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01 μή έπιστρέφοντες τό φύλλον, ώς άπαράδεκτον, θεωρούνται συν- 
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Ό  εγγράφων πέντε συνδρομητας λαμβανει το περιοδικον δωρεάν.
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« Δέν είναι χρυσάφ ι πάΰ'ε τι η ο ϋ  λάμηει  . . . »

Οι περισσότεροι άνθρωποι —καί Ιδίως οί νέοι— τρέχουν, άνεξετάστως, πρός 
κάθε τι πού λάμπει, πρός κάθε τι πού τούς φαίνεται ελκυστικό.

Κάθε τι πού ψαίνεται ωραίο, ευχάριστο, γλυκύ, τό νομίζουν άξιο νά τοϋ δώσουν 
τόν εαυτό τους, χωρίς νά έχουν άκόμη Ιδη — άπό την πείραν η, άν είναι βαθύτεροι, 
άπό την διδασκαλίαν τών άλλων πού έζησαν περισσότερο— την διαψοράν μεταξύ 
τοΰ άπλώς ελκυστικού καί τοΰ πραγματικά ωφελίμου.

'Υπάρχουν δμως καί άλλοι— έδώ ή ηλικία, μέ την πείραν πού φέρνει μαζύτης, 
έχει κάποιαν σημασίαν— οί όποιοι δέν άποφασίζουν τόσο γρήγορα γιά τόν προ
ορισμό πού θά  δώσουν στη ζωή τους. Δέν τούς άρκει τό γεγονός ότι κάποιο πράγμα, 
πού τούς προσφέρεται, λάμπει, γιά νά τό νομίσουν χρυσάφι καί νά τό πάρουν. ’Απο
δίδουν στόν εαυτό τους κάποια μεγαλύτερη άξία καί ζητοΰν άπό τό κάθε τι περισσό
τερες έ γ γ υ ή σ ε ι ς  γιά νά τό έγκολπωθοΰν, δυσπιστοΰν δέ είς την εξωτερικήν 
αυτήν λάμψιν τής στιγμής, ή όποία όχι μόνον είναι πιθανόν ότι θ ’ άμαυρωθή σέ 
λίγο, άλλά πολλές φορές προέρχεται άπό κάτι καταστρεπτικό.

Δυστυχώς ή δευτέρα αύτή κατηγορία τών σκεπτομένων άνθρώπων δέν είναι ή 
πολυαριθμοτέρα, επιπολάζει δέ πάντοτε τό κοπάδι τών άνθρώπων πού πετοΰν 
τόν εαυτό τους οπουδήποτε, χωρίς σκέψιν, καί τούς οποίους θά έχη κανείς όλο το 
δικαίωμα νά θεώρηση χωρίς έσωτερικήν άξίαν, άφοΰ κι’ αύτοί οί ϊδιοι δέν άπο- 
δίδουν τέτοια άξία στόν εαυτό τους.

ΓΙέρνουμε μιά πλευρά τοΰ ζητήματος : Κοιτάξτε την άγρίαν έκμετάλ-
λευσιν τοΰ σό κι ν ,  ή όποία γίνεται παντού. Κάθε άποτυχημένη προσπάθεια 
έχει πάντα, μέ τήν χρησιμοποίησιν τού σόκιν, έξησφαλισμένην τήν έπιτυχίαν, 
γιατί μπορεί νά ύπολογίζη άσφαλώς είς τό κοπάδι τών άνθρώπων, πού θ ’ άναγ- 
κασθοΰν έτσι νά πληρώσουν, γιά. ν ’ άγοράσουν τ ί ; "Ενα ερεθισμόν άνικανο- 
ποίητον, ό όποιος θά τούς σκοτώση κάθε άξίαν λόγου διάθεσιν πού ϊσως έχουν, γιά 
νά τούς ρίξη είς ένα τρελλό κυνήγημα, μέσα είς ένα δρόμον χωρίς τέρμα, εκτός 
άν ώς τέτοιο μπορεί νά θεωρηθή ή καταστροφή των, ή διάλυσις τοΰ ατόμου. 
Καί όμως ή μοιρολατρεία τών άνθρώπων αύτών διά τούς άφίνει νά έξεγερθοΰν !

Δυστυχισμένη νεολαία! Έ δώ  τό ζήτημα πέρνει θλιβερωτέραν όψιν. Ή  νεό- 
της έχει κάποιαν δικαιολογίαν, άφοΰ τής λείπει ή πείρα: Δέν έκάη άκόμη άρκετά 
είς την φωτιάν αυτήν, ώστε νά ξεύρη ότι δέν λάμπει μόνο τό χρυσάφι καί γι’ αύτό 
προσελκύεται άκόμη εύκολώτερα. . . .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  Κ ΑΙ Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ !

Κ α θ ώ ς  θ’ άντελήφθησαν οί άναγνώσται 
μα:, ή «.Νεανική Ψυχή» δεν πρόκειται νά έπι- 
διώξη τήν κυκλοφορία καί διάδοσί της μέ τά 
μέσα* πού άποτελοΰν τό συνειθισμένο κεφάλαιο 
παρομοίων έγχειρημάτων: συμμόρφωσιν, δηλα
δή, πρός όλες άνεξελέγκτως τις ορέξεις τοΰ μεγά
λου άναγνωατικοΟ κοινοΟ, καί μάλπτα πρός τίς 
ταπεινώτερε;, πού είναι συνήθως οι πειό δυνατές. 
Ή  «Νεανική Ψυχή» είναι ένσωμίτωσις μιας 
προσπαθείας πρός ώρισμένη κατεύθυνσι, που 
δέν ζητεί νά τήν ν.ρυψη καί ποΰ θά τήν γνω
ρίσουν σ ’ ολο τό πλάτος της οί άναγνώσται μας.

’Αποτείνεται, συνεπώς, πρός τούς σοβαρώ- 
τερουςάπό τούς νέους, έκείνους γιά τούς όποιους 
ή ζωή είναι -  τουλάχιστον —  κάτι παραπάνω 
άπό τήν έπίτευξι μιας νίκης σέ καποια αθλη
τική συνάντηαι, ή τήν έπίδειξι ένός μοντέρνου 
κοστουμιού σ ’έναν καλοκαιρινό περίπατο...

Πολλοί δπ ο στηρίζουν ότι άναγνώσται γιά 
ένα περιοδικό δπως ή «Νεανική Ψυχή», δεν 
υπάρχουν καθόλου. Χωρίς νά κατατρυχώμεθα 
άπο τόσην απαισιοδοξία, ξέρουμε οτι, πάν
τως, τά σοβαρά παιδιά πού σκέπτονται καί, 
πρό πάντων, θέλουν νά κατευθυνουν τόν εαυτό 
τους ΰστερ’ άπό μελέτη, δέν είναι πολλά.

Στον ένθουσιασμό αύτών, τών λίγων έστω, 
υπολογίζουμε, καί αυτούς θέλουμε νά πλησιά
σουμε, έλπίζοντας δτι έν τώ μεταξύ θά ξυπνή
σουν καί μερικοί άπό έκείνους οί όποιοι σήμε
ρα είναι θύματα έκμεταλ/,ευτών, πού ζητούν, έν 
τούιοις, νά κρυφθούν κάτ’ άπό τήν παντιέρα, 
ακριβές, τήςάπαλλαγής άπό τήν έκμετάλλευσι.

Είναι αληθινά τραγική αύτή ή ιστορία: Πα 
ρουσιάζονται ώς αωτήρες, υποσχόμενοι τήν εύ 
τυχία μέσα στό κομμάτι τοΰ ψωμιού πού— 
ΰστερ’ άπό αγώνες πού θ’ απαιτήσουν ίσως 
καί τή ζωή σας — ισχυρίζονται δτι θά σάς δ ώ 
σουν, ενώ συγχρόνως σκοτώνουν τον Ισωτερι- 
κό σας κόσμο, πού τόν θεωροΰν άνοητολό- 
γον ρωμαντισμόν, λησμονώντας τήν αναμφι
σβήτητη πείρα δτι άπό τόν έσωτερικόν αύτό 
κόσμο, έν τούτοις, Ιξαρτάται η χαρά τήν οποίαν, 
δυστυχώς, καθόλου δέν εξασφαλίζει τό κομμάτι 
τού ψωμιού πού ύπόσχοντα;.

κάποια πρωινή εφημερίδα έδημοσιεύθη 
σειρά άρθρων γιά τόν τρόπο μέ τον όποιον δι
εξάγεται ή προπαγάνδα τοΰ κομμουνισμού με
ταξύ τών νέων. Καί σκεπτόμεθα: Δέν έξεγείρε- 
ται μέσα είς τούς νέους αύτούς ή έλευθερία 
των, τήν οποίαν άφίνουν τόσο δουλικά είς 
τά χέρια ένός προπαγανδιστοϋ; Δέν αποδίδουν 
τόση, τουλάχιστον, άξία είς τόν έαυτόν των, 
ώστε νά τοΰ διατηρήσουν τό δικαίωμα νά δια- 
λέξη ύστερ’ άπό μελέτη καί σκέψι άλλά τού 
φορτώνουν αβασάνιστα μιά ολόκληρη κοαμο- 
θεωρία, ή όποία— άν είναι ειλικρινείς— θά προ- 
δικάση το τί θά κάμουν σ’ δλη τή ζωή των ; 
"Αν άπέδιδαν κάποιαν άξία στόν έαυτόν των 
δέν θά έβιάζοντο ν' άπαντήσουν δπως-οπως 
καί, πρωτίστως, θά μελετούσαν καί τήν a lte
ram partem. ’Αλλά οί κοσμοθεωρίες δέν έκ- 
κολλάπτονται τόσον εύκολα, ώς αποτέλεσμα 
μιας συνομιλίας μέ ένα προπαγανδιστήν* χρει
άζεται μόχθος, καιρός καί πόνος, γιά νά κατα- 
λήξη κανείς σέ— έλάχιστες καί τότε — αλή
θειες, οί όποιες δμως θά δίνουν μιά ιδιαίτερη 
ίκανοποίησι σ ’ έκείνον πού τίς έζησε καί τίς 
απέκτησε. Αυτές οί αλήθειες δέν κατέχονται 
άπό τήν αρρώστια τής πρωτοτυπίας (είναι άλή- 
θεια καί δχι φιλολογία)· είναι λοιπόν συγχρό
νως δλης τής άνθρώπινης ζω ή ; πορίσματα. 
Αύτές μόνο ασκούν έπίδρασι στή ζωή μας, τά 
άλλα είναι μόνο γιά τό θεαθήναι. Άπόδειξις 
δτι ενώ δλη σχεδόν ή νεολαία πέρνα άπό τόν 
κομμουνιστικό ένθουσιασμό, καταλήγει, ΰστερ’ 
άπό λίγα χρόνια, εϊ,ς ήσυχους άνθρωπίακους, οί 
όποιοι έργάζονται δλη τήν ήμερα δπως-δπως, 
γιά νά έξασφαλίσουν ενα κυριακάτικο γλέντι 
σ’ ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Καί πλέον οΰ.

Μ *  σύστασι πρός τού: φίλους άναγνώστας 
μ α ς : Νά προσέξουν τό άρθρο «Έ ργασία καί 
Χαρακτήρ». Προτρέπει σ’ ένα δύσκολο δρόμο, 
είναι αλήθεια, άλλά πρέπει κατ’ άρχήν νά μή 
πιστεύετε έκείνους πού σας υπόσχονται εύκολα 
πράγματα. Πρέπει, δυστυχώς ή ίύτυχώς, νάπε- 
ράση κανείς άπό δύσκολους δρόμους.

”Αν ήξεύρατε δμως πόση χαρά παρέχει ένας 
τέτοιος άγων, δέν θά τόν ένομίζατε ποτέ πι
κρό γιατρικό. Ό  άνθρωπος πού έργάζεται 
έπειδή πληρώνεται, μοιάζει μέ τόν καταδικα
σμένο είς καταναγκαστικά έργα, ένώ έκεϊνος 
πού άγαπα τή δουλειά του καί εύχαριστεΐται 
άπ ’ αύτή, ήδη έχει ένα κέρδος. Πώς θά μπορέ
σετε νά μείνετε σκυμένος έπί ένα μήνα μπρός



σ ’  ενα γραφείο, παρ. χάριν, μέ μοναδική ικα
νοποίηση τό δτι θα συντηρήσθε αύτόν τόν μήνα; 
Αύτό είναι βασανιστήριο δέν είναι ζωή. Δια
λέξτε τή δουλειά πού Αγαπάτε, ποΰ θά σας 
δίνη χαρά, έσιω  κι’ άν δέν θά σάς κάμη πλου
σίους. Ό  μόχθος τής δουλειάς είναι κάτι ευλο
γημένο .

Αυτός ό τρόπος εχει, ώς φυσικό έπακόλουθο, 
κι’ ϊνα άλλο πλεονέκτημα : Είναι βέβαιον δτι 
δέν μπορείτε νά στηριχθήτε στή φιλανθρωπία 
τοΰ έργοδότου σας, άλλά πρέπει νά τόν έκβιά- 
σετε. Μάλιστα, δχι δμως μέ τό ουτοταστικό 
σχέδιο νά τόν καταργήσετε (θά ύπάρξη κάποιος 
άλλος, μοχθηρός καί έκμεταλλευτής, άφοΰ άν
θρωπος θά είναι κι’  αυτός) άλλά μέ τό νά τοΟ 
γίνετε χρήσιμος, απαραίτητος. 'Ο  δρόμος αυτός 
είναι πάντα Ιλεύθερος άλλά καί αρκετά δί
καιος, άφοΰ νικοΰν οι χρησιμώτεροι.

Μ’ αύτά δέν σκοπεύουμε, φυσικά, νά λύ
σουμε προβλήματα πού άπησχόλησαν τΙς έξυ- 
πνώτερες διάνοιες χωρίς νά λυθούν, καί πού, 
κατά τή γνώμη μας, θά μείνουν άλυτα, άφοΰ 
αίτια τους είναι ό άνθρώπινος έγωϊσμός, 
πρόβλημα έσωτερικό πού δέν τό λύνουν έξωτε- 
ρικά μέσα. θέλουμε μόνο νά δώσουμε μιά 
απλή, πρακτική συμβουλή στούς νέους πού 
Ιργάζονται, καί νά παρουσιάσουμε μιά αλήθεια, 
τήν όποια στά χρόνια μας δλοι αγνοούν: «Ούκ 
έπ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος...».

|” 1 Ελληνική Δικαιοσύνη, ή όποία πρό ο 
λίγου καιρού είχε χαρακτηρίσει ώς έργα τέ
χνης καί φιλολογικά Αριστουργήματα τά άνο- 
στολογήματα τής έκτροχιασμένης φαντασίας 
μερικών δημοσιογραφίσκων,άγρευτών τής δραχ
μής, έπήρε πολύ σύντομα τήν άπάντησι πού 
τής έχρειαζόταν :

Ή  δυάς τών νεαρών κακούργων, πού έδικά- 
σθησαν τελευταίως, ώμολόγησε δτι είς τήν α
φάνταστη έγκληματική διάθεσι τούς έσπρωξε 
τό διάβασμα τής έγκληματικής φιλολογίας καί 
ή δρεξις πού τούς κατέλαβε νά μιμηθούν τούς 
ήρωας τοΰ έγκληματικοΰ πανθέου....

Δέν ύπαρχει άλλος τρόπος σωτηρίας,Από τήν 
άντίδρασιν τής ίδιας τής νεολαίας, ή όποια 
πρέπει ν’ άμυνθή έναντίον τοΰ δηλητηρίου πού 
τής προσφέρουν ώς καθημερινήν καραμέλλαν.

Καί ρωτούμε στό αύτί τόν νεαρόν άναγνώ- 
στην : Τί ήσθάνθη ύστερ’ άπό τό διάβασμα ένός 
πορνογραφήματος ; Τί καλό προέκυψε άπό τήν 
διέγερσιν πού τοΰ προεκάλεσε

Ι“ | «Γιορτή τής εύγνωμοσύνης», πού έγινε 
στό Στάδιο —έπιτυχημένη ιδέα, άπλή καί συγ
κινητική έκτέλεσις — δέν ήταν σάν τίς συνηθι
σμένες τυπικές τελείες, άλλά έβγαινε Από μιά 
Αληθινή, ειλικρινή διάθεσι εύγνωμοσύνης πρός 
δσους έβοήθησαν τόν Απελευθερωτικό άγώνα 
τών Ελλήνων στά 1821. Τέτοιες γιορτές μπο
ροΰν ίσως νά κάμουν κάτι έναντίον τών έπιδρά 
σεων τής άντιεθνικής προπαγάνδας.

’ Αλλά καί οί νεαροί πού, πλέωντας σέ ώ- 
κεανό έπιπολαιότητος ζητοΰν, μέσα σέ ύποπτα 
διεθνιστικά κινήματα, άπαλλαγή άπό τήν ...κα
θυστερημένη ιδέα τής πατρίδας, θάπρεπε νά 
μάθουν δτι, προτοΰ κανείς Αντιμετώπιση τέτοια 
προβλήματα χιλιετηρίδων έλοκλήρων, χρειά
ζεται νά νοιώση καί νά έκτιμήση τήν έλευθε- 
ρία πού άλλοι μέ τό αίμα τους τοΰ |·/άρισαν.

Α π ό  τά σχολεία δλης τής Ελλάδος, δπου 
έστείλαμε τήν «Νεανική Ψυχή», Αρχίζουν νά 
έρχωνται Απαντήσεις μέ έγγραφάς συνδρομη
τών. 'Η πρώτη πού μάς ήλθε ήταν Από τό 
'Ημιγυμνάσιον Αουτρακίου, μέ τά ονόματα 
σαράντα τριών (43) συνδρομητών.

Είναι κάτι πολύ παρήγορο καί Ινθαρρυντικό, 
τό θερμό ενδιαφέρον πού δείχνουν ετσι γιά 
τούς μαθητάς των οί έκπαιδευτικοί μας λειτουρ
γοί: Ά π ό  τΙς μακρυνώτερες άκρες τής Ε λ λ ά 
δος, δπου εφθασεή «Νεανική Ψυχή», μάς γρά
φουν, παρά τάς Ασχολίας των, μέ έκφράσεις χα
ράς γιά τήν Ικδοσί μας, καί προσπαθοϋν νά δώ 
σουν το φύλλο μας στά χέρια δλων τών μαθη
τών των. Είναι κάτι πού μάς συγκινει, μάς έν 
θουσιάζει Αλλά καί μάς θυμίζει τίς ύποχρεώ- 
σεις μας Ακόμη περισσότερο.

’ Εχουμε δλο τό θάρρος γιά νά ζητήσουμε 
κάθε ύποστήριξι, Αφοΰ ή έκδότις «Χριστιανική 
Α δελφότης τών Νέων» δέν είναι κερδοσκοπική 
έπιχείρησις, Αλλά Φιλανθρωπική Ό ργάνωσις, 
ή όποια Από εισφοράς τών μελών της, έπιχορη- 
γήσεις καί έρανον μεταξύ τής Αθηναϊκής κοι
νωνίας δαπανά κάθε χρόνο δύο έκατομμύρια γιά 
τήν 'Ελληνική νεότητα.

Κύριοι Γυμνασιάρχαι : Έγγράψατε δλους 
τούς μαθητάς σας είς τήν «Νεανικήν Ψυχήν», 
δεν τούς λείπει τό είκοσιπεντάδραχμον ή τό 
δεκαπεντάδραχμον τής έξαμήνου συνδρομής. 
"Εχουν, συνήθως, χρήματα, δταν πρόκειται νά 
τά χρησιμοποιήσουν είς κάτι έπιβλαβές.

Καί άν, δμως, μερικοί είναι άποροι, πάλιν 
μπορείτε νά τούς έγγράψετε: Έ χετε τό δι-

ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ Ψ ΥΧΗ  ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Χ ριστέ μου, δόστου  τή χαρά , τή μόνη πού μπορούσε 
Ν ά  σοϋ ζητήση απ άνω  έκεΐ νοσταλγικά  ή ψυχή του. 
Κ άνε το θ ά μ α  κι’ άσε τον νά ζήση  δπ ω ς έζοΰσε 
Σέ μιά μεριά πού τάχ ατες νά μοιάζτ) τό νησί του.

Ν άναι τά  βράχια στό  γκρεμό βαθειά  κουφαλιασμένα , 
Νάχη σωριάσει ή θ ά λα σσα  στήν αμμουδιά τά  φύκια 
Κι’ ά ρ ά δ α -ά ρ ά δ α  στό  γιαλό δεμ ένα , άπ οσταμ ένα ,
Ν ά σιγοτρίζουν τά  φ τω χά  Σκιαθίτικα καΐκια.

Ν αναι οί νησιώτες, οί γρηές, οί νηές, οί π εθαμένες, 
Αϋτοί πού τίς θλιμμένες τους μάς ελεγε ιστορίες, 
Ν ά γνέθουν τό λινάρι οί γρη ές, στήν π όρτα  κ α θ ι

σ μ έ ν ες
Καί δίπλα στά  π αράθυρα ν’  ανθίζουν οί γαζίες.

Κ ι’ υστέρα ακόμα νάναι έληές, καί ναναι κυπαρίσσια 
Σκυμμένα νάναι καί τό φ ώ ς τ ’ αχνό νά προσκυνάνε 
Ν ά τονε περιμένουνε στόν  κάμπο τά  ξωκλήσια 
Καί τήν καμπάνα τους μακρυά οί άγγέλοι νά χτυπάνε.

Δ όστου , Χ ρ ιστέ μου, τή στερνή χαρά νά ιδή καί πάλι 
Τή γνώριμή του τή ζω ή  κοντά σ τ ’ άκροθαλάσσι, 
’ Αχ ! ετσι α θ ώ α  κι’ ετσι άπλά κι’ άγνά  τήν είχε

[ψάλει,
Π ού τ ή ; αξίζει έκεϊ ψηλά μαζί μ’ αυτόν ν ’

[άγιάστ) . . .
____________________________________Λ. ΠΟΡΦΥΡΑΣ

καίωμα μιάς συνδρομής δωρεάν γιά κάθε πεν
τάδα συνδρομητών.

Συνεννοηθήτε μαζύ μας γιά κάθε δυσκολία, 
άλλά μή άφίσετε τήν εύκαιρία τής «Νεανικής 
Ψυχής». Δέν είναι, δυστυχώς, τόσον άφθονες 
οί καλές προσπάθειες...

}~Ι είκών τής πρώτης σελίδος μας είναι άπό 
τόν «Χριστόφορο Κολόμβο». Ό  ήρως τοΰ έρ
γου, ό άνθρωπος μέ τόν μεγάλο σκοπό, ό άν
θρωπος πού ήθελε νά κάμη στή ζωή του κάτι, 
είς τό όποιο άφιερωνόταν δλόκληρος, αντιμετω
πίζει τήν έπανάστασι τών ναυτών, τών άν
θρώπων τοΰ όχλου, τοΰ κοπαδιού, οί όποιοι 
είχαν κουραστή νά παλεύουν μέ τά κύματα, 
γιατί τούς έλειπε ή θερμή πίστις δτι άπό τό 
φωτεινό βάθος τοΰ πελάγους θά ξεπεταχθή κά
ποτε ή καινούργια γή.

Ο  Χ Α Ρ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  ΕΡΗ Μ ΙΑ

Μιά μέρα <5 Χάρος βρέ&ηκε βα&υά στή —ΐβηρία, 
κι ' είπε : ΤΙ τόπος νάναι αντός ;
Ονδε χορτάρι' οϋδε θνητός.

° Ολα λευκά καί χρνα.
"Ας πάρω λίγη ανάσαση. Τό πο&ητό μου χιόνι, 
στην ερμη τούτη κατοικία, 
μιά κλίνη μώοτρωσε γλυκεία

Με κάτασπρο σεντόνι

"Ως πότε την αστέρευτη ζωή νά πολεμάω, 
κι ' εκεί που πρόσκαιρα νικώ, 
άσβυστο γελοίο μαγικό

Στόν κόσμο νά #ωράω  ;
Σάν, απ' αστέρια, ολόγυμνος μείνη δ γαλάζιος 
σά χλόη δεν εβγη που&ενά, [#όλος
δικός μου τότε άλη&ινά

Θ'ε νάναι ό κόσμος δλος.
Δικός μον, ναί ! — Τό λόγο τον νά σώση δεν

[προφταίνει
ποΰ σκάει τό κρούσταλλο με μιας, 
καί. στόλισμα τής ερημιάς,

"Ενα λουλοϋδι βγαίνει

Μέσ' άπό τ' άσπρα φύλλα τον, στό βορεινόν 
χύνει άπριλιάτικην οσμή' / αέρα,
τό βλέπει ό χάρος καί μ' δρμή

Πετάει σκιαομένος πέρα
— ' Αχ !  μιά φορά, πάει σκούζωνιας ode με

I βία διαβαίνει, 
ξάφνου, ώς τον πάγου τόν άν&ό, 
μέσ ’  άπό αφώτιστο βυ&ό

Θά βγουν κι' οί πεθαμένοι
Γ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ

ΣΤΟΝ Η ΑΥΤΟ IVIOY

Σ αϋ ρα , πανάθλιο σερπετό, πώς στά  χαλίκια σέρνεις 
τοϋ ξεπεσμένου εγώ  σου τήν όρφ άνια  !
Σ ά  νυχτοπούλι, στοΰ γκρεμνού τα  βάθη  σιγογέρνεις 
καί κλαΐς γιά τή χαμένη περηφάνεια
Λ υγίζοντας, χορεύοντας ψηλ’ άπό τό κοντάρι, 
γιά τό συχαμερό τοΰ δχλου χατήρι, 
π αράτησαν τά  χέρια σου τής πίστης τό δισ/.άρι 
καί τής ’ Α λήθειας τ ' Ά γ ι ο  τό Π οτήρι
Κι’ άπ ’ τής θυσίας τόν ναό διωγμένε, οι ξεπεσμένε, 
"Ω ς πότε τό χορό σου θ ά  χορεύης ;
Τ ό  νοθεμένο σου πιοτό θ ά  πίνης, διψασμένε, 
καί στή φριχτή σου κόλαση θ ά  ρεύ η : ;
Π αρά τη σε καί σκόρπισε τοΰ ψεύτικου βω μοΰ  σου 
τή στάχτη , μέσ ’  τό φύσημα τοΰ άνεμου 
καί στις παληας σου πίστης τόν ’ Ιορδάνη  ξαναλούσου 
ώ , εσύ φ τω χέ, π εντάφτω χε εαυτέ μου . . .

ΓΙΩΣΕΦ ΕΛΙΠΑ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  NEOVS MAS ΦΙΛΟΥΣ

‘Αγαπητοί μ ου :

Δέν ξέρετε πόσον εχάρηκα μέ τήν πληρος ο- 
ρία τής « Ν ε α ν ι κ ή ς  ψ υ χ ή ς »  ότι και τά 
παιδιά μας λαμβάνουν μέρος εις τον παγκόσμιον 
εο ρτα σμ ό ν  τής επετείου τής πρώτης εν Χάγη 
διασκέψεως διά τήν εΙρηνικήν διευθέτησιν τών 
διεθνών διαφορών. Συμμερίζομαι απολύτως 
τήν πεποίθησίν της δτι «ή νεολαία που άνα- 
τρέφεται μέ τέτοια αισθήματα ασφαλώς ·θά ά- 
ποτελέση αύριον μίαν καλλιτεραν κοινωνίαν 
άπό τήν σημερινήν» Πολλές φορές ομως, τις 
περισσότερες ίσως, ξεχνούν ολοι οι κηρνκες 
τής παγκοσμίου συναδελφώσεως καί τής διε
θνούς ειρήνης καί τήν πηγήν, είς τήν οποίαν 
ίστορικώς οφείλεται ό σημερινός παγκόσμιος 
παλμός γιά τήν προτίμηοιν τής ειρήνης, καί 
τό κυριώτερον  μέσον, με το οποίον θα είνε 
δυνατόν είς τόν παλμόν αυτόν νά γίνη μία 
ζωντανή πραγματικότης. Καί εδώ, νομίζω, 
υπάρχει εκείνο πού πρέπει νά ξεχωρίζη τους 
πραγματικούς είρηνιστάς άπό τους ονειροπό- 
λους οΰτοπιστάς, τό νά θυμηθούν σέ ποιόν 
οφείλεται τό κήρυγμα τής αγάπης και τής ει
ρήνης καί με ποιόν τροπον η εφαρμογή του 
ή μπορεί νά εΐνε έξησφαλισμένη καί διαρκής.

’ Σάν νά εκφράζη δλον τόν πόνον, πού ή 
πολιτισμένη άνθρω ;ότης— ή πραγματικά πο
λιτισμένη— πρέπει νά αισθανεται γιά τας δι
αιρέσεις τών εθνών, ή 'Ιερά Βίβλος, (Καί είνε 
τόση δυστυχάς ή άμάθειά μας γ ί ’ αύτό τό 
θησαυρό, πού μόλις αποφασίζω ν αναφέρω 
τδνομά του, μούρχεται άμέσως ή ίδέα^ πώς 
πολλοί νέοι άπό έκείνους πού «τά ξερουν 
δλα» (;) θά δυσκολευθοϋν ’ίσως νά προχωρή
σουν στό παρακάτω α π ’ τό φόβο μήπως πα
θουν ά^ό... «θρησκοληψία !») παρουσιάζει τήν 
διαίρεσιν αυτήν καί τήν σΰγχυσιν tcov γλωσ
σών σάν αποτέλεσμα τής κακίας τών άνθρω - 
πων, τιμωρίαν των, κατάραν τοΰ Θεοΰ, στήν 
περίφημη ιστορία τοΰ «Πύργου τής Βαβέλ» 
(Τένεσις κεφ. Ιΐον  στίχ. 1— 9) πού δυστυχώς

«Κ αί κατακόψουσι τάς ρομ φ αίας αύτώ ν είς άροτρα  
καί χά δόραχα  αυχών εις δρέπ ανα».

πέρνα άπαρατήρητος τής περισσότερες φορές 
κι5 άπό δασκάλους κι’ απο μαθητα;. Κι ακόμα 
μακούτερα, τί άλλο εινε η « ιστορία τών πρω
τοπλάστων» παρά ένας ύμνος στήν κοινή ευ
γενική καταγωγή δλων τών άνθρωπων ; Αλή
θεια πού ζωντανώτερα πειά καί εντελώς ξεκά
θαρα εκήρυξε δ Χριστιανισμός, η θρησκεία 
δχι ενός ώρισμένου λαού, παρά δλου τοΰ κό
σμου, ή θρησκεία πού κατώρθωσε νά ρίξη 
κάθε χώρισμα καί κάθε διάκρισι πού  ̂ υπήρχε 
μεταξύ τών εθνών για να τα ενώση ολα μέσα 
στήν παγκόσμιον «μίαν Εκκλησίαν». «Πορευ- 
θέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη»,^ διέταξε 
τούς  μαθητάς του ό Χριστός. «Ούκένι ’ Ιου
δαίος ουδέ Έ λλην», έβροντοφώνησεν ό ’ Από
στολος Παύλος' «εν παντί έ’θνει ό φοβούμενος 
τόν Θεόν καί εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός 
αύτφ εστι», είχεν ειπει 0 Αποστολος Πέτρος 
«αγαπάτε άλλήλους»,εΐνε τό σύνθημα τών Χρι
στιανών, πού συχνά επαναλαμβάνει ό ’Απόστο
λος ’ Ιωάννης («έκ τούτου γνώσονται πάντεςδτι 
έμοί μαθηταί έστε, έάν αγάπην έχητε έν άλλή- 
λοις» είχεν εΐπει είς τόν μυστικόν δείπνον ο 
Χριστός) «ώς σεαυτόν» εΐνε τό μέτρο πού ό 
χριστιανός έχει στήν αγάπη τοΰ «πλησίον» του̂ , 
τοϋ αδελφού του, καί π/^ησίον τού χριστιανού 
είνε κάθε άνθρωπος πού έχει ανάγκην τής 
συνδοομής του, αδιάφορο  σε ποιο έθνος καί 
σέ ποιά θρησκεία ανήκει, δπως πολύ παραστα
τικά μάς το ζωγραφίζει η «παραβολή τοΰ καλού 
Σαμαρείτου» (Λουκάς κεφ. ΐΟονστιχ. 30 37),
«υπέρ τής ειρήνης τοΰ συμτ(χντος κοσμου... xcu 
χ ή ς  t c o v  jIcx v tco v  ε ν ο ^ ο ε ο ς ^  ε υ ^ ε τ ο ι ι  μ έρ (χ  v 'u j f i ci 

καί ή Εκκλησία μας. Ή  «ειρήνη» αύτή εινε 
πολύ διαφορετική άπό τήν ειρήνη πού δίδει ό 
κόσμος, εινε ειρήνη πού βασίζεται στήν πνευ 
ματική πρόοδο τής άνθρωποτητρς, στήν ανα- 
γνώρισιν άπ ’ τόν καθένα τοΰ καθήκοντος τής 
αγάπης, πού έχει γιά δλους τους άλλους ανθρώ
πους, είνε ειρήνη πού έρχεται απ ευθείας άπ 
τόν Ουρανό σ ’ εκείνους πού ξέρουν καί άκο- 
λουθοΰν ’ Εκείνον, πού ήλθεν «επί γής ειρήνη,

εν άνθρώποις ευδοκία», ειρήνη πού κανείς δέν 
μπορεί νά τήν διαταράξη, γιατί δέν εξαρτάται 
άπό τύπους εξωτερικούς καί άπό διπλωματικάς 
συμφωνίας, παρά άπό τήν πραγματική μ ε τ α 
β ο λ ή  τοϋ άνθρώπου, άπο τή ριζική α λ λ α γ ή  
τοϋ τρόπου πού σκέπτεται, άπό τήν τελειω
τική μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι  τοΰ τρόπου πού ε
νεργεί, άπό τήν « ά ν α γ έ ν ν η σ ι » ,  πού ε 
πιτυγχάνεται μονάχα μέσα στήν Εκκλησία τοΰ 
Χριστού.

Είναι άξιέπαινες δλες αί προσπάθειες εκεί
νων πού ζητούν νά πραγματοποιήσουν τά ιδα
νικά τήςάδελφωσύνης καί τής ειρήνης τών λαών, 
ή άπολύτρωσις δμωςαύτή —άλλοίμονον!— δέν Θά 
έλΘη ποτέ, πραγματική καί μόνιμος καί διαρκής, 
δταν δέν βασισθή στήν πραγματική μεταβολή  
τών χαρακτήρων, δπως είπα παραπάνω, πού 
δέν γίνεται παρά μονάχα μέ τή γνωριμία καί 
μέ τήν πρασωπική σχέσι μέ τό Χριστό,«Ειρήνην 
άφίημιύμΐν,ειρήνην τήνεμήν δίδωμι ύμίν,ού κα
θώς δ κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδοφι ύμίν» εΐπεν 
ό Κύριος πρός τούς μαθητάς του (Ίωάννου 
κεφ. 14ον στιχ. 27). Καί έχουν πείραν τής δια
φοράς αυτής δλοι εκείνοι, δσοι εδοκιμα^ταν εις 
τήν ζωήν των τήν γλυκυτάτην αυτήν ειρήνην 
καί ένοιωσαν είς τήν καρδιά των πώς τίποτε 
δέν ήμπορεΐ νά τούς χωρίση άπό τούς άδελ- 
φούς των. Αυτοί βλέπουν κάθε μέρα πώς δέν 
είναι ανάγκη νά είναι άπό τήν ίδια οικογένεια 
ή άπό τό ίδιο έθνος ή νά μιλούν τήν ίδια 
γλώσσα, γιά νά είναι ενωμένοι.

Νέοι, σεις, πού ενθουσιάζεσΘε διά τά ώραϊα 
ιδανικά, πρόςτά όποια στρέφεται ολόκληρος ή 
μεταπολεμική άεθρωπότης, πού εδοκίμασε τήν 
πνιγηρή άτμόσφαιρα, πού δημιουργεί στή ζωή 
ό άχνός τοΰ αδελφικού αίματος, μή άπατάσθε- 
χωρίς ατομικήνθυσίαν ό ενθουσιασμόςδένώφελεί.

’ Εάν πραγματικά πιστεύετε σ ’ αυτά τάίδεώδη, 
πρέπει νά πάρετε τό θάρρος ν’άντικρύσετε τήν 
αλήθεια γυμνή. Έ άν  στό βάθος τής ψυχής σας 
μένουν ρίζες εγωισμού, τά ιδανικά σας θά εί
ναι μονάχα άφορμαί γιά νά πικραίνεσθε περισ
σότερο άπό τήν άντίφασι τήν τραγική, πού Θά 
βλέπετε στή ζωή σας. Καί δέν καταστρέφονται 
ή ρίζες αυτές παρά μονάχα μέ τή φωτιά πού 
Θ’ άνάψη στήν ψυχή σας ή γνωριμία σας μέ 
τόν Χριστό.

Νά πώς οραματίζεται δ Προφήτης τόν κό
σμο, δπως έχει σκοπό νά τόν κάμη ό Νόμος 
πού ήλθε άπό τήν Σιών, ό λόγος τοΰ Κυρίου, 
πού ήκούσθη άπό τήν 'Ιερουσαλήμ :
<ΚαΙ κρίνει άναμέσον λαών πολλών 
Καί ίξελέγξει ε&νη Ισχυρά εως εις μακράν,

Καί κατακόψουσι τά; ρομφαίας αυτών εις άροτρα 
Καί τά δόρατα αύτών εις δρέπανα,
Καί ούκέτι μη άνχάρτ] ε&νος επ ’ ε&νος ρομφαίαν. 
Καϊ ούκέτι μη μάόωοι πολεμεϊν,
Και άναπαναεχαι έκαστος υποκάτω άμτιέλοναυχον 
Και έκαστος υποκάτω σνκής αύχοΰ,
Καί ούκ εσιαι δ έκφοβών».

(Μ ιχαίας κεφ . 4ον σχιχ. 3-5)
Τί ώμορφο πράγμα άλήθεια!.. Θά σπάσουν 

τά σπαθιά καί θά μετατραποΰν σέ άροτρα καί 
τά δόρατα θά γίνουν δρέπανα, τά δπλα τοΰ 
πολέμου θά είναι άχρηστα, δταν ή καρδιές τών 
άνθρώπων, πού άποτελοΰν τά έθνη, θά γίνουν 
ειρηνικές καί ό καθείς ήσυχος θά ξεκουράζεται 
άπό τόν κόπον τής ειρηνικής έργασίας, εξαπλω
μένος κάτω άπό τήν άμπελιά καί κάτω άπό τή 
συκιά τοΰ χωραφιού του, γιατί δέν θά ύπάρχη 
πειά κανείς πού θά φοβερίζη καί θά προκαλή 
τήν ανησυχία καί τήν ταραχή... Έ ν α  ονειρο, 
μιά οπτασία, πού παίρνει σάρκα καί οστά καί 
γίνεται πραγματικότης, κάθε φορά που, οί άν
θρωποι πού έρχονται οπωσδήποτε σέ σχεσεις 
μεταξύ των, αποφασίζουν νά υποταχθούν στό 
νόμο τής αγάπη; καί απαλλάσσονται άπό τήν 
ταραχή τής αμοιβαίας καχυποψίας,βέβαιοι πώς 
τάς σχέσειςτων διευθύνει τό πνεύμα τούΧριστοϋ.

Είνε δικαίωμά σας καί καθήκον σας συγ
χρόνως, αγαπημένοι μου φίλοι, νά δοκιμά
σετε τήν ειρήνην αυτήν. Έ τσ ι  θά γίνετε πα
ράγοντες ειρήνης πολύ σημαντικώτεροι άπό 
δλους τούς μεγαλειτέρους πολιτικούς είρηνι- 
στάς, γιατί εσείς θά έχετε ήδη εφαρμόσει στή 
ζωή σας δ,τι εκείνοι ζητοΰν νά εξασφαλίσουν 
μέ τά διεθνή έγγραφα, πού ήμποροΰν νά ξε- 
σχισθοΰν σέ κάθε στιγμή πού κάποιος άπ ’ 
δλους πού τά υπογράφουν θά νοιώση πώς δέν 
ύπάρχη σκοπιμότης νά διατηρηθούν, γιατί δ 
τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι δέν έχει αλλάξει ριζικά 
καί δ εγωισμός εξακολουθεί νά είνε δ δδηγός 
καί τών άτόμων καί τών λαών. Ό  καθένας 
άπό σάς, γεμάτοι άπό ελπίδες νέοι, εΐνε ενα 
κεφάλαιον τής παγκοσμίου ειρήνης άρκεΐ νά 
Θελήσετε νά άρχίσετε άπό τόν εαυτόν σας. 
Ό τα ν  θά γίνετε «ειρηνικοί» τότε Θά γίνετε 
καί «είρηνυποιοί». ’Αλλά μή ξεχνάτε τή δια
φορά πού υπάρχει μεταξύ τής κοσμικής, τής 
επιφανειακής ειρήνης, καί τής ειρήνης, πού δί
δει δ Χριστός, «ου καθώς ό κόσμος δίδωσιν, 
εγώ δίδωμι ύμΐν». Φροντίσατε νά έλθη καί 
γιά σάς ή ευλογημένη στιγμή, πού δ Χριστός 
8ά μιλήση μέσα είς τήν καρδιά σας, γιά νά 
σάς είπή «Ειρήνην τήν εμήν δίδωμι ύμΐν».

Ε. Γ- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πρεσβύχερος



ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
( Εκ το ϋ  ’ Αγγλικού υπό Ε ΙΡ Η Ν Η Σ  Α Μ ΙΛ Κ Α  Α Λ ΙΒ ΙΖ Α Τ Ο Υ )

I  I

Οι άνθρωποι, κατά τήν σημερινήν εποχήν, 
άπαιτοΰν περισσότερα προσόντα διά τούς ύ- 
παλλήλουςτων, άπό δ,τι απαιτούσαν προ είκοσι 
πέντε ετών. 'Η  μέλλουσα γενεά οφείλει νά 
δείξχι άκόμη μεγαλητέραν τελειότητα ή ή πα- 
ροϋ3α. Ε πειδή αί εμπορικοί και βιομηχανικοί 
μέθοδοι γίνονται πολυπλοκώτεραι, υπάρχει 
καταφανής πρόοδος εις τάς πνευματικάς και 
ήθικις άρχάς. Περισσότερα προσόντα απαι
τούνται άπό τόν οδηγόν αυτοκινήτου ή άπό 
τόν αμαξηλάτην. Τά πνευματικά και ηθικά 
προτερήματα ενός μηχανοδηγού πρέπει νά εΐνε 
άνώτερα τών τού απλού χειρώνακτος.

'Η  επιστήμη ελευθερώνει τόν άνθρωπον 
άπό τήν υποταγήν είς τήν κτηνώδη  ̂ δύναμιν 
καί άνυψώνει τά ταπεινώτερα ειδη εργασίας, 
δημιουργεί δέ, κατ’ αναλογίαν, υψηλοτέρας 
ήθικάς καί πνευματικάς απαιτήσεις διά τόν άν
θρωπον. "Οσον πολυπλοκωτέρα είνε ή μη
χανή, τόσον μεγαλήτεραι πρέπει νά είνε η ε- 
πιδεξιότης καί αί γνώσεις τοΰ χειριζομενου 
αυτήν, δσον ανώτερος εινε ό υπηρέτης, τόσον 
μεγαλητέρα εινε ή ευθύνη τού κυρίου. "Οσον 
πολυπλοκώτερος είνε δ οργανισμός εργασίας 
τίνος καί κεφαλαίου, τόσον μεγαλητέρα εινε η 
ανάγκη λεπτών μηχανικών προσαρμογών καί 
πλέον κατεπείγουσαι αί άπαιτήσεις αναλογών 
ηθικών σκέψεων.

Τά σωματεία προάγουν τήν αυταπάρνησήν. 
Ώ ς μέλος σωματείου τό άτομον τείνει νά είνε 
όλιγοοτερον εγωιστικόν, διότι είνε ήναγκασμέ- 
νον νά σέβεται τήν ευτυχίαν τών άλλων μελών 
καί τού σωματείου ώς δλου.

’ Εκείνος δστις δέν συνδέεται μέ την οικο
γένειαν ή τό σωματεΐον ή τήν εκκλησίαν αλλ 
αποφασίζει νά ζήση μόνος, είνε η προσωπο- 
ποίησις τού εγωισμού.

'Υπάρχει φυσική καί άναπόφευκτος σχέσις 
μεταξύ εντίμου εργασίας καί δικαίας αντα

μοιβής. "Εντιμος υπηρεσία απαιτεί άνάλογον 
ανταμοιβήν.

Ά λ λ ’ ό άνθρωπος δ όποιος σκέπτεται τήν 
ανταμοιβήν, πριν σκεφθή τό είδος τής υπηρε
σίας τήν δποίαν ήμπορεΐ νά προσφέρη, ανα
τρέπει τήν λογικήν σειράν. 'Ο  εργάτης πού ε
πιτυγχάνει εινε εκείνος δ όποιος κατά πρώτον 
σκέπτεται τήν εργασίαν του. Πολλοί νέοι α ρ 
χίζουν άπό τό έσφαλμένον τέλος τής γραμμής: 
«Τί θά μού κοστίση ; Πόσον εινε δι’ εμ έ ; 
Ποιον εΐνε τό μερίδιόν μου ;» είνε αί ερωτή
σεις πού άπευθΰνει π ρ ό ς  τόν προϊστάμενόν του, 
πρός τήν πόλιν, πρός τό έθνος καί πρός τήν 
ανθρωπότητα, εκείνος δ όποιος προτίθεται νά 
προσφέρη πιθανήν τινα υπηρεσίαν.

Τό εγώ, μάς εμποδίζει άπό τού νά διακρί- 
νωμεν τά μεγάλήτερα κέρδη, τά όποια εύρί- 
σκονται είς τό άπώτερον μέλλον. "Οτι ή αρετή 
αμείβεται ά φ ’ έαυτής,αύτό άποτελεϊ παντοτει- 
νήν αλήθειαν. 'Ο  νέος ό όποιος περιορίζει τά 
καθήκοντα του καί τάς εύθύνας του είς τήν 
π ερ ιφ έ ρ ε ια ν  τής χρηματικής άμοιβής, περιορί
ζει τά δοια τής επιτυχίας του. "Οταν προσ- 
κληθή νά προχωρήση πέραν τού μικρού τού
του κύκλου θά εϊπημειδιών: «Τούτο δέν είνε 
ή εργασία μου. Δέν υπάρχει κέρδος δι εμέ. 
Δέν πληρώνομαι διά νά κάμω τήν εργασίαν 
άλλου». Έ χομεν πολλούς, οί όποιοι, ενώ αρ- 
νούνται νά κάμουν κάτι χωρίς αμοιβήν, ευχα
ρίστως δμως λαμβάνουν αμοιβήν διότι δέν ε' 
καμαν καμμίαν απολύτως εργασίαν. Προ δλί- 
γων ετών, μικρόν παιδίον, ηλικίας δεκα εξ ε
τών, άψήκε τήν πατρικήν οικίαν καί επήγε εις 
τήν Νέαν Ύ όρκην, διά νά εύρη εργασίαν.

Δέν είχεν ούτε χρήματα ούτε φίλους. Αλλ 
ήτο φιλόπονος, τολμηρός, άν καί μόλις από
φοιτος δημοτικού σχολείου. Εύρήκεν εργασίαν' 
είς σιδηροδρομικόν γραφεΐον καί τόν έβαλαν 
νά σαρώνη τό γραφεΐον καί να προσεχή τίς

Θερμάστρες. Άπέδειξεν αμέσως, κατά τήν υπη
ρεσίαν αύτήν, οτι δεν εΦοβείτο τήν εργασια\', 
είτε συμφωνημένην είτε δχι, καί άμέσως^έπρο- 
βιβάσθη είς τήν θέσιν σιδηροδρομικού αγ
γελιοφόρου. Καί πάλιν προήχθη είς έπικερδε- 
στέραν θέσιν, λόγω τής προθυμίας του, τής α- 
κοιβούς εκτελέσεως τών καθηκόντων του και 
τής δραστηριότητός του. Καί τώρα, δεν εξετε- 
λει, μετά σπουδής καί επιτυχίας, τήν  ̂ ίδικήν 
του μόνον εργασίαν, άλλά εβοηθει και εκείνους 
οί όποιοι εμενον δπίσω, χωρίς νά εοωτςϊ περι 
πληρωμής. Έσυνήθισε τάχιστα τά καθήκοντα 
τών άνωτέρων του καί ανήλθε την κλίμακα 
τής προαγωγής, διότι άπέβλεπεν εις τήν εργα
σίαν μάλλον ή είς τή ν  αμοιβήν.^ Τό παιδίον 
τούτο ήτο δ E dw in  H aw ley, ό εκατομμυρι
ούχος τής Νέας Ύ όρκης, ό οποίος^ προ ολίγου 
κατέπληξε τόν εμπορικόν κόσμον αποποιούμε
νος τήν π ρ ο ε δ ρ ε ία ν  τοΰ Δυτικού Είρηνικοΰ 
Σιδηροδρόμου,μέ ετήσιον μισθόν τεσσαοακοντα 
χιλιάδων δολλαρίων. "Οταν τόν ήρώτησαν τό 
μυστικόν τής αξιοθαύμαστου επιτυχίας του, 
άπήντησεν: «Είχα ώς κανόνα νά καταβάλλω 
δλας μου τάς προσπαθείας είς την εργασίαν 
τοΰ προϊσταμένου μου, αδιαφορών περί τής 
άμοιβής. Τόσον πιστεύω είς τόν νόμον τής 
άνταμοιβής, ώστε νά σκέπτίομαι δτι Θά άμει- 
φθώμεν καί διά τήν έλαχίστην μας εργασίαν. 
Π άσα επί πλέον εργασία εχει καί την ανταμοι
βήν της. Δυνατόν νά μήν ελθη αμέσως' δυνα
τόν νά μήν έλθη ύπό μορφήν χρημάτων, αλλ’ 
είνε δμως βέβαιον δτι Θά έλθη πάντοτε, ούτως 
ή άλλως. Κατά τό μακρόν διάστημα τής ζωής, 
ούδεμία εργασία απομένει άνευ ανταμοιβής.

Αί λέξεις αύται πρέπει ν’ άποτυπωθοΰν 
είς τάς καρδίας δλων τών νέο)ν οί οποίοι 
περιμένουν νά λάβουν θέσεις καί υπηρεσίας, καί 
μάλιστα έμπιστευτικάς. Έ άν  άξίζη η εργασία 
σου, ό κόσμος θάτήνϊδη καί θ ά  τήν πληρώση. 
Παντού, κατά τήν σημερινήν επ οχ ή ν , οί εργα
τικοί ζητούν επιτυχίαν. Πρόσεχε καλά τό έρ- 
γον σου καί φρόντιζε δλιγώτερον δια την πλη
ρωμήν. Οί μισθοί είνε μόνον τό σόμβολον* ή 
αξία έγκειται είς τήν εργασίαν.  ̂Ό  άνθρωπος 
δ όποιος καταβιβάζει τήν εργασίαν του είς τό 
ίδιον επίπεδον μέ τους ευτελείς μισθούς του, 
καταβιβάζει τόν εαυτόν του. Καλλιτερεύσατε 
τό είδος τής εργασίας σας καί θά υψώσετε 
τούς εαυτούς σας. Τό σύμβολο ν πρεπει μετά 
καιρόν νά σύμφωνη μέ τήν πραγματικότητα.

'Η  εργασία εκφράζει τόν χαρακτήρα. Κάθε 
τέχνη, κάθε έμπόριον καί κάθε εργασία εΐνε 
γλώσσα ή οποία αποκαλύπτει τόν κρυπτόμε-

νον άνθρίοπον. Δυνατόν νά έχετε καλόν λε
κτικόν, τούτο δμως δέν έχει καμμίαν αξίαν, εάν 
δέν έχετε νά είπήτε τίποτε δι’ αυτού. Αί γνώ
σεις καί ή έπιδεξιότης είνε πολύτιμα στοιχεία 
είς τόν κόσμον, μόνον καί μόνον διότι εκφρά
ζουν εύγενή χαρακτήρα καί αποκαλύπτουν τό 
Θειον στοιχείον τό όποιον ενυπάρχει είς τήν 
ψυχήν ημών.

'Υπάρχει παςάδοσις είς τήν άρχαίαν Ρά)μην 
δτι κάποιος έκ τών μεγάλων ναών αίφνιδίως 
κατέρρευσε πριν τελειώση, θάπτα>νυπο τα ερεί
πιά του πολλούς Ιργάτας. 'Η  άνάκρισις άπεκά- 
λνψεν δτι ή καταστροφή προήλΘεν έκ τής χρη- 
σιμοποιήσεως σπασμένων τεμαχίων μαρμάρων 
συγκεκολλημένων διά κηρού, Ή  στιλβωμένη 
επιφάνεια τού μαρμάρου δέν άπεκάλυπτε τό ε
λάττωμα άλλ’ ύπό τό βάρος τής οροφής^ τά 
κηρωμένα τεμάχια ύπεχώρησαν καί ό ναος ολό
κληρος έπεσε. Μετά ταΰτα, κατά τήν ιστορίαν, 
οί κτίσται τύ; πόλεως ώφειλον νά συντάσσουν 
συμβόλαιον, δτι θά μεταχειρίζωνται τεμάχια 
«Integra  et sine cera» ήτοι ακέραια καί άνευ 
κηρού (έτσι ή λέξιςβίηοβπιβ, sincere (sincera) 
σημαίνει, είς τούς λατινικούς λαούς, ειλικρι
νής. )Ή  τιμιότης καί ή ειλικρίνεια, απαραίτητοι 
είς τήν εργασίαν, έγιναν α μ έ σ ω ς  αναγκαία προ
σόντα διά τούς έργάτας. Τό πραγματικόν λά
θος δέν ενέκειτο είς τά τεμάχια τού μαρμάρου 
άλλ’ είς τούς ρωμαίους έργάτας, οί οποίοι έστε- 
ροΰντο τιμιότητας καί ειλικρίνειας. Η άκεραι- 
ότης τοΰ χαρακτήρος θά γίνη άκεραιότης είς 
τήν εργασίαν.

’ Ασυνείδητος εργασία καθιστά καί τόν εργα
τικόν ασυνείδητον. 'Η  εργασία επενεργεί επί 
τοΰ χαρακτήρος. Ό  νόμος δτι δράσις καί αντι- 
δρασις εΐνε δμοιαι, άληθεύει επίσης είς την η
θικήν χαί τήν θρησκείαν. Αί πράξεις ημών 
καθίστανται τό μέσον πρός κατασκευήν ναού, 
ούχί χειοοποιήτου, άλλ’ αιωνίου εν τοΐς ουρα- 
νοΐς, τοΰ οποίου μνημεία ώς δ μητροπολιτι- 
κός ναός τοΰ 'Αγίου Παυλου τοΰ Λονδίνου 
δέν εΐνε άλλο τι είμή τό σύμβολον καί ή σκιά.



ΤΟ Δ ΙΗ Γ Η Μ Α  Μ Α Σ
PIERRE LERM1TE

ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟΝ ΠΝΙΓΜΕΝΟ

Ή  «Μαγδαληνή» ήταν μιά γολέττα ώμορφη 
καί καλοφτιαγμένη, ενα γρήγορο καράβι, δλο 
από καρδιά βαλανιδιάς, καί τήν είχαν σκαριώ- 
σει παλληκάρια τής Βρεττάνης, πουχαν περά
σει τά νειάτα τους στή ναυπηγική. Τήν ήμερα 
πού θά τό βάφτιζαν, οι ναΰτες είχαν στερεώ
σει, κάτω απ ’ τό κατάρτι τής πρώρας, ενα ει
κόνισμα τής Παναγίας, πού τό εΐχε ζωγραφί
σει ενας άπ ’ αυτούς' νονά τοΰ καραβιοΰ nrrav 
ή μικρή κόρη τοΰ καραβοκύρη, ή Μαγδαληνή.

Τό πρωΐ εκείνο, πού τό καράβι Θ άνοιγε 
πανιά, δ καραβοκύρης έκανε περίπατο στήν 
παραλία μέ τόν καπετάνιο, τόν Μάριο. Ό τα ν  
έφτασε ή στιγμή, τούσφιξε τό χερι και, δει - 
χνωντάς τον, μέσα άπό τήν πρωινή καταχνιά, 
τήν γολέττα ολοστόλιστη, γερή καί χαριτωμένη, 
μέ τά φρεσκοβαμένα κατάρτια της, πού φάν
ταζαν στόν γκρίζο ουρανό, καί δλο τό πλήρω- 
μα, πού σώριαζε στήν άκρη τά τελευταία κα
σόνια τοΰ αλατιού, τοΰ είπε:

— .... Ό  Θεός μαζύ σας, Μάριε! "Εχεις στα 
χέοια τήν περιουσία τοΰ πατέρα καί την προί
κα τής κόρης. _

Καί δ Μάριος έφυγε, για το πρώτο ταςειοι 
πού έκανε σάν καπετάνιος, νοιώθοντας μέσα 
του νά τόν πιέζτ) ή τρομερή ευθυνη γιά τη 
ζωή  είκοσι άνθρώπων.

’Έφυγε ένα ώμορφο ανοιξιάτικο πρωινό.... 
Ή  θάλασσα ήταν φωτεινή καί ή ρεμ η λ ές 

καί ήταν δλο μετάξι, που το κυματί-,ε σιγα-σι- 
γά, μιά αύρα δυνατή δσο χρειαζόταν γιά νά 
φουσκώσω τά πανιά.

Ό λες οΐ φαμίλιες ήταν στήν προκυμαία: 
— Γειά σου Ύ β ! . . .  ’ Αντίο Μ αρία!.„  Γειά 

σου Γρηγόρη!... Γεια σου Γιάννη!... Αντίο 
κυρά “Αννα!... Μέ καλό νά σάς ξαναβροΰμε,...

— Καλό ψάρεμμα.
—  'Η  «Μαγδαληνή» προχώρησε σιγά- έπει

τα, τό βράδυ, ένας άνεμος δυνατός, καί τήν 
άλλη μέρα ή γολέττα ήταν πειά κατάμονη,  ̂ενα 
μικρό τιποτένιο πραμματακι, μεσα στο υγρο 
άπειρο,

’Ά ν  νοιώθετε δτι εισαστε ευτυχισμένοι, προ
σέχετε, ή δυστυχία είναι στήν πόρτα, λέει μιά 
παληά παροιμία.

"Ενας χλωμός κΓ άδυνατισμένος άνθρωπος, 
άκκουμπισμενος σ ’ένα σωρό άπό σκοινιά, έβλε
πε πρός τή θάλασσα, μέ τά μάτια καρφωμένα 
στά σκοτεινά, μολυβένια κύματά της. Π ώς ν "α
ναγνώριση κανείς σέ τέτοιο κατάντημα τον 
γερό καπετάνιο τής «Μαγδαληνής»;... Καί ποιος 
θάνεγνώριζε ιό πλήρωμά της, βλέποντας αυ
τούς τούς ναΰτες πού, καθισμένοι παρέες-πα- 
ςέες, κουβέντιαζαν μέ χαμηλή ς>ωνή, άφίνοντας 
τή γολέττα στήν τύχη της;...

ΚΓδμως θάπρεπε νάχουν χαρές, άφοΰ, ΰστερ’ 
άπό έξη μηνών ζωή σ τ ’ ανοιχτά, ξαναγύ- 
ριζαν στις αγαπημένες ακτές καί, άν θά είχαν 
πρίμα τόν καιρό, θά βρισκόντουσαν σέ τέσσα- 
κες μέρες ανάμεσα στις μητέρες,^ τίς γυναίκες 
καί τά παιδιά τους, πού μέ φωνές, γέλοια καί 
δάκρυα χαράς θά κατέβαιναν νά τούς υποδε
χθούν.

.... Οί άλλοι ας διαλαλοΰν τή χαρά τους, ας 
στέλνουν σ ’ δλους τούς σηματογράφους τά^θρι
αμβευτικά νέα: «εξήντα χιλιάδες ψάρια, έξην- 
ταπέντε, εβδομήντα, έβδομηνταπέντε...»’ τής 
«Μαγδαληνής» οί ναΰτες πρέπει νά σωπαίνουν.

—  "Οταν δέν έχει πιάσει κανείς παρά μόνο 
τριάντα χιλιάδες ψάρια, ξαναλέει δ καπετάνιος, 
κρύβεται ή, καλύτερα, σκοτίόνεται....

—  Άλλά, τοΰ λέει ακατάπαυτα δ άλλος, δ 
κουνιάδος του, τί φταΐς εσύ, άν δυο φορές χρει
άστηκε ν ’ άφήσουμε σωρό τά ψάρια, νά χάσου
με τή θέσι μας καί έξη εβδομάδες^ δουλειάς, 
γιά νά σέ ξαναγυρίσουμε στή στερηά, έξ αίτιας 
τοΰ πυρετοΰ σου, πού ακόμα σέ βασανίζει;... 
Συμφορά ήταν γιά δλους μας, μά τί νά γινρ....;

—  "Ενας καπετάνιος δέν έχει τό δικαίωμα 
ν’ άρρωσταίνη!

— Μά σάν άρρωστήση;
— Έ ,  τόν άφίνουν νά πεθάνχι σάν σκυλί . 

Χίλιες φορές καλλίτερος δ θάνατος, παρα τά

γεμάτα άπογοήτευσι γράμματα τοΰ καρα
βοκύρη καί τόν κρυφό θυμό τοϋ πληρώματος, 
πούχασε σαράντα χιλιάδες ψάρια εξ αιτίας μου!

’Εκείνο τό βράδυ δ δυστυχισμένος καπετά
νιος δέν ήταν καθόλου ήσυχος. 'Ολομόναχος 
περπατεί ολόκληρες ώρες στή γέφυρα, τρέμων- 
τας άπ’ τόν πυρετό καί κυττάζοντας τά βαθειά 
νερά πού παφλάζουν στά ξεγδαρμένα πλευρά 
τής «Μ αγδαληνής»... Τό ανήσυχο πρόσωπό 
του σκύβει συχνά πάνω άπό τήν υγρή άβυσσο 
πού φαίνεται νά τόν τραβάη.

Θά ξεμπέρδευε άμέσως!... καί θά τελείωναν 
τόσα πράγματα!...

’Ό σο  πλησίαζαν στήν ακτή, δ πειρασμός γι
νόταν πειό επίμονος' φανταζόταν τόν εαυτό 
του στήν προκυμαία, νικημένο, εξευτελισμένο 
μπρος στούς άλλους ευτυχισμένους καπετάνιους, 
καλωσωρισμένους άπό τούς καραβοκύρηδές 
τους καί τούς συντοπίτες, ένφ αυτός—  είναι 
τό «ρημάδι», δπως άπό τώρα τόν λένε οί ναΰ
τες...’Όχι, αύτή τήνάντίθεσι ποτέ δέν θά μπο 
ροΰσε νά τήν ΰποφέρη... Καλύτερα νά τελειώ- 
νη, κΓ άμέσως μάλιστα!...

Κατεβαίνει τή σκάλα, βάζει πάνω στό κρε
βάτι τό ρωλόϊ του, τά κλειδιά καί τό κα
σκέτο του, γιά νά καταλάβουν πώς θεληματικά 
πνίγηκε.

Ε τοιμαζόταν νά ξανανεβή, δταν μιά 
ιδέα πέρασε άπό τό άρρωστημένο του κεφάλι: 
’Ά ν , πριν πέση στή θάλασσα, άναβε ένα κερά- 
κι μπροστά στό εικόνισμα τής Παναγίας πού 
εΐναι δίπλα του;...

Γιατί εΐναι κακό, ειν’ άνανδρο αύτό πού θά 
κάμη, καί ίσως αύτή ή άγια φλόγα προσευ- 
χηθή λιγάκι γΓαύτόν, δταν θά ψυχομαχάη έκεί 
κάτω τή νύχτα, μέσα στά μαΰρα νερά.

Α νάβει τήν λαμπάδα πού ήταν στημένη 
μπροστά στήν εικόνα καί, στό φέγγος της, σάν 
μιά παρηγοριά ανώτερη γέμισε τά μάτια του 
άπό οπτασίες αγαπημένες...

Τόν περιτριγυρίζουν τ’ άγαπημένα πράγμα
τα τής μικρής αυτής καμαρούλας, πού δέν θά 
τήν ξαναϊδή.

Νάτην, συγυρισμένη μέ τό δικό του γούστο, 
μέ δλα της τά ένθύμια άπό ήμερες ευτυχίας 
καί ελπίδας... ’Εκεί, σ’ αύτή τή γωνιά, μιά 
φωτογραφία τής νέας γυναίκας του, σάν νά 
τόν κυττάζη... Εΐναι δπως τήν εΐχε γνωρίσει 
άλλοτε, τόν καιρό πού άρραβωνιάσθηκαν! Π3- 
ριμένει εκεί κάτω ... βέβαια... μπορεί μάλιστα 
αυτήν τήν ώρα ναναι μπρος στό σηματογρά
φο, στήν ακτή, μέ τά δυό του κοριτσάκια—  
ψάχνοντας στόν μαϋρον δρίζοντα.Πόσο θά είναι

πένθιμος αύριο δ γυρισμός τής «Μαγδαληνής» 
μέ μεσίστιο τή σημαία της....

Ή  αυστηρή, πονεμένη μορφή τοΰ εσταυρω
μένου, πάνω άπ ’ τό προσκέφαλο τοΰ κρεβατιού 
του, κάτι ψιθυρίζει. Τό μπουκετάκι, ποΰχαν 
φτιάξει τά^παιδιά του άπό ρείκια καί σχοΐνο

·>.

f H Μαγδαληνή> έφυγ8, ενα ώμορφο, 
ανοιξιάτικο πρωινό . .

τής Βρεττανικής παραλίας, κλαίει σάν τά γλυ
κά ματάκια τών μικρών του.

"Ολα άπόψε, άναμνήσεις παληές, θαμένες 
άπό χρόνια, ζωντανεύουν, ζωηρεύουν καί τρέ
χουν νά γονατίσουν μπροστά του μέ κλάματα, 
μικρές χαριτωμένες ψυχούλες, γιά νά τόν πα- 
ρακαλέσουν:

— Λέν θά τό καμης αύτό!....
—  Ν α ί! θά τό κάμω!... κι’ άμέσως μάλιστα! 

άποκρίνεται δ εγωισμός του.
Κ ι’ δ καπετάνιος, πού νοιώθει νά ύποχωρή 

πετάγεται ό'ρθιος μέ τόσην δρμή, πού τό μέτω
πό του κτυπά μέ δύναμη στό μικρό εικόνισμα τής 
Παναγίας, καί πέφτει άναίσθητος, μέ τό μέ
τωπο ματωμένο, άνίκανος γιά κάθε κίνημα.*

Ν *  ^
Δέν συνήλθε παρά στή στερηά. Μερικές μέ

ρες ύστερα, καθισμένος μπρος στό τζάκι, μέσα 
στήν ειρηνική άτμόσφαιρα τής φαμελιάς του, 
έλεγε τήν τραγική περιπέτεια στή γυναίκα του' 
καί τελειώνωντας :

— . Ξέρεις, στή δουλειά μας δταν θέλουν νά 
γλυτοίσουν έ'ναν άνθρωπο πού πνίγεται, τόν 
χτυπούν πρώτα, γιά νά μήν μπορή ν’ άντιστέ- 
κεται. Μετάφρασις Δ. Ν. Τ .



ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ “ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ^,
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ποτέ 3 τήν Κίνα, δέ / προέρχεται δμ ω : άπό μιά θρησκευτικη αποκάλυψη αλλα α,.ο 
κάποια άπόκρυφη παράδοση, πού έχει γιά θεματοφύλβκέ; τη ; άπο γενβα σε γενεά 

τού ; Tao'istes.
Στό ακόλουθο διήγημα παρουσιάζονται οί φυχέ; τών νεκρών προσηλωμένε; στου; 

τάφ ου :, (άν:ίληψ ι; καθαρά κινέζικη).

Στό Γκάν— Κίνγκ ζοΰσε κάποτε ένας  ̂νέος 
πού τον έλεγαν Τέ, ασυλλόγιστο: καί Αχαλίνω
το ; στους πόθους. Μιά μέρα, γυρνώντας μεθυ
σμένος πάλι άπό κάτι φίλους, αντάμωσε στόν 
δρόμο τόν μακαρίτη σύγγαμπρό του Κί. Κ α
θώς τό λογικό του ήταν σκοτισμένο άπ’ τό 
κρασί, ξέχασε πώς ό ΚΙ είχε πεθάνει και τόν 
ρώτησε ποΰ έμενε τώρα.

— Είμαι φάντασμα, τοΰ είπε ό άλλος. Το ε- 
χεις ξεχάσει; _

'Ο  Τέ τά χρειάστηκε, περνώντας όμως ΰαρ- 
ρος, χάρις στό.κρασί πού είχεπιεΐ, ρώτησε τό 
φάντασμα ποιά ήταν ή δουλειά του.

— Τώρα είμαι δεύτερος γραμματικός τοΰ βα- 
σιληά της «Ρόδας πού γυρίζει.»

— Τότε θά ξέρης τήν μοίρα τών άνθρώπων;
— "Ισα— ίσα, αύτή είναι ή όπηρεσία μου. 

Πώς νά μή τήν ξέρω; ’Αρκετά σκοτίζομαι κάθε 
μέρα γιά νά κρατήσω τά τεφτέρια σέ τάξι. Εί
ναι μάλιστα λίγος καιρός πού, κυτάζοντας τίς 
σημειώσεις μου, είδα τ ’ δνομά σου.

— Καί τΐ έλεγε τό σημείωμα; ρώτησε ζωηρά 
ό Τέ.

— Δέν θέλω νά σέ γελάσω. Είσαι γραμμένος 
νά φυλακιστής στά τάρταρα !

Μέ μιας ο Τέ ξεμέθυσε άπ’ τή φρίκη,^ κι’ 
άρχισε νά παρακαλή τόν ΚΙ γιά νά τόν σώση.

— Έ χεις έλπίδες νά γλυτώσης, άν κάμης κα
λές πράξεις. ’ Αλλά τά κρίματά σου είναι^τόσο 
πολλά, ώστε θά χρειαστή μεγάλη προσπάθεια.

Ά ν  κάθε μέρα κάνης ενα καλό, παραπάνω άπό 
χρόνος θά περάση γιά νά λυτρωθής. Είναι 
πολύ άργά τώρα πειά. Ομως, κάμνωνια, τό 
καλό, έχεις έλ.τίδα νά γλυτωσης άπ το α.ω-
νιο κάτεργο. ,

Ό  Τέ σ ’ αυτά τά λόγια ξέσπασε σε δακρυα 
κι’ έπεσε κατά γης γεμάιος άπόγνωσι. 'Όταν 
σέ λίγη ώρα σήκωσε τό κεφάλι, ό Κί είχε
Χαθή· , , , , -Γύρισε ατό σπίτι του μελαγχολικος κι απο 
τότε πήρε τήν άπόφασι νά διόρθωση το φέρσι
μό του καί ν’ άποφύγη πειά τά λάθη.

Μέ τήν ώς τότε ασυλλόγιστη ζωή του είχε 
κάμει πολλούς έχθρούς. Έ νας άπ’ αύτούς βλέ
ποντας τήν ξαφνική άλλαγή του, παραξενεύτηκε 
καί φοβήθηκε μήπως ό Τέ τοΰ ετοίμαζε τίποτε 
-/ειρότερο. Μιά μέρα λοιπόν πού άπάντησε 
τόν Τέ σ’ έναν έξοχικό δρόμο, άρχισε μαζυ 
του τήν κουβέντα, πλησιάζοντας σιγά - σιγα 
σ’ ένα παληό πηγάδι, κι’ έκεϊ μέσα ̂ γκρέμισε, 
μ ’ Ενα ξαφνικό σπρώξιμο, τόν ανύποπτο Ιέ. 
Λογάριαζε πώς θά ευρισκε έκεϊ ό έχθρός_του 
τόν θάνατο, γιατί ήταν πολές όργυιές βαθύ το 
πηγάδι, δμως ό Τέ είχ εζα λιστή  μόνο άπ το 
πέσιμο καί τήν νύχτα ήρθε στόν εαυτο του. 
"Αρχισε τότε να φωνάζω βοήθεια, κανείς ομως 
δέν ήοθε νά τόν γλυτώση, έκτός από τόν φο- 
νιά πού είχε ξαναγυρίσει, γιά νά^βεοαιωθή 
άν πέθανε, καί άπάντησε στίς φ ω ν έ ς  του ρί
χνοντας μιά μεγάλη πέτρα σ τ ό  πηγάΟι. Ζάρωσε

στήν υπηρεσία τοΰ ύποχθόνιου δαίμονα. ’Εμάς 
μάς λυπήθηκε, γι’ αύτό δεν τιμωρηθήκαμε. 
Κάθε τέσσαρες— πέντε μέρες μάς δίνει νερό

ό Τέ σέ μιάν άκρη καί δέν τόλμησε νά ξαναφω- 
νάξη, ό άλλος δμως, καταλαβαίνοντας πώς, 
ζοΰσε άκόμα, γέμισε τήν είσοδο τοΰ πηγαδιοΰ 
μέ πέτρες καί χώματα. Στό πηγάδι Ιγινε βαθύ 
σκοτάδι καί τότε πειά κατάλαβε ο κακομοί
ρης Τέ, πώς βρισκόταν στίς 
φυλακές πού τοΰ είχε είπή 
τό φάντασμα. Δέν είχε καμ- 
μιά τροφή, καί.σκέφθηκε πώς 
δέν θά γλύτωνε τόν θάνατο.
Προσπάθησε νά σκαρφα.ίώση, 
άλλά βρήκε νερό σέ τρία βή
ματα τριγύρω του. Σιγά-σιγά 
ή πείνα πού τόν είχε ταράξει, 
άρχισε νά ήμερεύη. Κρίνων- 
τας πώς σ ’ αύτά τά σκοτάδια 
δέν μποροΰσε νά κάμη καμ- 
μιά καλή πράξι, άρκέστηκε 
στό νά παρακαλή διαρκώς μέ 
δυνατή φωνή τόν θεό Φό νά 
τόν λυπηθή. *

* * f
Τότε είδε νά πηγαινοερ

χωνται μέσα στό πηγάδι κάτι 
φαντάσματα πού φεγγοβολού
σαν. Είχε ακουστά πώς τά 
φωτεινά τοΰτα φαντάσματα 
είναι ψυχές Αμαρτωλών, πού 
δέν βρίσκουν ήσυχία στό θά
νατο. Βάλθηκε νά τίς παρα
καλή καί σκέφθηκε : «μιά πού 
δέν μπορώ νά μιλήσω μέ ζων
τανούς άνθρώπους, αύτές θά 
μέ παρηγορήσουν στήν έρη- 
μιά πού βρίσκομαι». Σέ λίγο 
τά φαντάσματα άρχισαν νά 
έρχωνται κοντά του καί μπό
ρεσε τότε νά δή πώς είχαν 
ανθρώπινη μορφή, άλλά τό 
μισό άνάστημα.

Τά ρώτησε Από ποΰ έρχον
ταν.

— Έ δώ  είναι, τοΰ είπαν, ενα παληό άν- 
θρακωρυχείο. 'Ο  νοικοκύρης του, άπάνω στή 
δουλειά, τάραξε τήν ήσυχία ένός παληοΰ τά
φου Τότε ό άρχοντας Λούγκ-Φέϊ, άπό μιά υ
πόγεια σπηλιά, έστειλε μέσα στό πηγάδι τό 
νερό τής θάλασσας κι’ έπνιξε τούς σαραντα- 
τρεϊς έργάτες πού δούλευαν. Έ μεις είμαστε τά 
φαντάσματά τους.

—  Ποιός είναι αύτός ό άρχοντας;
—  Αέν ξέρουμε άλλο γι’ αυτόν, παρά μόνο 

πώς είναι ενας γραμματισμένος μανδαρίνος

καί ρύζι καί θέλει νά ησυχάσουνε μιά μερα 
τά κόκκαλά μας. Ά ν  καμιά φορά βγής άπάνω, 

θά φροντίσης νά μάς βγάλουν 
άπό έδώ καί νά μάς θάψουν; 
Θά σοΰ χρωστάμε έδώ κάτω 
μιά μεγάλη χάρι.

Ό  Τέ άπάντησε :
— "Οσο έχω άκόμα ζωή, 

πώ; νά τό ξεχάσω ; Ά λ λ ’  δταν 
τό κορμί μου πάη στήν κόλα- 
σι, τί έλπίδα θά έχω νά ϊδώ 
τό φώς τής μέρας ;

Ζήτησε λοιπόν άπό τά φαν
τάσματα νά παρακαλέσουν 
τον θεό Φό, ώσιε νά πάρη 
τέλος κάποτε ή φυλάκισί του.

Ό  άμοιρος Τέ άλλοτε πλά
γιαζε νά κοιμηθή, άλλοτε ξυ
πνούσε καί κάθιζε, κι’ έτσι 

του. Έπί
τέλους είδε νά φέγγη στό βά
θος ένα λυχνάρι. Κείνη τήν 
ώρα φώναξαν δλα τά φαντά
σματα χαρούμενα :

—  ’Έρχεται ό άρχοντας 
Λούγκ-Φέϊ, νά μάς δώση τρό
φιμα.

Είπαν αμέσως στόν Τέ νά 
πάη μαζύ τους, αύτός ομως 
φοβόταν τό νερό πού ήταν γύ
ρω-γύρω καί δέν τό  κουνούσε. 
Ξαφνικά αϊστάνθηκε νά τον 
συνεπαίρνουν μέ δύναμι καί 
νά τόν σηκώνουν στόν άέρα. 
Ά ρ χ ισ ε  τότε ένα τρέξιμο, 
μπροστά, άπάνω, κάτω, κι’ 5- 
στερ ’ άπό ένα σωρό στριφο- 
γυρίσματα,τόν άφισαν κατά 
γής καί τοΰ είπαν ν’ άρχίση 

ν’ άνεβαίνη. Λ ο γ ά ρ ι α σ ε  πώς θά είχε κάνει πα
ραπάνω άπό διακόσιες όργυιες δρόμο. Ά φοΰ  
ήλθε λοιπόν σ τόν  εαυτό του, ετειτα άπο τό 
τρελλό τρέξιμο, άρχισε ν’ άνεβαίνη μιά μεγάλη 
σκάλα. “Οταν έφτασε στήν κορυφή,είδε ένα ίερό 
πού τό  φώτιζε άπό ψηλά μιά μεγάλη δάδα.

Ό  Τε, βλέπωντα: τή ,ωηρή λάμψη τής φ ω 
τιάς, χάρηκε πολύ καί προχώρησε.

Σέ λίγο, πού ξεθάμπωσαν τά μάτια του άπ’ 
τό φώς, είδε καθισμένο'/ έκεϊ ένα γέρο, ντυμένο 
δπως οί λόγιοι μανδαρίνοι. 'Ο Τέ σταμάτησε



ξαφνιασμένος, κΓ ό γέρος παραξενεμένος τόν 
ρώτησε, πώς εγει^ε «,ωντανος άνθρωπος νά ^ρ·_ 
σκεται έκεί. Τότε ετρεξε ό Τε, γονάτισε μπρο
στά του καί τοΟ είπε τήν ιστορία του.

— Είσαι απόγονός μου, είπε ό γέρος, άφοΰ 
τόν ακούσε, κι’ άφοΰ τόν σήκωσε, τόν έβαλε νά 
καθήση κι’ άρχισε νά τοΰ ιστορώ, πώς τ̂  ό 
νομά του ήταν Τ  έ καί τό παράνομά του Λούγκ- 
Φέϊ, πώς κάποτε ενας άνάξιος απόγονός του 
πού τόν έλεγαν Τάγκ, ένας τιποτένιος, ειχε 
σκάψει ένα πηγάδι καί είχε ταράξει τήν ησυ
χία του στή γαλήνη τής αιώνιας νύχτας καί 
πώς αυτός τόν έπνιξε στό νερό τής θάλασσας. 
"Επειτα άρχισε νά ζητάη νέα γιά τους άλλους
απογόνους του.

ΚΓ αλήθεια, ό Τέ θυμήθηκε πώς ο προπάπ
πος του ειχε πέντε γυιούς, πού τόν μεγαλύτερο 
τόν λέγανε Τάγκ. Αύτός ό Ίάγκ  είχε καταφέ
ρει τούς άρχοντες τοΰ χωριού, νά τοΰ δώσουν 
τήν άδεια ‘νά σκάψη γιά κάρβουνο στή μεριά 
πού ήταν οί τάφοι τών προγόνων. Τ ’ άδέλφια 
του π ρ ο σ π ά θ η σ α ν  νά τον έμποδίσουν, δέν τό 
πέτυχαν, κΓ έτσι έγινε τό κακά.

-  Είναι δλοι τους άνάξιοι απόγονοι, είπε ο 
γέρος, π ώ ς  μποροΰσε νά είναι εύτυχισμενοι; 
’Εσύ δμως, πού τώρα βρίσκεσαι έδώ, δεν πρέπει 
νά χάνης τήν ευκαιρία.

’Αφοΰ τοΰ έδωκε λοιπόν νά φάη καί νά πιή, 
έπειτα έβαλε σ’ ενα τραπέζι μπροστά του ένα 
τόμο τής Μεγάλης Σοφίας κι άρχισε νά μα- 
θαίνη τόν Τε νά έξηγή καί νά συνθέτη, κα
θώς ένας δάσκαλος κάνει στόν μαθητή του.

'Η  δάδα έκαιε πάντα, χωρίς νά εΐναι ανάγκη 
νά τήν αλλάξουν. Ό  Τέ ησύχαζε, κοιμώταν, 
μελετούσε- δέν είχε ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Ο
ταν ό προπάππος του έφευγε, τοΰ^άφινε κοντά 
του ένα μικρό σκλάβο. Νόμιζε^ πώς είχαν πε
ράσει πολλά χρόνια, δμως δέν ένοιωθε καμμιά 
στενοχώρια γΓ  αύτό. ’Ά λλο βιβλίο δεν είχε νά 
διαβάση άπ’ αύτό *ού είχε εκατό κεφάλαια, 
κάθε κεφάλαιο παραπάνω άπό τέσσαρες χιλιά
δες παραγράφους. Έ τ σ ι  ήταν τά πράγματα, δ
ταν μιά μέρα ό προπάππος του τοΰ είπε'· ^

— Ή  τιμωρία σου τέλειωσε. Πρέπει νά ξα- 
ναγυρίσης στή γή. ‘ Ο τάφος μου είναι κοντά 
στό πηγάδι. Ή  υγρασία βασανίζει τά κοκκαλα 
μου. Γ Γ  αύτό, δταν ή έπιθυμία σου γίνη κι ά- 
νέβης άπάνω στή γή, μετάφερέ με στόν ανατο
λικό λοφίσκο. ,

Ό  Τε τοΰ τό ύποσχέθηκε. Τότε ο γέρος φω 
ναξε τά φαντάσματα καί τά πρόσταςε νά βοη
θήσουν τόν έπισκέπτη τους, ν’άνεβή στην πρω
τινή του κατοικία.

** *
Εκείνο τόν καιρό, οί χωριάτες είπαν να 

σιάξουν τό παληό πηγάδι· έκεί πού δούλευαν 
βρήκαν τόν Τέ, τόν σκούντηξαν καί είδαν πώς 
ζοΰσε. Τόν έβγαλαν γρήγορα άπό έκεί, τόν πε- 
ριποιήθηκαν καί σέ λίγον καιρό μπόρεσε νά 
τούς ιστόρηση τά καθέκαστα. Οί γονείς του 
θέλησαν νά κυνηγήσουν έκεΐνον πού είχε 
ρίξει τό παιδί τους στό πηγάδι, όμως ο 1ε 
τούς εμπόδισε λέγοντας :

Αύτό μοΰ έτυχε γιατί, μέ τή ζωή πού έκανα 
τότε, ήμουν καταδικασμένος γιά τήν Κόλασι. 
Πολύ φθηνά μάλιστα τήν γλύτωσα. Αύτή ή 
περιπέτεια μοϋ χρειαζόταν.

Μέ τόν καιρό, δταν ξεράθηκε δλως διόλου 
τό πηγάδι, ό Τέ πήρε έργάτες γιά νά περιμα- 
ζέψη τά κόκκαλα, οπως είχε υποσχεθή στά 
φαντάσματα, κΓ έκαμε γιά τον καθε σκελετό 
ξεχωριστό τάφο.

Έ π ειτα  φρόντισε νά μεταφέρη τόν τάφο 
τοΰ προπάππου του στόν ανατολικό λοφίσκο, 
κΓ άπό τότε, κάθε άνοιξι καί φθινόπωρο πν]- 
γαινε νά τόν χαιρετήση, κΓ έτσι είχε πάντα 
τήν εύχή του.

Ά π ό  τό  γαλλικό 1ί·

ΕΥΚΑΙΡΙΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ν ΕΟΥΣ

Συνεχίζομεν εις τό παρόν φΰλλον τήν δη- 
μοσίευσιν π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν , σχετικών μέ διάφορα 
κληροδοτήματα, προωρισμένα διά σπουδήν 
νέων χρηστών καί επιμελών.

Οΰτω υπάρχουν: /
1) Τής Μαρ. Κασιμάτη  «διά χρηστοηθεις 

καί ικανούς νέους, κατά προτίμησην Α θ η 
ναίους ή Ά μφισσείς, διά νά σπουδάζουν^ κατά 
πρώτον εις τήν ’Αγγλίαν και επειτα εις την 
Ευρώπην, τήν γεωργίαν και τέχνας ωφελίμους
και ωραίας». c Γ _

'Η  εκλογή τών υποτρόφων γίνεται υπο του
Αρχιεπισκόπου Α θ η ν ώ ν , τοΰ Προέδρου τοΰ
Ά ρέίου  Πάγου και τοΰ Πρυτάνεως τοΰ Πανε
πιστημίου. ,

2) Τοΰ Μαρ. ΚοργιωΙένιου, «δπως ν«Η Ελ
ληνικής καταγωγής σπουδάζωσιν έν τφ  εξωτε- 
ρικώ τάς φυσικάς και πρακτικας επιστημας, την 
γεωργίαν καί τας εν γενει τεχνας». ^

3) Τοΰ Π έτρου Σ τε φ α ν ίτσ η , πρός σπουδήν 
τοιών νέων, εν τή Ριι,αρειφ Σχολή, καταγόμε
νων έκ τής νήσου Λευκάδας.

Α Π Ο  Τ Α  “ ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ,,
TO Y R. P. LACORDA1RE

Ε Γ* A  ( Ι Ρ Ο Β  Α Η Μ Α

“Εχουμε συνειθίσει, άγαπημένε μου φίλε, νά 
μιλάμε ανοιχτά, ό ένας στόν άλλον, γιά κάθε 
τι πού μάς ένδιαφέρει, ώστε χρησιμοποιώ σή
μερα αύτή τήν ώμορφη έλευθερία, γιά νά σοΰ 
πώ δτι θά μοϋ έκανε πολλή χαρά τό νά μάθω 
ποΰ βρίσκονται οί σκέψεις σου άναφορικώς 
πρός τό σπουδαιώτερο άπό τά θέματα ποΰ άπη- 
σχόλησαν ποτε τήν ανθρώπινη σκέψη. Ό ταν 
σέ άφησα, δέν είχες, σχεδόν, θρησκευτικές π ε
ποιθήσεις, τότε δμως δέν είχαμε άκόμα σχε- 
φθή, ούτε ό ενας ούτε ό άλλος, δσο χρειάζεται, 
γιά τά ζωτικά πύτά προβλήματα πού, άργά ή 
γρήγορα, τραβούν τήν προσοχή έκείνων πού 
εΐναι ίκανοί νά τά καταλάβουν καί νά τά άντι- 
μετωπίσουν.

Μόνο άνθρωποι εντελώς άδύνατοι μποροΰν 
ν’ άφήνωνται στόν χείμαρρο τής ζωής χωρίς 
νά ρωτήσουν, μιά μόνο φορά έστω, ποΰ όδηγεΐ 
αύτός ό χείμαρρος, χωρίς νά έκπλαγοΰν άπ ’ 
αύτό πού κάνουν, χωρίς νά μιμηθοΰν τόν άγριο 
έστω, ό όποιος, μόλις έμαθε δτι κάποιος ιερα
πόστολος ήλθε στή γειτονική περιοχή, τρέχει 
νά τοΰ πή: «Λένε οτι ξέρεις ποΰ είναι τό Με
γάλο Πνεΰμα, φέρε με κι’ έμένα έκεί.»

Χωρίς άλλο, άγαπημένε μου φίλε, συχνά θά 
έχης σκεφθή γι’ αύτό τό αόρατο πνεΰμα, πού 
έδημιούργησε κάθε τι πού βλέπουμε γύρω μας 
καί πού έδωσε καί σ’ έμάς κάποια θεσοΟλα 
μέσα στό άτελείωτο πέρασμα τών αιώνων, συ
χνά θά έχης άναζητήσει τόν τελικό σκοπό 
τών έργων Του αύτών καί τής ύπάρξεώς μας. 
Λέν έχεις μιμηθή καθόλου τούς άνθρώπους 
έκείνους ποΰ τρών; πίνουν, κοιμούνται καί πού 
τά δνομάζουν αύτό ζωή. "Οπως κάθε εύγενική 
ψυχή, καταλαβαίνεις τήν ματαιότητα τών άν- 
θρωπίνων άπασχολήσεων, σηκώνεις τά μάτια 
πρός τούς άναριθμήτους κόσμους πού μάς τρι
γυρίζουν καί πού μάς μαθαίνουν πόσο μικροί 
είμαστε κάτω άπό τό βλέμμα Εκείνου, ό όποιος 
έδημιούργησε τά διαστήματα αυτά ποΰ δέν 
έχουν τέλος. Ρίχνεις εξεταστική ματιά στούς 
περασμένους αίώνας καί ή σιωπή τοΰ πλήθους 
τών γενεών πού άλλοτε έζησαν καί κινήθηκαν 
πάνω στή γή, σ ’ϊ κάνει νά άηδιάζης γιά τόν 
θόρυβο πού νομίζει οτι έχει κάμει ή δική μας.

Κατεβαίνεις στό βάθος τής ψυχής σου καί 
βρίσκεις έκεί κάτι τό άδειο, πού μόνο ή Α λ ή 
θεια μπορεί νά τό γεμίση. Τέτοια δέν είναι ή 
κατάστασι σου ;

Ποΰ θά βροΰμε δμως τήν αλήθεια; Α λ λ ο ί
μονο! Οί άνθρωποι κυνηγοϋν, άπό αρκετές χι
λιάδες χρόνια, αύτό τό φάντασμα πού διαρκώς 
τούς ξεφεύγει. Τά ωραιότερα πνεύματα κάθε έ- 
ποχής άφωσιώθηκαν, σχεδόν άκαρπα, σ ’ αύτή 
τήν ένδοξη έξερεύνηση καί, μέ πολύμοχθο, μό
λις κατώρθωσαν νά μάς μεταβιβάσουν σάν πο
λύτιμη κληρονομιά τήν ύπαρξη τοΰ θεοΰ, τόν 
φυσικό νόμο, τήν άθανασία τής ψυχής. Ή  φι
λοσοφία είναι τό αιώνιο άντικείμενο συζητή
σεων πού δέν τελειώνουν ποτέ καί, τό ξεύρεις 
δσο κΓ έ /ώ , δέν έχει μεγάλη σημασία δσον α
φορά τά ήθη.

Καί δμως, φίλε μου, μάς μένει μιά διέξοδος: 
‘ Π Θρησκεία. Λένε δτι ύπάρχει μιά θρησκεία, 
δηλαδή ένα οργανικό σύνολο άληθειών πού ό 
θεός τό άπεκάλυψε στούς άνθρώπους καί πού 
περιέχει δλα τους τά καθήκοντα, κλείνωντας 
μέσα του τό μυστικό τής προελεύσεως καί τοΰ 
προορισμοΰ των. Λένε δτι αύτή ή θρησκεία 
περιέχεται ολόκληρη σ ’ ένα βιβλίο πού είναι 
συγχρόνως ή ιστορία τοΰ άρχαιοτέρου λαοΟ 
τής γής· Τά λένε αύτό έδώ καί δεκαεννέα αιώ
νες. Μέσα σ ’ αύτή τήν πίσπ  έζησαν καί πέ- 
θαναν τά μεγαλύτερα πνεύματα. Ά π ό  τό άλλο 
μέρος, δέν υπάρχει άλλη θρησκεία, πού νά μι- 
λάη περισσότερο στήν καρδιά, δέν ύπήρξε ποτέ 
άλλη θρησκεία μέ τόσο μεγαλείο, τόσο άντά- 
ξια τοΰ 0εοΰ πού τήν άπεκάλυψε, ώστε όλοι 
συμφωνοΰν δτι, άν ύπάρχη μιά άληθινή θρη
σκεία, αύτή εΐναι ό χριστιανισμός.

'Η άναζήτησις τής άλήθειας, λοιπόν, περιο
ρίζεται έτσι στά άκόλουθα δύο έρωτήματα: 
Εΐναι δυνατή μιά έξωτερική, θεία άποκάλυψις; 
Είναι άληθινή ή χριστιανική άποκάλυψις; Τό 
πρώτο κλείνει μέσα του δλες τις δυσκολίες πού 
μποροΰν νά υπάρξουν, δταν βλέπη κανείς τήν 
άποκάλυψη «καθ’ έαυτήν» καί «a priori», δη
λαδή άνεξάρτητα άπά ειδικά, συγκεκριμένα γε
γονότα. Τό δεύτερο έρώτημα περιέχει δλες τίς 
άντιρρήσεις πού φέρνουν ώς πρός το άν $ivat



αληθινή ή αποκάλυψές πού έδωσε στή γή ο 
Χριστός, υιός τοϋ θεοΰ.

Ά ν  πρεπη νά δώσουμε τήν απάντηση δτι ο 
Θεός δεν μπορεί ν’ άποκαλύψη στο άνθρώπινο 
γένος πράγματα πού τά έχει κρύψει άπό τό 
άνθρώπινο λογικό' άν πρέπη νά δώσουμε τήν 
απάντηση ότι ό Χριστιανισμός ήταν μόνο ενα 
κομβολόγι άπό μεγαλοπρεπείς άγυρτεΐες, τότε 
δέν πρέπει νά ψάξουμε περισσότερο. ΙΙρέπει νά 
καθήσουμε, νά σκεπάσουμε τό πρόσωπο μέ τά 
δυο χέρια καί νά κλάψουμε τον άνθρωπο πού 
κάποια άγνωστη δύναμις τόν ερριξε έδώ κάτω 
μέ τόσο άβεβαίους προορισμούς__

’Όχι, φίλε μου. Λέν είναι καθόλου τέτοια ή 
τύχη μας, δέν θά φθάσης ποτέ σ’ αύτό τό ά- 
πελπιστικά συμπέρασμα, άν άγαπάς τήν αλή
θεια, άν τήν ζητάς μέ θέρμη κα! με καλή πί
στη, άν έχης άποφασίσει νά κάμης ό,τι θά σέ 
προστάξη, δταν τήν συνάντησης.

Δυστυχώς, είναι δ,τι δυσκολώτερο μπορεί 
κανείς νά φαντασθη, αότές οί τρεις άπαραίτη- 
τες προϋποθέσεις. Οί άνθρωποι δέν άγαποΰμε 
τήν άλήθεια, δέν τήν άποζητίΰμε μέ ειλικρί
νεια ή δέν έχουμε τήν διάθεση νά τήν ζήσου- 
με. ’ Ακου τί έλεγε ό Παντογνώστης: « Αΰτη 
δέ έστιν ή κρΐσις, δτι τό φώς έλήλυθεν είς τόν 
κόσμον καί ήγάπησαν οί άνθρωποι μάλλον τό

σκότος ή τό φώς' ήν γάρ αυτών πονηρά τα 
έργα. Πας γάρ ό φαΰλα πράσσων μισεί τό 
φώς καί ούκ έρχεται πρός τό φώς, ί’να μή 
έλεγχθή τά έργα αύτοΰ.^1) Ώ , άγαπημένε μου 
φίλε, είσαι άκόμη νέος δπως καί έγώ, είσαι 
άκόμη γεμάτος άπό τήν απλότητα έκείνη τής 
καρδιάς πού είναι χαρακτηριστικό τής νεότη
τας, δέν Ιχεις πάνω άπό τή σκεψι σου τό 
βάρος ζωής πενήντα χρόνων γεμάτης λάθη 
καί πλάνες, είσαι άξιος νά άγαπήσης καί νά 
γναιρίσης τήν αλήθεια. Είσαι βέβαιος δτι εί
ναι ψεύτικη ή χριστιανική θρησκεία; Ά ν  εί
σαι βέβαιες, ρώτησε τόν εαυτό σου ποιες ε ί 
ναι οί βάσεις πού στηρίζουν τήν πεποίθησι 
αύτή, καί θά ίδής δτι ό νοϋς σου δέν θά σοΰ 
παρουσιάση τίποτε ώρισμένο, θετικό, τίποτε 
πού νά μπορή νά καθησυχάση τή συνείδησί 
σου. δταν θά φωνάζη δτι έκαμες μιά άπερισκε- 
ψία.

Ά ν  πάλι δέν είσαι βέβαιος δτι ή χριστια
νική θρησκεία είναι ψεύτικη, καταλαβαίνεις 
πολύ καλά δτι πρέπει νά τήν μελετήσχις καί, 
βέβαια, δχι μόνο άπό τά βιβλία έκείνων πού 
τήν έπολέμησαν.

θ ά  μιλήσουμε γι’ αύτά καί άλλοτε, δποτε 
θέλης. Πρός τό παρόν άντίο.

( ‘ ) Ί ω ά ν ν ο υ  γ*. 19—20.

M IX. Η Λ ΙΟ Υ  Ί α τ ρ ο ϋ
Καί>ηγητοϋ υγιεινής εις τό  Κολλέγιον Ψυχικοί)

Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ι Ω Σ Ι Σ  ΤΟΥ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

— Σ κ ο π ό ς  τ η ς  <ίΐ'μ6ιώ<ίεως έν  Κ ο ιν ω ν ία .
Είς τό πρώτον μέρος τής μελέτης μας αύτής 

εϊδομεν δτι σκοπός τής έν κοινωνία ζωής τών 
πολυκυττάρων οργανισμών είνε ή ωφέλεια τών 
άποτελούντων αύτήν μελών, δτι δσφ περισσό
τερα μέλη καί δσφ πιό πολλά είδη (κοινωνικάς 
τάξεις) περιλαμβάνει ενας οργανισμός, τόσφ 
περισσότεραι γίνονται καί αί άνάγκαι τής όρ- 
γανώσεως' δτι ιδιαιτέρα εις κάθε είδος κυττά
ρων ανατίθεται έργασία, τήν όποιαν οφείλουν 
νά έκτελοΰν μέ προθυμίαν καί τάξιν, μέ πειθαρ
χίαν πρός τά άνώτερα καί σπουδαιοτέραν κατέ- 
χοντα θέσιν μέλη καί όργανα τής κοινωνίας. 
Έμάθαμεν άκόμα δτι δσφ μεγαλειτέρα είναι ή 
ώφέλεια, τήν όποιαν πορίζεται, άπό τήν συμ- 
βίωσιν μετά τών άλλων μελών τής κοινωνίας. 
|ν μέλος αύτής, τόσφ περισσότερον έλαττώνεται

ή άνεξαρτησία του καί, άν άποχωρισθή, άν 
άπομακρυνθή άπό τής κοινωνίας, δχι μόνον δέν 
μπορεί νά διατηρηθή έπί μακρόν είς τήν ζωήν, 
άλλά καί τόν δλον οργανισμόν φονεύει, τόσω 
γρηγορότερα, δσφ πιό μεγάλη είνε ή σπουδαιό- 
της τοΰ έργου του μέσα είς τήν κοινωνίαν.

— Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  ά ό θ ε ν έ ς  5tJ.atiua ώ ς  π ρ ο ς  τό 
όώιια.

Oaq) δμως πολυαριθμώτερα είνε τά μέρη 
ένός όργανισμοΰ καί λεπτοτέρα ή σύνθεσίς των, 
τόσω αύξάνουν αί άνάγκαι του’ διά τοΰτο ό 
άνθρωπος άκριβοπληρώνει τά πλεονεκτήματα 
πού εχει παραπάνω άπό τά άλλα ζώα, μέ τήν 
έλάττωσιν τής φυσικής του άντοχής καί τοϋ 
άριθμοΰ τών αντιπροσώπων τοΰ είδους του είς 
τήν ζωήν.

Τά νεογνά του είνε θεόγυμνα, άοπλα καί άνί- 
κανα νά ζητήσουν καί εδρουν τήν τροφήν των' 
αύτά, μεταξύ δλων τών άλλων νεογεννήτων ζώων, 
έχουν άνάγκην νά τρέφωνται έπί μακρόν άπό 
τήν μητέρα των καί νά είναι έπί μακράν σει
ράν έτών άντικείμενον θερμής έπιμελείας καί 
προστασίας άπό μέρους τών γεννητόρων αύτών.

Αύτά είναι τά πλέον εύθραυστα, τά πλέον 
εύπρόσβλητα άπό τίς άρρώστιες, καί πληρώ
νουν μεγάλον φόρον είς τόν πρόωρον θάνατον, 
δπου πρό πάντων βασιλεύει ή άμάθεια, ή φ τώ 
χεια καί ή κοινωνική άθλιότης.

— Ό  ν ο ΰ ο  τ ό  »<$χνρότερον ό π λ ο ν  τ ο ί ’ ά ν θ ρ ώ π ο υ .

Ά λ λ ’ άν δέν Ιχη τά δόντια τής τίγρεως 
ή τά νύχια τοΰ λέοντος, άν δέν εχη τήν γρη
γοράδα τοΰ λαγοΰ καί τοΰ ζαρκαδιού, τίς φτε- 
ροΰγες τών πουλιών διά νά πετά, τό τρίχωμα 
τών προβάτων, διά νά τόν ζεσταίνη, έχει δμως 
τόν νοΰν του ό άνθρωπος, καί μ ’ αύτόν έπεκρά- 
τησεν δλων τών άλλων ζώων καί κατεκυρίευσε 
τής Γής.

Ό  άνθρωπος εχει τόν πλέον πολύπλοκον 
καί τέλειον όργανισμόν, διά τοΰτο έφθασε στά 
πιό ψηλό σκαλοπάτι τής ζωολογικής κλίμακος.

’Έχει κυρίως ό άνθρωπος τό πιά λεπτά καί 
τέλειο νευρικά σύστημα καί τόν πιά βαρύν έγ- 
κέφαλον, ό όποιος γίνεται βαθμηδόν μεγαλεί- 
τερος καί βαρύτερος, ένόσω προβιβάζεται εις 
πολιτισμόν ή άνθρωπότης. Ώ ς  τώρα δέ, δχι 
όλίγοι είνε οί άνθρωποι πού «τ ά χ ο υ ν τ ε 
τ ρ α κ ό σ ι α » ,  μερικοί πεντακόσια καί σπά
νιοι πάνω άπό πεντακόσια..δράμια τά μυαλάτων.

Τήν παρατήρησιν αύτήν βεβαιώνουν οί καλ
λίτεροι φυσιολόγοι καί ψυχολόγοι, οί όποιοι 
τώρα τελευταία, εύτυχώς, χέρι— μέχέρι συνερ
γάζονται καί συμμελετοΰν τάς λειτουργίας τοΰ 
νευρικοΰ συστήματος καί ιδιαίτερα τοΰ εγκέ
φαλου, ό όποιος είνε τά όργανον καί ή εδρα 
τών αισθημάτων καί τών ίδεών, τοΰ νοΰ καί 
τοΰ λογικοΰ, καί δλων τών έκδηλώσεων τής 
ψυχής. Αύτάς είνε ό κυβερνήτης τοΰ δλου ορ 
γανισμού, τών κινήσεων καί τών πράξεών μας 
πρό πάντων, ό έφευρέτης καί διδάσκαλος ήμών 
είς δλας τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας.
— *Η ι ι ε λ λ ο ν τ τ κ η  έ*έΧ\ξχς τ ο ΰ  ά ν θ ρ ω π ο ι · .

Οί ειλικρινείς καί μή προκατειλημμένοι έπι- 
στήμονες συμφωνοΰν με τήν< γνώμην δτι ή έξέ- 
λιξις τοΰ άνθρωπίνου Ιγκεφάλου θά έξακολου- 
θήση καί δτι καί είς τό μέλλον ό σπουδαιώ- 
τερος ρυθμιστής τής άναπτύςεως τοΰ άνθρώπου 
θά είνε ό έγκεφαλός του' δσφ δε θά αύξάνη ή
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χωρητικότης τοΟ κρανίου του καί τό βάρος τοΰ 
έγκεφάλου του, τόσφ άνώτερος θά γίνεται καί 
ό πολιτισμός του.

Κάθε οργανισμός τείνει ν’ αύξηση τήν I δ ι- 
ο φ υ ΐ·α ν τ ο υ  καί νά τήν κάμη τελειοτέραν, 
κατά συνέπειαν καί ό άνθρωπος, ό όποιος άπό 
τόσο χαμηλά έπίπεδο έφθασε στό σημερινό 
δψος τοΰ πολιτισμού του, θά γίνη άκόμα πιά 
τέλειος, μέ τό νά λιγοστεύουν καί έξαφανίζων- 
ται αί κτηνώδεις όρμαί, τάς όποιας έκληρονό- 
μησεν άπό βαρβάρους προγόνους του, καί αί 
όποΐαι άντιδροΰν είς τήν πρόοδόν του.

Ό  άνθρωπος, λέγει ό σοφάς Verdansky έ 
χει άναστατώσει, μέ τήν έξερεύνησίν του, τήν 
παρθένον Φύσιν, χωρίς νά εδρη έπάνω σ ’ αύ
τήν, τούλάχιστον τήν ασφάλειαν τήν άναγκαίαν 
είς τήν ζωήν του.

Μέ τίς πολλές προσπάθειές του ό άνθρωπος 
κατώρθωσε νά δημιουργήση μίαν όργάνωσιν, ή 
όποία πολύ απέχει άπό τοΰ νά είνε εύχάριστος.

Κυρίως άπό κοινωνικής άπόψεως, ή ζωή τών 
περισσοτέρων άνθρώ,-ων μέσα είς τήν όργάνω- 
σιν αύτήν είναι πολύ δύσκολος, δσον άφορά τά 
υλικά αύτών συμφέροντα καί 6-/ι τά σχετιζό- 
μενα μέ τά ήθικά ιδεώδη, είς τά όποία ή αν
θρώπινη άντίληψις άπέβλεψε πάντοτε κατά τρό
πον μάλλον ή ήττον εύσυνείδητον.
— Φΐί»Ηκόν ά π ο τ έ ^ ε ό ι ι α  τ ο ΰ  π ο λ ι τ ι ο μ ο ϊ ί  u u c .

"Ολαι αί προσπάθειαι τοΰ άνθρώπου είνε
πώς νά ζήση εύτυχέστερος, καί δλαι αί τέχναι 
καί έπιστήμαί του, δλοι οί πολιτισμοί του, ενα 
έχουν σκοπόν καί άποβλέπουν είς τό νά όλι- 
γοστεύαονν  αί δυακολίαι τής ζωής καί νά  
κάμουν  μαλακώτεοον τόν περί ύπ άρξεω ς  ά- 
γώνα.

Τοϋτο θά κατορθωθή μέ τήν τεχνητήν  επ ι
λογήν  (τό τεχνητά ξεδιάλεγμα), ή όποία δέν θά 
έκτοπίση βέβαια ολότελα τήν φυσικήν έπιλο- 
γήν, άλλ’ ή έπίδρασίς της θά γίνεται έπί τών 
έθνών καί δχι έπί τών άτόμων, δπως έγίνετο 
είς τήν άγρίαν κατάστασιν τοΰ άνθρώπου. Τότε 
ή φυσική επιλογή εύνοοΰσε τά φιλοπόλεμα καί 
φιλόνεικα άτομα' έφ’ δσον δμως προβιβάζεται 
ό άνθρωπος είς τόν πολιτισμόν, θά προτιμώνται 
τά άτομα πού έχουν προσόντα πού εύκολύνουν 
τήν ε ιρηνικήν αυμβίωσιν  τώ ν  άνϋ'ρώπων.  
θ ά  γίνωνται τοιουτοτρόπως άκόμα πιά λεπτά 
τά νεΰρά μας, θά αύξάνη ή αίσθητικότης (ή 
εύαισθησια μας) «α ί &ά γ ινώ μ ε θ α  πλέον φ ι 
λάνθρω ποι.
— ZvuTtiouinui.

Πώς καί διά ποιους λόγους δεν κατώρθωσεν



χ ΥΝ ΕΡΓ  ΑΣΙΑ Τ ΩΝ ΝΕΩΝ

Σ Κ Λ Α Β Ω Μ Ε Ν Ο  Π Ο Υ Λ Α Κ Ι

Γ νω ρίζω  ενα πουλάκι πού, κλβισμενο 
μέρα καί νύχτα σ ’ ενα ολόχρυσο κλουβί, 
κλαίει γιά κάποιο όνειρο σβυσμένό 
καί νβσταλγεΐ τήν πρώτη  ελεύθερη ζω ή .

Π αλεύει γιά νά σπάση  τα  δεσμά του 
ματώνει πάντα τά  μικρά του τά  φτερά 
μά δέν μπορεί καί, στή φτωχή καρδιά  του, 
θεριεύει ό πόνος, πού τή σκίζει θλ ιβερά .

Μικρό πουλάκι, π άψε πειά τά κλάμμα 
κι’ εγώ  θ ά ρ θ ώ  μιά νύχτα μαύρη, σκοτεινή 
θά  κομματιάσω  τό κλουβί καί θ ά  σέ φέρω  
στήν πρώτη  ελεύθερη ζω ή , τή φωτεινή .

I. ΠΟΘΟΣ

Λ Υ Τ Ρ Ω Μ Ο Σ

Τώρα τό κλειστό βλέφαρο ά ;  άνοιξή 
καί δάκρυ ας δψωθή στή ; υγρέ; κόγχε;, 
τό τελευταίο δάκρυ πού θά στάς^ 
μέσα σέ κόσμο αμαρτωλό καί κρύο . . . 
Γύρω, μιά-μιά, ή άγάπε:, δέ ;, προβάλλουν, 
λευκέ; σάν ροδοπέταλα, καί θέλουν 
τη ; κακία; τά σάβανο νά γίνουν, 
της κακία; πού, καθώς γέρνει και σπαράζει 
νεκρή, στό φ ώ ; του άντίπερ’ άγναντεύει 
κάποιο στερνόν εξιλασμόν ώ ;  Ικετεύει.

Γ. ΚΕΚ.

ό άνθρωπος να εΰρτ, έπί της γης τήν ασφάλειαν 
τήν άναγκαίαν διά τήν ',ωην του, καί πάντοτε 
διαφεύγει αυτόν ή εύιυχία του. Π,ώς ο νοΟς, τό 
ίσχυρότερον οπλον του, μέ τό οποίον καμνει^τό- 
σας κατακτήσεις καί κατάγει τόσους θριάμβους 
είς τόν περί ύπάρςεως αγώνα, εΐνε συνάμα καί 
ή αίτία τών βασάνων καί τών αποτυχιών του, 
θά έξηγήαωμεν άλλοτε.

“Ο ,τ ;  θέλομεν νά τονίσωμεν, είς τό τέλος τοϋ 
παρόντος εΐνε, δτι ό Χριστιανισμός, ό όποιος 
έθεμελιώθη πάνω στήν άγάπη μετκξύ δλων 
τών άνθρώπων καί τήν αγαθοεργίαν ακόμα καί 
πρός τούς έχθρούς ήμών, εδείςε τόν άσφαλή 
δρόμον πρός τήν άτομικήν καί κοινωνικήν ευ
τυχίαν τοΰ άνθρώπου, προς τόν τελειότατον 
πολιτισμόν.

Ο Κ Η Π Ο Σ  ΜΟΥ

"Ησουν μικρούλη;, κήπε μου, φ τω χό :, 
τά δέντρα σου ήταν λίγα, τά λουλούδια 
σου άπλά, σάν τοΰ άγροΰ, καί μοναχό; 
εγώ σέ φύλαγα. Πουλιών τραγούδια

3^οΰ; κλώνου; τών δεντριών σου ήταν σπάνια, 
τοίχοι ψηλοί παντού σέ ζώναν γύρω" 
μά ή σκέψη μου πετοΰσε στά ουράνια 
καί, στή σκιά σου όταν τύχαινε νά γείρω

χρυσόνειρα κρυφόπλεκα γλυκά
γιά σένα : νά σέ 8ώ μεγαλωμένο,
μέ λούλουδα πολλά, χρωματιστά
καί στή σκιά σου -/.αθιστό; νά τά χορταίνω

. . ϋεράσαν άνοιξε; καί σ ειδα νά φορά., 
τόν καταπράσινο μανδύα τ ή ; χαρά;
. . . χειμώνε; σέ γυμνώσανε καί χιόνι 
είδα λευκά τά χώμα σου νά σ:ρώνη 
. .φθινόπωρα περάσανε κι’ αγέρι 
σοΰ σκόρπισε τά φύλλα σ’ άλλα μ έρη ...

Περάσαν χρόνια καί περνάνε ακόμα 
άλλα μέ λύπη κι’ άλλα μέ χ α ρ ά ' 
καί σένα τά λουλούδια σου στά χώμα 
μαράθηκαν καί γείρανε ςερά,

Στόν γκρεμισμένο τοϊχο, στήν γωνιά, 
κούτσουρο ή λεύκα κοίτεται κομμένη, 
κι’  οί κρίνοι μαραμένοι στή σειρά 
σέ πένθιμο στρατό παραταγμένοι.

Νεκρή ή περικοκλάδα έχει αγκαλιάσει 
τόν γκρεμισμένο τοίχο. Στή γωνιά 
σέ κάποια τρύπα κουκουβάγια έχει φωλιάσει 
καί κράζει θλιβερά. Κι’ ή πασχαλιά

μέ δυά κλαριά τη ; μόνο, γυμνωμένη 
(δυά χέρια, πού βοήθεια λ έ ; ζητοΰν 
σέ στάση τραγική) λ έ ; περιμένει 
τόν Θάνατο, άφοΰ όλα πιά σωθούν.

Τών φύλλων τό στροβίλισμα, άν άρχίση 
τήν νύχτα— φαντασμάτων λ έ ; χορό; 
μονάχο στέκει εκεί τά κυπαρίσσι, 
στά μνήματα τών λουλουδιών φρουρός.

Κήπε ! σέ σκότωσε τό ξένο χέρι...
Διαβάτη; πιά, σέ βλέπω γκρεμισμένο,
(όταν 6 δρόμο: άπό κεϊ μέ φέρει) 
καί τονειρό μου χάμω πατημένο !

Λ ε ω ν .  Ρ .

ΤΟΥ κ . M IX. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ
Π τυχ. τοϋ S g r in g fie ld  C o lle g e

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Πολλές φορές συμβαίνει νά με πλησιάστ) ενα 
παιδί καί νά μοΰ ζητήστ] συμβουλήν καί οδη
γίας γιά τήν σωματική του αγωγή, Ιδίως γιά 
διάφορα μειονεκτήματα εις τήν στάσιν τοϋ σ ώ 
ματος" μερικοί έχουν τούς ώμους πεσμένους 
υπερβολικά πρός τά κάτω, άλλων τό κεφάλι 
γέρνει πρός τά εμπρός, άλλοι θέλουν ν ’ άδυνα 
τίσουν' πολλοί ζητοΰν ενα πρόγραμμά κ ιθημε- 
ρινών ασκήσεων γυναστικής, ανεξαρτήτως σω 
ματικών ελαττωμάτων.

Μοΰ είναι εξαιρετικά ευχάριστες τέτοιες ε
ρωτήσεις, γιατί σ τ ϊ  παιδιά αυτά υπάρχει—έ
στω κι’ αν δέν είναι πλήρως φωτισμένο— ενα 
ύγιες  ένδιαφέρον γιά τή σωματική αγωγή, άπό 
τήν οποία ζητοΰμε νά μάς διοσ·η υγεία καί δύ
ναμη, ένα γερό., σπίτι, δηλαδή, γιά τόν εαυτό 
μας, ενα στέρεο καί δυνατό δ'ργανο, πού θά 
χρησιμοποιηθή αργότερα ώ ; μέσον γιά κάθε 
μας επιδίωξη στή ζωή άλλά καί, άκόμη μακρύ- 
τερα, μιά ψυχική υγεία, απομάκρυνση κάθε 
άρρωστημένης τάσεως καί απόκτηση μιας δια- 
Θέσεως πού θ  ’ αντιμετωπίζω τό μέλλον μέ Θάρ 
ρος κι ’ αισιοδοξία.

Δυστυχώς, άπό δλον αυτόν τόν οργασμόν 
πού βλέπει κανείς σήμερα, γΰρω άπό τήν ύπό- 
θεσιν τής φυσικής αγωγής, μόνο ένα μικρό μέ 
ρος, δυστυχώ,—-είναι κοινόν μυστικόν— εχει 
σχέσιν μέ τό ζήτημα. Διά τούς περισσοτέρους, 
αύτό πού ονομάζεται «φυσική αγωγή» είναι 
ένα απλό θέαμα, άπό τό όποιον ώς μόνη ω φέ
λεια μένει... τό γεγονός δτι οί θεαταί δέν κλεί- 
νυνται μέσα σέ μιά αίθουσα, άλλά αναπνέουν 
τόν άέρα τοΰ υπαίθρου, υφιστάμενοι δμως καί 
τά δεινά του, ψήσιμο άπό τόν ήλιο ή μοΰ- 
σκεμμα άπό τήν βροχή. Διά τούς περισσοτέρους 
έκ τών υπολοίπων αύτή ή δήθεν φυσική αγωγή 
εΐναι ένα άπό τά πολλά μέσα ίκανοποιήσεως 
ένός κακοΰ, καταστρεπτικού πολλές φορές, εγωϊ 
σμοΰ, εΐναι επιδίωξις τής εύκολου φήμης καί 
τής έπιόείξεως.

"Οταν τέτοιες αντιλήψεις άποτελοΰν τό πε- 
ριεχόμενον τοΰ «φιλαθλητισμοϋ», μιας λέξεως 
τής οποίας γίνεται σήμερα παντοΰ κατάχρησις, 
φυσικόν εΐναι νά μήν άδική κανείς καί πολύ 
τούς καθυστερημένους πού εκπλήσσονται μπρο
στά στούς ενθουσιασμούς τών μάτς :

—  Βρε άδερφέ, έμάλωναν καί στόν καιρό μας 
τά παιδιά, δχι δμως έ'τσι, στά «καλά— καθού
μενα», δπα>ς σήμερα, πού σκοτώνονται ποιος 
θά κλωτσήστ) πρώτος μιά μπάλλα!.. 'Υπήρχε 
τουλάχιστον κάποια μικροπροσβολή τοΰ φιλότι
μου στή μέση...

*
* *

Εΐναι βέβαιον δτι χρειάζεται πολλή δουλειά 
γιά τήν διαφοότιση τών νέων ιδίως, είς τό κε- 
φάλαιον τοΰ τόσον παρεξηγημένου σκοποΰ τής 
φυσικής αγωγής. Καί, πρώτα-πρώτα, νά ξεχω- 
ρισθοΰν τά πράγματα : Ή  παρακολούθησις 
τών μάτς εΐναι παρακολούθησις ένός θεάματος 
(καλοΰ Θεάματος, δταν γίνεται κατά καλόν τρό
πον, μάλιστα δταν θυμηθή κανείς τά άλλα ση
μερινά θεάματα) άλλά πάντως δέν είναι φυ
σική αγωγή. Ε π ίσ η ς : 'Ο  πιτσιρίκος πού έκε- 
ραυνοβολήθη αίφνιδίως, ενώ παρηκολούθει 
έλ'α αγώνα, άπό μίαν φωτεινήν Ιδέαν καί έπήρε 
όριστικώς καί τελεσιδίκως τήν άπόφασιν νά 
γίνη πρωταθλητής είς ένα δρόμον αντοχής καί 
γι’αύτό στριφογυρίζει άενάως, σάν μπίλια ρου- 
λέττας, στον στίβο ενός γυμναστηρίου, χωρίς 
— δυστυχώς— νά ευρίσκεται πάντοτε κάποιος 
γιά νά τόν διαφώτιση, καί αύτός— ασφα
λώς— δέν έχει καμίαν σχέσιν μέ τήν φυσικήν 
αγωγήν, ή όποία δέν φταίει καθόλου δ ι ’ δλην 
αύτήν τήν . . . τραγωδίαν.

’ Από τό άλλο μέρος, ή φυσική άγωγί) έχει 
τό προσόν νά εΐναι ευχάριστη συγχρόνως καί 
ωφέλιμος, νά μή μοιάζη καθόλου μέ . . . πι
κρό γιατρικό χρονίου νοσήματος. Τό γεγονός 
δτι ή θεραπευτική της πέρνει, τις περισσότερες



φορές, μορφήν παιγνιδιού, τής εξασφαλίζει αυ
τό τό πλεονέκτημα.

Πρέπει λοιπόν χαθένας πού ενδιαφέρεται γι’ 
αυτή τήν υπόθεση, νά μελετήση καί νά σκε- 
φθή έπί τοϋ ζητήματος, γιά ν ’ άποκτήση μιά 
φωτισμένη αντίληψη τοΰ τί μπορεί και πρέπει 
νά τοΰ δώστ| ή φυσική αγωγή, κι’ έπειτα νά 
ζητήστ) νά τήν χρησιμοποιήσει ώς πρός τόν 
εαυτό του.

Τότε δμως δέν είναι καθόλου εύκολα κα'ι α 
πλά τά πράγματα,δέν μπορεί καθένας νά δώστ] 
οδηγίες σχετικώς, χρειάζεται ειδική μόρφωσις 
(Ινώ συνήθως, σ ’έμάς, αρκεί νά πατήση κανείς 
μιά φορά έστω τό πόδι του σ ’ ενα γυμναστή
ριο, γιά νά γίντ), διά μαγείας, φορητόν Πανε- 
πιστήμιον όλης τής σχετικής σοφίας) χρειάζε
ται άνθρωπος επιστημονικώς κατηρτισμένος, ό 
όποιος πολύ θά χρησιμοποίησή τήν ιατρικήν, 
μάλιστα όταν πρόκειται περί παθολογικού ελατ
τώματος, ή άλλου, τό όποιον εδημιούργησε σω 
ματικήν παραμόρφωσιν.

Τότε ή προσπάθεια θά κατευθυνθή εις τήν 
καλυτέρευσιν ολοκλήρου τοΰ σώματος, ώς ορ
γανικού συνόλου, κα'ι όχι είς τήν άνάπτυξιν ε
ξογκωμένων μυώνων, οι όποιοι μποροΰν νά 
συμβαδίζουν θαυμάσια μέ τήν φυματίωσιν ή. 
συνηθέστερα, μέ παθήσεις τής καρδιάς.

Δυνατούς μΰς' μάλιστα, άλλά οί δυνατοί μΰς 
κινοΰνται ά ’ ό νεΰρα, τρέφονται μέ ουσίες πού 
τις παρέχει τό αίμα, τό αίμα πέρνει  ̂οξυγόνο 
άπό τούς πνεύμονας, καθαρίζεται άπό τά νε
φρά, συντηρείται από τό πεπτικό σύστημα, 
πού προσφέρει τις πρώτες υλες.

Γιά νά γίνη και ή άπλουστέρα κίνησις, αί 
λειτουργίαι συνδυάζονται αμέσως ή εμμέσως.

’ Εν τούτοις ό εγωισμός, ό όποιος καταστρέ
φει πάντα κάθε τι είς τό όποιον εισχωρεί, έδη- 
μιούργησε, μέ τήν απόλυτη παραγνώριση τής 
αλήθειας αύτής,μιά παραστρατημένη τάση πρός 
τό αθλητικό ρεκόρ. 'Η  σωστή βάσις είναι: 
Ξεκινάμε άπό τήν ανάγκη τής φυσικής αγωγής 
και προχωρούμε πρός αύτή τήν κατεύθυνση. 
’ Εν τφ  μεταξύ, κεντάμε τήν όρεξή μας γιά δου
λειά, βάζοντας ν’ άντιμετρηθοΰν σέ μιά ευγε
νική άμιλλα οί καρποί αύτής τής προσπαθείας, 
οί πλούσια ανεπτυγμένοι οργανισμοί, τα δυ
νατά σώματα. Ή  άμιλλα λοιπόν ενα μ έ σ ο ν  
γιά ν’ άναπτύξουμε τή φυσική αγωγή.

Έ ν  τούτοις εμείς τήν άμιλλα^ αύτή, τόν α
θλητισμό, τήν Ικάμαμε σ κ ο π ό ,  τέρμα, τρό
πον επιδιώξεως τής φήμης και τής διασημότη- 
τος. 'Ωρισμενως, μεγαλύτερο άναποδογύρισμα 
δέν μπορούσε νά γίνη.

τ ο  Τ Ί Η Λ ίο
—Η'ΓΕΙ Τ Α  Χ Ε Λ ΙΔ Ο Ν ΙΑ  ΤΟΥ

Οί κ. κ. R iess καί Κ ω νστα ντ ίνου  έκαμαν 
τελευταίως ενα ταξειδάκι μέχρι τοΰ τόπου τής 
κατασκηνώσεώς μας είς τό Πήλιον, τό εύλογη 
μένο βουνό τών ωραιότερων καρπών, και έγρα
ψαν άπό εκεί ενα γράμμα, τό όποιον εστάλη, 
πολυγραφηθέν είς όλους τούς κατασκηνωτάς. 
Δημοσιεύομεν εν απόσπασμα :

■ Ά π ό  τόν Βόλο πήραμε τό τραινάκι γιά τ ί : Μ η
λιές καί σέ λίγο χαιρετάμε τόν Θ ω μ ά , ό όπ οιος ν ο 
μίζει ό τ ι ...  αρχίζει άπό τόσο  ενωρίς ή κατασκήνω- 
σις καί μάς ρ ω τά  όλος γέλοια :

— Π οΰ ίΐναι τά  π αιδιά ;

Μέ ζ ώ α  κάνουμε τό γνω στό  δρομολόγιο: Τ σα -
γκαράδα , Μ ούρεσι. Ξ αναβλέπουμε τήν ιδιότροπη, 
πλούσια φύιη  τοϋ Π ηλίου, τίς βαρείες, δροσερές

Τό γραφικό χωριυ υί}άκι "Λη-ΓιάΛ ν η ς :

καταχνιές πού γεμίζουν τίς βαθύσκιες ρεματαριές, 
ανάμεσα  στά  φυλλώματα  άπό τίς όξυιές καί τίς 
καστανιές. Ά γ ι ο ς  ’ Ιωάννης. Ή  ατελείωτη αμμου
διά, άσημένια παρυφή στόν  βαθυπ ράσινο μανδύα 
πού μέ πλούσιες πτυχώσεις σβύνει μπρός στό  ο λ ό 
φ ω το  γαλάζιο  τοΰ άπεράντου πελάγους. Νά τό χ ω 
ριό, τά  καΐκια τραβηγμένα στήν πλατειά άμμου- 
δ ιά , τά  γραφικά σπ ίτια , τά  γνώριμα μ αγαζειά  άπ ' 
δπου μάς καλω σωρίζου ν οί παληοί μας φίλοι. Νά 
κι’ ό Π ανταζής! Χ α ρ ές  καί πανηγύρια! Έ π ί τέλους 
ξεπροβάλλουν μ έσ ’ ά π ’ τίς φυλλωσιές, πού λές πώς 
άπό παντοϋ ξεχειλίζουν, τά  σπιτάκια μας ! Ν ά κι' ή 
π λατεία , τό μαγειρείο, οί αποθήκες, τά  γήπεδα.

Ό λ ο ς  αυτός ό τόπος ζωντανεύει γιά δυό μήνες 
κ άθε χρόνο, άπ ό  εναν ολόκληρο κόσμο έκατόν π ε
νήντα παιδιών, πού κολυμπούν α να στατώ νοντας τήν 
ήσυχία τής παραλίας, παίζουν στά  γήπεδα, διασχί
ζουν, όλο γέλοια, τά  δρομάκια της μ έσ ’ άπό τίς 
φ τέρες καί τά  πολυτρίχια, τρέχουν, κινούνται, 
ζοϋν α γ ν ά , ξέγνοιαστα , χαρούμενα, σέ μιά πολιτεία 
όπου ή ζω ή  σφύζει εναν άλλοιώτικο παλμό. . . .

"Ο λος αύτός ό κόσμος,π ού  περνά σέ μεγαλοπρεπή 
ήσυχία τόν χειμώνα, αρχίζει μέ τήν πρώτη  εμ φ ά
νιση τής Ά ν ο ίξ ε ω ς , ν ’άπ οζη τά  τούς μικρούς του φί
λους ’Α π ’ όλες τίς μεριές τό κάθε τι μιλεΐ :

— ’ Ελάτε, ελάτε, χαρούμενα χελιδονάκια. Σ άς 
περιμένουμε».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ

Καλλιτέχναι, περιηγηταί καί, πολλές φορές, 
μερικοί Άθηναΐυΐ, πού νοσταλγούν γιά όλα τά 
παληά, πηγαίνουν νά περάσουν λίγη ώρα στούς 
πρόποδας τής ’Ακροπόλεως. Έ κεϊ θά βροΰν, 
κτισμένα μέ χαριτιομένη ακαταστασία, τά ολο
κάθαρα, μικρά σπιτάκια, πού τά διασχίζουν

περιοχή, εινε τόσο όπισθοδρυμικοί, ώ στενάμ ή  
κτίσουν ένα μεγαλύτερο κάπως σπίτι, νά μήν 
ανοίξουν ενα φαρδύτερο δρόμο ;

Οί κάτοικοι δέν εΐνε λιγ(ότερο φιλοπροοδοι 
άπό τούς άλλους ’Αθηναίους. Ιο  αίτιο αυτής 
τής καταστάσεως, βρίσκεται κάτω άπό τά σπί-

Έ \ ώ  άρχίζει τό γκρέμισμα

στενοί στριφογυριστοί δρόμοι, καί, σ έ  κάθε 
σχεδόν βήμα τ ’ αναρίθμητα εκκλησάκια. Γ α 
λήνια ή ’Ακρόπολις, μέ τίς αυστηρές, λιτές 
γραμμές της, δεσπόζει άπάνω άπ’ όλα, ενώ 
κάτω ή νέα πόλις άναδίδει τόν χαρακτηρι
στικό βόμβο συγχρόνου μεγαλουπόλεως. Τότε 
στόν περιπατητή γεννιέται ή άπορία, πώς έ
πειτα άπό εκατό χρόνια εθνικής ανεξαρτησίας, 
ενα μέρος τής πρωτευούσης έμεινε τόσο πίσω 
άπό τήν γενική πρόοδο, ώστε νά μήν ξέρη κα
νείς άν άνήκη στό παρελθόν ή στό παρόν. 
Οί εξη χιλιάδες, ;πού κατοικούν σ ’ αύτή τήν

τια του ς! Είνε ή άρχαία πόλις.
Οί ’Αθηναίοι τής πρό τοΰ ’Ό θω νος εποχής 

έκτιζαν τά σπίτια τους άπάνω άπ’ τά ερείπια 
τής αρχαίας πόλεως. Μέ τόν καιρό, όταν στά 
1833 ιδρύθηκε ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, 
φρόντισε νά σταματήστ) μέ διάφορα μέτρα 
κάθε οικοδομική εργασία σ’ αυτούς τούς ιστο
ρικούς τόπους. Καί, πρώτα— πρώτα, αύτή η 
περιοχή τών 117.000 τ. μ. έτέθη εκτός σχε
δίου πόλεως. Δεύτερον άπηγορεύθη νά κτίζουν 
σπίτια πειά Ικεϊ καί, άργότερα, δέν άφιναν 
νά γίνη ούτε καί σοβαρά επιδιόρθωσις, Μ
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αυτόν τόν τρόπο εξησφαλίσθη ή έρείπωσις 600 
ακινήτων, πού βρίσκονται έχει, αυτά δέ δλα 
έγιναν γιατί ή αρχαιολογική εταιρία άπό μιάς 
άρχής ονειρευόταν ν ’ άνασκάψη τό μέρος 
αυτό.

Έ πειτα, άπό τό 1867 — 1900 άσχο ήθηκε 
μέ τήν εκκαθάρισι τής περιοχής. 'Η  δουλειά 
αυτή άπέδωσε τό θέατρο τοΰ Διονύσου και τό 
Ώ δεΐο τοΰ Ή ρώ δου , τήν ΙΙνΰκα και, πάρα 
κάτω, στήν θέσι τής άρχαίας αγοράς, τήν 
πΰλη τών Γιγάντων, τήν Άδριάνειο βιβλίο 
θήκη, τήν στοά τοΰ Ά ττάλου καί τήν ρωμαϊ
κήν αγορά.

Ώ ς συνέχεια δλης αυτής τής προπαρα· 
σκευής, έρχονται τώρα αί άνασκαφαί τών ’ Α 
θηνών. ’ Από καιρό είχε ίδρυθή ενας οργανι
σμός άνασκαφών άρχαίας άγοράς ’Αθηνών, 
πού προσπάθησε νά λύση τό οικονομικό προ 
βλήμα, ποΰ δημιουργοΰσε αυτό τό ζήτημα, 
(άφοΰ ήταν ανάγκη δλοι αυτοί πού κατοικοΰ· 
σαν στήν περιοχή αύτή ν’ αποζημιωθούν γιά 
νά φΰγουν) είδε δμως δ οργανισμός πώς δέν 
θά μποροΰσε μόνος του νά άναλάβη μιά τέτοια 
δουλειά καί εζήτησε τήν ύποστήρηξι τών ξένων 
αρχαιολογικών σχολών : Καμμία δέν ήταν σέ 
θέσι νά διαθέση ενα τόσο ποσόν.

Έπ'ι τέλους εύρέθηκε η ’Αμερικανική Σχολή, 
πού, έ'πειτα άπό πολλές διαπραγματεύσεις, άνέ- 
λαβε ν ’ άνασκάψη περιοχή 70.000 τ.μ. "Ενα 
μέρος άπό 47.000 τ. μ. Ικράτησε ό ελληνικός 
οργανισμός γιά λογαριασμό του. Ελπίζει δτι 
γρήγορα θά μπορίσχ) ν’ αρχίση κι’ αυτό; τίς 
εργασίες τον. ’ Από τίς τμηματικές άνασκαφές 
πού άρχισαν οί ’Αμερικανοί, εάν κατά τους δια
φόρους καιρούς δέν εσυλλήθησαν αυτά τά μέρη- 
έλπίζουν δλοι αξιόλογα αποτελέσματα. Το λυ. 
πηρό εΐναι πώς δλες τίς μικρές έκκλησίτσες, πού 
βρίσκονται σ ’ αυτή τήν περιοχή, καί ποΰ, με
ρικές, έχουν αξιόλογη καλλιτεχνική και ιστορική 
άξία, θ ’άναγκασθοΰν νά τίς κατεδαφίσουν.

Σκέπτονται νά σκάβουν άπό κάτω καί, μ ό ν ο  
εάν εΐναι απόλυτος ανάγκη, δηλαδή έάν βρί- 
σκοονται στά μέρη τους μνημεία ή δ,τι άλλο 
άξιο λόγου, νά τίς γκρεμίζουν. Και έτσι, σέ 
λίγα χρόνια, δ περιπατητής πού θά πηγαίνη 
στούς πρόποδας τής ’ Ακροπόλεοος, θ’ άντικρύζη 
αιά άλλη αιώνια ώμορφιά.

Κ. Μ.

Ο! ΦΙΛΟΙ
“ Τ Η Σ  Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Σ  ΨΥΧΗΣ, ,

ΠΡΕΠεί ΝΛ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ

0  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  Τ ΗΣ  Χ . Α . Ν  Α ΘΗ Ν ΩΝ

Τελειώνουν τά μαθήματα τοϋ Εκπαιδευτικού 
Τμήματος μέ τήν άπονομήν τών σχετικών πτυ
χίων. ’ Εν τώ μεταξύ έτοιμάζεται ή θερινή πε
ρίοδος τών μαθημάτων, γιά τήν όποία θά γίνη 
καί τό καθιερωμένο πειά έντυπο, πάνω σέ στυ- 
πόχαρτα πού δλοι οί μαθηταί τά περιμένουν 
γιά τούς τελευταίους διαγωνισμούς καί τίς έξε- 
τάσεις. θ ά  τούς θυμίζουν δτι χάρις στή Χ .Α .Ν  
μπορούν μέ έλάχιστα έξοδα, τόσα ώστε καθένας 
νά μπορη ν>. τχ  διάθεσή, νά περάσουν ενα ώ 
μορφο κιλοκαΐρι, προοδεύωντας συγχρόνως καί 
πλουτίζωντας τίς γνώσεις τους, δηλαδή τά 
άσφαλέστερα κεφάλαιά τους. Στήν ταράτσα τής 
Χ .Α.Ν  θά λειτουργήσουν έφέτος τμήματα ξένων 
γλωσσών κ τ.λ. Ο: καθυστερημένοι μαθηταί 
τών εμπορικών σχολών μπορούν νά συμπληρώ
σουν τά κενά τών γνώσεων των με τό τμήμα 
τών έμπορικών, άλλά καί λογιστική καί στε
νογραφία μπορεί νά μάθη κανείς έντός τού 
τριμήνου. ’ Εννοεί αι δτι καί οί φιλόμουσοι μέ 
το μανδολΐνο καί τήν κιθάρα δέν λείπουν.

θ ά  άνακαινισθ/j τό Άναγνωστήρ ιον, ώστε 
νά χρησιμοποιήται καλύτερα ή Βιβλιοθήκη μας 
καί νά προπαρασκευάζωνται οί μαθηταί άνετα.

Τό ίίαιδικόν Τμήμα καί τό Τμήμα Νέων έ 
τοιμάζουν έκδρομές γιά τήν Χαλκίδα, "Αγιο 
’Ανδρέα, Φανερωμένη κτλ. ΣτΙς δυό λέσχες 
μπορεί κανείς νά περάση εύχάριστα κάποια 
έλεύθερη ώρα του, παίζωντας τό περίφημο 
ping pong ή άλλα παιγνίδια τραπεζιού.

Κάθε Κυριακή δργανώνεται κάτι γιά τά φυ
λακισμένα παιδιά τού Έφηβείου Αβέρωφ, μι
κρές διαλέξεις, ψυχαγωγία, άθλητικά, παιγνί
δια κ τ.λ.

Τό Τμήμα Φυσικής ’ Αγωγής θά εχη έφέτος 
τήν κατασχήνωσι στή Βάρκιζα. Πρός τό παρόν 
γίνεται Γυμναστική, ’Αθλητικά, Πυγμαχ'.α 
προπόνησις στό μπάσκετ, βόλλεϋ καί φούτ- 
μπώλλ. ’Επίσης δργανώνονται διαλέξεις, μαθή
ματα όγιεινής κ.τ.λ..

Ό  Κινηματογράφος τώρα τό καλοκαίρι πού 
μπορεί νά χρησιμοποιή τό ύπαιθρο θά έχη χρυ
σές δουλειές.

Τό Στρατιωτικό Τμήμα έργάζεται ακούρα
στα γιά τά φανταράκια μας. Τά «Σπίτια τοΰ 
στρατιώτου·» τούς παρέχουν κάθε είδους εδκο- 
λία : Ιΐρατήριον, Καφενεΐον. Βιβλιοθήκη, γρα
φική υλη γιά τήν Αλληλογραφία, μουσική, 
άθλητικά παιγνίδια καί έπιτραπέζια, διαλέξεις 
εύχάριστες καί ωφέλιμες.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ X  Α·Ν·

Σ Τ Ο  Σ Ο Υ Ν Ι Ο

Είχε αρχίσει δ ήλιος νά γέρνη χαμηλά πρός 
τόν ορίζοντα,δταν ανεβήκαμε νά επισκεφίίοΰμε 
τόν ναόν τοΰ Ποσειδώνος τής «Σουνιάδος ά- 
κρας». Κ άτω ή θάλασσα απλωνόταν ήσυχη 
σ ’ ενα έντονο γαλάζιο χρώμα- πέρα Ιπρόβαλλε 
τό Μακρονήσι καί στό βάθος άφινε νά φαί- 
νωνται τά βουνά τής ’Άνδρου καί τής Εΰβοίας, 
σκεπασμένα μέ μιά ρόδινη άχνα’ κατά τόν νο
τιά, τό μάτι αναπαυόταν μακρυά, εκεί ποΰ τό 
στεφάνι τοΰ οΰρανοΰ άκουμπά ήρεμα στόν 
πόντο- πιο δεξιά, ξερόνησα καί βράχοι έκλειναν 
τόν ορίζοντα, ενώ πίσω μας τά σταχτοπρά- 
σινα υψώματα κατέβαιναν πρός τήν θάλασσα, 
άλλοΰ χυτά κι’ άλλοϋ απόκρημνα, σέ ακανό
νιστες κορδέλλες σχηματίζοντας τήν βάσι ένός 
τόξου μέ κέντρο τόν ναό.

'Ο  ναός τοΰ Π οσειδώνος, μέ τό λιτό καί 
φωτεινό τοπεϊο του, λείψανο μιας γενηάς μέ 
υπερυψωμένη τήν καλλιτεχνική συνείδησι, 
πόσα αισθήματα καί πόσους πόθους μάς υπο
βάλλει.

Έ χ ει σχήμα περιπτέρου ναοΰ δωρικοΰ ρυ
θμού, δπως δ Παρθένων καί τό θησεΐον οί 
δώδεκα κολώνες, ποΰ τοΰ άπόμειναν από τήν 
φθορά τοΰ χρόνου καί βαρβάρων επιδρομέων 
τήν μανία, υψώνονται λεπτές, συνδυάζοντας 
τήν σταθερότητα καί τήν ανδρική ρώμη τοΰ 
δωρικοΰ ρυθμού, μέ τήν κομψότητα καί τή Θελ
κτική χάρι τοΰ ίωνικοΰ.Δίνουνμιά πολύ ζωντανή 
έντύπωσι, έτσι καθώς υψώνονται ελαφρές και 
φωτεινές, πάνο) στό ΰψος τοΰ άποκρήμνου ά- 
κρωτηρίου. "Ολη ή περιοχή εΐνε ένα κομμάτι 
στερηάς πού εισχωρεί βαθειά μέσα στόν πόντο 
κι’ ολοένα γίνεται στενώτερο, ώς πού κατα
λήγει σέ μιά αιχμηρή άκρη, ψηλά>νοντας δμως 
διαρκώς πάνω άπό τή βαθειά θάλασσα. Τό 
ύψος εκείνο ή ανθρώπινη καρδιά έστόλισε μ 
ενα κομψό δημιούργημα πού εΐνε δλο φ ώ ;, 
μιά θερμή άνάτασις πρός τά γαλανά ύψη, καί 
μιά συνέχεια τής γής πού σάν πρώρα καραβιού 
πρπχω~εΐ μέσα στά κύματά, μιά προέκτασίς 
τη, ώς τό άπειρο,

Οί κολώνες, δπως καί δυό άπό τίς ανατολι
κές παραστάδες, ενώνονται με σκέτο επιστύλιο, 
στολισμένο άλλοτε μέ τρίγλυφα καί μετωπες- 
άνάγλυφη ζωοφόρος περιτριγύριζε τόν ναό 
/.αί άετώμα α έστόλιζαν τίς δυό στενές πλεν-

Ό  Ν άός τοϋ Π οσειδώ νος

ρές. Κομμάτια άπ αυτά ευρίσκονται ανάμεσα 
στά ερείπια.

Ό  ναός κτίσθηκε τόν 5ον αιώνα, εποχή τής 
μεγάλης καλλιτεχνικής ορμής τών ’ Αθηνών, σε 
βάση παλαιότέρου ναοϋ (κατεστραμμένου άπό 
τού: Πέρσας) τοΰ δ.τοίου’ίχνη βλέπει κανείς στό



ανάλημμα τοΰ σημερινού ναοΰ και κομμάτια 
άπό δωρικά πώρινα κιονόκρανα.

Περιβάλλεται από κάστρο χτισμένο σέ τρόπο 
ίσοδομικό, οχυρωματικό έργο τών ’Αθηναίων 
στήν ακμή τοΰ πελοποννησιακοϋ πολέμου, γιά 
νά επιβλέπη τήν είσοδο τοΰ Ευβοϊκοΰ καί τοΰ 
Σαρώνικοΰ κόλπου.

Τό κάστρο αυτό του Σουν ίου ακολούθησε 
τήν τΰχη τοΰ ’ΑΘηναϊκοΰ ναυτικοΰ, έπεσε στά 
χέρια τών διαδόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, γιά 
νά υποστήριξή τούς εξαντλητικούς μεταξΰ των 
αγώνας καί τέλος ακολούθησε τήν μοίρα τής 
ΰλης Ελλάδος.

"Οταν έπεκράτησεν ή θρησκεία τοΰ Χρι
στού, ό ναός τοΰ Ποσειδώνος έχασε τούς ευ
λαβείς προσκυνητάς. Ή  Θεομή εΰλάβεια τών 
Ε λλήνων ναυτικών, πού μαζύ μέ τήν λατρεία 
στήν ώραιότηια πού κλείνει μέσα της ή φΰσις, 
εδημιούργησε τόν ναό, δέν τόνεννοΓσε πιά' είχε 
χαθή τό περιεχόμενο τής παληας θρησκείας και 
είχαν παυσει νά ποοσφέςουν θυμιάματα στόν 
βωμό τοΰ θαλασσίου Θεοΰ. Διατηρήθηκε δμως 
στον ;  απογόνους των τό ΐίιο  πνεΰμα, μέ άλ
λους τώρα πόθους καί ά'.λες αναζητήσεις: απέ
ναντι, στό έρημο ιιικρό νησί, τη Μάκρη, έκτι
σαν μοναστήρι, (*) ϊλλ’ ά ι έκεΤ, βλέποντας τά 
στοιχειωμένα ερείπια τοΰ ναοΰ, ε εφταν σέ μιά 
γλυκειά δνειροπόλησι κάποιας με/ λον ακής αίω- 
νιότητος. Δ. I. Π.

(*) Οί Σαρακηνοί, οί δα ίμονες, δπ ω ς τούς έλεγαν, 
τής θ ά λ α σ σα ς , ήδη άπό τήν βυζαντινή εποχή δέν 
τό άφ η σαν  νά ζήση .

ΕΚ Φ Λ Ω Ρ ΙΝ Η Σ .. . Τ Ο  ΦΩΣ
Τ ό προπερασμένο Σ άββατο , ή Χ.Λ.Ν  είχε τό  ευτύχημα 

νά V ποδι'χΰή μερικούς . . . ήρ«>ας, 85 μα θ η τάς τοΰ  . . . Γ υ- 
μνασίου Φλωρίνης, ποΰ είχαν έλβχ) γιά ενα . . . μικρό περί
πατο άπ3 τή  Φλώρι\ α.

— Δέν τού ς  θαυιιάζετε κι* έσεΐς ·, Γιά πολλούς πού είναι 
κ ατόρθω μ α  νά  άνέβουν ώ ς τήν 3.ακρόπολη και ήρω ΐσμ ός νά 
άναρριχηθοΰν ώ ς τόν  Λ υκαβηττό, α ύ τ υ ς . . . ό περίπατος θά  
είναι κάτι πάρα πάνω παρά γιά ήριοες.

— Και όμως, μέ έπικεφαλής τόν δραστήριο καί έμπνε - 
σιιένο Γυμνασιάρχη του ς κ. Φιλιππίδη καί δυ ο ά λ λ ο υ ς  άκοι;- 
ραστου ς καθηγητάς, ξεκίνησαν ά π ’ τή Φ λώρινα, κατέβηκαν στή 
Θεσσαλονίκη, έφ θασαν εδώ δπου  δέν άφισαν Μ ουοεϊο για 
Μ ουσείο αγύριστο , έργοστάσιο γιά έργοσεάοιο. φ ιλανθρω 
πικά Ιδρύματα κ.λ.π. κ.λ.π., φεύγουν κατόπι γιά τό  ’Ά ργος, 
Μ υκήνας. Νεμέαν, Δελφούς καί ιράβα κορδέλα.

— ’ Ε πί τέλους προχθές γύρισαν στή Φλώρινα άπ’  δπου  
πήραμε ένα ενθουσιώ δες τηλεγρ <φημάτων.

— Μα£ύ του ς  πέρασαν μερικά άπό τά  μέλη τ ή ς χ . \.Ν μιά 
ημέρα στη Βάρκιζα.

— Έ κ ε ϊ  οί Φλωρινώντες πήραν τό πρώτο θαλάσσιο  μπά 
νιο, πού παίρνουν στη ζω ή  τους.

— Θέλετε νά  άκούσετε πώς τού ς φάνηκε ή θάλασσα  ; . . . . 
Πικρή ! ! !

— Τ ό βοάδυ  τό  πέρασαν στή Βούλα μέ τού ς μ α θ η τος τοΰ 
Μ αρασλείου, εήν άλλη ημέρα στόν Μ αραθώνα κλπ., μέχρι 
πού έφυγαν γιά τό  νΑργος. .

— Ή  έφετεινή εινε ή δεύτερα έκδρομή πού κάνουν. *Η 
άλλη έγινε στήν Χαλκιδικήν— "Α γιον 'Ό ρ ο ς  μέ 2οθ μαθη- 
τάς μετέχοντας.

— Τ οΰ  χρόνου σκοπεύουν νά  πάνε στήν Κ ων)πολιν.
— Τί λένε τά  άλλα Γ υ μ ν ά σ ια ; ’Έ χ ουν  μπ ροστά  του ς  ενα 

τόσο φω τεινό  παράδειγμα . . ,

-Η Νεανική Ψυχή* μέ πολλήν χαράν δέ
χεται γράμματα καί συνεργασίαν άπό τού ς  
ά ναγνώ στας της, τού ς  οπ οίους θέλει νά  γνω - 
ρίση καί νά  βοηθήσω , είς δ ,τι ΰά  μ π ορούσε,
{λόγου  χάριν είς ζητήματα  σπ ουδώ ν , μελέτης 
ή δ ,τι δήποτε άλλο. Θέλει ν ά τ ο υ ςκ ά μ η  φίλους 
και νά  τού ς δωση τίς ευκαιρίες πού παρέχει 
τό πρόγραμμα τής X  VN.

Θ ε ό ό .  Ά ι ι α ρ .  Εόχαρ στώ  γιά τά καλά σ α ς  λό
για καί περιμένω  άπό σάς κ άθε είδους συνδρομή 
γιά τό έργο τής «Ν εανικής Ψ υχής». Ό σ ο  γιά τό 
ποίημα πού μοΰ έστείλατε, πρέπει νά σάς πω  δτι 
εχει πολύβαρύ θέμ α , κι’ αύτά τό ζη μ ιώ νει.— Ι .Π ό θ ,  
Ευχαριστώ γιά τή μικρή συλλογή τώ·/ ποιημάτων 
σας, πού μοΰ έστείλατε. "Ε χουν μιά απ λότητα  πού 
εύθύς έ ς άρχής διαθέτει ευνοϊκά, έπίσης ειλικρίνεια. 
-  ϊ ι -ν ΰ ρ ο ι ιη τ ίιν  Γ .  ( I .  Ε υχαριστώ , άγαπ ητέ μου, 
γιά τήν αγάπη σου γιά τή «Νεανική Ψ υχή», πού σ ’ 
έκαμε νά  τά  τής κ ά μ η : καί . .  . τραγούδι Φ θάνει νά 
μή μοΰ ζητήσης νά τό  δημοσιεύσω . Καί τά δυό πού 
μοΰ στέλνεις δέν εΐναι π αρουσιάσιμα. Α ισθάνεσα ι 
τήν ώ μορφ ιά , δέν μπορείς δμ ω ς νά κάμη ; τό α ΐ- 
σθηιια αύτό ποίημα. Μά δέν είναι άνάγ η, αγαπητέ 
μου ! Γ ιά ν ν α ν  Ι Ια ο α ιιν Ο . Τ ό ποίημα πούμοΰ έστεί
λατε έχει-γιά ν ’ αρχίσω  άπό τά  κ αλά-άλη θινό θ έμ α , 
μοΰ αρέσει ή Ιδέα του. Δέν μοΰ αρέσει δ μ ω ; ή 
υπερβολική του ώ μότη ς. ’Επίσης τό π ρώ το  τετρά 
στιχο εΐναι μιά φράσις χωρίς ρήμα καί άπό τόν 
τρίτο στίχο τυΰ τετάρτου  τετραστίχου λείπει μιά 
συλλαβή . ’ Α ν μπορήτε νά τό δ ιορθώ σετε , στεΐλτετο 
πάλι' εΐναι καλή ή Ιδέα του .— Ά ν τ ώ ν .  ’ Α ν α ό τ α -  
ι ίό τ :. Ή  «κυνηγετική έκδρομή», πού μοΰ έστείλατε 
δέν μπορεί νά έχη καλλιτεχνικές αξιώσεις, ουτε^ γε- 
νικώτερο ενδιαφέρον. Ε ΐναι δμως μιά σ τρω τή  άφή- 
γησις, γιά τήν όπ οία  σάς συγχαίρω , οπ ω ς καί γιά 
τό γεγονός δτι παρακολουθείτε τά  μ αθ ή μ α τα  τής 
νυκτερινής Σχολής τοΰ Συλλ. Έ μ π ορ  Ολοι οί 
μ αθηταί της, πού ύ'στερ’ άπό τή δουλειά τοΰ μ αγα - 
ζειοΰ πηγαίνουν νά μάθουν γρά μ μ α τα , εΐναι μικροί 
ή ρω ες .— Ο έ μ η ν  ’ A y s O . Μ ήπως β ΐσθ ε . . δίδυμος 
μέ τόν  Γιάνν. Π αρα μ υ θ . ; Τ ό  ποίημα πού μοΰ 
έστείλατε στέκει στά  πόδια  του ώ ς  στίχος, άλλά τό 
νόημά του είναι ά σα φ ές. Π ρέπει νά κατασταλάξω  
σέ μιά ίδέα , τώ ρ α  λέει πολλά καί τίποτε. ’ Α ν δ ρ .  
1νοξ>- ’Ε νεγράφητε συνδρομητής δ ι ’ εξ μήνας. Ά ν  
μπορήτε, π εράστε νά πάρετε τήν ά π όδειξιν  τότε θ ά  
σάς δοισουν πληροφορίες καί γιά τίς εκδρομές μας.

Σ του ς υπολοίπους θ '  απ αντή σω  στό επόμενο.

Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

ΤΡΑΠΕΖΑ m
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 184-1

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

%ρχ. 1.205.000.000.-
Κ α τ α θ έ σ ε ι ς  ( τ ή  ? ι  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 7 0

%ρχ. 7.150.000.000.
Κ ΕΝ ΤΡΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  έν Άθήναις. 
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 όρ κ η : 5 1  Maiden Lane
ΓΡΑ Φ ΕΪΟ Ν  έν Σ ικ ά γ φ : 33 S. Clark Street.
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι είς δλας τάς χώρας τοϋ εξωτερικού.

Ή  Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φύσεως τραπεζικός 

έργασίας είς τό έσωτερικόν κα'ι το εξωτερικόν, υπο εξαιρετικώς συμψεροντας 

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

τηρίου) είς δραχμάς κα'ι ξένα νομίσματα, με λιαν ευνοϊκά έπιτοκια.

HELLENIC B A N K  TRUST COM PANY N E W  YORK 51 MAIDEN LA N E
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 β α χ ε ρ ώ ξ  κ α τ α β ε β λ η μ έ ν α

3)0<JJ. 1.500.000.-



ΣΧΟΛΗ Χ.Α.Ν. ΑΘΗΝΩΝ
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  

© Ε Ρ Ι Ν Ω Ν  Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν
<ΐο»  ©ερινη Περίοδος)

ΠΡΩΙΝΑ, 8-10 & 10-12 
ΒΡΑΔΥΝΑ, 7-8 & 8-9

' S f y f i J l t t d ,  - T o j j l x d ,  < Τ ε ρ μ α ν ΐ κ ά ,  Αρχαρίων, μίοων,
προχωρημένων

’QlMZSOpiKU , καθυστερουμένους μαθητάς Εμπορικών Σχολών.

$ Ϊ 0 ρ ΐ β Ζ ΐ η ή ,  τελεία έκμάθησις έντός τρίμηνου.

Ε ΐ ε ν ο ^ ρ α φ ί CL, τελεία έκμάθησις έντός εξαμήνου.

H  3 Υ ί α ν δ θ J 2 V O V - Σ Κ ί ό ά ρ α ,  θεωρητικώς καί πρακτικώς.

— ZKcidnynzai &ιδικόϊ—
— £ύσζημα 37ρακζικον-

—  Ί ) ι δ α κ ζ ρ α  έ ^ ά χ ι σ ζ α —

Έ ναρξις μαθημάτων tfj l ’J ’Ιουλίου.
Λήξις Tfj 30’j  Σεπτεμβρίου.

Αί έγγραφα! ήρχισαν. ΙΙληροφορίαι etc το Εκπαιδευτικόν Ιμήμα 
X. A. Ν. (Μητροπόλεως 44.)

I-·:»- Έ π! πλέον : Ά να  γνωστή οι ον, Βιβλιοθήκη, Λέσχη, Περίπατον
Έκδρομαί, Διαλέξεις, ’Αθλητικά, Κινηματογράφος κτλ

m m .
’ Κκ τ ο ϋ  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο ν  Π. λ .  Κ ν ρ ι ύ κ ο υ . — Τ ά κ ι ι  lit.


