
— θέλω νά πάω στό βουνό, κύρ Σεγκέν.
—  Μά δέν ξέρεις, δυστυχισμένη, δτι είναι ό 

λύκος στό βουνό ; Τί θά κάμης δταν θάρθη ;
— θά  τόν κτυπήσω μέ τά κέρατα μου κύρ- 

Σεγκέν.
— 'Ο λύκος φοβήθηκε, βλέπεις, τά κέρατά 

του ! Μοϋχει φάει νατσίκες πολύ πιό δυνατές



άπό σένα. Α κόυσες γιά τήν Κανέλλα, πούταν 
έδώ πέρσι ; Ήταν μιά πελώρια κατσίκα, κακιά 
καί δυνατή σάν τράγος. Έπάλαιψε μέ τό λύκο 
δλη νύκτα... έπειτα, τό πρωί, δ λύκος τήν I 
φαγε;

— Ώ ! τήν καϋμένη τήν Κανέλλα ! Δέν εχει 
νά κάνη. Ά φ ίστε  με, κύρ-Σεγκέν, νά πάω στό 
βουνό. .

— Θεέ καί Κ ύριε! Μά τί παθαίνουν λοιπόν 
οί κατσίκες μου ! Ά κόμη μία πού θά μοΟ τήν 
φάη δ λύκος. Ά ,  μά δχι, θά σε σώσω, άκόμα 
κι αν δέν θέλεις. Καί γιά καλό καί γιά κακό 
θά σέ κλείσω άπό τώρα μέσ’ τό σταϋλο.

ΚΓ έτσι ό κυρ Σεγκέν τήν Ικλεισε σ ’ ενα 
σκοτεινό σταϋλο κα'ι διπλομαντάλωσε τήν 
πόρτα. Δυστυχώς δμως ξεχασε άνοικτό τό πα
ράθυρο, κι’ ετσι, μόλις γύρισε τή ράχη του, ή 
μικρή τό έσκασε.

Γελάς I, Αιμίλιε ; Νά ίδοΰμε άν θά γελάς σέ 
λιγάκι.

"Αμα ή Λευκή έφτασε στό βουνό, έκαμε με
γάλη έντύπωση. Ιίοτέ άλλοτε τά δέντρα καί 
τά λουλούδια δεν είδαν τόσο όμορφο ζώο. Οί 
καστανιές έσκυβαν τΙς κορφές τους γιά νά τή 
θαυμάσουν άπό πιό κοντά "Ολο τό βουνό γιώρ- 
ταζε.

Φαντάζεσαι βέβαια, Αιμίλιε, πόσο ή κατσι- 
κοΟλα ήταν εύχαριστημένη. Ούτε σκοινί πιά, 
ούτε παλοϋκι. Κι’ ενα γρασίδι, άγαπητέ μου! 
ώς τά κέρατα ψηλό !

Μισομεθυσμένη ή Λευκή, πηδοϋσε, κυλιόταν 
έχόρευε, κι’ έπειτα χόπ ! στυλωνόταν στά πό
δια της καί δρόμο γιά καμμιά κορφή ή γιά 
καμμιά ρεματιά. Μιά φορά κυττάζοντας κάτω 
πρός τήν πεδιάδα ξεχώρισε τό σπίτι τοϋ κύρ- 
Σεγκέν μέ τό λειβάδι τριγύρω

— 11 όσο μικρό είναι! είπε, πώς μπόρεσα νά 
βαστάξω έκεϊ μέσα ; !

Τέλος πέρασε ή πρώτη ήμερα θαυμάσια.
*

* *
Ξαφνικά δρόσισε ό καιρός δ ούρανός κοκκί- 

νησε, έρχόταν ή νύχτα. Τόσο γρήγορα ; είπε 
ή μικρή Λευκή ξαφνιασμένη. Στόν κάμπο τά 
χωράφια σκεπάστηκαν άπ’ τήν δμίχλη. Α 
κούσε τά κουδουνίσματα ένός κοπαδιοϋ πού 
γύριζε, Μιά κουκουβάγια τήν άγγιξε στό π έ
ταγμά της. Ρίγησε κι’ έπειτα ένα ούρλιασμα:

—  05  ! ού
θυμήθηκε τό λύκο. Τήν ϊδια στιγμή άκουσε 

καί ενα κουδούνισμα στόν κάμπο. Ή ταν δ κύρ- 
Σεγκέν πού τήν έφώναζε.

— Ού ! ού, έκανε δ λύκ'^ς.

’Έ λα ! έλα, φώναζε τό κουδούνι.
Τής ήρθε ή δρεξι νά ξαναγυρίση. Ά λ λ ά  

φέρνοντας στό μυαλό της τό σκοινί, τό παλοϋκι, 
τόν φράκτη, σκεφτηκε δτι καλλίτερα άξιζε νά 
μείνη.

Τό κουδοΰνι δέν κτυποϋσε πιά. Άκούγοντας 
σπάσιμο κλαδιών ή κατσίκα γύρισε κΓ είδε 
δυό μάτια στό σκοτάδι νά γυαλίζουν...

*
* *

Πελώριος, καθισμένος στά πισινά του πόδια 
δ λύκος κύτταζε τήν Λευκή. Ή ξερε δτι δέν 
θά τοϋ έφευγε καί γ ι ’ αύτό δε* βιαζόταν.

— *0 ! ώ !  ή κατσικοΰλα τοϋ Κύρ-Σεγκέν, 
είπε γλύφοντας τά χείλια μέ τή γλώσσα του.

Κατάλαβε ή Λευκή πώς ήταν χαμένη, θυμή
θηκε τήν Κανέλλα. πού πάλαιψε δλη τή νύχτα, 
καί σκέφθηκε δτι ίσως καλλίτερα θά ήτανε νά 
φαγωθή άμέσως. Αλλάζοντας δμως γνώμη, 
στύλωσε τά πόδια της καί κατέβασε τό κεφάλι 
της προτείνωντας τά κέρατα. Ό χ ι γιατί ήλ 
πιζε δτι θά σκότωνε τό λύκο — οί κατσίκες 
δέν μποροϋν τέτοιο π ρ ά γμ α -ά λ λ ά  γιά νά δή 
άν ( ά βαστοϋσε ώς τό πρωί σάν τήν Κ α
νέλλα Τί γενναία πού πάλαιβε, Αιμίλιε ! 
Πολλές φορές ανάγκασε τό λύκο νά υποχώρηση 
γιά νά ξανασάνη. Σ ’ αύτές τΙς σύντομες παύσεις 
ή λαίμαργη τσιμποϋσε καί κανένα χορταράκι 
καί γυρνοΟσε στόν άγώνα μέ τό στόμα μπου
κωμένο. Αύτό βάσταξε δλη νύκτα. Πότε-πότε 
κύτταζε τά άστρα πού τρεμόσβυναν στόν ού- 
ρανό κΓ έλεγε :

— Ώ  ! μόνο νά βαστάξω ώς τό πρωί.
Τό Ινα μετά τ ’ άλλο τά άστρα χλώμιασαν. 

'Ο λύκος διπλασίασε τΙς δαγκωματιές του, κ’ή 
Λευκή τΙς κουτουλιές της. Μιά ώχρή λουρίδα 
φάνηκε στόν δρίζοντα. Τό βραχνό λάλημα ένός 
πετεινοϋ άκούστηκε μακρυά.

Έ πί τέλους! ε!πε τό καϋμένο τό ζώο, πού 
δέν περίμενε παρά τήν ήμερα ,γιά νά πεθάνη. 
Καί ξαπλώθηκε στή χλόη, μέ τό μαλλί της γε 
μχτο κηλΐδες άπό αίμα.

*
* *

Ή  ίστορία αύτή Αιμίλιε δέν είναι βγαλμένη 
άπ’ τή φαντασία μου. Ά ν  πας ποτέ στήν Προ 
βηγκία θ’ άκούσης τούς ανθρώπους νά μιλοϋν 
συχνά γιά τήν κατσίκα τοϋ κύρ Σεγκέν πού 
πάλαιψε δλη νύχτα μέ τό λύκο, καί τό πρωί 
δ λύκος τήν έφαγε.

Άκοϋς Αίμίλιε ;
- Καί τό πρωί έ λύκος τήν έφαγε.

Λιά την μετάφοαοιν Ξ. Ζ

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Λαός δ όποιος έχει μακρόν κα'ι ένδοξον πα
ρελθόν εορίσκεται είς πλεονεκτικήν θέσιν απέ
ναντι τών άλλων κατά τοϋτο : δτι ήμπορε; νά 
Λαβττ] άφθονωτερα καί ποικιλώτερα διδάγματα 
άπό τήν έθνικήν του 
ίστορίαν καί νά τά έπω- 
φεληθή διά νά παρα 
σκευάση είς τόν έαυτόν 
του ενα καλύτερον μέλ - 
λον. Κάθε μεγίλην πρά 
ξιν τών προγόνων του, 
κάθε γενναΐον κατόρθω 
μα τών πρό αύτοϋ δέν 
πρέπει νά τό μεταχειρ 
ζεται διά νά καυχάται 
ματαίως άλλά διά νά 
φρονιματίζεται καί νά 
ένθαρρύνεται είς τάς ίδι- 
κάς του προσπαθείας.
Μία άπό τάς έκδηλώσεις 
τής παρελθούσης ζωής 
τών έθνών είναι καί τά 
μνημεία τής τέχνης, τά 
δποϊα άφήκαν αί Ικλι 
ποϋσαι γενεαί είς τούς 
μεταγενεστέρους. Τά 
μνημεία αύτά άποδίδουν 
τήν έκφρασιν καίτήνχά 
ριν τής έποχής των καί 
είναι διά τοϋτο έ ; ίσου 
έπιβλητικά καί διδακτι
κά δσον καί ή ιστορική 
άφήγησις τών έθνικών 
γεγονότων.Είμπορεϊ κα
νείς μάλιστα νά είπή δτι 
τά Ινθύμια τής τέχνης 
τοΰ πολιτισμοΰ δημιουργούν είς τόν θεατήν 
-σχυροτεραν έντύπωσιν παρά ή ιστορία είς τόν 
άναγνωστήν, προκαλοΰν περισσότερον τήν υπε
ρηφάνειαν τοϋ έθνους καί δίδουν είς αύτό πα 
ρόρμησιν νά συνέχιση έπ’ άπειρον τήν παρά- 
δοσιν τής έθνικής ίδιοφυίας.

Καί δΓ αύτό δσον καθήκον έχ̂ ει κάθε πο

λίτης νά μελετά τήν ιστορίαν καί νά σπουδάζη 
εις αύτήν τάς έθνικάς του περιστάσεις καί τόν 
εθνικόν του χαρακτήρα άλλο τόσον καθήκον 
έχει νά μελετά είς τ -i μνημεία τοΰ παρελθόντος, 

τήνπνευματικήνκαί ύλι 
δύναμιν τής φυλής 

άλλας Ιποχάς. 
αύτή με

λέτη δχι μόνον θά τοΰ 
άποκαλύψη εως ποΰ έ- 
φθασε καί εως ποΰ είναι 
δυνατόν νά φθ ίση τό 
πνεύμα τής φυλής του, 
άλλά θά τοΰ διεγείρη 
βαθυτέραν τήν αΐσθησιν 
τής ζωής. Πόσα δέν 
λέγει ή σιγή, πού περι
βάλλει τά ; έρειπωμένας 
πόλεις ! τούς κρημνι
σμένους ναούς! τά έφθαρ- 
μένα έρείπια ! Τήν α ι 
σθάνεται κανείς βαθειά 
τήνάφωνον αύτήν γλ ώ σ
σαν, δταν έπισκέπτεται 
τούς άρχαιολογικούς τό - 
πους μέ τήν προδιάθε- 
σιν δτι πηγχίνει νά δή 
έργα πού άφισε είς τό 
πέρασμά της ή άνθρω- 
πίνη ζωή, έργα πού τά 
έμελετησε ϊσως,τά  ϊδού- 
λεψε καί τά έπόνεσε 
καρδιά άνθριόπου.

Αί εντυπώσεις αύταί 
μάς διεγείρονται έντο- 
νώτεραι καί βαθύτεραι, 

δταν βλέπωμεν καί μελετώμεν άρχαΐα μνημεία,, 
έθνικά, είς τά :ποΤα εΐναι άποτυπωμένα τό 
πνεΰμα καί ό παλμός ό 'Ελληνικός. Αίσθανό- 
μεθα δτι με τήν ζωήν αύτήν. πού είναι άφανι- 
σμένη κάτω άπό τήν σιγήν καί τά χαλάσματα 
μας συνδέει ή συγγένεια τής Φυλής καί δ δε
σμός προγόνων καί άπογόνων ή σχέσις έκείνων



που είργάσθησαν καί έκείνων ποϋ θά έργασθοΰν 
είς τόν ίδιον σκοπόν: τήν πνευματικήν προκο
πήν τοϋ ’Έθνους.

Έ ζησαν καί έπέρασαν τόσαι γενεαΐ άνθρώ
πων άπό τήν αύγήν τής έθνικής μας "Ιστορίας 
έως σήμερον. 'ίψ ώθησαν καί παρήκμασαν τ ό 
σοι πολιτισμοί εις τήν Έλληνίδα γην. ’ Αφή- 
καν είς ένθύμησιν τών μεταγενεστέρων ή Κρήτη 
τά πολυδαίδαλα παλάτια της μέ τούς θαυμα- 
σίους διακόσμους, άφήκαν οί Πελασγικοί λαοί 
τά τείχη μέ τήν έπίπονον και μεγαλοπρεπή 
οικοδομικήν, άφήκαν αί πολύχρυσοι άρχαικαί 
πόλεις τιμαλφή ένθύμια τοΟ πλούτου καί τής 
τέχνης των. Μάς έδωσαν οι κλασσικοί χρόνοι 
τάς γραμμάς τών Προπυλαίων καί τοϋ Παρθε- 
νώνος, μας άπετύπωσαν τήν σκέψιν καί τό αί
σθημά των είς μορφάς θεών καί άνθρώπων. Τά 
ελληνιστικά βασίλεια μάς δεικνύουν τόν πλοϋ 
τον των είς τά πολυτελή των οικοδομήματα, ό 
Βυζαντινός Ελληνισμός τήν θερμήν χριστιανι
κήν του πίστιν είς μεγαλοπρεπείς οίκους θεοϋ 
καί είς Ιπιβλητικάς εικονογραφίας ίερών προ
σώπων.

Πλήθος μνημείων άπό κάθε έποχήν έλλη- 
νικής ζωής άπό διαφόρους περιόδους πολιτι- 
σμοϋ έλληνικοΰ είναι είς τόν τόπον μας, τρι
γύρω μας, πολύ κοντά μας.

'Ένας ώραΐος περίπατος μάς όδηγει είς τόν 
ξακουστόν βράχον μέ τά θαυμάσια οικοδομικά 
μνημεία τοϋ Παρθενώνος, τοϋ Έρεχθείου, τοΰ 
Ναοϋ τής ’ Αθήνας Νίκης. Είμπορεΐ κανείς είς 
τήν παλαιοσύνην τών κιτρινισμένων στύλων τών

κομματιασμένων άετωμάτων νά θαυμάση τήν 
χρυσήν νεότητα τοϋ άνθρωπίνου νοΰ πού έξε- 
δηλώθη είς τήν τέχνην τοΰ Φειδίου καί τοΰ 
Καλλικράτους. ’ Ολίγων ωρών ταξίδι μάς χωρίζει 
άπό τήν ’ Ολυμπίαν, τόν ίερόν αύτόν τόπον πού 
έλατρεύθη ή δύναμις καί ή χάρις τοϋ σώματος, 
άπό τούς Λελφούς, δπου δλα ύμνοϋν άκόμη καί 
έπιβάλλουν τήν λατρείαν τοϋ φωτός.

Είς ώρισμένα σημεία και πόλεις τοϋ 'Ε λ 
ληνισμού στήνονται άκόμη είς τάς άρχιτεκτο- 
νικάς των γραμμάς τρισέβαστοι Βυζαντινοί ναοί 
πού διατρανώνουν είς τήν σεμνήν των μεγαλο
πρέπειαν- τήν βαθεΐαν θρησκευτικότητα τών 
Βυζαντινών Έλλήνων.Είς τούς ναούς τής Κων
σταντινουπόλεως, τής Θεσσαλονίκης, τοΰ Δα
φνιού, τοΰ Μιστρά διερμηνεύεται έποχή όλο- 
κλήρου πολιτισμού, πολιτισμού Ελληνικού, 
είς τόν όποιον τό βαθύ καλλιτεχνικόν πνεΰμα 
τής φυλής επηρεάζεται άπό τήν φλόγα τής 
Θρησκείας.

Παντοΰ είς τήν Έλληνίδα γήν ύπάρχουν 
άφθονα τά ένθύμια πολιτισμοΰ καί τέχνης δια 
φόρων έποχών.

Ζή κανείς έξαιρετικάς ώρας νά βλέπη είς 
συντρίμματα περασμένων καιρών έκδηλωμένήν 
τήν ψυχήν καί τόν άνθρωπον, νά αισθάνεται 
δτι ή ιδία πάντα δύναμις κινεί τήν ζωήν : 'Ο  
ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ς  ν ο ΰ ς ,  ό ίδιος σκοπός ωθεί 
είς τήν δράσιν καί τήν πρόοδον ; ή ά ν θ ρ ω -  
π ί ν η  ε υ τ υ χ ί α .

Ν. Ξ. ΕΛΕΟΠΟΥΛΟΣ
Κ αθηγη τής Κολλεγίοα» ’ Αθηνών

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Τό 1931 καί διά πρώτην φοράν είς τήν 
ιστορίαν τής Χριστιανικής ’ Αδελφότητος Νέων, 
τό Ιπίσημον Παγκόσμιον Συνέδριον θάγίνηείς 
τήν ’ Αμερικήν, είς τό Κλήβελανδ τοΰ Ό χαϊο. 
Προηγουμένως δμως είς τό Τορόντο τοΰ Καναδά 
θά γίνουν δύο άλλαι συγκεντρώσεις, δηλαδή ή 
τρίτη «Συνέλευσις τών έργαζομένων διά τά παι
διά» καί τό πρώτον < Συνέδριον Νέων» τά όποιον 
«θά άσχοληθή άπο/.λειστικώς διά τά συμφέ
ροντα τών νέων 18—2δ έτών, άπό τούς όποιους 
καί διά τούς όποιους ίδρύθη ή Χριστιανική ’ Α 
δελφότης Νέων, άλλά τών όποίων τάς διαρκώς 
μεταβαλλομένας άνάγκας άκόμη δέν έμελέτησε 
έπαρκώς ή κίνησίς μας».

Αί προετοιμασίαι δΓ αύτό τό Συνέδριον ε!

ναι περισσότερον τέλειαι καί μεγάλαι άπό κάθε 
άλλην φοράν. Ό χ ι  μόνον είκοσι είδικαί Έπι- 
τροπαί έργάζονται έπί τρία έτη διά νά έτοι- 
μάσουν μελέτας καί προτάσεις, αί όποΐαι θά 
συζητηθούν κατάτό Συνέδριον, άλλά καί περισ
σότερα άπό δεκαεννέα σχεδιογραφήματα έχουν 
έκδοθή διά τήν προκαταρκτικήν μελέτην ζητη 
ματων άμέσου ένδιαφέροντος καί σπουδαιότητος 
καί άλλα ένδεκα φυλλάδια έπί θεμάτων, τά 
όποια άπασχολοϋν σήμερον τήν άνθρωπίνην 
σκέψιν δπως 1) Πώς έξηγεΐ ή ψυχολογία τό 
θρησκευτικόν αίσθημα. ’2) Τί αποτελεί τήν μο
ναδικότητα τής Χριστιανικής Πίστεως. 'Η 
χριστιανική στάσις άπέναντι τής ιδέας : φυλής 
καί έθνους. 4) Κοινωνικαί δυνάμεις καί ή σχέ

σις των μέ τόν Χριστιανισμόν κ. ά.
Τό γεγονός δτι τά παιδιά τής ’ Αμερικής 

έπιθυμοϋν νάμετάσ/ουν δχι μόνον είς τάς ώφε- 
λείας αύτών τών συγκεντρώσεων άλλά καί είς 
τάς χρηματι/άς θυσίας, αί όποΐαι είναι άναγ- 
καΐαι διά τά έξοδα τών άντιπροσώπων άλλων 
μερών είναι πολύ συγκινητικόν. ’Έχουν ήδη 
άρχίσει νά συλλέγουν χρήματα διά τούς * ξ έ 
νους» των τοΰ έξωτερικοϋ. 'Ημάς έδώ είς τάς 
’ Αθήνας π. χ . μάς Ιπληροφόρησαν δτι τά παι
διά τοΰ Μάντσεστερ τοϋ Νηού Χαμσχίαρ έπι
θυμοϋν νά καταβάλουν μέρος τών έξόδων,τά 
όποια άπαιτοϋνται διά τήν άποστολήν ένός Έ λ  
ληνόπαιδος άντιπροσώπου είς τό Συνέδριον.

Ποιος ξέρει άν αύτή ή φάσις τής Διεθνούς 
Φιλίας δέν είναι έκείνη, ή όποία θά έχη καί 
τά πλέον σπουδαία άποτελεσματα διά τά μέλλον;

Ε. Ο . Τ.

Τά παγκόσμια Συνέδρια Χ .Α .Ν . τά όποια 
γίνονται κάθε πέντε έτη, έχουν μεγάλην σημα
σίαν, δχι μόνον διά τούς νέους τής X A. Ν. 
άλλά καί γενικώς διά τούς νέους δλου τοϋ κό
σμου. Ποιον σοβαρόν πρόσωπον, οίαιδήποτε καί 
άν είναι αί θρησκευτικά! του άντιλήψεις, δέν 
θά έπιθυμήση νά παρακολούθηση τήν σκέψιν 
χιλίων άντιπροσώπων μιάς κινήσεως ή όποία 
έκτείνεται είς 50 διαφόρους χώρας καί περι
λαμβάνει ύπέρ τά δύο έκατομμύρια μέλη, έν 
τέταρτον τών όποίων είναι παιδία κάτω τών 19 
έτών, καί δταν μάλιστα το θέμα είναι τόσον 
ένδιαφέρον δπως Y ou th 's  Adventure with 
G od. Ποιος θά δυνηθή νά μή προσέξη μέ έξαι- 
ρετικάν ένδιαφέρον τήν προσπάθειαν τής Χ.Α.Ν. 
είς δλον τόν κόσμον, νά συγκεντρώση τά παι 
δία είς άνώταεα Νομοθετικά Σώματα με κάθε 
δικαίωμα έπί τών συζητήσεων καί τής ψηφο
φορίας ;

“Ολοι έκεΐνοι, οί όποιοι παρευρέθησαν είς 
τό τελευταΐον παγκόσμιον Συνέδριον είς τό 
Έλσινγκφόρς (ή Ελληνική άντιπροσωπεία άπε- 
τελεΐτο άπό τόν ’ Αρχιεπίσκοπον ’ Αθηναγόραν, 
τότε Μητροπολίτην Κέρκυρας καί νΰν ’Αρχιε
πίσκοπον ’ Αμερικής, τόν Ναύαρχον Μελάν, 
τον Καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Αούβαριν, 
κ Έλεόπουλον Καθηγ. καί τόν κ. Λανσντέϊλ), 
δύνανται νά βεβαιώσουν δτι οί μικροί αντιπρό
σωποι άντί νά δυσκολεύουν, τουναντίον ήσαν 
είς σπουδαίος θετικός παράγων είς τήν έπιτυ- 
χίαν έκείνης τής μεγάλης συγκεντρώσεοκ. Καί 
μόνη ή παρουσία των ήνάγκαζε ημάς τούς άλ 
λους νά μή ξεχνώμεν ούτε στιγμήν τήν άποψιν 
καί τάς πραγματικάς άνάγκας τών νέων καί

μάς ένεθουσίαζεν ή σκέψις δτι δέν έργαζώμεθα 
μόνον διά τούς νέους άλλά καί άποτελοΰμεν μέ
ρος τής κινήσεως τών νέων. Αί αποφάσεις τών 
τμηματικών συνεδριάσεών των ήσαν πραγματι- 
κώς χρήσιμον υλικόν διά το Συνέδριον. Η τε
λετή τοΰ ' Πυρσοΰ τής Διεθνοΰς Φιλίας > έγεμι- 
σεν, δχ ι μόνον τούς άντιπροσώπους, άλλά καί 
τούς κατοίκους τοΰ "Ελσινγκφόρς μέ τήν έλ- 
πίδα δτι ειρήνη καί φιλία θά έπικρατήσουν 
είς τόν κόσμον.

ΕΟ'-Τ-

Πρά ολίγου έξεδόθη ή έκθεσις τοΰ τελευ
ταίου Συνεδρίου τό όποιον έγένετο ύπό τήν προ
στασίαν τής Λιεθνοΰς Φοιτητικής 'Ομοσπονδίας 
καί τοϋ ’ Ινστιτούτου Αύτοσυντηρήσεως Φοιτη
τών Διεθνοΰς Φοιτητικής Υπηρεσίας. Πρό τοϋ 
πολέμου ή ’ Αμερική ήτο ή έξαιρετική χώρα 
δπου ένας νέος πτωχός καί άνευ προστασίας 
κατώρθωνε νά μορφωθή εύρύτατα Πραγματικώς 
είς μεγάλος άριθμάς φοιτητών καί τότε καί 
σήμερον κερδίζουν μόνοι των, άν δχι δλα, του 
λάχιστον μέρος τών χρημάτων, τά όποια έξο- 
δεύουν διά συντήρησίν των καί σπουδάς. Έκτος 
διαφόρων έπιστημονικών καί δπαλληλικών έρ- 
γασιών, άναλαμβίνουν καί πλύσιμον πιάτων, 
κηπουρικήν., σερβίρισμα είς έστιατόρια καί άλ- 
λας χειρωνακτι.-άς έργασίας. Καί κανείς δέν 
νομίζει δτι χάνει την κοινωνικήν του θέσιν κά
νοντας τέτοιες έργασίες. Μάλιστα πολλοί φοι- 
τηταί οί όποιοι δέν έχουν ούδεμίαν χρηματι
κήν άνάγκην θεωροΰν ζήτημα φιλοτιμίας καί 
χειραφετήσεως νά έργασθοΰν καί νά κερδίζουν 
μόνοι των τούλάχιστον μέρος τών έξόδων των. 
Αύτό δέ, γενικώς, δέν έχει κακά άποτελέσματα 
έπί τών σπουδών των, ’Από μίαν προσεκτικήν 
έξέτασιν άπεδείχθη δτι οί μαθηταί,οί όποιοι έρ 
γάζονται ,μελετοϋν διά τά μαθήματά των δσον καί 
οί πλέον τυχεροί συμμαθηταί των καί εν τώ 
συνολω τούς υπερέχουν καί είς τήν βαθμολογίαν.

Μετά τόν πόλεμον ή Φοιτητική Αύτοσυν 
τήρησις μετεδόθη καί είς τήν Ευρώπην στηρι- 
χθεΐσα έπί εύρυτέρων βάσεων καί άπό τά ; τής 
’Αμερικής, καί δχι μόνον έργασία άλλά καί 
άλλα σχέδια άμοιβαίας φιλοξενίας, καί υγιει
νής διαίτης περιλαμβάνει ή φοιτητική ζωή. 
Καί τό συμπέρασμα φαίνεται καθαρά άπ’ δλα 
αύτά. "Οσο περισσότερο φροντίζουν οί φοιτη- 
ταί διά τούς έαυτούς των τόσο προθυμώτεραι 
είναι καί ή πολιτεία καί ή κοινωνία νά τούς 
βοηθήσουν.

Ε.Ο-Τ.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΤΟΛΙΝ ΜΑ2

Η Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ  Τ Ο Υ  Α Γ ΙΟ Υ  Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α

Αν πάμε 1700 χρόνια πίσω θά ίδοΰμε τούς 
Αθηναίους (δπως καί δλους τούς Έλληνας) 
ύποτεταγμένους στη Ρωμαϊκή εξουσία, καί 
συγχρόνως πάνω άπό κάθε ανθρώπινη εξουσία 
ύποτεταγμένους τούς περισσότερους στό θ έ 
λημα  ̂ τοΰ θεού καί πιστεύοντας στη Θρησκεία 
τής Αγάπης καί τής άπολυτρώσεως, πού είχαν 
τήν ευτυχία να διδαχθούν άπό τό στόμα τοΰΠαύ- 
λου. Στό διακόσια πενήντα χρόνια λοιπόν μ. X . 
μητροπολίτης ’Αθηνών ήταν ό Λεωνίδας. 'Η ταν 
από τούς ανθρώπους εκείνους_ πού στέκονται 
τόσο ψηλά οσο καί φαίνονται. Ή ταν  άπό τούς 
πραγματικούς χριστιανούς πού έχουν τήν πίστη 
τους σάν ανεκτίμητο Θησαυρό, καί ποΰ δέν δι- 
στάζουν να Θυσιάσουν δλα τά πρόσκαιρα άγαθά 
(καί τή ζωή τους\ πού έ'χει στήν διάθεσή του 
δ άνθρωπος, γιά νά μή τήν χάσουν. Γ Γ  αυτό δ 
μητροπολίτης Λεωνίδας εΐναι ενας άπό τούς 
λίγους εξαιρετικούς ιεράρχας πού πέρασαν τόσα 
χρόνια τώρα άπό τόν Μητροπο/.ιτικό θρόνο 
των ^Αθηνών. Τότε οί διωγμοί τών Χριστια
νών ήταν σε μεγάλη ένταση. Ό  Ρωμαίος αυ- 
τοκρατωρ Αέκκιος είχε διατάξει άνηλεή σφαγή 
κάθε χριστιανού πού δέν θά δίσταζε νά όμολο- 
Υήση την πιστι του. Γο Πασχα λοιπόν τοΰ έ
τους εκείνου, ή ρωμαϊκή φρουρά τών ’Αθηνών 
έπιασε τόν Μητροπολίτη Λεωνίδα καί άλλους 
χριστιανούς καί τούς έστειλε στήν Κόρινθο στόν 
Διοικητή τής ’ Αχαΐας (δπως ώνομάζοταν τότε 
όλη ή Ελλάς). ’ Εκεί επειδή διεκήρυξαν δ Λ εω
νίδας καί άλλοι ιήν πίστη τους εβασανίσθησαν 
καί έθανατώθησαν. *

150-200 χρονιά υστέρα ή 'Ελλάς δέν ανήκε 
πιά στή Ρώμη, άλλά στό Βυζάντιον. 'Ο  Χρι
στιανισμός ήταν δχι πιά ή διωκόμενη θρη
σκεία^ τοΰ Βυζαντιακοΰ κράτους. Οί ’Αθηναίοι 
δέν ξέχασαν τόν μάρτυρα Μητροπολίτη τους. 
Αργότερα μετεκόμισαν τά οστά του άπό τήν 

Κόρινθο (350 μ. X .) καί τά κατέθεσαν σέ μιά 
κρυπτή, την οποίαν έκτισαν σ ’ ένα νησάκι, πού 
έσχημάτιζε δ Ιλισσός λίγο πιο κάτω άπό τον 
ναο τοΰ Ολυμπίου Διός. ’Αργότερα άκόμη, 
μετά 100 χρόνια, έκτισαν μιά εκκλησία στή

μνήμη του, ή δποία περιέλαβε τήν κρυπτή 
μέ τά οστά. "Επειτα άπό 600 χρόνια ακόμα 
οί ’ Αθηναίοι εξακολουθούσαν νά τιμούν τόν 
"Αγιον Λεωνίδα καί ή Εκκλησία τουδιετηρεΐτο 
Θαυμάσια. Τά χρόνια εκείνα (1200 περίπου) δ 
τότε Μητροπολίτης ’ Αθηνών Μιχαήλ Ά κομι- 
νάτος (εξ ου καί τό ό'νομα τής παρά τόν "Α 
γιον Κωνσταντίνον δδοΰ) μίλησε κατά τήν πα- 
νήγυριν τής ’Εκκλησίας περί τοΰ έργου τοΰ Λε
ωνίδα, δ λόγος του δέ αυτός σώζεται είς μίαν 
έκδοσιν τοΰ αειμνήστου Σπ. Λάμπρου.

Πέρασαν εκατοντάδες χρόνια άπό τότε, ή 
4’Αθήνα άρχισε νά παρακμάζη μπροστά στήν 
άκμή τοΰ Βυζαντίου γιά νά καταντήση χωριό, 
σχεδόν, έπεσε στους Φράγκους, ελευθερώθηκε, 
έ'πεσε στους Ενετούς ελευθερώθηκε κι’ άπ ’ 
αυτούς, επεσε άκόμη στους Τούρκους κΓ άπ ’ 
αυτούς ελευθερώθηκε. ’ Εν τώ μεταξύ τό ω 
ραίο νησάκι τοΰ Ίλισσοΰ ενώθηκε μέ τήν μιά 
του πλευρά, ή ωραία βυζαντινή εκκλησία πού 
κτίσθη/.ε μέσα στήν πρώτη άνθηση τής βυζαν
τινής τέχνης: (Ε ' αιών) έ'γινε ερείπια, δ ναός 
τού Ολυμπίου Διός κατήντησε μερικές στήλες, 
καί δ υπόλοιπος τροφοδότησε τά άσβεστοκά- 
μινα τής ’Αττικής, “Ολο τό δμμορφο τοπεΐο 
άλλαξε.. . Έ δ ώ  καί λίγα χρόνια κάποιος ενδια
φερόμενος γιά τήν βυζαντινή τέχνη (δ Μ. Κων 
σταντόπουλος) παρετήρησε τά ερείπια καί έγρα
ψε γι’ αύτά. Τότε δ βυζαντινολόγος καθηγητής 
κ. Γ . Σωτηρίου εκανε άνασκαφές καί ξέχωσε 
τήν κρύπτη... αλλ απ ’ τόν ναό τίποτε πιά δέν 
είχε άπομείνει παρά μόνον τά Θεμέλια καί σ ’ ένα 
μέρος τής γής ενα κομάτι ψηφιδωτό, πού φθά
νει δμως για νά δείξη καί έπειτα άπό 1500 χρό
νια ακόμα άπό τότε πού κατεσκευάσθηκε δλο 
τό ύψος τής βυζαντινής τέχνης.

Σήμερα άξιζε νά κάμη κανείς βράδυ βράδυ 
ένα περίπατο έως εκεί.

Από τήν 'Αγία Φωτεινή (στή γέφυρα τής 
δδοΰ Ά ναπαύσεως) καί τόν καταρακτάκο της, 
θά προχωρήση μέσα στήν κοίτη τοϋ Ίλισσοΰ, 
στήν στροφή του δέ προς το γυμναστήριο τού 
Εθνικού καί απέναντι άπό τό γυμναστήριο τοΰ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΑΣΤΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Έν άπό τά ανεκτίμητα χαρίσματα τής Πα 
τρίδος μας είναι καί ό διαυγής καί σχεδόν 
συνεχώς αίθριος ούρανός της. Τά δύο αύτά 
προσόντα τοΟ ΈλληνικοΟ ούρανοΟ, τά όποια 
τόσον σπανίζουν εις άλλας χώρας, ηύνόησαν 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων τήν στενήν πα- 
ρακολούθησιν τών ούρανίων φαινομένων καί 
Ιπετρεψαν είς τους ήμετερους προγόνους νά δια 
μορφώσωσιν είς ’ Επιστήμην δ,τι ύπό τών προ
γενεστέρων των άνατολικών λαών έθεωρεΐτο 
μάλλον ώς μέσον πρός πρόβλεψιν τοΟ μέλλοντος 
τών άνθρώπων, παρά ώς κλείς διά τήν εΰρεσιν 
τής Αληΰε’.ας. Ούτως έκ τή ς ’ Αστρολογίας τών 
Αιγυπτίων, τών Βαβυλωνίων, τών ’ Ινδών καί 
τών Χαλδαίων έγεννήθη ή κατ’ έξοχήν Έ λλη 
νική Επιστήμη, ή ’Αστρονομία.

.. Η Επιστημη αύτή θεωρείται σήμερον ώς 
ή δυσκολωτατη τών Επιστημών, δχι μόνον 
διότι ή καλλιέργεια αύτής προϋποθέτει εύρυτά- 
τας γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημείας 
κτλ., άλλά καί διότι άπαιτεί ούκ δλίγους πνευ
ματικούς καί σωματικούς κοπους καί διαφόρους 
άλλας θυσίας, τάς όποιας δεν άπαιτοϋν α£ άλ- 
λαι Επιστήμαι. Καί δμ ω ς! "Οσον άπρόσιτος 
καί σκυθρωπή νομιζεται ύπό πολλών, πού δέν 
τήν γνωρίζουν έκ τοΰ πλησίον, τόσον εύπροσή- 
γορος καί φιλομειδής είναι ή Μοϋσατών άστρων 
πρός δλους έκεινους, οί όποιοι άποφασίίουν νά 
προσέλθουν είς τόν βωμόν της καί νά μυηθοΰν 
εις τά τής λατρείας της. Είς δλους είναι έτοιμη 
νά χαρίση τάς τέρψεις καί δόξας άπό τών άνω- 
τάτων αρχιερέων της μέχρι καί τοΰ τελευταίου 
λευιτου καί  ̂ εις ούδένα άρνεϊται τούλάχιστον 
κάτι τό χρήσιμον, τά ωφέλιμον καί τό διδα
κτικόν έν τφ μετρψ τοΰ ζήλου έκάστου καί τής 
πρός αύτήν άφοσιώσεως.

Επικρατεί προσέτι καί ή ιδέα δτι ή συμ- 
οολή εις τήν πρόοδον τής ’ Αστρονομίας είναι 
άναξία λόγου άνευ τής χρήσεως ισχυρότατων 
τ/}λε0%07Γ',(0ν καί άλλων βαρυτίμων δργάνων, ώς 
έκεΐνα, τά δκοΧα δίαθετουσι σήμερον τά περί-

τέννυς θά μπή σέ μιά καγκελόφρακτη περιοχή 
δεξιά, θά προχωρήση 100 μέτρα καί Θά βρεθή 
σε μια πρασινισμένη έκταση μέ ίχνη ναού καί 
και στο άριστερο (βορεινό) μέρος θά δή τήν 
κρυπτή. Πρός τό ιερό βήμα, αριστερά, χάμω, 
φαίνεται ένα κομμάτι θαυμασίου ψηφιδωτού 
που στόλιζε το δάπεδο τοΰ ναού.

φημα ’ Αστεροσκοπεία τών 'Ην. Πολιτειών τής 
’Αμερικής. Καί τοΰτο είναι έπίσης πλάνη. Μή
πως δέν άναφέρει ή ιστορία πλήθος άξιολόγων 
παρατηρήσεων, αί όποίαι άπετέλεσαν τά θεμέ
λια τής ’Αστρονομίας πολύ προ τής άνακαλύ- 
ψεως τών τηλεσκοπίων ή μήπως δέν ύπάρχει 
είσέτι άτελείωτος σειρά φαινομένων, τών όποίων 
ή παρακολούθησις είναι δυνατή δΓ όργάνων 
μικρας Ιντάσεως ή άκόμη καί διά γυμνοΰ 
όφθαλμοΰ;

Έ ν γένει δύναται νά λεχθή δτι πρός συ 
στηματικήν μελέτην τοΰ ούρανοΰ έπιβάλλεται 
ήδη ή κατανομή τής παρακολουθήσεως τών ου
ρανίων φαινομένων μεταξύ τών έξ έπαγγέλμα- 
τος άστρονόμων καί τών έρασιτεχνών. Οί πρώ
τοι ένδείκνυνται πανταχοΰ είς τάς περιπτώσεις 
φαινομένων, τών όποίων ή παρατήρησις άπαι- 
τεΐ ισχυρά τηλεσκόπια καί άλλα πολύπλοκα 
καί πολυδάπανα όργανα, δυσαπόκτητα ή άπρό- 
σιτα είς τούς έρασιτέχνας, ένφ είς τούς τελευ
ταίους, όργανουμένους είς άστρονομικάς όμά- 
δας, έταιρείας ή ένώσεις, τελούσας ύπό τάς όδη- 
γίας καί τήν αίγίδα τών πρώτων, έναπολείπε- 
ται ή μέριμνα διά τήν έκτέλεσιν καί τόν ύπο 
λογισμόν δλων τών άλλων παρατηρήσεων άνα- 
λόγως τών ύφ’ έκάστου διατιθεμένων μέσων.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι καί παρ’ ήμΐν τοι- 
αύτη συνεργασία τών έρασιτεχνών μετά τών έξ 
έπαγγέλματος άστρονόμων θά ήδύνατο νά άπο- 
φέρη σημαντικά άποτελέσματα ύπό τόν παροι- 
μιώδους αίΰρίας ούρανόν τής Ελλάδος, καί μέ 
τήν βεβαιότητα δτι πολλοί έκ τών ένθουσιωδών 
μελών τής X. Α. Ν. ,  σχηματίζοντα ίδιαν « 'Ο 
μ άδα ’ Ερασιτεχνών’ Αστρονόμων» θά έπεθύμουν 
προθύμως νά συνδυάσωσι τό τερπνόν μετά τοΰ 
ωφελίμου καί νά διαθέσωσιν όλίγας ώρας πρός 
άκοπον πλουτισμόν τών άστρονομικών των γνώ
σεων είτε καί πρός συμβολήν είς τήν πρόοδgv 
τής ’ Επιστήμης διά τής έκτελέσεως διαφόρων 
άστρονομικών παρατηρήσεων, εύχαρίστως έδέ- 
χθην τήν τιμητικήν πρόσκλησή δπως άναλάβω 
χρέη χειραγωγοϋ άπό τών στηλών τοΰ Περιο
δικού τής Χ .Α .Ν . χάριν τών έπιθυμούντων νά 
είσέλθωσιν είς τόν άστροφεγγή ναόν τής Ούρα- 
νίας. Χάριν αύτών θά παρέχωνται κατά μήνα 
πλήν άστρονομικοΰ δελτίου (ϊδε σελ. 23) καί 
διάφοροι άλλα: χρήσιμοι όδηγίαι καί πλη- 
ροφορίαι πρός παρακολούθησιν τής συγχρόνου 
άστρονομικής κινήσεως. Σ. πλΑΚΙΔΗΣ
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M E P  I K E S  Α Λ Η Ο Ε Ι Ε Σ  
ΟΜΙΛΕΙ Ο ΥΠ Ο Υ ΡΓΟ Σ ΓΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ Τ Ο Υ Σ  Ν ΕΟΥΣ Τ Η Σ Χ .Α .Ν .

Υ παρχουν μερικες άλήθειες πού ό κα
δένας γνωρίζει., και πού ώς τόσο δ καδέ
νας μας ξεχνά στη καθημερινή ζωή. Ά π ό  
τίς αλήθειες αυτές είναι καί οί έξης

1) ή υγεία είναι τό μεγαλύτερο αγαθό 
είς τόν άνθρωπο.

2) οτι με καθε τροπο πρέπει νά εμπο
δίζουμε τις άρρώστειες νά έμφανίζωνται 
καί όχι νά περιμένουμε νά εκδηλωθούν 
γιά νά τις θεραπεύσουμε.

Ας πάρουμε τήν κάθε πρόταση και 
ας ίδονμε άν δ καθένας μας κάνη ό,τι 
χρειάζεται για να τις εφαρμοση στήποάξι.
Ας μοϋ έπιτραπή να δωσω μερικά παρα

δείγματα. Ολοι ξερόν με πως τά χέρια 
μας όταν καθόμαστε ατό τραπέζι έχουν 
πιασει ενα σωρο αντικείμενα λίγο ή πολύ 
ακαθαρτα και δεν πιστεύω να ύπάοχη κά
νεις που συστηματικά πλένει τά χέρια του 
πριν καθιση στο τραπέζι. “Ολοι επίσης 
γνωρίζομε πώς είναι άνάγκη νά καθαρί
ζουμε το στόμα μας κάθε βράδυ και κάθε 
πρωί καί είμαι βέβαιος πώς δεν είναι πολ
λοί που τό κάμουν τακτικά δύο φορές τήν 
ήμερα. Γνωστόν είναι πώς ό καπνός βλά
πτει και ως τοσο καπνίζουμε, καί τόσα 
άλλα που άποτελοϋν τήν άχομική υγιεινή 
και που ουτε καν τά στοχαζόμαστε. Τήν 
ατομική υγιεινή ιιονον ό καθένας επάνω 
του καί στό άμεσό τον περιβάλλον μπορεί 
νά έπιβάλη. Είναι ζήτημα διαπαιδαγω- 
γησεως καί θελησεως πρώτα, συνήθειας 
κατόπιν.

Οσο για την πρόληψη τών ασθενειών

τύ οργανωμένο Κράτος έχει τό καθήκον 
να κάμη μια συστηματική, άχατάπαυστη 
καί προσεκτική εργασία.

Αλλα το Κράτος δεν είναι δυνατόν νά 
προφθαση παντοΰ. Γι ’αύτό άπόλντος είναι 
η ανάγκη να έχη τήν καθημερινή συνερ
γασία τοϋ λαοϋ. Και γιά νά γίνω πιο άν- 
τιληπτος : Εχω ενα τεπόζιτο νερό σπίτι 
μου στην 'Αθήνα. Πηγαίνω στην έξοχή 
κι άφίνω τό τεπόζιτο γεμάτο νερό καί 
άσκέπαστο ή κακά σκεπασμένο. Στό νερό 
αύτό θ ' αναπτυχθούν εκατομμύρια κου- 
νουπια πού όχι μόνον είναι ενοχλητικά 
αλλα που μπορούν νά μεταδώσουν ενα 
σωρό άρρώστειες, τόν τριήμερον, τόν δάγ
κειον, την ελονοσίαν. Αφήνω άσκέπαστα 
σκουπίδια στην αύλή ή στή κουζίνα καί 
γεμίζει μυίγες ό τόπος πού κι’ αύτες μπο
ρούν να μεταδώσουν ενα σωρό άρρώστειες. 
’Εχω ενα κατάστημα με υπόγειο ύγρό καί 
άκάθαρτο. Θά γέμιση ποντικούς καί σέ 
ώρισμένη στιγμή μπορούν νά πάθουν πα- 
νώλη καί νά γίνουν αιτία μιας φοβερής 
επιδημίας. ’Έχω ενα κατάστημα, καί έχω 
ενα υπάλληλο φυματικό πού βήχει καί 
είναι επικίνδυνος γιά όλους. Γιά μένα, γιά 
τους συναδέλφους του γιά τούς πελάτας. 
Ως τοσο ποσοι τά προσέχουν αυτά ;

Απο άγνοια, άπό αμέλεια, άπό άδια- 
φορία, μπορούμε νά γίνουμε αιτία ν ’ άρ- 
ρωστήσουν καί νά πεθάνουν όχι ενας, 
αλλα πολλοί άνϋ'ρωποι. Νά γίνουμε άλη- 
θινοί ανθρωποκτόνοι. Γ ι ’ αύτό έχουμε 
ιερόν καθήκον νά δώσουμε ιδιαίτερη προ

σοχή στά ζητήματα τής ύγιεινής. Ή  νεο
λαία τής X . A. Ν., πού τόσο εύγενικούς 
σκοπούς επιδιώκει, πρέπει νά θέση τό ζή
τημα τής υγείας πρώτον μεταξύ τών πρώ
των. Μέ μεγάλη ευχαρίστηση οί Ύ γειο- 
νολόγοι τοϋ ' Υπουργείου θά έλθουν νά 
κάμουν στό ίδρυμα τής Χ .Α .Ν . διαλέξεις 
γιά ν ’ άναπτύξουν τίς μεγάλες γραμμές 
τής άτομικής καί ομαδικής υγιεινής.

Είμαι βέβαιος πώς τά μέλη τής Χ .Α .Ν  
θά γίνουν οί καλύτεροι προπαγανδισταί 
στα ζητηματα αυτά καί θά εργαστούν μέ 
όλη τους τή δύναμη γιά τό καλό τό δικό 
τους καί γιά τό καλό τοϋ Έ θνους. Γιατί 
ενα ’Έθνος άν δέν είναι εύρωστο δέν μπο
ρεί νά προοδεύση καί φυσικά τό ’Έθνος 
δέν μπορεί νά είναι εύρωστο παρά μόνον 
όταν τά άτομα ποϋ τό άπαρτίζουν είναι 
γερά στό σώμα καί στόν νοϋ, άκριβώς 
όπως ενας οργανισμός δέν είναι υγιής 
παρά μόνον όταν τά κύτταρά του είναι 
γερά. Καί τά άτομα είναι τά κύτταρα τοϋ 
’Έθνους.

Α. ΠΑΠΠΑΣ
Υπουργό; τη ; Υγιεινή;

'Ο Ιδεωδέστερος τόπος 
θερινής διαμονής διά τούς νέους 

ε ί ν α ι
αί κατασκηνώσεις τής Χ .Α .Ν .

3Znjiov και USdpmJaq
Έναρξις τήν Ιην ’ Ιουλίου-31 Αύγ)στου.

Μέ 1000 Δρχ. περνάτε ενα θαυμασιον 
μήνα είς την Βάρκιζα.

Μέ 1625 Δρχ. περνάτε μιά περίοδο 
εις τήν Ιδεωδέστερη εξοχι') τής Ελλά
δος, τδ Π ήλιον.

Υ Γ ΙΕ ΙΓ ΙΑ Ι  ZYJMH0 E IA I

Ο Τ Α Ν  Κ Α Θ Η Μ Ε Θ Α

Έ ά ν  κάμετε μίαν έπίσκεψι στό σπίτι τών 
περισσοτέρων λαών τής ’Ανατολής δέν θά εύ- 
ρετε καρέκλες, γιατί, δταν οί άνθρωποι είναι 
κουρασμένοι, αναπαύονται ξαπλωμένοι πέρα πέ
ρα επάνω σέ μιά -ψάθα ή χάμω. Τό παιδί στήν 
Α ραβία  κάθεται χάμω καί σταυρώνει τά πόδια 
μπροστά του, κρατώντας τό σώμα του δρθιο.

Μόνον άνθρωποι ώρισμένων χωρών μεταχει
ρίζονται ψηλά καθίσματα ή καρέκλες.

"Οταν οί πολιτισμένοι άνθρωποι ά'ρχισαν νά 
κατασκευάζουν έπιπλα διά νά κάθωνται επάνω, 
πρώτα μεταχειρίσθηκαν σκαμιά γιά καθίσματα. 
Δέν έχρειάσθηκεν όμοος πολύς καιρός γιά νά 
άνακαλύψουν πώς τά σώματά των εκουράζοντο 
άφοΰ δέν εΐχαν κάπου νά άκουμπήσουν. ’Έ τσι 
λοιπόν έβαλαν νώτα στό σκαμνί καί αύτό έγινε 
καρέκλα.

Συχνά πολλοί άνθρωποι κάθονται στήν καρέ
κλα τόσον απρόσεκτα πού τό κεφάλι τους πέφτει 
μπροστά καί ό θώρας γίνεται τόσον επίπεδος 
και τόσον στενοχωρημένος, ώστε νά μην ήμπο- 
ροΰν νά άναπνεύσοί'ν βαθειά καί γεμάτα. Κατά 
συνέπειαν δέν αναπνέουν αρκετόν άέρα γιά 
νά τούς κάμη νά εΐναι εύδιάθετοι καί νά τούς 
δίνη ζωτικότητα καί ρώμη. Συχν ■ μελαγχολούν. 
Έ κτος τούτου τό στομάχι των καί άλλα ζωτι
κά ό'ργανα εκτοπίζονται άπό τάς Θεσεις των καί 
εμποδίζονται στήν λειτουργίαν τιον.

Είναι ε ιίσης αναγκαίο ν νά κρατούμε τό σώ 
μα μας ό'ρθιον δταν καθήμεθα, δπως καί διαν 
στεκώμεθα, γιατί δπως είδαμε τά εντός τοΰ 
κορμού δργανα έχουν τόν απαραίτητο διά τήν 
κανονική λειτουργία ίων χώρο, μόνον δταν τό 
σώμα κρατείται ό'ρθιον. "Οταν ενας άνθρωπος 
πέρνα μέγα μέρος τοΰ χρόνου του σέ σκυμμέ η 
ή διπλωμένη στάσι, αυτά τά δργανα είναι πι
θανόν νά συμπιεσθουν καί νά βγοΰν άπό τή 
θέσι τους' πρέπει δέ τότε νά κάμουν τή δουλειά 
τους τόσον στενοχωρημένα, ώστε ή δουλειά δέν 
μπορεί νά γίνη καλή καί ό άνθρωπος αισθάνε
ται κουρασι καί μελαγχολία.' Τό νά κάμπτωμε 
τό σώμα στή γυμναστική δέν βλάπτει καί συνή
θως ωφελεί' έάν δμως ή στραβή στάσις γίνη 
συνήθεια, τά μέρη πού κρατούν τ ι δργανα στήν 
θέση των έντός τοΰ κορμού απλώνονται καί έ- 
ξασθενούν τόσον, πού τό σώμα ήμπορεΐ νά πά-



θΐΙ καί μπορεί νά Ιπακολουθήση σοβαρά ασθέ
νεια. Καί τά κόκκαλα άκόμη ήμποροΰν νά πα
ραμορφωθούν άπό τήν κακή στάση.

Πολλά παιδιά έχουν άσχημες καμπύλες στή 
σπονδυλική των στήλη, πού έγιναν επειδή εκά- 
Οηντο στηρίςοντα τούς αγκώνας έ.ιάνω σε ψη
λό γραφείο. Αυτό κάνει νά σηκώνομε τόν ενα 
ωμο τοσο ψηλα πού ή σπονδυλική στήλη στρα
βώνει.

Εάν ενα παιδί κάθεται πολύν καιρό μέ τό 
σώμα γυρισμένο πρός τά εμπρός, Θά κάμη καμ-
π° % α εϊ; roi's “ I101'? καΐ to στήθος του δέν 
θά έξέχτ) πρός τά εμπρός.

Μια καλή στάσις καθίσματος απαιτεί κάθι
σμα τόσο ψηλο ωστε τα ποδιά νά μποροΰν νά 
στηρίζωνται εύκολα επί τοΰ πατώματος, καί τό
σον πλατύ, ωστε και οι δυο γλουτοί νά εγγίζουν 
το πίσω μέρος τής καρέκλας Έ ν α  κάθισμα πού 
είναι πάρα πολυ χαμηλό άναγκάζει τά πόδια νά 
μαζευθοΰν.^ Έ άν τό κάθισμα είναι πάρα πολύ 
ψηλο τα ποδιά δεν μποροΰν νά φθάσουν στό 
πάτωμα καί έτσι δεν μποροΰν νά βοηθήσουν 
για την υποστηριξι τοΰ σώματος. Εκτός τού
του η πίεσις επί τών νεύρων τοΰ κάτω μέρους 
των σκελών μπορεί νά τά μουδιάση. Άλλά"καί 
to σώμα θα γλυστρήση πρός τά κάτω στό κά
θισμα καί ή ράχη θά γυρίση. Αύτή είναι κα
κή στάσις.^ Γι ’ αύτό θά έπρεπε όλες οί καρέ- 
κλες καί τα καθίσματα νά γίνουν έτσι ώστε νά 
TctiQictL,oi)v στο ύψος τοον προσο^τιοον jioi} ·θ·ά τά 
μεταχειριστούν.

Διά νά επιτύχετε μιά καλή στάσι δταν κά- 
Θεσθε, νά δοκιμάσετε αύτό τό σχέδιο: Νά κα- 
θήσετε με του? γλουτους να εγγίζουν τά νώτα 
*ήζ καρέκλας. Nu βάλετε τά χέρια σας επί τών 
ισχίων, μέ τό μεγάλο δάκτυλο δσο μπορείτε πρός 
τά πίσω. Να κυττάξετε πρός τό ταβάνι, καί 
νά φερετε τό κεφάλι πρός τά δπίσω ώς πού 
νά κυιτάξετε κατ’ ευθείαν ψηλά. Νά πιέσετε τά 
μεγαλα δάκτυλά, οσο μπορείτε δυνατά απάνω 
στά νώτα τής καρέκλας καί νά κατεβάσετε κά
τω  τό πηγοΰνι. Τότε θά έχετε καλή στάσι. 0 ά  
«5ΐζϋ τον κόπο νά τό δοκιμάσετε αύτό, τυχούσης 
ευκαιρίας. Ισως άν τό ζητήσετε άπό τόν δά
σκαλον σας, θά βάζη ολους τους μ ιθητά; νά τό 
κάμνουν αύτό μιά φορά τόσο, γιά άνακούφιση 
δσο καί γυμναστική.

Γιά νά διατηρήτε τήν σωστή στάση καθήμε- 
νοι, πρέπει νά κρατήτε τό στήθος ψηλά. Έ άν 
οι γλουτοί καινοί ώμοι εγγίζουν τό πίσω μέρος 
τής καρέκλας δπως έπρεπε να κάμνουν, τό κέν
τρο τή; σπονδυλικής στήλης θά καμφθή κατ' 
αναγκην πρός τά εμπρός. "Οταν κανείς κάθε

ται σέ μιά καρέκλα μέ τά νώταϊσια  πρός τά ε
πάνω, Θά βρή πώς είναι κουραστικό νά κρα- 
τήσΐ] τήν κανονική στάσι χωρίς νά μεταχειρισθή 
ένα προσκεφαλάκι δεμένο στήν καρέκλα πίσω, 
γιά να τοΰ στηρίζη τά νώτα. Είναι καλύτερα 
η καρέκλα να είναι καμωμένη, γιά νά προσαρ
μόζεται στά νώτα του, δταν αύτός κάθεται στήν 
κανονική στάσι.

Ό ταν κανείς εργάζεται πολλές ώρες, είναι 
καλο νά άλλάζη συχνά στάση, καί άπό καιρού είς 
καιρόν καλό Θα είναι νά σηκώνεται επάνω καί 
νά βηματίζη γιά λίγα λεπτά, γιά νάάνακουφίζη 
τούς μυώνας του.

Να ενθυμεΐσθε, θά ώφε/.ηθήτε ύπό έποψιν 
καλής υγείας, άναπαύσεως καί δυναμικότητος, 
έάν αποκτήσετε τήν συνήθειαν, δταν κάθεσθε 
νά κρατήτε τό στήθος ψηλά.

ΕΜΜ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
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Α 0 Α Η Τ Α Ι  Κ Α Ι  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Ημπορεϊ κανείς νά τρέχη τά εκατό μέτρα 
εις^ΙΟ 4 /5 ,^να πηδά ύψος 1,95, μέ μιά λέξη 
νά ίσοφαριςη πολλάς επιδόσεις παγκοσμίους, νά 
άνήκη είς τήν καλλιτέραν ομάδα, άλλ5 έάν δέ\· 
Χ̂ΐΐ πνεΰμα αθλητικό το οποίον νά τόν χαοα- 

κτηρίζη, τοτε —  ασφαλώς —  τό άτομον τούτο, 
από αποψεως φυσικής αγωγής δέν ώφελήθη 
τίποτε.

Ποια είναι τά χαρακτηριστικά ένός άθλη- 
τοΰ ; Η ποια έπρεπε νά είναι τά προσόντα 
ενός καλού αθλητοΰ ; Εις τά ατομικά άγιονί- 
σματα, ως είς τήν σφαιροβολίαν ή τόν ακοντι
σμόν, δέν φαίνεται πολύ τό ποιόν (άπό άπό- 
ψεως χαρακτήοος) τοΰ αθλητοΰ. Εις τάς αθλο
παιδιάς (σπόρ) δμως, ώς to ποδόσφαιρον, τό 
μπασκετ - μπωλλ και άλλα, οπου οί παΐκται έρ
χονται περισσότερον είς επαφήν, ό χαρακτήρ 
τών παικτών φαίνεται αμέσως. Καί τότε ή έχο- 
μεν ένα εύγενή αγώνα ή μίαν «ταυρομαχίαν», 
όπου και αΐμα άκόμη ρέει, δταν μάλιστα καί 
οί θεαταί λάβουν ενεργόν μέρος.

^Ποιά είναι ή αιτία τής καταστάσεως αύτής ; 
Είναι δυνατόν τό πρόβλημα νά εξηγηθή δια- 
φοροτρόπως. Κακή διαπαιδαγώγησις, έξεις αί 
δποιαι δέν κατηυθύνθησαν άρμοδίως, κλπ. Μία 
χαρακτηριστική κατάστασις εΐναι ή έλλειψις 
πρεπούσης νοοτροπίας καί εκ μέρους τών άθλη- 
τών καί έκ μέρους τών θεατών. "Οταν οι Θεα
ταί παροτρυνουν τους παίκτας νά μεταχειρι- 
σθοΰν μέσα αντικανονικά, ή δταν δέν άποδοκι-

μάζουν τούς μεταχειριζομένους τοιαίτα, ή κα- 
ταστασις δεικνύει ελλειψιν αθλητικού πνεύματος. 
 ̂ Εξ άλλου όμως όταν καί οί θεαταί και οί 

άθληταί ευχαριστούνται δταν οί αντίπαλοι ή ή 
ςενη ομας δειξη παιχνίδι τεχνικώτατο, πρέπει 
νά ενθαρρύνουν καί νά συγχαίρουν τούς αντί
παλους των. Και τοτε καί άθληταί καί Θεα
ταί άγονται ύπό τής ίδιας ιδέας, οί μέν νά δεί
ξουν τήν ικανότητά τα>ν παίζοντες μέ δλους 
τούς κανόνας διά νά εύχαριστηΘούν. οί Θεαταί 
δε οι ίδιοι θα αισθανθούν τήν χαράν τοΰ καλ
λιτέχνου δ όποιος Θαυμάζει ένα άριστούργημα.

Ο σκοπος τών άθλοπαιδιών εΐναι πολλά- 
πλυΰς.  ̂ Ενας άπό αυτούς εΐναι. νά άναδειχθή ή 
όμας η όποία θά δυνηθή νά κάμη τούς καλλί
τερους συνδυασμούς καί νά νικήση.

Οταν ομως αί δμάδες κατέρχωνται είς τόν 
στίβον όχι διά νά έκτελέσουν αύτούς τούς αρ
μοδίους συνδυασμούς, άλλά διά νά κερδίσουν 
τόν αγώνα μέ κάθε μέσον, τότε τά άποτελέ- 
σματα είναι αρνητικά.

Η Βρεττανική Στρατιωτική 'Ομοσπονδία 
τυΰ Ποδοσφαίρου Θεωρεί δτι άληθινός «σπόρτ- 
σμαν» είναι εκείνος ό δποϊος ακολουθεί τά κά
τωθι παραγγέλματα.

1. Παίζει γιά νά παίζη.
2. Παίζει γιά τήν ομάδα του καί δχι διά τόν 

εαυτόν του.
ο. Είναι άκ λό^ τος καί δταν χάση καί δταν 

κερδίση. Δηλαδή εΐναι μετριόφρων είς τήν νί
κην καί γενναίος εις τήν ήτταν.

4  ̂Δέχεται δλας τάς αποφάσεις τοΰ διαιτητοΰ 
μέ τό άρμόζον πνεΰμα.

5. Είναι ίπποτικός πρός τόν νικημένον άντί- 
πσλον.

6. Είναι αφιλοκερδής — πάντοτε έτοιμος νά 
βοηθήση άλλους νά προαχθοΰν είς τό εΐδός των.

7. 'Ω ς Θεατής χειροκροτεί δΓάμφοτέρας τάς 
ομάδας.

8. Ποτέ δέν αναμιγνύεται είς τάς άποφάσεις 
τού διαιτητοΰ, οίαιδήποτε καί άν είναι.

Μ. 2.

ΕϊΚΑ ΙΡ ΙΑ Ι  ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ν ΕΟΥΣ

CH « Ν ε α ν ι κ ή  Ψυ χ ή »  αντιλαμβάνεται 
δτι άποτέλεσμα τών σημερινών οικονομικών 
στενοχώριών είναι ή μή τελεία μόρφωσις, 
άνθρώπων πού έχουν πραγματικόν ζήλον, καί 
πραγματικήν αξίαν, εκ τής έλλείψεως επαρκών 
οικονομικών μέσων.

ΛΓ εκείνους όμω; πού έχουν δρεξιν καί ζή
λον διά μόρφωσιν υπάρχουν πάντοτε εδκαιρίαι.

'Η  «Νεανική Ψυχή» νομίζει δτι θά παρά- 
σχχΊ θετικήν ύπηρεσίαν πρός τούς νέους τών 
’Αθηνών καί τών Επαρχιών παραθέτουσα είς 
τήν παρούσαν στήλην πληροφορίας περί δια
φόρων κληροδοτημάτων προωρισμένων διά 
σπουδάς χρηστών καί επιμελών νέων καί ειδή
σεις περί τών άπαιτουμένων προσόντων διά 
τήν είσοδον είς διαφόρους σχολάς κλπ.

Είς τό παρόν φύλλον θά παραθέσωμεν πλη
ροφορίας περί κ/,ηροδοτημάτων τινων.

1) Τοΰ Ά π ο α τ .  Β αφειάδου ,  δΓ  ένδεεϊς 
άλλ επιμελείς καί χρηστούς μαθητάς τών έν 
Αϋήνοις και Πειραιεϊ Γυμνασίων κα'ι ιδίως τών

Πρακτικών Σχολών. Διαχειριστής είναι δ Α ρ 
χιεπίσκοπος Α θηνών. Αΐτησις πρός τόν ίδιον.

2) Τοΰ I. Γ εω ρ γαντοπ ούλου ,  δστις παρε- 
χώρησε τήν επικαρπίαν τοΰ 1)4 τής περιουσίας 
του, προς έκπαίδευσιν μαθητών απόρων, άλλ’ 
εκ τών επιμελεστέρων τοΰ Γνμνααίον Σύρον, 
όριζομένων ύπό τοΰ Γυμνασιάρχου καί τοΰ Νο
μάρχου, καθ’ δν τρόπον εγκρίνουν ούτοι κατά 
τε τήν εκλογήν καί τήν έκτασιν τών σπουδών 
αύτών.

3) Επίσης τοϋ  Ιδιου : πρός έκπαίδευσιν 
άρρένων παιδίων έκ τοΰ Δήμου Φαλαίσίας 
(ΓΙελοποννήσου) προωρισμένων νά γίνωσι βιο- 
μήχανοι ή γεωπόνοι (άχρησιμοποίητον).

4) Τών Α δ ελ φ ώ ν  Ζώσιμο.:  ύπέρ έκπαι- 
δευσεως τέκνων ορφανών τών ύπέρ πίστεως 
καί πατρίδος πεσόντων' (οί ενδιαφερόμενοι δέον 
νά ύποβάλωσιν αίτησιν είς τό 'Υπουργεΐον 
Παιδείας (Νόμος 403).

δ) Τοΰ Ν. Κρήτοκη : 'Υπέρ έκπαιδεύσεως 
νέων καταγόμενων εκ Πελοηοννήαον, ” Υδρας, 
Σττεταών και Ζαγοράς (Θεσσαλίας)* αΐτησις είς 
τό 'Υπουργεΐον Παιδείας. ('Υπάρχουν ποσά 
αδιάθετα).

6) Τού Κ. Βέλλιου, ύποτροφίαι νέαιν κα- 
ταγομένων εκ Μακεδονίας' αΐτησις πρός τό 
'Υπουργεΐον Παιδείας (υπάρχουν κεφάλαια 
αδιάθετα).



Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Τ Ώ Ν  Φ Ι Λ Ω Ν  Μ  Α  Σ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΕ

Σέ γνωρίζω από τή λύγδα 
τοΰ γιακά τήν τρομερή.
Μιά φορά μόνο τήν ειγδα 
κι’ ε ΐν ’ ιστορικ’ ή στιγμή,
'Α π ’ τις άκρες τοΰ βρακιού σου 
πούναι γυρισμένες ιτάνω, 
τόν καπνό τοΰ τσιμπουκιού σου 
και τό βλέμμα σου τό χάνο.
Στό γραφείο έκαθόσουν 
νυσταγμένος, ντροπαλός, 
ετραβιοοσουν, χασμουοιώσουν 
μά δέν πέρναγε 6 καιρός.
"Αργείε νάρθη εκείνη ή ώρα, 
νά χτυπήσχι τό κουδοΰνι.
Πάρα λίγο νά τόν πάρης, 
νά κοιμάσαι σά γουρούνι.
Έ πί τέλους άντηχάει !... 
άγριο ποδοβολητό 
κάθε μαθητή, πού πάει 
— σά νά παίζουνε κρυφτό — 
μέσ’ στήν τάξη νά καθήση.
Άγελάρχαι αρχηγοί
κι’ ή καζούρα θέ ν’ άρχίση.
Σύνθημα είναι μιά κραυγή.
Ό  Μεσσιέ στήν τάξη μπαίνει 
καί τό βουϊτό αρχίζει.
Τδνομα σέ κάποιον παίρνει 
πούχε αρχίσει νά γκαρίζη.
Ά π ό  κρότους Θρανίων βοΐζει
απ ’ τήν μΓ άκρηα ή τάξη ως τήν άλλη
ό Μεσσιέ αγριεύει κΓ αφρίζει
κι’ ά π ’  τήν τάξη δυό τρεις αποβάλλει.
Καί δες στ’ αποτελέσματα 
τί διαφορά μεγάλη, 
δλοι τους μπαίνουν κούτσουρα 
καί βγαίνουν παπα-Γάλλοι.

Λ .  1*.

7) Τοΰ Σ η .  Σακελλαρίου  : ΔΓ έκπαίδευσιν 
ένός νέου εκ Αιβαοτζίον τών Καλαβρύτων (Ν.
Δ. 2)2)1929).

8) Τοΰ Μάρκου Καλούδη  : ποτροφίαι 
διά δύο νέους εκ Ρεθύμνης (ό είς εκ Πρινέ) 
διά σπουδάς εϊς τό έν Ά θή ναις Διδβ<*χβλεϊθν 
(άχρησιμοποίητον).

Ο  ΓΙΑΤΡΟΣ Μ Α Σ
Σ Τ Η Ν  Κ Α ΤΑ ΣΚ Η Ν Ω ΣΗ

Μια φορά κι’ Ιναν καιρό γιά νά πάη κανείς 
κατασκηνωτής στή Βάρκιζα δέν ήταν κΓ εύ
κολο πράγμα. Τώρα χάλασε κι’ αύτό, δπως καί 
τόσα άλλα πράγματα στον κόσμο. ’Έπρεπε έ 
κάθε ενας νά εί-. αι άπολύτως ύγιής.

Γιά τήν έξέτασιν λοιπόν τοΟ πολυπλόκου 
αύτοΰ ζητήματος, πού λέγεται όγεία. ή κατα 
σκήνωσις είχε ενα ειδικόν γιατρόν είδικώς 
σπουδάσαντα τήν ιατρικήν είς τό γυμνάσιον. 
Τόν γιατρόν μας τόν έλεγαν ΜαΟρο, ίσως γιατί 
μαύρισε ή ψυχή του άπ’ τίς ψυχές έκείνων πού 
έξαπέστειλε στόν Ά δ η .

Τά έργαλεΐα του ήταν τόσο λίγα δσο πολλή 
ήταν ή σοφία του, δλα - δλα ήταν λίγες όδον- 
τογλυφίδες. Σκεπτόμενος καί πολύ σωστά, δτι 
δποιος φυλάει τά ροϋχα του έχει τά μισά, κΓ 
δποιος κάνει μπάνια διακινδυνεύει τήν υγείαν 
του, συνεπερανεν δτι δσο δέν κάνει κανείς μπά
νια, τόσο πιό δγειής θά είναι. Λοιπόν μόλις 
έφθαναν οί καραβανιές τών κατασκηνωτών,έμπαι 
ναν άμέσως στή σειρά καί περνοΟσαν μπρος 
άπό τό γιατρό, & όποιος μ’ ένα κύρ νιάν στό 
χέρι έσκάλιζε τήμύτη, τ ’ αύτιά, τά νύχια τών 
μελλόντων κατασκηνωτών. Τά προϊόντα τών 
άνασκαφών αύτών έμπαιναν σ ’ ενα καντάρι, κΓ 
ό άριθμός τών όκάδων έσημειώνετο ώς βαθμός 
διά τό σήμα κάθε κατασκηνωτοΰ. ’Έτσι μόλις 
έμπαινε κανείς στήν κατασκήνωση έννοιωθε δτι 
τόν περιτριγυρίζει άμέσως ενα πατρικό ένδια- 
φέρο γιά τήν ύγεία του, καθώς καί γιά τήν 
πίστη του. Γιατί γιά χάρη τής ύγείας του 
έφευγε άπό τήν κατασκήνωση χωρίς νά ξε- 
πλύνη τό βάπτισμά του.

Μιά άλλη έξαιρετική ίδιότης τοϋ γιατρού μας 
ήταν ν’ άνακαλύπτη δχι μόνο τίς άρρώστειες 
άπό τίς όποιες ό καθένας επασχε, άλλά καί 
έκεΐνες πού θά πάθαινε κανείς δταν γερνούσε. 
Έ τσι άκουε κανείς στήν ιατρική έξέτασι. 
— Έ σύ  πάσχεις άπό άρτηριοσκλήρωση.— Τί 
λές κύρ-γιατρέ, άπαντοΰσε ό μέλλων άσθενής, 
έγώ είμαι μιά χαρά, καί γιά νά το0 τά άποδείξη 
άρχιζε νά χοροπήδα γύρω του σάν κατσίκι. 
— Σκασμός, άπαντοΰσε ή έπιστήμη— έχεις άρ- 
τηριοσκλήρωση —- νά τόν πάτε σηκωτό στήν 
σκηνή του. Οί νοσοκόμοι τόν έπερναν λοιπόν 
στά χέρια Ινώ ό κατά φαντασίαν (το0 γιατροΟ 
αύτή τή φορά) άσθενής τσιτσίριζε καί σπαρ- 
τάριζε.

Έ τσι πολλούς τούς υποχρέωνε νά’ μένουν 
ξαπλωμένοι κουκουλωμένοι μέ κουβέρτες καί 
νά πίνουν τά μεσημέρι μόνο ενα χαμομήλι, 
γιατί θά πάθαιναν πνευμονία κΓ έπρεπε νά 
τήν προλάβουν. "Ενα άπόγευμα λοιπόν ήρθε 
ενας έπισκέπτης στήν κατασκήνωσι, καί ρώ
τησε άν κοιμώμασεε άκόμα τέτοιαν ώρα.

—  Είναι δλοι . . . άρρωστοι, τοϋ άπάντησε 
κάποιος ποΰ είχε σωθή άπ’ τή φοβερή έπιδη 
μία τοϋ. . , γιατροϋ. Η. Ζ.

Α ΣΤ ΡΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  ΔΕΑΤ ΙΟ Ν

0 ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΤΟΝ 1931

Κατά τόν μήνα τοϋτον έ Ε ρμής θά είνεπα- 
ρατηρήσιμος ώς πρωινός άστήρ, θά φθάση δέ 
εις τήν μεγίστην αποχήν πρός δυσμάς τοϋ 'Η 
λιου κατά τήν 27ην Μαΐου. 'Η  Αφροδίτη , προ
χωρούσα άπό τών ’ Ιχθύων είς τόν Κριόν, χάνε
ται βαθμηδόν έντός τοΰ λυκαυγοΰς. Ό  “ Αρης 
έν τώ Καρκίνψ καί κατόπιν έν τώ Λέοντι καί 
ό Ζεύς έν τώ άστερισμψ τών Διδύμων είνε πα 
ρατηρήσιμος κατά τήν εσπέραν. 'Ο  Κρόνος 
είνε όρατός μετά τό μεσονύκτιον έν τώ Τοξότη.

Ό  Ούρανάς ευρισκόμενος είς τούς Ιχθΰς δέν 
είνε παρατηρήσιμος. Ό  Ποσειδών είς τόν Λέ 
οντα καί 6 Πλούτων είς τούς Λιδύμους είνε ο
ρατοί διά τηλεσκοπίου, ό μέν πρώτος ώς άστήρ

;·. :γίθο ό ’ δέ δεύτερος 15ου περίπου.
Α ξιοπαρατήρητα φαινόμενα είνε τά έξής :

α . )  'Η σύνοδος τής Σελήνης μετά τοϋ Κρόνου 
είς τάς 7 Μαΐου, μετά τής Α φροδίτης είς τάς 
1δ Μαΐου, μετά τοϋ Διάς είς τάς 21 Μαΐου καί 
μετά τοϋ Ά ρ εω ς είς τάς 23 Μαΐου. 
β\) Τά τεφρώδες φώς τής Σελήνης άπά 19-22 
γ\) Διάττοντες (Ύδροχοΐδαι) άπό 1-2 Μαΐου

Σ· ΠΛΑΚΙΔΗΣ
' Υποοημάωοις

Ή  όμάς τώ ν  « ’Ε ρασιτεχνών α στρονόμ ω ν» τήν ΐ- 
δρυσιν τής οπ οίας συνιστα ό κ Σ  Π λακίδης πρός 
τούς φίλους τοϋ ενάστρου  ούρανοϋ έν τφ  δημοσι- 
ευομένφ έν τώ  φύλλο) τού τφ  ά ρθ ρω  του ίδρύδη ήδη 
καί εργάζεται πολύ καλώς. Τ ά  μέλη της δεικνύουν 
ένδιαφέρον διά τήν έκεί συντελουμένην έργασίαν , 
ΰπερ εΐνε πολύ ένθαρρυντικον διά τήν π εραιτέρω  
πρόοδον  τής όμάδος.

ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΦιΆΛΟΥ 
— Ε π ισ τη μ ο ν ικ ά  περίεργα, μηχανικοί γνώββις.

(Συνέχεια έκ τής όης σϊλίδος)

Ε ξ  αφορμής τής προσφάτου επισκέψεως 
τών Ελλήνων φοιτητών εις τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν, νομίζομε ν δτι είναι καλόν νά άναφέ- 
ρωμεν δτι εις τήν Χ.ΑΝ. υπάρχει άπό καιρού 
ειδική όμάς, ή οποία έ'χει ακριβώς ώς σκοπόν 
τήν ούσφιγξιν χών φιλικών δεσμών τής έλλ. 
νεότητος καί τής νεότητος τών άφιλων, γειτο
νικών ιδίως, λαών. 'Η  δμάς αύτή είναι το'ίρα 
ιδιαιτέρως ευτυχής διότι βλέπει τούς πόθους της 
Ικπληρουμένους είς σημείο ν τό όποιον δέν ετόλμα 
καν νά φαντασθή προ έ'τους."Οσον άφορα δέ τήν 
σύσφιγξιν τών φιλικών δεσμών πρός τήν νεό
τητα τής Τουρκίας είναι σήμερον είς λίαν ευ
χάριστο ν θέσιν διότι, έχει, εν Τουρκία, τήν 
βοήί^ειαν τοΰ προέδρου τής «ΤουρκικήςΈστίας> 
ό όποιος ύπεσχέθη είς τήν ομάδα ταύτην τής 
ΧΑΝ , δτι θά άναλάβη εν Τουρκίςι τήν σχετι
κήν εργασίαν. "Οσοι θά ήθελαν νά πληροφο- 
ρηθούν περισσότερα ή νά γράψουν πρός νέους 
τής Τουρκίας άς απευθυνθούν γραπτώς ή προ- 
φορικώς πρός τόν «Σύλλογον Παγκοσμίου Συ- 
ναδελφ όσεως τής Χ Α Ν ».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.
-  Τήν 17 .Μαΐου Θά εορτασθή ή ημέρα τής 

ΙΙαγκοσμίου Συναδελφώσεως έπί τή έπετείφ τής 
υπογραφής τής συμφωνίας τής Χάγης.

— Τά νυκτερινά μαθήματα τών ξένων γλωσ 
σών έξακολουθοΰν καθ’ έκάστην. Μέχρι τοΰδε 
έχουν έγγραφή 285 μαθηταί παρακολουθοΰντες 
Α γγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εμπορικά, 
Στενογραφίαν, καί Μουσικήν.

— Είς τά τμήμα Στενογραφίας ήρχισαν τά 
μαθήματα άπά τής 27 λήξαντος μηνά; θά έξα- 
κολουθή'ουν δέ μέχρι τοϋ ’ Οκτωβρίου. '1 ’πάρ- 
χουν άκόμη 3 διαθέσιμοι θέσεις.

Είς τά Σπήτια τοΰ Στρατιώτου (Ρούφ 
ΙΙαραπήγματα Γουδί) καθ’ έκάστην έναλλάξ 
διαλέξεις, παραστάσεις, κινηματογραφικαί θεα- 
τρικαί, Καραγκιόζης, μουσική, παιχνίδια λέ
σχης κ.λ.π.

Έκάστην ΙΙέμπτην 7 .30 ’ μ. μ. κινηματο
γραφική παοάστασις διά τά μέλη τής Χ.Α.Ν. 
(είς τήν κεντρικήν λέσχην) μέ κωμωδίας καί 
ταινίας μορφωτικάς.

···· Τάς υπολοίπους ήμέρας κινηματογραφι- 
καί παραστάσεις είς δέκα άλλα κέντρα μέ τό 
αύτό ή άλλο άνάλογον πρόγραμμα.



— Τόν Μάϊον θά γίνουν 4 έ^δρομαΐ 2 είς 
"Αγ. Άνδρέαν καί 2 είς Βάρκιζαν. "Εξοδα έκά- 
στοτε μόνον 20 δραχμαί.

— Είς τάς 24 Μαΐου θεατρική παράστασις 
οπό τής “ Καλλιτεχνικής Συντροφιάς,, τής 
Χ .Α .Ν . με τό δραμα ή «Κατάρα»,

—  Κατά Κυριακήν ή συνήθης δράσις είς τάς 
φυλακάς «Ά βέρω φ » ώς έπίσης καί τά άθλη 
τικά τρις τής έβδομάδος.

— ΤρΙς τής έβδομάδος τό μεσημέρι καί 
τρίς τό βράδυ, παιχνίδια, ασκήσεις κ.λ.π. χά
ριν τών μελών τής Χ.Α.Ν. δπό τοϋ προπονητοϋ 
κ Μ. Στεργιάδη.

—  Τήν 30 ’Απριλίου έγένοντο at έξετάσεις 
τής Σχολής διαιτητών Μπάσκετ-Μπώλλ ή όποια 
είχεν όργανωθή δπό τής X  Α.Ν. τή Ιγκρίσει 
τοΟ ΣΕΓΑΣ.

Είς τάς έξετάσεις προσήλθον άθληταί 4 Σ ω 
ματείων (Πανελληνίου,ΙΙανιωνίου, ΑΕΚ, ΧΑΝ ), 
τά άποτελέσματα δέ αύτών θά όποβληθώσι άπό 
τόν κ. Στεργιάδην είς τόν ΣΕ ΓΑ Σ διά τήν 
παροχήν δελτίου διαιτητοΰ τοΟ Μπάσκετ 
Μπώλλ είς τούς έπιτυχόντας.

—  Τήν πρώτην έβοομάδα τοϋ Μαίου Εδρύθη 
είς τήν ΧΑΝ  «όμας τών μελλόντων μηχανικών» 
είς τήν όποιαν λαμβάνουν μέρος δσοι ένδιαφέ- 
ρονται διά τήν κατασκευήν μοντέλλων άερο 
πλάνων, αύτοκινήτων, μεκανό κ.λ.π. ώ : έπ σης 
καί διά τήν κατασκευήν ραδιόφωνων κ.λ π. 'Η 
κατασκευή μοντέλων άεροπλάνων είναι πολύ 
διασκεδαστική καί δεν κοστίζει πολύ άκριβά. 
Διά ενα μοντέλο - άεροπλάνο, (>0 περίπου έκατο 
στών τοΟ μέτρου πλάτους καί τό όποιον θά πετά 
χρειάζονται δέκα μόνον περίπου δραχμαί. Δη
λώσεις συμμετοχής γίνονται άκόμη δεκταί.

— Τόν παρελθόντα μήνα έγένετο μία σπουδαία 
προσπάθεια οικονομικής ένισχύσεως τής Χ. Α.Ν. 
έκ μέρους τών εκτάκτων - έπικούρων μελών.

— Έ  προσπάθεια αΰτη άπησχόλησε περί τά 
πεντήκοντα άτομα, κυρίας καί κυρίους, φίλους 
τής Χ.Α.Ν., τά όποια είργάσθησαν μετά έξαι- 
ρετικοϋ ζήλου καί άξιοθαυμάστου άφοσιώσεως.

—  Είς τάς συγκεντρώσεις τών έργασθέντων 
χάριν τοϋ σκοποΟ τούτου προσήλθον άρκετοί 
έπίσημοι μεταξύ τών όποίων ό 'Υπουργός τής 
ΙΙαιδείας κ. Γ- Παπανδρέου, ό Πρεσβευτής τής 
’Αμερικής κ. Skinner κ. ά.

— Τόν παρελθόντα μήνα άνεχώρησε δΓ ’Α 
μερικήν & πρώην Γεν. Διευθυντής τής Χ.Α.Ν. 
Αθηνών κ, Ε. Ο. Τζέϊκομπ, μετακληθείς διά 

τήν έν Βοστώνττ) εργασίαν τής Χ.Α.Ν,

Ή  «Ν εανική Ψυχή» θ ά  δέχεται συνεργασίας 
όλων τώ ν  α ν α γ ν ω στώ ν  τ η -, τά ς  οπ οίας ευχαρίστως 
θ ά  κρίνη, καί τήν επί τω ν  όπ οίω ν άπάντησιν θ ά  
δημοσιεύτ) είς τήν στήλην τή : αλληλογραφίας.

Τ ά  θ έμ α τα  τών συνεργασιών προτιμώμεν νά μή 
είναι μόνον φιλολογικά (ποιήματα , διηγήματα κλπ.), 
άλλά κυρίως διάφοροι σκέψεις καί προβλήματα, τό 
όπ οια  θ ά  απασχολούν τούς γ ρ ά φ ο ν τ α :.

’ Επίσης αί πρός τήν «Νεανικήν Ψυχήν» έπιστολαί 
τώ ν  α ν α γ ν ω στώ ν  μας δύνανται νά ά φ ορ ώ σιν  α π ο 
ρίας ή ζη τή μ α τα , ή καί απ λώ ς πληροφορίας περί 
σπ ου δώ ν , μελετών κ.λ π. είς τάς οπ οίας ευχαρίστως 
θ ά  άπ αντώ μ εν .

Ξ Ε Ν Α Ι  Γ Μ Ι Σ Σ Α Ι ,  Σ Τ Ε Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ,  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Ά π ό  τής Ιης ’ Ιουλίου αρχίζουν είς την 
X. A. Ν. νέα τμήματα ξένων γλωσσών, 
στενογραφίας κα'ι μουσικής.

Τά δίδακτρα εινε ελάχιστα, οί καθηγη- 
ταί άριστοι.

Ή  περίοδος άρχεται τήν Γην ’ Ιουλίου 
καί λήγει τήν 30ην Σεπτεμβρίου.

Αί έγγραφα! άρχονται από τής 15ης 
’ Ιουνίου.

Τμήματα πρωινά (8 — 10 π. μ.) κα'ι 
εσπερινά (6— 9 μ. μ.)

η  m  οι μορ^τικοι
ΔΥΝΑΝΤΑ Ι  ΝΑ ΕΧΟΥΝ  

Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α !  ΤΑ ΙΝΙΑΣ  ΤΗ Σ  Χ.Α.Ν-
< Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ,  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Κ .Λ .Π .  )
ΑΝΤΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

Άποτανθήτε Κινηματογραφικόν Τμήμα Χ.Α.Ν· 
Μητροπόλεως 44. ’Αθήνας

Έ κ  τοϋ Τ υπ ογραφ είου  Π . Δ . Κυριάκου. —Τάκη 13

ΙΔΡΥΘΕ ΙΣΑ ΤΩ Ι8 ΑΙ

Κ ε φ ά λ α ι α  Μ ε τ ο χ ι κ ά  κα'ι Ά π ο θ ε μ α τ ι κ ά

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

2)ρχ. 7.150.000.000-
Κ Ε Ν ΤΡΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  έν Άβήναις.
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 Ύόρκτ): 5 1 M a id en  L an e

ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν  έν Σ ικ ά γ ω : 33 S. Clark Street.
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι ΓΑΙ είς δλας τάς χώρας τοΰ εξωτερικού.

Ή  Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσειος τραπεζικός 

έργασίας είς τό έσωτερικόν κα'ι τό εξωτερικόν, ύπό έξαιρετικώς συμφέρονταα 

δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, έπ'ι προθεσμία και ταμιευ

τηρίου) είς δραχμάς και ξένα νομίσματα, μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COM PANY N E W  YORK 51 MAIDEN LANE
Ίδρυθεΐσα 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  ό λ ο σ χ ε ρ ώ ζ  κ α τ α β ε β λ η μ έ ν α



ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Α.*Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
I Φ ΙΛΕΛΛΗΝΩΝ -I

3T,jovma £vjjoyh  δjaiv ιών ειδών 
Γυμναστικής, ΊΐΆό^ητισμοΰ, Ποδοσφαίρου, 

Τέννυς rjw.
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ 1 Κ Ό Τ Η Σ  ΔΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΛ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Δ Ω Ν  Σ Π Ο Ρ

S P A L D I N e
ΓΙροτιμώμεθα άπό τούς πραγματικούς Ά θλητάς και Φιλάθλους.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣΈΙΣ ΤΑΜ1ΕΥΤΗΡ10Ν
Έπι προθεσμία, είς Δραχμάς καί είς ξένον Συνάλλαγμα.

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Η ΑΜΕΡ1ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
Κ Ο Μ Π Α Ν Υ ί Ν Κ

EJ4 Α Θ Η Ν Α Ι Α

1) 'Οδός Σταδίου άριθ. 2 7“ . 2) Πλατεία Συντάγματος

E fl  J1 E IP A IE I  

Όδός Φίλωνος άριθ. 44

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΕΝ ΝΕΑ, ΥΟΡΚΗ,
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Α Ν Α  Τ Η Ν  Υ Φ Η Λ Ι Ο Ν


