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Ά π δ  το τεύχος τούτο χάνουμε τακτικωτερη την έκδοση 
τής Ε ργατικής 'Εστίας·· και έγκαινιαζον μ ε μια προαπα- 
βεια, π  ον εχει σνμπαραοτά τες της την πίστη εκλεκτών δια
νοουμένων μας στον εργαζόμενο άνθρω πο και την από
φασή τονς νά σ ιαθοϋν πλαι τον και να τοϋ προσφέρουν ο,τι 
μ πορεί νά τονώσει τις ψυχικές και τις ηθικές τον δυνάμεις 
γιά νά κρατήσει πιο εύκολα τον καθημερινό μοχθο. Ε ίνα ι 
γνωστή και καθορισμένη ή άντοχη τον κορμιού, και κάνεις 
δεν μ πορεί ν ’ απαιτήσει άπδ δνδ 'χέρια, που πεντε ή έξη  
ώρες την ημέρα κάνουν την ’ίδια κίνηση, να δουλέψουν  
άλλες τόσες ώρες, ή άπδ μιά ράχη, που σηκώνει τριαντα ή 
σαοάντα τσονβά/.ια, νά διπ/.ασιασει το φορτίο της και να 
σπάσει τά κόκκαλά της . Ε ίνα ι δμως άγνωστος ο απέραντος 
χώρος τής ψ υχής και τον μυαλού τον εργαζόμενόν άνθρω πον  
και δλ.α μ π ορ εί νά τά κρατήσει και δ/.α νά τά γονιμοποιησει, 
δπως η πρόθυμη γή  δέχεται τον καλο σπορο και τη σιγανή  
βροχή. Κ α ι σ αυτόν άκριβώς τδ χώρο θέλουν νά πλησιάσουν 
μερικοί άπδ τονς καλύτερους πνευματικούς μας ανθρώπους.

" Ή  "Εργατική Ε στία » , πού ξέρει πόσες δυνάμεις ξο
δεύονται με την καθημερινή χειρωνακτική εργασία και με  
την δποιαδήποτε άλλη εργασία, εχει την άπαιτουμενη πείρα 
νά εκτιμήσει την αξία τής προσφοράς αυτής τών πνευματι
κών μας ανθρώ πω ν και είναι άποφασισμενη να την οργα
νώσει μ ε την τακτική μηνιαία έκδοση της, που θελει να 
γίνει δ πιστός σύντροφος κάθε κουρασμένου κορμιού και 
κάθε γονατισμένης ψ υχής.·

Ό  μεγάάος μ όχθος μόνο άπδ μιάν ακμαία ψυχή μ πορεί 
νά εξουδετερωθεί. Κ αι κοντά σ αυτή την ψ υχή, π ου  τοσο 
βάρος εχει νά κρατήσει, κοντά της θέλγουμε νά βρ εθ ούμ ε  
καί, μ ε καλή καρδιά, μ ε αγάπη, ν άνταποκριθονμε στις 
απαιτήσεις της. η «εργατική  ε στ ία *

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ  Μ Ο Χ Θ Ο Σ  

Κ Α Ι  Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Σ  Π Λ Ο Υ Τ Ο Σ
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"βνας μεγάλος κίνόννος
'Ζ ο ϋ  κ. 3 Ι έ τ ρ ο ν  dCdpn

"Οταν -δυό άνθρωποι συναντηθούν μπροστά σ’ ενα 
φλυτζάνι καφέ ή κοντά σ’ Ινα ποτήρι κρασί, τά μισά 
τουλάχιστον άπό τά μεγάλα προβλήματα τής έποχής θά 
κάμουν γύρω τους συλλαλητήριο, θά ζητούν άμεσες, 
ικανοποιητικές,ριζικές λύσεις. Καί δεν έχει καμιά σημα
σία ποιοι έτυχε νά πίνουν μαζί τόν καφέ ή τό κρασί 
τους, μέ ποιες άντιλήψεις καί μέ ποιά πνευματικά 
εφόδια συζητοΟν, άπό ποιές προτιμήσεις κ ι’ άπό ποιά 
συμφέροντα διαμορφώνεται ή ζωή τους, άπό ποΰ 
έρχονται καί ποΟ πηγαίνουν, δηλαδή άπό ποιές στε
ρήσεις ξεκίνησαν ή μέ ποιά κληρονομική κούραση 
άρχισαν τή σταδιοδρομία τους ή τήν άνεργη ζωή τους 
καί που ζητούν νά φτάσουν, για νά γεμίσουν τό άδειο 
πορτοφόλι τους, τό άδειο στομάχι τους ή τήν άδεια 
ψυχή τους. Οί έπιστήμονες, οί καλλιτέχνες, οί ύπάλ- 
ληλοι, οί βιομήχανοι, οί έμποροι, οί έργάτε.', άντρες, 
γυναίκες, νέοι καί γέροι, άκόμα καί τά μικρά παιδιά, 
μορφωμένοι καί άμόρφωτοι, περίεργοι καί άνήσυχοι, 
άπαθεις καί αδιάφοροι, είναι άνθρωποι τής έποχής μας 
καί δεν ένοχλούνται, δεν ξαφνιάζονται κάν, δταν νοιώ
θουν γύρω τους τό πλήθος των προβλημάτων, των 
αιτημάτων, των διεκδικήσεων καί των σχεδίων πού 
καταστρώνει ή άνήσυχη άνθρώπινη σκέψη. Αν μά
λιστα κοντά σ* έναν καφέ ή σ’ ενα κρασί συναντη
θούν περισσότεροι άπό δύο, τότε τά προβλήματα πού 
συνωστίζονται γύρω τους δέν είναι ή μισή εποχή μας 
άλλά έλόκληρη ή άνθρωπότητα, δλος ό κόσμος, πα
λιός καί νέος, νικητής καί νικημένος, άσπρος, μαύρος, 
κίτρινος, κόκκινος, δλες οί έπιδερμίδες, δλα τά κρανία 
καί προπάντων άναρίθμητα μάτια, έκατομμύρια μάτια, 
ζωηρά ή κουρασμένα, φλογισμένα καί άπειλητικά, ποτέ 
δμως ήρεμα κι’ εδχαριστημένα. Σήμερα δέν υπάρχουν 
άνθρωποι πού νά μή σκέπτονται. Σέ οποία τάξη κ ι’άν 
άνήκουν καί δποια δουλειά κ ι’ άν κάνουν. Καί φτάνει 
;ά  διασταυρωθούν δυό ματιές γιά ν’ άνάψει μιά μικρή 

μεγάλη φωτιά, μιά ήσυχη συζήτηση ή μιά ιδεολο
γική διαμάχη.

— Βλέπετε αυτό τό βιβλίο ; είπε στή συντροφιά 
ένας ώριμος άντρας, δ νοικοκύρης τού σπιτιού πού 
δέν είχε μιλήσει άκόμα, καί έδειξε ένα δεμένο τόμο 
σάν νά έριχνε τό σημαντικώτερο επιχείρημα στή 
συζήτηση. Τό-βιβλίο αυτό είναι δλο τό δράμα καί δλο 
τό μυστικό τής εποχής μας.

Κ ι’ εξήγησε ό άνθρωπος μέ παράπονο, άλλά καί 
μέ κάποια ικανοποίηση, γιατί είχε στά χέρια του μιά 
πολύτιμη απόδειξη. Τό εδιοσε στό βιβλιοδετείο πού 
τού είχε δέσει πριν άπό τον πόλεμο κ ι’ άλλα βιβλία, 
μίλησε πολλή ώρα μέ τόν τεχνίτη, τού είπε τι δέσιμο 
ήθελε, τού ώ<;ισε τό χρώμα τού δέρματος καί τόν 
τύπο των στοιχείων, έφτασε ώς τις πιό παραμικρές 
λεπτομέρειες, δέχτηκε 8,τι τού ζήτησαν — είκοσι 
χιλιάδες δραχμές γιά ενα δέσιμο στέρεο άλλά άπλό,— 
καί περίμενε μέ χαρά. "Οταν δμως τού έφεραν τό 
βιβλίο δεμένο, έγινε δυστυχής. Καί προσπάθησε νά

άπολογηθεΐ ό άνθρωπος, γιατί δέν ήθελε νά θεωρηθεί 
γκρινιάρης καί προπάντων γιατί έπιθυμούσε νά συγ
κεντρώσει στήν έπιφάνεια τού βιβλίου τό δράμα τής 
έποχής.

—Έ δω , λοιπόν, φίλοι μου, είναι άκριβώς δ,τι διά
λεξα : καί τό χρώμα τού δέρματος καί ό τύπος των 
στοιχείων. Λείπει δμως δ τεχνίτης, λείπει ή προσε
κτική καί καλαίσθητη δουλειά, έκείνη πού κάνει έργο 
τέχνης τό δέσιμο ένός βιβλίου.

ΙΊρίν δμως δώσει περισσότερες έξηγήσεις, τού 
πρόσφερε περισσότερα επιχειρήματα άλλος τής παρέας.:

— Μήν παραπονιέσαι, αγαπητέ μου. Ή  γυναίκα 
μου παράγγειλε ενα σκυριανό σαλονάκι στόν ίδιον 
άκριβώς τεχνίτη πού είχε κάμει ή άδελφή της πριν 
άπό τόν πόλεμο το δικό της σαλονάκι. Έ ,  τί νά σοΰ 
πω : τή λυπήθηκα μέ τή στενοχώρια πού πήρε. Τό 
σαλονάκι της έλεγες πώς σκαλίστηκε μέσα σέ μιά 
μέρα καί σέ μιά νύχτα, ένω τό σαλονάκι τής άδελφής 
της δέν μπορεί παρά νά έγινε τό γρηγορώτερο μέσα 
σέ δεκαπέντε μέρες κι’ άπό άνθρωπο πού δούλευε τό 
ξύλο μέ μεράκι, πού τό χάϊδευε, πού τό σιγανοτρα- 
γουδούσε, πού τ’ άγαπούσε καί δέν τ’ άφησε άπό τά 
χέρια του πριν τού δώσει όμορφιά.

Τότε μίλησε κ ι’ ό θεωρητικός τής συντροφιάς:
—  Βεβαιότατα διαφέρουν καί τά σκυριανά σαλό

νια καί τά δεσίματα καί πολλά άλλα. Ούτε μπορούσε 
νά γίνει διαφορετικά. Καί άπορώ πού συζητειτε 
άκόμα. Ή  μιά είναι έργασία τού 1939 ή καί παλαιό- 
τερη, ή άλλη τού 1947. Χρονολογήστε τις γιά νά τά 
έξηγήσετε δλα. Πριν άπό τόν πόλεμο, ή παραγωγή 
φρόντιζε καί γ ιά  τήν ποιότητα. Τώρα είναι υποχρεω
μένη νά ένδιαφέρεται μόνο γιά τήν ποσότητα. Ό  
κόσμος, κύριοι, τά έχασε δλα. Πρέπει, λοιπόν, νά 
άνακτήσει μερικά, δποια κΓ άν είναι, έστω κι’ άπ5 τό 
σωρό.

"Οπου δμως πέσουν οί θεωρίες, όχι μόνο δέν ικα
νοποιείται κανείς καί δέν τελειώνει ή συζήτηση, άλλά 
φουντώνει περισσότερο.

— "Ωστε καμιά ποιότητα στήν έργασία δέν πρέπει 
νά περιμένουμε πιά : ρώτησε άλλος τής συντροφιάς, 
μέ τήν ήρεμία Ικείνη πού στήνει τις πιό επικίνδυνες 
παγίδες.

— Γιά τήν ώρα τουλάχιστον καμιά, Ισπευσε νά 
βεβαιώσει ό θεωρητικός.

— Δηλαδή στή δουλειά δέ χωράει ούτε τό κέφι 
ούτε ή πρωτοβουλία ;

-—Ή  δουλειά, φίλε μου, πρώτ’ ά π ’ δλα είναι αγώ
νας ζωής.

— θέλεις νά πεις δτι έγινε άγώνας ζωής.
— Κι’ έτσι πρέπει νά είναι.
— Μέ άλλα λόγια, τό χέρι τού άνθρώπου, πού 

είναι εύλογημένο ά π ’ τό θεό  γιά νά πλάθει ώραΐα 
πράγματα, — κοίταξε, φίλε μου, τόν κόσμο πού είναι 
πλημμυρισμένος άπό τά έργα του, — αύτό, λοιπόν,
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τό εύλογημένο χέρι πρέπει νά τόν γεμίζει τόν κόσμο 
μέ άσκημα, μέ πρόχειρα καί μέ άψυχα, μόνο καί μόνο 
γιατί Ιχει χρέος νά κάνει άγώνα ζωής !

— Σκέψεις πού δέν τις σηκώνει ή εποχή, παρα
τήρησε αύστηρά δ θεωρητικός.

— Σύμφωνοι, παραδέχτηκε ό ήρεμος τής συντρο
φιάς, σύμφωνοι. Ά λλ ά  δέν τις σηκώνει ή έπονή μας, 
ή εποχή πού τή διαμόρ
φωσε ή ενοχή σκέψη μας 
καί ή άδροση ψυχή μας, ό- 
χ ι ή ζωή, όχι όλη ή ζωή, 
πού εχει άφήσει τόσες 
δμορφιές στόν άνθρωπο — 
πράξεις ήρωίκές, εφευρέ
σεις εύεργετικές, αρμονι
κούς ήχους καί λόγους, μάρ
μαρα καί πέτρες πού νικούν 
τό θάνατο καί μιλούν στούς 
αιώνες, έπιφάνειες πού κρα
τούν ζωηρά τά χρώματα καί 
στερεά τά σχήματα τού 
κόσμου, — όχι ή ζωή, ά- 
γαπητέ μου, δχι ή άληθι- 
νή καί καθαρή ζωή, πού ά
φησε αύτή τήν κληρονομιά 
στόν άνθρωπο άκριβώς γιά 
νά τού θυμίζει πώς δ,τι άξί- 
ζεϊ περισσότερο δέν είναι ή 
θεωρία, πού προσπαθεί νά 
έξηγήσει τήν άνάγκη, άλλά 
ή καρδιά, τό κέφι, ό ενθου
σιασμός, πού παίρνουν κάθε 
άμορφη ύλη καί τήν κά
νουν χαρά των ματιών, πού 
παίρνουν κάθε άνάγκη καί τήν κάνουν όμορφιά.

—  Παλιές, ρωμαντικές ίδέες, πού κανείς πιά δέν 
τις καταλαβαίνει καί κανείς δέν τις πιστεύει.

— "Ωστε ρωμαντισμός είναι ή δύναμη, ή διάθεση 
πού έδηγεΐ στήν ποιότητα, στό καλό δέσιμο τού βι
βλίου, άς πούμε, ή στά καλά σκαλισμένο έπιπλο ;

Ό  θεωρητικός είχε πολλά νά έξηγήσει καί πολλά

ν’ άντικρούσει. Ά λλ ά  δ ήρεμος τής συντροφιάς τόν 
έπρόλαβε :

—Ά κουσε, φίλε μου. Είπες δτι δ μεταπολεμικός 
κόσμος έχει άνάγκη άπό τήν ποσότητα κ ι’ δχι άπό 
τήν ποιότητα. Kt’ έγώ σού’ λέω δτι τό μεταπολεμικό 
άτομο θά νοιώσει πώς ξανάγινε άνθρωπος μόνο δταν 
παοουσιαστει πάλι στόν κόσμο ή ποιότητα. "Ως τότε,

θά είναι δ δούλος τής 
άνάγκης, πού θά πεΐ δτι 6 
κόσμος δέ θά έχει βρει ά
κόμα τό ρυθμό τήςάληθινής 
ζωής.

Καί έσπευσενά συμπλη
ρώσει τις σκέψεις του:

— Υ πάρχει ώστόσο έ 
νας μεγάλος κίνδυνος. Κ ι’ 
αύτός δέν είναι δ νέος πό
λεμος πού δλοι φοβούνται 
πώς μπορεί νά γίνει. Ά κ ό 
μα πιδ μεγάλος κίνδυνος 
είναι τά χρόνια τής άνάγ
κης άνάμεσα σέ. δυό πολέ
μους ή σ’ εναν πόλεμο καί 
σέ μιά όριστική ειρήνευση 
τού κόσμου, τά χρόνια αύ- 
τά πού μπορεί νά είναι πολ
λά καί νά κάνουν τόν άν
θρωπο νά ξεχάσει τήν ποιό
τητα, δηλαδή τήν όμορφιά. 
Αύτός, άγαπητοί μου, εί
ναι δ κίνδυνος, δ μεγαλύ
τερος άπ’ δλους.

Ή  συζήτηση, βέβαια, 
δέν έτελείωσε έδώ. ’Εδώ 

δμως ήρθε κ’ έπήρε θέση στή συντροφιά άκόμα ένας : 
δ &νϋ·ρωπος, δηλαδή τό άτομο δπως ήταν πριν άπό 
τόν πόλεμο καί πριν άπό τή μεγάλη άνάγκη. Καί 
μίλησε, φυσικά, μέ τρόπο πού ξάφνιασε καί άναστά- 
τωσε. Ά λλ ά  τόν άνθρωπο αύτόν θά τόν άκούσουμε 
στήν άλλη συνάντησή μας.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Η Σ

Μ αραγκοί τον 17ου αίώνος.

Ά π ό  τα Δ ω δεκάνησα (βλ. κα ί στή μ εθ επ ό μ ενη  σελίδα τά 
αρ&ρο «Λ ω δεκανησιακή  ποίησ»]»).’ Το όνομαστό μοναστήρι 
τή ί  Π ά τμ ο ν  κα ί ή Χ ώ ρα , σχεδίασμα της  κ  . ’Α θήνας Ταρσόν λη.
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Ό  Κολοκοτρώνης, ό άρχιστράτηγος τής Ηελο- 
ποννήσου κατά τον ιερόν άγώνα τοΟ 1821, «ό Γέρως 
τοϋ Μωρηά» κατά τις λαϊκές αντιλήψεις, δέν ύπήρξε 
μονάχα μιά στρατιωτική ίδιοφυ'ία, άλλά κι’ Ινας πρα- 
κτικώτατος νους, Ινας έργάτης, Ινας καλλιεργητής 
τής γής κι’ Ινας ναυτικός καί βιοτέχνης. 'Ό ταν δέν 
βρίσκονταν στά βουνά ε’ίτε ώς κλέφτης, είτε ώς άρμα- 
τωλός διωρισμένος από την τουρκικήν έξουσία γιά τήν 
τήρηση τής τάξεως στις όρεινές 
περιοχές· δταν κατόπιν καταδιω- 
κόμενος κατέφευγε στήν Ε π τ ά 
νησο, ποτέ δέν Ιμενεν άργός. Τά 
πρακτικό κι’ έφευρετικό πνεΟμα 
του πάντοτε μηχανεύονταν κάτι, 
ώστε δχι μονάχα ν’ άσχολεΐται, 
άλλά καί νά κερδίζει τά μέσα 
τής ζωής του. Τόν έλεγαν «Γέρω». 
διηγιέται ό ίδιος στόν Τερτσέτη, 
δχι γιατί ήταν πραγματικά γερα- 
σμένος, άλλά γιατί τό μυαλό του, 
από τά μικρά του χρόνια, «ήταν 
έξυπνο καί πολύπειρο», γνώριζε 
νά έφευρίσκει καί νά πονηρεύεται 
καί νά δίνει λύσεις στά πρακτικά 
ζητήματα, πού καθημερινά ή ζωή 
παρουσίαζε. "Οπου οί άλλοι τά- 
χαναν ή άποτύχαιναν, ό Γέ
ρως πάντοτε Ιβγαινε πανωλαδιά 
καί κερδισμένος. «"Οθεν» άνα- 
φέρει καί πάλιν ό ίδιος «καί 
τό τραγούδι τοΰ παλαιοΟ χαλα
σμού τών Κολοκοτρωναίων λ έ γ ε ι:

"Ο Θοδωράκης ιτολυ πονηρεμένος
^γλύτωσε ό καν μένος» 1.

Ό  Κολοκοτρώνης δέν έμοιαζε μ έ 'τ ο ύ ς  άλλους 
στρατιωτικούς καί καπετανέους τής Τουρκοκρατίας 
καί τής Έπαναστάσεως πού δέν καταδέχονταν νά κά
νουν άλλες δουλειές. Αυτός άπό πολύ μικρός γνώρισε 
τή δυστυχία καί τήν κακοτυχιά, τή φτώχεια καί τή 
στέρηση, κ^ έτσι πειραματίστηκε μέ τή ζωή καί σε
βόταν τήν πρακτικήν δψη της. Ή  γή, ή Ιργασία κ ι’ 
ή φίλοπονία ήσαν γι* αύτόν οί άληθινές άξιες τής ζωής. 
Γιά τοΰτο, δταν παντρεύτηκε, μόλις είκοσι χρόνων, 
καί πήρε προίκα διάφορα κτήματα στό Λιοντάρι τής 
Πελοποννήσου, άμέσως δόθηκε στήν έντατική τους καλ
λιέργεια. Ά ν  καί Καπετάνιος τοΰ τόπου κ ι’ άπασχο- 
λημένος μέ τήν καταδίωξη των κακοποιών, δμως ή 
καλλιέργεια τής γής ύπήρξε ή κύρια φροντίδα του.

1 Δ ιήγησις Συμβάντω ν τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Φ υ λής άπό τά  1770
*α>ς τά  1836, ύ π α γ ίρ ϊυ σ ε  θ ε ό ίω ρ ο ς  Κ ωνσταντίνου Κ ο λ ο κ ο τρ ώ 
νης. Ά θή νη σ ι 1846, οελ. 273

"Τον κ. Φ ά ν η  S Y l ix a jo iS o v jo v

Μέ περηφάνεια μνημονεύει τό πράγμα ό Β ιο ς : «Ιγεινα 
20 χρόνων, ύπανδρεύτηκα καί έπήρα τήν κόρη ένός 
πρώτου προεστού τοΰ Αεονταριοΰ, τόν όποιον χάλασε 
Ινας Πασάς εις τό ’Ανάπλι. ’Έ κτισα σπήτια, έπήρα 
προικιό έλιαΐς, άμπέλι, Ιγεινα νοικοκύρης, έφύλαγα τό 
Βιλαέτη, έστεκόμαστε πάντοτε μέ τό ντουφέκι» (Διή- 
γησις σελ. 9).

Δυστυχώς ό φθόνος κ ι’ ή καχυποψία των Τούρκων 
δέν τόν άφησαν νά έπιδοθή ή’συ- 
χα  σ ιή  γεωργία. Τόν καταδίωξαν 
κ ι’ έτσι τόν άνάγκασαν νά φύγει 
καί νά πάη στήν ’Επτάνησο, δπου 
κατατάχθηκε, ώς άξιωματικός, 
στά έλληνικά σώματα πού διοι
κούσαν οί Ρώσοι. Κατά τό Ρωσο- 
τουρκικό πόλεμο τού 1806, μαζί 
μ’ άλλους, άγόρασε στή Ζάκυνθο 
ενα αρματωμένο καίχι, «ο ε β έ χ ι» 
δπως έλεγαν τότε, καί βγήκε 
κουρσάρος έναντίον των Τούρκων. 
Καί πάλιν τό έφευρετικό καί 
πρακτικό πνεύμα του δέν τόν άφη
νε ν ήσυχο. ’Από καπετάνιος τής 
στεριάς έγινε καπετάνιος τής θά
λασσας. Ή  πρώτη του έπιχείρηση 
πέτυχε: Ό  «"Αγιος Γεώργιος», 
δπως ώνόμασε τό σεβέκι, έκανε 
επιδρομή στήν άπέναντι Πελοπόν
νησο κ ι’ είδικώς στήν παραλία τών 
Πατρών, δπου κατέστρεψε τό κτή
μα τοΰ Σαΐτ - άγα, παληοΰ έχθροΰ 
του στό Μωρηά. Οί Τούρκοι δια- 
μαρτυρήθηκαν στήν «Επτάνησο 

Πολιτεία» κι’ ό ΜονσενΤγος, ό τότε διοικητής της, πρό- 
σταξε τή σύλληψη τού Κολοκοτρώνη, πού πραγμα
τοποιήθηκε. ’Από τή φυλακή τοΰ καραβιού πού τόν 
έκλεισαν, δ Κολοκοτρώνης διαμαρτυρήθηκε κι’ έστειλε 
στόν Καποδίστρια μιάν έπιστολή, πού σώζεται. Παραι- 
τεΐται άπό τήν ύπηρεσία καί ζητάει τούς καθυστερη
μένους μισθούς του. Γιά τό περίεργο τοΰ περιεχομένου 
παραθέτουμε όλόκληρο τό γρά μ μ α :

«Προς τον έξοχώτατον Κόντε Ίω άννην Καποδίστριαν 
Κομωαρίω στραορδιναρίο) εις την νήσον 'Αγίας Μ ανρας, 

παρά τον Καπετάν Κολοκοτρώνη ρεπόρτο,
«Σάς ειδοποιώ δτι διά προσταγής τοΰ έξοχωτάτον 

Τζενεράλ Π απαδοπούλον ενρίσκομαι εις τό άρέστο 
(  : φυλακή) μέσα εις το καράβι τον αρχηγού μ  ον 
Μ αγκιόρ Κ ον Κου Έλ.ενθεοίου, δθεν παρακαλώ νά 
μ  ον δοθούν ■>) πάγες κατά τό κοντράτο εις τάς 22  
τοΰ παρόντος δπον μον λείπουν γρόσια 1800. Π ρο 
σέτι σας φανερώνω δτι γνωρίζω πώ ς δεν είμαι άξιος 
τής δονλεύσεως και κατά τό κοντράτο τον ζητώ τη λι- 
σεντι,να μον (  : απόλυση), (ή σ υ νέχε ια  σ τή  σελ. 50)
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Σέ προηγούμενα σημειώματα, σχετικά μέ τή Δω
δεκάνησο, παραθέσαμε άρκετά λαϊκά τραγούδια πού 
αξιόλογα χαρακτηρίζουν τή δωδεκανησιακή ψυχή. 
Κ ι’ είδαμε πόσον ώραία καί πόσον ύπέροχη είν’ ή 
ψυχή αύτή. Γιά νάχουμε δμως μια πλήρη εικόνα τοΰ 
κύκλου τών τραγουδιών τής ελληνικής αύτής περιο
χής πού μάς ενδιαφέρει, θά πρέπει άπαρααήτως

! ν’ άναφερθοΰμε καί σέ μιάν άλλη κατηγορία τρα
γουδιών. ’Εκείνων πού άναφέρονται σέ δυό βασικούς 
σταθμούς τοΰ ανθρώπινου βίου: στό γάμο, στις «χαρές» 
—  δπως συνήθως λέγεται ό γάμος — καί στό θάνατο. 
Μιά πλήρης καταγραφή τών λαϊκών αύτών τραγου
διών θά χρειαζόταν φυσικά τόμους όλόκληρους. Είναι 
τόσον άστείρευτη ή ψυχή τής Δωδεκάνησου! Γι’ αύτό 
περιοριζόμαστε σέ λιγοστά μόνον τραγούδια, πού 
είναι δμως άρκετά γιά  νά μάς δώσουν μιάν ίδέα καί 
έπί τοΰ θέματος αύτοΰ πού μάς απασχολεί.

Λοιπόν άς άκούσωμε τώρα πώς τραγουδάει ό 
χορός στή Ρόδο τή στιγμή πού ξεκινάει ή νύφη γιά 
τήν έκκλησία:

—-’Ελα Χ ρίστε στη στράτα μας  
και Παναγιά μον αντάμα μας, 
που &ά κίνηση η νιόνυμφη, 
τον κόσμον η πεντάμορφη, 
πούνε κι η μόνη διαλεχτή, 
κ ί  αλλη δεν εχει αάν κι’ αυτή.
— Κίνησε, βέργα, κίνησε, 
χρυσή τρνγόνα, κίνησε, 
πάγαινε άλλον σταμάτησε, 
πάγαινε σ’ αλλη γειτονιά, 
νά κάμης ρίζες καί κλωνιά.
— Κ άμε μετάνοια, φ'άησε 
τής μάνας σου τό χέρι, 
για τί' &ά πας στήν εκκλησία 
νά κάμης αλλο ταίρι.

Σέ δλ’ αυτά άπαντά ή νύφη μέ τό στόμα, βέβαια, 
τοΰ χοροΰ :

—"Εχε γειά, μανούλα μον, 
αφέντη μον κι αδέρφια, 
άφίνω γειά, γειτόνισσες, 
πλούσιες κι αρχόντισσες, 
πηγαίνω  σ αλλη γειτονιά 
νά πάρω τή χρνσομηλιά. 
κάϋε κλωνάρι καί φωλιά..
Τεχνίτρες καί μαστόρισσες 
βγάζε δξω νά με δήτε 
πώ ς διαβαίνω με καμάρι 
με τών παιχνιδιών τή χάρι.

Κι’ άκούει κ ι’ ό γαμπρός παινέματα γιά τήν Ιπί- 
τυχία του στήν έκλογή τής νύφ η ς:

— Γειά σου, χαρά σου, νειόγαμπρε. 
καί που τήν εκννήγηαες 
αύτή τη ρούασα πέρδικα  
τήν εξασπρη τριανταφυλλιά .

Κι’ άς έρθουμε τώρα στά μοιρολόγια τών Δωδε
κανήσων. "Ολα τους σχεδόν διακρίνονται γιά τήν 
Εγκαρτέρηση, γιά τήν όποταγή τους στούς υπέρτατους 
νόμους τής φύσεως καί γιά τό λυρικό τους συγκρά- 
τημα. ’Αντιμετωπίζουν τό θάνατο σάν κάτι — δπως 
είναι άλλωστε — τό φυσικό καί δέν διαμαρτύρονται. 
Σάν άνθρωποι δμως συγκινοΰνται καί παραπονούνται 
γιά τον κάθε χ α μ ό :

— 'Ο  θάνατός σου μ ο ν ’καψε 
τά σωθικά μου, κόρη, 
κι δ νους μον με δερνοχτνπά  
νά κοντονλώ  τά δρη.
Χριστός βαστά τά στέφανα 
κι άγγέλοι τά κεριά σου, 
ξεσταύρωσε τά χέρια σου, 
τίναξε τά λουλούδια, 
νά φέρουσι τ’ αδέρφια σου 
τον γάμον τά παιχνίδια.
Γιά λύσε τά ποδάκια σου 
τά χαροτεντομένα  
κι5 άνοιξε τά χειλάκια σου 
τ ’ άποί)ανατο)μένα . ..

Βλέπουμε τό σπαραγμό τής μάνας γιά  τόν πρόωρο 
χαμό τής κόρης της κ ι’ Ινας τέτοιος θάνατος ένός 
νέου κοριτσιού δέν μπορεί παρά νά θεωρήται σάν 
άδικία. Κ ι’ ώς τέτοιον, σάν άδικία τόν άντιμετωπίζει 
ή χαροκαμένη. Γ ι’ αύτό ένώ βλέπει τό χαμό σάν 
κάτι τό «θεϊκό», κάτι πού άνωθεν έχει έπιβληθή, 
καλεί έν τούτοις τά νειάτα τής πεθαμένης ν’ άντιδρά- 
σουν. Νά πετάξουν άπό πάνω τους τά άταίριαστα γιά 
τή νεαρή ήλικία νεκροστόλια γιά ν’ άκουσθοΰν τοΰ 
«γάμου τά παιχνίδια», τά βιολιά δηλαδή καί τά 
δργανα γενικά.

Υπάρχουν δμως καί στιγμές πού τό δωδεκανησια- 
κό μοιρολόγι άπογυμνώνεται τή μοιρολατρική του δι
άθεση καί γίνεται διαμαρτυρία άληθινή, γίνεται σωστή 
άπειλή κατά τοΰ κακού Χάρου. ’Ιδού Ινα Κ ασιώτικο:

— Ή&ελα νδμουν δυνατός 
τό Χ άρο νά δικάσω, 
νά βγάλω τήν άπόφαση 
νά πάω  νά τόν κρεμάσα).
Που κάνει τά παράδικα  
καί αδικίες μεγάλες, 
πον ξεχωρίζει αντρόγυνα  
παιδιά α π ’ τις μανάδες.
Που παίρνει τις νοικοκυράς 
α π ’ τά νοικοκυριά των  
κι αφήνουν απροστάτευτα 
τ ’ άμοιρα τά παιδιά των.

Ή θ ε λ ε .. .  Τό λέει σέ μιά στιγμή μεγάλου ξεσπά
σματος. Νάταν πιο δυνατός γιά νά δικάση τό Χάρο. 
Καί τό λέει ένώ ξέρει καλά δτι κανείς δέν είναι σέ 
θέση νά τά βάλη μέ τό θ ά να το !

ΠΑΝΟΣ ΣΠΑΛΑΣ
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Κάθε επιστήμη και κάθε τέχνη εχει την Ιστορία της, εκείνη που είναι γραμμένη στά βιβλία κ εκείνη 
που περνάει άπό στόμα σε στόμα κι’ άπό γενεά σε γενεά και μένει σάν παράδοση, μακρινή και ώοαία, 
σε κάθε τάξη εργαζομένων άνθρώποιν. ’Έ χουν την Ιστορία τους και την παράδοσή τους οί γιατροί, οι 
δικηγόροι, οι δασκάλοι, οι αρχιτέκτονες, οι ζωγράφοι, οι γλύπτες, εκείνοι που γράφουν ζωντανές ΐστοοίες 
καί δμορφα τραγούδια κ ' εκείνοι που διαβάζουν ή απαγγέλλουν τις ιστορίες και τά τραγούδια. ’Έ χο υν  
δμω ς τη δική τους ιστορία και τη δική τους παράδοση και οί χτίστες, και οί σ ιδεράδες,'καί οί μαραγκοί, 
καί οι χασάπηδες, και οί κλειδαράδες, και δλοι οί άλλοι εργάτες, και μέσα στο μεγάλο βιβλίο που'δείχνει 
την αληθινή μορφή τής άνθρωπότητος δεν πιάνουν λιγώτερες σελίδες άπό τά κατορθώματα των στρα
τηγών, των επιστημόνων και τών καλλιτεχνών. "Ολοι θά έχουν ακούσει ή θά έχουν διαβάσει κάτι γιά τις 
παλιές■ εκείνες οργανώσεις, που υπήρχαν και τις ελεγαν συντεχνίες στό Μεσαίωνα καί ώς τή Γαλλική  
Επανάσταση,δηλαδή ως τά 1789. Οί συντεχνίες ανίες είναι οί πρόγονοι τών σημερινών εργατικών
ocouareiow.

Μοιάζουν σε πολλά, έχουν δμως και πολλές και βασικές διαφορές. ' Ωστόσο, τά μέλη τών οργανώ 
σεων εκείνων, δσο κι αν δένονταν μεταξύ τους μ ε  πολυ διαφορετικές ιδέες άπό τις σημεοινες και δσο 
κι αν είχαν συνήθειες που σε τίποτα δεν θυμίζουν τήν κοινωνική ζωή τής εποχής μας, εΐνε οί μακρινοί 
συγγενείς δλων τών εργαζομένων άνθρώπων. Κι αύτους τους προγόνους νομίσαμε δτι πρέπει 
νά τους γνωρίσουν οί αναγνώστες τής «Ε ργατικής Εστίας·», άνθρωποι 'τή ς  λεπτής ‘ή τής βαρείας 'δου
λειάς, που θα ήθελαν lot ξερουν ποια αλλα χέρια κουραστηκαν στο ίδιο η σε συγγενικό έπάγγελιια με τό 
δικό τους. Συγκεντρώσαμε, μ ε  επιτελείο συνεργατών, δλα τά στοιχεία που θά δείξουν τι ήταν οί παλιές 
εκείνες συντεχνίες στους ξένους τόπους. Και συνεχίζουμε τήν έργασία αυτή, γιά νά παρουσιάσουμε 
επειτα και τις άνάλογες ελληνικές οργανώσεις. Η «ε ρ γ α τ ι κ ή 'Ε Σ Τ ΙΑ *

Στή Γαλλία καί σ’ δλη σχεδόν τήν Ευρώπη, οί λες έπιδιώξεις του;. Έ μεναν μέ αυστηρότητα προσ- 
έργολάβοι οικοδομών καί οί_ μαραγκοί έκαναν μαζί κολλημένες στά καταστατικά τους. Υποχρέωναν τά

άκολουθοϋν πιστά τή διαδικασία πουδουλειά ώς τά 1382. Τότε οί μαραγκοί συγκεντρώθη- μέλη τους
καν σέ δική τους δργάνωση κ3 έπη 
ραν δικό τους δνομα, τότε δηλαδή 
ώνομάστηκαν μαραγκοί, κί’ άπό τότε 
ξεχωρίζουν σάν τάξη εργαζομένων 
ανθρώπων.

Τό έπάγγελμά τους άπό τά πα
λιά τά χρόνια είχε τή γενική εκτί
μηση. Ό  ’Ιωσήφ δέν ήταν μαρα
γκός ; Καί ό Χριστός δέ λένε πώς 
δούλεψε κοντά το υ : Τό Ιπάγγελμα 
τοϋ μαραγκού είναι δουλειά πού δέ 
γίνεται μόνο μέ κόπο άλλά καί μέ 
μυαλό, μέ ξύπνιο μυαλό, Κ ’ έτσι Ιξη- 
γειται πώς ό Ρουσώ Ιγραψε σ’ Ιν’ 
άπό τά πιό γνωστά βιβλία του, στόν 
«Αιμίλιο», αύτά τά λόγια: «Τό Ιπάγ- 
γελμα πού θά ήθελα ν’ άγαπήσει 
ό μαθητής μου είναι ή ξυλουργική.
Είναι Ιπάγγελμα καθαρό, χρήσιμο, 
καί δποιος θέλει μπορεί νά είναι 
μαραγκός καί μέσα στό σπίτι του».
Ά λλά  κ ι’ ό πατέρας τοΰ Προέδρου 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας Καρνώ, 
τήν ξυλουργική ε?χε μάθει στό γιό 
του και, στα 1890, δταν 6 Πρόεδρος πέρασε άπό τή 
Βιοτεχνική Σχολή τοΟ Αϊξ, δέν παρέλειψαν νά τοΰ τή 
θυμίσουν.

Ο; μεσαιωνικες καί οί νεώτερες δργανώσεις τών 
μαραγκών, στή Γαλλία κΓ άλλου, κράτησαν σταθερή 
γραμμή στή βελτίωση τής τέχνης τους καί στις άλ-
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Μ αραγκός τον 1840. Όλόχ/.ηρος άπο· 
τελείται άπό εργαλεία τής τέχνης τον.

ώριζαν γιά τά Ιπαγγελματικά καί 
τα Ιξωεπαγγελματικά ζητήματα, καί 
καθώς σημείωσα καί στήν άρχή, έτσι 
κέρδισαν γρήγορα τήν Ικτίμηση τής 
κοινωνίας. Είχαν συχνές καί κλειστές 
συγκεντρώσεις, μέ άρχηγούς, τελετές, 
σήματα. Κ ’ Ινώ πρόσεχαν πολύ τήν 
παράδοση, φρόντιζαν νά τήν άνα- 
νεώνουν καί νά προσαρμόζονται στίς 
ανάγκες κάθε έποχής. Ά κόμ α  καί 
στόν Ινταφιασμό τών μελών τους, οί 
οργανώσεις τών μαραγκών Ιπέβαλαν 
κανόνες δικούς των καί δική τους 
επιτάφια τελετή, πού ήταν πολύ
πλοκη καί πού σήμερα θά μάς φαι
νόταν πολύ παράδοξη.

Οί μαραγκοί στή Γαλλία Ιχουν 
προστάτισσά τους τήν Α γ ία  Ά ννα . 
Καί ύπάρχει όλόκληρη ιστορία πού 
ΙξηγεΤ πώς καί γιατί τούς Ιπήρε 
στήν προστασία της ή Α γ ία  Ά ννα . 
Έ χο υ ν  νά ποΟν πώς δταν οί μα
ραγκοί χωρίστηκαν άπό τούς έργο·

' / »  * ° Λ ’· 7 »  * ν , / · Λ  ' £  9 *  r  3 ,  ,  *Λαοους οίκοοομων κι αποφάσισαν 
V αναζητήσουν δικό τους προστάτη, διάλεξαν πέντε 
άντιπροσώπους καί τούς έστειλαν στόν Παράδεισο 
νά τόν βροΟν. Μά δ "Αγιος Πέτρος, μόλις τούς 
είδε, τους εκλεισε τήν πύλη τοΟ Παραδείσου καί 
τούς ειπε καταμουτρα πώς είναι πέντε γαϊδάροι. Μί
λησε γαλλικά Ικείνη τήν ώρα δ "Αγιος Πέτρος καί 
τούς φώναξε : σενγκ - αν ! (ή συνέχεια στη σελ. 5 0 )

τΤ ίρώ ζα  τι v y e ia

&νχέςριάγερούς άνάρώωονς
‘Τον

Από τή στηλη μου αυτή, πού ή « ’Εργατική 
Ε σ τία  » μοΰ έκαμε τή μεγάλη τιμή νά μοΰ δώση γιά 
νά σας μιλώ ταχτικά, θά προσπαθήσω νά σάςέμπνεύ- 
σω τήν αισιοδοξία καί τή χαρά τής υγείας, πού είναι 
καί χαρά τής ζωής. Ή  ύγεία δέν άγοράζεται μέ τά 
λο γή ς-λ ο γή ; φάρμακα, ούτε μέ τά σκονάκια καί τις 
στάλες καί τά σιρόπια, κ ι’ ούτε βρίσκεται μέσα στίς 
«σπεσιαλιτέ» καί τά μπουκαλάκια τοΰ φαρμακείου! . . .  
Έ  μηχανή, τό σφυρί, ή σκαπάνη, τό πριόνι, τό φτυάρι, 
τό άλέτρι, — δλα τά έργαλεΐα μένουν νεκρό παλιο
σίδερο, άν δέν τούς δώση τή ζωή, τή σκέψη καί τή 
δύναμη ό γερός άνθρωπος, δ γεμάτος αισιοδοξία καί 
χαρά τής ζωής. Έ  εύτυχία δμως τοΰ άτόμου καί 
ή ευδαιμονία τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου, άλλά καί 
ή̂  Ιθνική δύναμη, δέν Ιξαρτώνται άπό τήν καλή 
θέληση καί τήν προσπάθεια μονάχα ένός άνθρώπου. 
I ια να ύπαρξουν τά άγαθά αύτά χρειάζεται σύνολο 
γερών άνθρώπων, λαός υγιής. Μέ άλλους λόγου; βάση 
γιά τήν οικονομική άνθηση τών άτόμων πούάποτελοΰν 
τίς κοινωνίες, καί τών κοινωνιών πού άποτελοΰν τά 
Ιθνη, βάση γιά τήν οικονομική ευημερία τοΰ συνόλου 
είναι ή υγεία τών άτόμων. Γερά άτομα - γερό σύνολο. 
Γερό σύνολο - ισχυρό καί εύτυχισμένο έθνος.

Σήμερα, στήν πρώτη Ιπικοινωνία μας, άς μοΰ Ιπι- 
τραπή ν’ άφιερώσω τή στήλη μου σέ λίγα απλά λόγιχ 
καί ν’ άπευθύνω στούς άναγνώστες μου αύτά τά λίγα 
άπλά λόγια δχι σάν συμβουλές, άλλά σάν σκέψεις καί 
σάν πίστη άνθρώπου, πού δέν έπαψε ποτέ νά διδάσκη, 
δτι ή ύγεία φέρνει τή χαρα τή ; ζωής, μά καί ή χαρά 
καί ή εύθυμία καί ή αισιοδοξία φέρνουν τήν ύ γ ε ία ! ..

Γ ι’ αύτό, πριν αρχίσω τά διάφορα θέματα, πού 
ένδιαφέρουν τήν ύγεία τοΰ έργαζομένου (μέ κατευ
θυντήριο γραμμή πάντα τήν πρόληψη, πού είναι καί 
πιό εύκολη καί πιό φθηνή άπό τή θεραπεία, ή όποία 
τίς περισσότερες φορές έρχεται ά ρ γ ά ! . . ) άφιερώνω 
σήμερα στούς άναγνώστες μου μερικές, ά ; ποΰμε συμ
βουλές, πού, δπως θά δήτε, είναι εύκολο νά τηρηθοΰν 
άπό δλους, δσοι θέλουν τήν εύτυχία τους.

1.— 'Η  καθαριότης είναι άρχοντιά. Αύτό τό κατα
λαβαίνει δ καθένας άπό τή χαρά καί τήν εύχαρίστηση, 
πού τοΰ γεμίζουν τήν ψυχή δταν μπαίνη στό σπίτι του 
κι’ είναι καθαρό, δταν κάθεται στό φτωχικό τραπέζι 
του κ ι’ είναι καθαρό, δταν είναι καθαρός στό σώμα 
καί τήν ψυχή, δταν φορά καθαρά ροΰχα κι’ ά ; είναι 
καί παληά. Ή  καθαριότης είναι, γιά πλούσιους καί 
φτωχούς, απαραίτητη γιά τήν δγεία καί εύτυχία 
δλων μας.

2 —  Καλά είναι νά συνηθίση κανείς νά τρώγη 
σέ ταχτικές ώρες, άδιάφορο σέ πλούσιο ή σέ φτωχικά

κ. < ifpnyop iov  3 ί .  9 C a z jn 6 a m je io v
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τραπέζι ή στό πόδι. Νά είσαι πάντα εύθυμος δταν 
τρώγης καί νά μή μιλάς γιά δυσάρεστα πράγματα. 
Ποτέ μήν κάθεσαι στό τραπέζι χωρίς νά πλύνης τά 
χέρια σου ή δταν είσαι κουρασμένος ή θυμωμένος.

3. Αν ή έργασία σου είναι διανοητική, κούραζε 
τό σώμα σου μέ λίγο περίπατο, άν είναι σωματική, 
κούραζε τό μυαλό σου μέ λίγο διάβασμα. Μή περι- 
μενης ποτέ νά αίσ^α/θής τήν κόπωση γιά νά παύσης 
την έργασία σου. Μή μενης ποτέ χωρίς νά κάνης
τίποτε.

4 —  Προσπάθησε μέ κάθε τρόπο, γιατί είναι γιά 
τά καλό σου, νά κανονίση; τό βίο σου ώστε, στά 
εικοσιτετράωρο, νά Ιργάζεσαι δκτώ ώρες, νά κοιμάσαι 
οκτώ καί νά άφιερώνεις τίς ύπόλοιπες δκτώ ώρες 
σέ ασχολίες καί ζητήματα δσο τό δυνατόν εύχάριστα, 
ένδιαφέροντα καί σέ δ,τι ξεκουράζει τό σώμα καί τήν 
ψυχή.

5·— Α γά π α , δσο μπορείς κ ι’ δσο σοΰ τά Ιπιτρέ- 
πουν οί ασχολίες σου, τή Φύση. Αύτό τό καταλαβαί
νουν καλά Iκείνοι πού είναι κλεισμένοι σέ έργοστάσια 
καί δουλεύουν σκληρά σέ κλειστούς χώρους. Τί δια
φορά, δταν βγαίνουν στόν καθαρόν άέρα ! Ά ν  μπο
ρείς, είναι θαυμάσιο π ρ χ γ μ α λίγος περίπατος κάθε 
μέρα καί μέ κάθε καιρό.

6.— Νά είσαι πάντα άπλός στίς συνήθειες καί τίς 
επιθυμίες σου καί ήρεμος καί ψύχραιμος στίς ύποθέ- 
σεις σου.

7.— Νά Ιπ ιζητής πάντα τή συντροφιά τών πνευ- 
ματικώς άνωτέρων σου καί πρό πάντων τών αίσιο- 
δόξων, τών γερών, τών εύθύμων, καί νά χαίρεσαι, 
δταν σοΰ δίνεται ή εύκαιρία νά πέρασης, έστω και 
μιά στιγμή, δίχως στενοχώριες.

8.— Πρόσεξε : μήν άρχίζεις ποτέ τή μέρα σου 
καί μή τήν τελειώνης μέ δυσάρεστες ιδέες, καί μά
λιστα μέ ιδέες αρρώστιας καί δυστυχίας.

9 .— Ό λοι δσοι είναι εύθυμοι, χαρούμενοι καί γε
λαστοί, είναι ώς έπί τό πλεΐστον καί γεροί. Τά γέλιο, 
τό άληθινό, δχι τό προσποιητό, είναι θείο δώρο. 
Ό  άνθρωπος, πού είναι πάντα χαρούμενος καί γελα
στός, δέν γερνά εύκολα, γιατί άνανεώνει τόν δργα- 
νισμό του.

1 0 —  ^ ά  σέβεσαι τήν ύγεία τών συνανθρώπων σου, 
τήν όποία πολλές φορές, δίχως νά τό θέλης ή νά τό 
γνωρίζης, καταστρέφεις ή θέτεις σέ κίνδυνο. Σκέψου, 
πώ» έχεις, κοντά στά δικαιώματά σου, καί καθήκοντα 
απέναντι τή ; κοινωνίας, τής οίκογενείας, τών συντρό
φων σου, τών φίλων σου, τών συνανθρώπων σου.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  ΤΤ· Χ Α Τ Ζ Η  Β Α Σ ΙΛ Ε  ΙΟΥ 
Τακτικός Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
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’Αναντίρρητα— πολλές εϊνε οί 
γ ιά  τό φετεινό καλοκαίρι πάλ ι 
Ή  εντύπωση της άνέσεως και τοΰ 
γ ιά  πρώ τη φορά τις επισκέπτεται. ’Ά ν

κατασκηνώσεις που ωργανωσε και 
ή Ε ργα τική  Ε σ τ ία  δέν έχουν όμοιες τους. 
δημιουργοΰνται αυτομάτως σ’ εκείνον που 
βράδυ, θ ά  νομίσει πώ ς μπαίνει, δ χ ι σέ

κατα σκη v o j  σε ις ε ρ γ  α L ο μεν ω ν πα ιδ ιώ ν, άλλά σέ μία μικρή φωτισμένη πολιτει-α. Φ ω το
πλημμύρα— οί ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάμχνε το θ α ΰ μ α  τους εφέτος— ξενοιασιά από
λυτη και ζωηρό, πολύ ζωηρό', τό συναίσθημα του γεμάτου χώρου.

Τήν ημέρα επ ικρατεί περισσότερο τό οιγουρο συναίσθημα τοΰ ρυθμοΰ της π ο λ λα 
πλότητας. Έ κ ε ϊ  πάνω . αναπτύσσεται τό βαθ· tsqo νόημα της ομαδικής και κοινωνικής, 
γενικώτερα, διαβιώσεως, κηρύσσεται ο σεβατμός και ή αγάπη προς τόν άνθρω πο και 
ρίχνεται 6 σπόρος της κοινωνικής άλληλεγγν ,ς. Και γ ιά  δλ* αυτά φροντίζει μέ μεγάλη
προσοχτ -  ,rr  ’ ............... ? f , η λοπα ι

δίες (άφθονα εΐνε τά αθλη τικά  όργανα) και προ παντός οί κατάλληλες ομιλίες, βρίσκον
τα ι στήν ήμερησία διάταξη. Τήν εντύπωση της νοικοκυρίστικης, μικρής πολιτείας μεγα 
λώνει στά μάτια  τοΰ επισκέπτη και ή λειτουργία λουτήρων γιά τήν καθαριότητα, ψυ
γείων γ ιά  τή συντήρηση τώ ν τροφίμων, ρ^οιοφώνων και οργάνων γιά τήν ψυχανωγία 
και χ ίλ ιω ν  - δυο άλλω ν μέσων. "Ο λοι εκεί $άνω ενας κι’ ενας. Παιδιά πού εργάζονται 
δλη τήν ήμερα στά διάφορα μηχανουργεία,,· που τις νύχτες τοΰ χειμώ να φοιτοΰν στις 
σχολές Μ ηχανικών και πού τώ ρα τό καλοκαίρι ήρθαν νά περάσουν τήν άδειά τους απ’ τή 
δουλειά στις ώραΤες κατασκηνώσεις της Έ,φ'ατικης 'Εστίας, εντελώς δωρεάν και δίχοις 
καμμίαν επιβάρυνση. Ε ίνε  ή χρυσή νεότης τη: αυριανής προκοπής μας τά παιδιά  αυτά. 
Ε ΐνε  οι ειδικότητες πού θ ά  στελεχώνουν την κάθε τεχνική δουλειά και τό Ινδιαφέρον της 
Ε ργα τική ς Ε σ τ ία ς  γ ι’ αύτό εΐνε απόλυτα f ^.αιολογημένο.— Π.Σ,



( Σ υ ν ε χ ε ία  ά π ό  τη  ο ελ . 4 4 ,
* Ο Κολοχοτρώνης καλλιεργητή: της γής*>)

(Σ υ ν έ χ ε ια  ά π ό  τ η  σελ. 4 ΰ ,  
ϊ  Ο ί Μ α ρ α γκ ο ί» )

δίδοντας αας τό άβίζο άπό τήν σήμερον εως νά ανμ- 
πληρωθοϋν αι Ή μέρα ις  2 0  της αταλίας, οπον δια
λαμβάνει το κοντράτο.

Tfj 2 0  ’Ιουλίου 1807, Γαμπάρα  «Ευαγγελίστρια» 
Δονλος σας ταπεινός ρεστάτος 
Θοδοράκης Κολοκοτρώνης» 1

Άφοΰ παραιτήθηκε, άφέθηκε έλεύθερος. Έ φ υ γε  
τότε καί πήγε στό Πήλιο της Θεσσαλίας, δπου μαζί 
μ’ άλλους άρματωλούς καί κλέφτες συνέχισε τίς έπι- 
δρομές του έναντίον τών Τούρκων. Τότε έπεσκέφθηκε 
καί τό "Αγιον Ό ρ ο ς κΓ άλλα μέρη της Θεσσαλίας 
καί της Μακεδονίας καί μόλις τά 1808 ξαναγύρισε 
σιή Ζάκυνθο, μπήκε στή δούλεψη των ’'Αγγλων κι* 
δταν δ μεγάλος Ναπολέοντας Ιπεσε, τά 1814, δ Κο
λοκοτρώνης απολύθηκε τής υπηρεσίας. Ά π ό  τότε Αρ
χίζει νά ιδιωτεύει στή Ζάκυνθο. Νοίκιασε κτήματα 
πού καλλιέργησε κι’ ώς κτηνοτρόφος εύδοκίμησε πο
λύ καθώς κ ^  ώς κρεοπώλης. Ή τα ν  πασίγνωστο τό 
χασάπικο τοΰ Κολοκοτρώνη στήν πλατεία τής Ζα
κύνθου. Έ κεΐ μαζεύονταν δλο: οί κατατρεγμένοι άπό 
τήν Πελοπόννησο, Μωραΐτες, κι* έκεΐ οί Φιλικοί τοΰ 
νησιού σχετίζονταν καί συζητοΰσαν. Έ κ ε ΐ Ιλαβε τό 
γράμμα τοΰ Ύ ψηλάντη, δπως εϊνε έτοιμος γιά τήν 
ΐπανάστααη. « Ό τα ν μοΰ ήλθεν ή Προκήρυξις τοΰ 
'ΐψηλάντν^, ή σάλπιγξ τής πατρίδος σας κράζει, μοΰ 
φάνη καί άντιλάλησε γή καί ούρανός καί έβαλα στρα
βά τό φέσι μου καί έχωσα τή χοΰφτα μου είς τήν 
χοΰφχ«ν τοΰ σπαθιοΰ μου καί έγραψα μέ γράμματα 
πύρινα είς τήν καρδιά μου τό άθάνατο, τό ευλογημένο 
δνομα Αλέξανδρος Ύψηλάντης» (Διήγησις, σελ. λ '.)

Ά λ λ ’ δταν κηρύχθηκε ή Ιπανάστασις καί τόσον 
εύδοκίμησε στά δυό πρώτα χρόνια της, δ Κολοκο
τρώνης έδειξε ποικιλότροπα τήν άγάπη του πρός τή γή 
καί τήν καλλιέργεια. Α γόρασε ή πήρεν εθνικά κτήματα 
στήν Καρύταινα, στό Λιοντάρι, στήν Τρίπολι καί στό 
Ναύπλιο καί τά καλλιέργησε μόνος του, θέλοντας μέ 
τοΰτο νά δείξει πώς ή έλευθερία τής Ε λλάδας ήταν 
έξασζαλισμένη πιά καί πώς δ λαός έπρεπε νά δοθεί 
στίς γεωργικές έργασίες καί στήν καλλιέργεια τής 
γής. Ό  ίδιος εδινε τό παράδειγμα σκάφτοντας καί 
φυτεύοντας δέντρα. Καί στήν κρισιμώτερη περίοδο 
τής Έπαναστάσεως, δταν ό Τμβραίμ αλώνιζε τό Μω- 
ρηα, τό 1826, καί τότε ό Κολοκοτρώνης δέν επαψε 
καλλιεργώντας τή γή, δταν εΰρισκε καιρό άπό τόν 
καθημερινό κ ι’ άκατάπαυστο πόλεμο. Νά τί λέει ό 
ϊδιος στή - Διήγηση τών Συμβάντων» : «Εις τά 1826 
άρχίνησα διά νά ένθαρρύνω τόν κόσμο κ ι’ έφτιασα 
σπίτια άπέξω άπό τό κάστρο καί τόν πύργο (τής Κα- 
ρύταινας) καί δ κόσμος Ιλεγε δτι άν δ Κολοκοτρώνης 
δέν ήξερε δτι θά έλευθερωθούμε δέν έκτιζε σπίτια, 
ούτε έβαζε άμπέλια σ’ έθνική γή Καί γιά νά δεΤ 6 
κόσμος αύτόν, δτι Ικανέ σπίτια, έμψυχώνετο δ κόσμος, 
έλχβχινε έλπίδες κι’ έτσι τούς ένθάρρυνα» (Διήγησις 
σελ. 211).

Ά λ λ α  κ ι’ άφοΰ λευτερώθηκε ή Ε λλάδα , ό Κολο
κοτρώνης, σάν άλλος Κιγκινάτος, εξακολούθησε νά 
καλλιεργεί τά κτήματά του, τά όποια κατέστησε πρό
τυπα γιά τήν έποχήν έκείνη, ’Ιδίως τά άγροκτήματα 
τοΰ Νχυπλίου καί τής Τριπόλεας (Ά για ς  Μονής) συ-

1 Μ χυρογιάννη: Ισ το ρ ία  ΊονίΐΑΥ Νήσων, τόμ, Β ', σ$λ. 201,

Ή τα ν, λοιπόν, άπελπισμένοι οί πέντε μαραγκοί καί 
δέν ήξεραν τί νά κάνουν. Τότε δμως ένας, πού έμενε 
άμίλητος κ’ Ιξυνε τά κεφάλι του σκεπτικός, φώναξε 
ξαφνικά: «Τό βρήκα, συνάδελφοι! Παρακούσαμε, 
παρακούσαμε, σας λέω. Ό  Ά γ ιο ς  Πέτρος δέν είπε 
σένγκ - άν (πέντε γαϊδάροι) άλλά σαίντ - Ά ν  (Α γ ία  
Ά ννα)» . Κι’ ό θρύλος λέει δτι άπό τότε ή Α γ ία  “Αννα 
είναι ή προστάτισσα τών μαραγκών.

"Εχουν πολλές άλλες ιστορίες οί μαραγκοί. Πριν 
δμως κλείσουμε τό σύντομο αύτό ιστορικό σημείωμα, 
άς διηγηθοΰμε άκόμη μιά. Λένε, λοιπόν, πώς Ινας 
μαραγκός τής ’Ορλεάνης, πού δέν πήγαιναν καλά οί 
δουλειές του, άποφάσισε νά πεθάνει. Πριν άποχαιρε- 
τήσει δμως τόν κόσμο ήθελε νά παίξει λιγάκι μέ 
τούς πιστωτές του.

Σοφίστηκε, λοιπόν, τοΰτο: θά τούς καλοΰσε δλους 
Ιπειτ’ άπό οχτώ ήμερες καί θά τούς παρουσιαζόταν 
στό μέσα μέρος τού μαγαζιού του ξαπλωμένος σέ μιά 
κάσα κι’ άνάμεσα σέ τέσσερα κεριά. Έ κ α μ ε  γρή 
γορα - γρήγορα τήν κάσα του καί μέ τά λεφ ά πού 
τού είχαν άπομείνει άρχισε νά τρώει τέσσερες φορές 
τήν ήμέρα, νά πίνει καί νά τραγουδάει. Έ στειλε, 
έννοεΐται, μήνυμα στούς πιστωτές του νάρθουν τήν 
ήμέρα πού τελείωνε ή προθεσμία τών δανείων. Κ ι’ 
δταν τόν ρωτούσαν, έλεγε μέ διφορούμενο τρόπο δτι 
σέ όχτώ ήμερες δσοι τόσο τόν βασάνισαν θά έπαιρναν 
μεγάλη καί άπροσδόκητη λύπη. Δέ χρειάστηκαν, φυ
σικά, περισσότερα καί σέ λίγο δλη ή πολιτεία ήξερε 
δτι δ διάβολος τοΰ είχε δώσει μεγάλο θησαυρό. Μά καί 
οί πιστωτές του δέν περίμεναν νά περάσουν οί όχτώ 
ήμέρες. Έ τρεξαν μαζί μέ πολλούς άλλους, τοΰ είπαν 
δτι είναι πρόθυμοι νά τού κάμουν κάθε εύκολία, καί, 
καθώς κατάλαβε πιά  τί είναι ή ζωή, ρίχτηκε στή δου
λειά καί σέ λίγα χρόνια άγόρασε καί τό σπίτι πού 
έμενε. Ά λλά  γιά νά κάνει καί τούς άλλους νά π ι
στεύουν δτι ύπάρχει δ θησαυρός, έκλεισε τό κελλάρι 
του μέ τοίχο. Καί μόνο λίγο πριν πεθάνει έξομολο- 
γήθηκε στόν παπα πώς δ περίφημος θησαυρός δέν 
ήταν τίποτ’ άλλο άπό τήν κάσα πού Ικαμε δταν άπο- 
φάσισε νά πεθάνει. Τότε μάζεψε γύρω του καί τούς 
φίλους του κ 5 Ικαμε άκόμη μιαν εξομολόγηση: τούς 
είπε πώς έκεΐνο πού δμόρφηνε τή ζωή του ήταν πού 
ρίχτηκε μέ κέφι στή δουλειά.

Ή  ίστορία τών μαραγκών δέν τελειώνει έδώ, δπως 
δέν τελειώνει πουθενά ή ζωή καί ή δράση τών έργα- 
ζομένων άνθρώπων. Ά λ λ ά  έχουν κι’ άλλες συντεχνίες 
τήν ίστορία τους. Καί πρέπει νά τίς άκούσουμε δλες, 
άπό μια σέ κάθε τεύχος τής «’Εργατικής Ε στίας».

Ο ΠΡΩ ΤΟΜ ΑΣΤΟ ΡΑΣ

χνά τά έπισκεπτόταν, έπιτηροΰσε τήν καλλιέργεια καί 
πολλές φορές ό ϊδιος Ιπερνε μέρος στίς άγροτικές έρ- 
γασίες μαζί μέ τούς άλλους έργάτες. Μήν ξεχνάμε 
πώς δταν κατηγορήθηκε γιά συνωμοσία έναντίον τής 
άντιβασιλείας, τό 1833, καί πήγαν νά τόν πιάσουν 
στό κτήμα του τής Α γ ία ς  Μονή; στήν Τρίπολι, οί 
χωροφύλακες βρήκαν τόν Κολοκοτρώνη νά σκάβει τή 
γή  μέ τό τσαπί στό χέρι.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό έρραακός ddjnιισμός

Ή  «’Εργατική Ε στία»  Ιδωσε τά μέσα στούς νεα
ρούς έργάτες τοϋ ’Οργανισμού Αιμένος Πειραιώς γιά 
νά σχηματίσουν μιά ποδοσφαιρική όμάδα, ή έποία, 
μάλιστα, έκαμε ήδη αρχή στή σταδιοδρομία της, πα ί
ζοντας σέ διάφορα γήπεδα. Χαιρετίζομε μέ ικανο
ποίηση τό γεγονός, γιατί έπί τέλους δ εργατικός αθλη
τισμός άπασχολεΐ σοβαρά έναν οργανισμό, δπως ή 
«Ε ργα τική  Ε σ τία » , καί δέν τά περιμένει δλα άπ’ τήν 
καλή διάθεση τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ό  ’Ε ργα
τικός Αθλητισμός, γιά νά προαχθή, χρειάζεται συστη
ματική δουλειά καί σημαντική Οργάνωση. Ά λλοιώς 
δέν θά προκόψη ποτέ. Δέν μπορούμε νά λέμε δτι ή 
έργατική τάξη επιδίδεται στά σπόρ, δταν ώρισμένα 
Ιργοστάσ:α σχηματίζουν, άπό τούς έργάτες τους πού 
τυχαίνει νά είναι ποδοσφαιρισταί, μιά όμάδα, πού 
Ιχει συναντήσεις μέ άλλες. Ε ργα τικός Αθλητισμός, 
δπως τόν νοιώθουν στίς έξελιγμένες χώρες τής Εύ- 
ρώπης καί τής Α μερική ,ς νά τί είναι:

Πρώτα άπ’ δλα ύπάρχει ή όμοσπονδία έργατικοΰ 
άθλητισμού, πού εχει κάθε πρωτοβουλία γιά  τήν έπί- 
δοση τών έργατών στά σπόρ. Είναι ή άνωτάτη άρχή 
τοΰ έργατικοΰ άθλητισμοΰ, ή . όποία, άς ποΰμε, νομο
θετεί καί έπιβλέπει στήν έκτέλεση τών σχεδίων της. 
"Επειτα, σέ κάθε έδρα Νομοΰ, βλέπομε τήν Έ νω ση 
’Εργατικού Αθλητισμού τής περιφερείας καί σέ κάθε 
πολιτεία τήν τοπική ένωση άθλητισμού. Τέλος, ή 
κατώτερη μονάδα στήν δργάνωση αύτή είναι δ άθλη- 
τικός σύλλογος πού εχει κάθε έργοστάσιο. Ίεραρχικά, 
οί σύλλογοι τών έργοστασίων υπάγονται στίς τοπικές 
ένώσεις τών Πόλεων, αύτές στίς Νομαρχιακές ένώσεις 
τής περιφερείας, πού έξαρτώνται άπό τήν 'Ομοσπονδία 
Εργατικού Αθλητισμού.

Κάθε έργοστάσιο διοργανώνει καί Ινα άθλητικό 
σωματείο, πού διοικεΐται άπ’ τούς έργάτες, μέ άρχαι- 
ρεσίες. Τό σωματείο εχει διάφορα τμήματα (γυμνα
στική, κολύμβηση, άθλητισμό,'στίβο, άθλοπαιδιές κλπ.). 
Οί έργάτες άφίνουν ύποχρεωτικά, κάθε έβδομάδα, τήν 
εισφορά τους γιά τό σωματείο, πού τό ένισχύουν καί 
οί έπιχειρήσεις. Ά π ’ τό ταμείο αύτό βγαίνουν τά 
Ιξοδα γιά τήν έκγύμναση τών έργατών καί πραγμα
τοποιούνται καί οί άπαραίτητες άθλητικές εγκαταστά
σεις. Οί Ούγγροι έχουν νά παρουσιάσουν, άπό τήν 
προπολεμική έποχή, τό λαμπρό παράδειγμα τής 
'Ομοσπονδίας τών Τροχιοδρομικών πού έχτισε στή 
Βουδαπέστη ένα «Αραιότατο Στάδιο (τό Στάδιο Μπέ- 
σκαρτ) γιά τούς υπαλλήλους της, μέ γήπεδα ποδο
σφαίρου καί άθλοπαιδιών καί αίθουσες πάλης, πυγ
μαχίας, γυμναστικής κλπ.

Στήν Α μερική , ό έργατικός άθλητισμός υπάγεται 
ατό τμήμα ψυχαγωγίας τοΰ έργάτη. Οί έργάτες έπι- 
δίδονται κυρίως στά αθλητικά παιχνίδια, στό κολύμπι, 
στή γυμναστική, γιατί, δπως είπαμε καί άλλοτε, άνά
μεσα στούς άθλητικούς κύκλους πού σκέπτονται σωστά, 
έπικρατεΐ ή γνώμη δτι ό άθλητισμός στά έργοστάσια 
πρέπει νά Ιχη  σκοπό έπανορθωτικό καί δχι τήν έπι- 
τυχία έπιδόσεων.

— Κυρίως τά έργατικά άθλητικά σωματεία, μας
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είπε ό ύ^οδιευθυντής τής Α καδημίας Φυσικής Α γ ω 
γής κ. Τάκης Σχκελλαρίου, άποβλέπουν περισσότερο 
στήν ψυχαγωγία καί στή γυμναστική διαπαιδαγώγηση 
τού έργάτη, παρά στήν υπερένταση τών μελών τους 
γιά τή δημιουργία έπιδόσεων.

Έ δώ  άκριβώς τοποθετείται τό ζήτημα. Οί έργάτες 
τών σωματείων αυτών, μέ συμβουλές καί παρακολού
θηση τών ειδικών ίατρών, θεραπεύουν ή Αναστέλλουν 
τις άρρώστειες καί τίς σωματικές δυσμορφίες (κύφωση, 
λόρδωση, σκολίωση κλπ.), στά ειδικά ’Ινστιτούτα θ ε 
ραπευτικής Γυμναστικής, πού ιδρύονται άπ’ τίς Νο
μαρχιακές έργατικές ένώσεις άθλητισμοΰ..

’Εκδρομές τών έργατών, πού κρατούν πολλές ήμέ
ρες, άποτελοΰν Ινα άπό τά κυριώτερα μέρη τοΰ προ
γράμματος τοΰ έργατικοΰ άθλητισμοΰ. Οί έκδρομές 
αύτές, πού παίρνουν, μέ τή συμμετοχή καί τών οικο
γενειών τών έργατών, πανηγυρικό χαρακτήρα, Ιχουν 
στό πρόγραμμά τους καί άθλητικές καί γυμναστικές 
έπιδείξεις.

Προπολεμικά, ό έργατικός άθλητισμός είχε πάρει 
μεγάλη έκταση. Γινόταν μάλιστα καί τό Εύρωπαϊκό 
Ά θλητικό Πρωτάθλημα τών έργατών σέ πολλά σπόρ, 
ένα είδος έργατικής Ό λυμπιάδος, πού παρουσίαζε 
μεγάλο ένδιαφέρον.

Αύτό είναι έργατικός άθλητισμός. Στήν Ε λλάδα, 
δπως είπαμε, ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί ίδιαίτατα 
ό ένθουσιασμός μερικών φιλάθλων έργατών— δταν δέν 
βρίσκει άντίδραση ά π ’ τίς έπιχειρήσεις— έχουν έπι- 
τύχει ώς τώρα νά παρουσιάσουν κάποια ύποτυπώδη 
άθλητική έργατική κίνηση, πού, δπως σημειώσαμε 
καί πάρα πάνω, πολύ άπέχει άπό τήν έννοια πού 
πρέπει νά δίνουμε στόν δρο «Έργατικός ’Αθλητισμός». 
"Ομως, είναι μία άρχή καί άπό τήν πλευρά αύτή θά 
τήν έξετάσουμε σέ άλλο μας σημείωμα, έρευνώντας 
τήν άθλητικήν έπίδοση τών έργαζομένων στήν Ε λ 
λάδα. Προπολεμικά, οί Τράπεζες τών Α θηνών, πού 
είχαν άνάμεσα στούς ύπαλλήλους τους πολλούς κα
λούς ποδοσφαιριστές (Γιάμαλης, Βασίλης Άνδριανό- 
πουλος, Νεγρεπόντης, Ά π . Νικολαΐδης, Στέφ. Κων- 
σταντινίδης κλπ.), είχαν σχηματίσει ποδοσφαιρικές 
όμάδες καί όργάνωσαν μάλιστα καί πρωτάθλημα Τρα
πεζών. Αύτό δμως δέν ήταν έργατικός άθλητισμός. 
Ή  έμφάνισις τών όμάδων αύτών στά γήπεδα καί 
ή άναγραφή τών αποτελεσμάτων τών άγώνων πού 
έδιναν άποτελοΰσε ίσως γ ι’ αύτές μιά πρώτης τάξεως 
διαφήμιση. Στήν ούσία δμως, οί χιλιάδες τών τραπε
ζικών ύπαλλήλων έξακολουθοΰσαν νά μουχλιάζουν στά 
γραφεία τους.

Ε ργατικός Α θλητισμός θά πή γενική εξάσκηση 
τών έργαζομένων. θ ά  ξεκινήσουμε ένίσχύοντας τήν 
πρωτοβουλία πού παρατηρεΐται μέ τό σχηματισμό 
τών διαφόρων όμάδων στά έργοστάσια, θά γενικεύ- 
σουμε τό σύστημα αύτό, γιά νά φτάσουμε κάποτε, 
δταν ή άνάγκη τού σπόρ στόν έργάτη γίνει κοινή 
συνείδηση, στήν δργάνωση τού πραγματικοΰ έργατι- 
κοΰ άθλητισμοΰ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Π Ο ΙΗ ΤΙΔ Η Σ
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Τό £)έαζρο ζής 3)ίαριο νέζζας
Τό θεατράκι της Μαριονέττας —  καί δχι κουκλο

θέατρο δπως συνήθισαν νά τό λένε μερικοί — πού
άπόχτησε ή Ε ρ γα τικ ή  Ε στία , εχει κιόλας μπει στό

δρόμο του καί δίνει μέ ί-
πιτυχία παραστάσεις στά έρ-
γοστάσια καί σέ διάφορα άλλα 
Κέντραγιά τήν ψυχαγωγία τοΰ 
Ιργαζομένου.

Ή  Μαριονέττα είναι, ώς 
γνωστό, Ινας ηθοποιός κού
κλος, πού κάνει δλες τις κινή
σεις, που περπατάει, κινεί τό 
κεφάλι του, τά χέρια κλπ., 
τόσο άδρά κ’ εκφραστικά, χά 
ρις σ’ Ινα σύστημα (τό άερο- 
πλανάκι) πού κανονίζει ωστε 
οί μετάξινες κλωστές πού κρα
τούν τόν κούκλο νά καταλή

γουν σ’ δλες τίς κλειδώσεις του. Είναι, μπορεί νά 
πεΐ κανένας, τό νευρικό σύστημα της Μαριονέττας. 
Κάθε κλωστή άντιπροσωπεύει καί μιά κίνηση, πού 
χρειάζεται βέβαια άρκετή τέχνη γιά νά γίνει. Έ τσ ι, 
εύθύς αμέσως, μέ μόνη τήν Ιμφάνισή του πάνω στή 
σκηνή ό κούκλος προκαλεϊ στό θεατή τό άβι'αστο γέλιο.

Αυτό τό είδος τού θεάτρου Iκρίνε σκόπιμο ή 
Ε ρ γα τικ ή  Ε σ τ ία  νά προσφέρη στόν κουρασμένο 
έργάτη καί στό Ιργαζόμενο κορίτσι γιά τήν εύκολη 
ψυχαγωγία του.

Καί είναι άλήθεια 
πώς ή προσπάθεια αύτή 
είχε τήν Ιπ ιτυχία  της, 
άν λάβει κανένας 6π’ 
δψη του τόν Ινθουσια- 
σμό μέ τόν όποιον ύπο- 
δέχονται οί Ιργαζόμε- 
νοι τή λυόμενη κινητή 
σκηνή, πού είναι σέ μ ι
κρογραφία σάν μιά 
πραγματική (σκηνικά, 
ηλεκτρικές Ιγκαταστά- 
σεις) δταν στήνεται στό 
Ιργοστάσιο για νά δώση μιά ή περισσότερες παρα
στάσεις. Ό  θίασος «Μαριονέττες», κάπου 12 πρό
σωπα, αντιπροσωπεύει, ώς έπί τό πλεϊστο, διάφορους 
κοινωνικούς τύπους σέ κάπως ύπερβολικώτερη καί 
άστειότερη έμφάνιση. Οί δυό πρωταγωνιστές, 6 Τοτός 
καί ή Ρηνούλα, ό Σχολαστικός, ό Συντακτικός, ό μι
κρός σπιρτόζος Κοκοβιός, δ Χοντρός, δ άνοιχτόκαρδος

Μάγειρας, δ Μάγκας, ή Γριά Κουτσομπόλα κΓ άλλες 
ωραίες Μαριονεττες, πού τίς έχει φιλοτεχνήσει γνωστός 
καλλιτέχνης ζωγράφος, σκορπούν συνεχώς τό γέλιο 
στό κοινό κ’ έχουν γίνει 
δημοφιλέστατοι.

—  Καλέ, μην κουνιέσαι 
σάν τή Ρηνούλα !

— Μην κάνεις, καϋμέ- 
νη, σάν τόν Κοκοβιό !

Είναι φράσεις άπ’ τά 
διάφορα σκέτς τοΰ Ιργου 
πού έχουν μείνει στή μνή
μη τών κοριτσιών τών ip- 
γοστασίων. "Οπου πέρασε \\\ 
τό θεατράκι, οί «τύποι» του ' '  *
Ιπεβλήθηκαν καί άφησαν 
μιά ζωηρή έντύπωση.

Ή  ιστορία τής Mapto- 
νέττας χάνεται μέσα στούς αιώνες καί δέν ξέρουμε 
άπό ποΰ άρχιζει. Λές καί είναι κάτι συνυφασμένο 
μέ τή ζωή τού άνθρώπου.

Ό  Ηρόδοτος, περ[γράφοντας τή λατρεία τοΰ Διο
νύσου στήν Αίγυπτο, λέει πώς οί γυναίκες Ικινοΰντο 
μέ νήματα. ’Από τούς Αιγυπτίους τίς πήραν οί Έ λ 
ληνες καί τίς άνέβασαν στή σκηνή. 'Ύστερα έπεκρά- 
τησαν σ’ δλο τόν κόσμο μέ τά χίλια δυό τους δνό- 
ματα, στή Γαλλία ώς Μαριονέττες, στήν Ιτα λ ία  ώς

Φαντοτσίνι ή Μπουρα- 
τίνι, στή Σουηδία δ πε
ρίφημος Κάσπερ,— σάν 
τόν δικό μας τον Φα- 
σουλή, — στήν Ισ π α 
νία ώς Ά γιατσούρι κλπ. 
κλπ.

Τόν περασμένον αιώ
να τίς τελειοποίησαν οί 
Γάλλοι, οί ’Ιταλοί κ> οί 
Βιεννέζοι καί σήμερα έ
χουν τόσο έξελιχθή ώς 
έκφραση καί ώς κίνηση, 
ώστε νά μοιάζουν μέ 

άληθινούς τεχνίτες ήθοποιούς.
Τέτοιου λοιπόν τύπου Μαριονέττας είναι καί τό 

θέατρο τής Ε ργα τικ ή ς Ε στίας.
Τά λιμπρέττο, πού διαβάζουν άπό μέσα οί «όμι- 

ληταί», δέν είναι τό ίδιο δπως θ’ άπαιτοΰσε μιά έπι- 
θεώρηση γραμμένη γιά ζωντανούς ήθοποιούς. Χρειά
ζεται ιδιαίτερη τέχνη τό γράψιμο τοΰ λιμπρέττου γιά
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νά κινήσει τή Μαριονέττα. Τό 
χιοΰμορ είναι κυρίως στήν κ ί
νηση καί πολλές φορές δχι στό 
λόγο. Φ τάνειίνα άπλό «κα
λησπέρα σας» νά Ικτελεστέ! 
καί νά ειπωθεί μέ τέχνη, ή μιά 
υπόκλιση νά γίνει μέ τσαχπι
νιά, γιά νά πλημμυρίσει τήν 
πλατεία τοΰ θεάτρου τό γέλιο.

Κ ι’ άν αύτή ή άπλή
κίνηση κάνει τό θεατή να
γελάσει, φαντάζεται κανένας 
τήν έντύπωση πού προκαλεϊ
ή Μαριονέττα δταν χορεύει
μέ τέχνη ή δταν βγάζει τό 

μαντηλάκι της γιά νά σκουπισθεΐ, ή δτανκαπνίζει μέ 
τσιμπούκι καί άφίνει τολύπες καπνοΰ άπό τό στόμα 
της. Μ’ δλα αύτά πού κάνει ή Μαριονέττα τοΰ θεά
τρου τής ’Εργατικής 'Εστίας, χάρις στήν προσπά
θεια καί στήν τέχνη τών πέντε τεχνιτών καί όμι- 
λητών της μέ προϊστάμενο τόν πεπειραμένο κατασκευα- 
στη της, δίνει τό γέλιο καί τή χαρά στις αί
θουσες τών Ιργοστασίων, ανακουφίζει γιά λίγο τόν
έργαζόμενο κόσμο καί τόν ξεκουράζει πνευματικά 
στά διαλείμματα τής δουλειάς του.

Κουβέντιασα μέ μικρούς καί με μεγάλους, μέρες 
πολλές επειτ άπό τίς παραστάσεις τοΰ -θεάτρου τής
Μαριονέττας», καί μόνο τότε κατάλαβα τήν Ιπιτυχία
τους καί τήν έπίδρασή τους. 'Όλοι τίς είχαν μπροστά στά 
μάτια τους, δλοι 
κινούσαν τίς κλω
στές μέ τή φαντα
σία τους καί τούς 
έδιναν νέες στά
σεις, νέες υποκλί
σεις καί διαφορε
τικές κινήσεις ά
πό κεϊνες πού εί
χαν δεϊ, δλο: έκα
ναν θέατρο καί δι
ασκέδαζαν, Ινώ έ 
τρεχε ό ίδρωτας 
άπό τό μέτωπό 
τους ή ήταν συν
νεφιασμένο τό πρό
σωπό τους άπό τή

σκέψη. Γιατί ή Μαριονέττα δέν 
γνωρίζει εμπόδια καί δέν σταματά 
πουθενά. ’Απάνω στήν πιό δύσκολη 
ώρα τής δουλειάς, ξεφυτρώνει κι5 
* Ρ χ ίζ«  νά κάνει τά δικά της, νά λέ
ει τά λογάκια της, νά παίζει καί νά 
γελά καί νά παρασύρει τά πάντα 
στό παιχνίδι καί στό γέλιο της. ’Α 
κόυσα νέους καί κορίτσια νά παρα
μιλάνε καί νά χαμογελάνε : δέν ή 
ταν δμως αύτοί άλλά οί Μαριονέτ- 
τες πού μιλούσαν καί χαμογελού
σαν, τό πνεύμα τους, τό κέφι τους.
Καί πρέπει νά ξέρετε δτι, δπως τό 
άλλο θέατρο, εχει καί τό «θέατρο 
τής Μαριονέττας» τούς εύνοουμένους το υ : ό Μάγκας, 
λ.χ., καί ή Γριά Κουτσομπόλα, πριν άκόμα παρου
σιαστούν, μόλις άκουστεϊ άπό μέσα ή φωνή τους, προ- 
καλοΰν άφθονο και άκράτητο τό γέλιο. Έ χο υ ν  τούς 
περισσότερους φίλους στήν πλατεία καί συχνά πρέ
πει νά απαντούν στά άστεΐα καί στά πειράγματά 
τους.

’Αλλά καί οί άλλες κούκλες δέν προκαλοΰν μι
κρούς Ινθουσιασμούς.

Ό λες αρέσουν, δλες χειροκροτούνται καί δλες 
μάς άκολουθοΰν επειτ’ άπό τήν παράσταση, περι
μένουν κρυμμένες καί ξαφνικά παρουσιάζονται πάλι 
μπροστά μας, δταν τό μυαλό μας έχει κουραστεί 
ή δταν τό σώμα μας έχει άποκάμει.

Ή  Μαριονέτ- 
τα είναι μιά ώ· 
ραία καί πρωτό
τυπη διασκέδαση, 
καλά όργανωμένη. 
Είν’ ενα δώρο 
τής Ε ργα τικής 
Ε σ τία ς γιά τήν 
ψυχαγωγία τοΰ Ιρ- 
Ιργαζομένου.

Καί τό δώρο 
αύτό σκορπίζεται 
παντοΰ σέ έργο- 
στάσια, σέ κατα
σκηνώσεις, δπου 
Ιργαζομενοι καί 
δπου κουρασμένοι 
άνθρωποι.

53



! Μ Ι Κ Ρ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α  :
5 ί

Ο  Α Υ ΡΙΑ Ν Ο Σ Π Ο Λ ΕΜ Ο Σ
Ό  καθηγητής Έ ντουαρντ Τέλλερ 

τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Σικάγου, ένας 
διάσημο; ’Αμερικανός φυσικός, ό όποιος 
εχει συμβάλει ουσιαστικά στήν κατα
σκευή τής ατομικής βόμβας, έξετάζων 
τό μέλλον τοΰ πολέμου σ ένα σημαντικό')· 
τατο άρθρο του στό «Δελτίο ατομικής 
φυσικής», φρονεί δτι «νέα είδη βομβών 
ή άλλες μέθοδοι καταστροφής θ ’άποτε- 
λέσουν στό μέλλον τόσο μεγάλη έκ
πληξη, όση υπήρξεν ή έκπληξη άπό 
τήν πτώση τής πρώτης άτομικής βόμ
βας στή Χιροσίμα».

Ό  καθηγητής Τέλλερ επιμένει ότι 
έάν στόν προσεχή πόλεμο χρησιμο
ποιηθούν μόνο βόμβες τοΰ σημερινού 
τύπου, μιά χώρα θά  εχει τίς δυνατό
τητες νά αντιμετωπίσει τήν επίθεση 
καί νά νικήσει. Βεβαιώνει ότι θά  είναι 
δυνατή ή εφαρμογή ώρισμένων αποτε
λεσματικών αντιμέτρων κατά τής ατο
μικής βόμβας, ότι μέγα μέρος τοΰ πλη
θυσμού θ ά  μπορεί νά απομακρυνθεί 
άπό τις μεγάλες πόλεις, ότι οι ζωτικές 
βιομηχανίες θ ά  είναι κατεσπαρμένες 
καί ότι τά κεντρικά κρατικά όργανα, 
οί οργανώσεις διασώσειος καί ή αντι
αεροπορική καί ή αντιπυραυλική άμυ
να θά  εύρίσκωνται οέ ασφαλή σημεία. 
Μέ τόν τρόπον αυτόν θ ά  είναι δυνατόν 
—λέγει—\ά  καταστραφοΰν, πριν φτά
σουν στό στόχο τους, τά εννέα δέκατα 
άπό τίς ατομικές βόμβες πού θ ά  ρι- 
φθοΰν. Φυσικά τό υπόλοιπο ενα δέκα
το θ ά  είναι αρκετό νά σκοτώσει μερικά 
εκατομμύρια.

Ό  καθηγητής Τέλλερ, όμως, προ
βλέπει νέες ατομικές βόμβες, πού «θά 
είναι χίλιες φορές πιό Ισχυρές άπό τή 
βόμβα τής Χιροσίμα». Μιά καί μόνη 
βόμβα τοΰ νέου τύπου θά  μπορούσε νά 
καταστρέψει καί νά ερημώσει όχι 8 ή 
1Θ τετραγωνικά χιλιόμετρα, άλλά 800 ή 
1000. Τά άποτελέσματα τής ραδιενερ- 
γείας θ ά  μπορεί νά είναι τρομακτικά. 
Ό  καθηγητής Τέλλερ παρατηρεί ότι 
μιάν εβδομάδα μετά τή δοκιμή τής ά
τομικής βόμβας στό Μπικίνι, ό άέρας 
στις Ή ν , Πολιτείες ήταν ελαφρότατα 
ραδιενεργός. Καί άν άκόμα ή ραδιενέρ
γεια αύτή ήταν χιλιάδες φορές ισχυρό
τερη, δέν θ ’ άποτελοΰσε απειλή γιά 
τή ζωή. «'Υπάρχει όμως — γράφει ό 
καθηγητής Τέλλερ — ενα όριον, πέρα 
άπό τό οποίον ή ραδιενέργεια έχει θ α 
νατηφόρα άποτελέσματα». Έ ά ν  έξαπο- 
λυόταν ραδιενέργεια στίς άμερικανικές 
άκτές τοΰ Είρηνικοΰ καί ήταν ενα εκα
τομμύριο φορές ισχυρότερη άπό αυτήν 
πού μετέφερεν ό άέρας άπό τό μακρινό 
Μπικίνι, ό κίνδυνος θά  ήταν άμεσος 
γιά όλες τίς Η νω μένες Πολιτείες», χω
ρίς κάν νά πέσει σ’ αύτές ούτε μιά 
βόμβα.

Αύτό, όμως, θά ήταν δίκοπο μαχαίρι, 
γιατί ή ραδιενέργεια δέν μπορεί νά 
κατευθυνθεί καί θά  ήταν δυνατόν ν’ 
άπειλήσει καί τή χώρα τοΰ εχθρού, 
πού θά  τήν εξαπέλυε. Ό  καθηγητής 
Τέλλερ άμφιβάλλει αν θά ήσαν αποτε
λεσματικές οί άντιασφυξιογόνες προ

σωπίδες κατά τών ραδιενεργών άερίων, 
Φρονεί ότι ή άσφαλέστερη προστασία 
θά  ήσαν ειδικά καταφύγια, εφ οδ ια 
σμένα μέ μηχανήματα φιλτραρίσματος, 
ώστε νά καθαρίζουν τόν άέρα άπό τή 
ραδιενέργεια. ‘Αμφιβάλλει, όμως, άν Θά 
είναι δυνατόν νά κατασκευασθοΰν ποτέ 
άρκετά τέτοια καταφύγια, ώστε νά δώ
σουν προστασία σ’ ολόκληρο τόν πλη
θυσμό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  «ΒΕΤΟ;»
Μία λέξη, πού τόν τελευταίο καιρό 

βρίσκεται στήν ήμερησία διάταξη τής 
καθημερινής είδησεογραφίας τών εφη
μερίδων, είναι ή λέξη «Βέτο» ή ?αρνη
σικυρία», όπως αποδίδεται ελληνικά ό 
λατινικός αύτός όρος. Πρόκειται, κα
θώς ξέρουμε, γιά  ένα δικαίωμα πού 
μπορεί ν ’ άσκηθεί στό Συμβούλιο 
“Ασφαλείας. Τ ί είναι, όμως, αύτό τό 
δικαίωμα καί τ ί σημ α ίνει;

Σύμφωνα μέ τόν Καταστατικό Χ άρ
τη τού 'Αγίου Φραγκίσκου, πού αποτε
λεί τήν Ιδρυτική πράξη τΟΰ’Οργανισμοΰ 
τών Η νω μένω ν ’Εθνών, τό Συμβούλιο 
’Ασφαλείας είναι τό εκτελεστικό όργα
νο τού ‘Οργανισμού, είναι δηλαδή τό 
σώμα πού εχει τό δικαίωμα νά παίρνει 
άποφάσεις γιά κάθε ζήτημα πού άπο- 
τελεί κίνδυνο γιά τήν ειρήνη καί τήν 
ασφάλεια καί τό δικαίωμα άκόμη νά 
επιβάλλει τις άποφάσεις του. Τό Συμ
βούλιο άποτελείται άπό ένδεκα μέλη : 
πέντε μόνιμα καί έξη αιρετά, μέ διετή 
θητεία. Τά έξη αύτά εκλέγονται άπό τή 
γενική συνέλευση όλων τών μελών τοΰ 
Ό ργανισμοΰ 'Ηνωμένων ’Εθνών κάθε 
Σεπτέμβριο : τρία τόν ενα χρόνο καί 
τρία τόν άλλο. Τά πέντε μόνιμα μέλη 
είναι οί πέντε Μεγάλες Δ υνάμεις: "Ην. 
Πολιτείες, Ρωσσία, ‘Αγγλία, Γαλλία 
καί Κίνα. Αύτά δέ τά πέντε μόνιμα 
μέλη έχουν τό δικαίωμα τοΰ βέτο.

Τ ί είναι, όμως, τό δικαίωμα αύτό : 
‘Απλούστατα, είναι τό δικαίωμα όποιασ- 
δήποτε άπό τίς πέντε Μεγάλες Δυνά
μεις νά ψηφίσει έναντίον μιας άποφά 
σεως τού Συμβουλίου ’Ασφαλείας — 
έστω κ ι’ άν πάρθηκε μέ τήν πλειοψη- 
φία τών υπολοίπων 10 ψήφων — καί 
νά τήν άκυρώσει, νά τήν κάνει άνύ- 
παρκτη. Πράγματι, ό Καταστατικός 
Χάρτης τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου ορίζει 
ότι κάθε άπόφαση τοΰ Συμβουλίου 
’Ασφαλείας πρέπει νά συγκεντρώνει 
τουλάχιστον 7 ψήφους, άπό τίς όποιες 
οί 5 πρέπει νά είναι τών μονίμων με
λών. Ε ίναι αύτό πού εχει όνομασθεί 

άρχή τής ομοφωνίας τών Μεγάλων 
Δυνάμεων». Φτάνει, δηλαδή, νά έχει 
μιά άπό τίς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις 
άντίρρηση σέ όποιαδήποτε άπόφαση, 
γιά νά θεω ρηθεί ή άπόφαση αύτή ά
κυρη. Καί ή άντίρρηση έκδηλώνεται 
μέ άρνητική ψήφο έναντίον τής άπο· 
φάσεως. Ή  πρακτική σημασία τού βέ
το είναι ότι τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας 
δέν μπορεί νά υποχρεώσει κανένα άπό τά 
μόνιμα μέλη του [καμμιά, δηλαδή, άπό 
τίς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις] νά δεχθεί 
μιάν άπόφαση πού δέν τό συμφέρει.

Ο  Π Α Ν Δ Ε Κ Τ Η Σ

I ΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ  |

ΜΙΑ Υ Π Ο ΣΧ Ε ΣΗ

Κ αί πολλά καί συγκινητικά ήταν τά 
γράμματα πού λάβαμε μέ τήν εύ- 

καιρία τής έκδόσεως τοΰ πρώτου τεύχους 
τοΰ περιοδικού μας. Πολύ θά  τό θέλαμε 
νά εύχαριστούσαμε τόν κάθε άναγνοιστη 
μας χωριστά. Τούτο όμως δέν θά 
μπορούσε νά γίνει χωρίς καί μέ κάποι
αν θυσία χώρου πολύτιμου, πού θέλου
με νά τόν κρατήσουμε άκριβώς γιά τήν 
καλύτερη εξυπηρέτηση τών πολυπλη
θών άναγνωστών μας. Αίσθανόμεθα 
όμως τήν άνάγκη νά κάνουμε μιά δή
λωση. Ό τ ι  τά γράμματα αύτά τών επι
στολογράφοι μας, τά τόσο συγκινητι
κά, μας δημιουργούν υποχρεώσεις
βαρύτερες, άλλά καί καθήκοντα, πού 
—τό υποσχόμαστε αύτό—τήν εκπλή
ρωσή τους δέν θά  παραλείψουμε Ά πό  
τεύχος σέ τεύχος—θά τό άντιληφθοΰν 
καί oi φίλοι μ α ς—ή προσπάθεια μας 
θά  κατατείνει όλο καί πρός τό καλύ
τερο. Αύτό καί πάλι τό υποσχόμαστε.

ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟ Σ

Ο σοι άπ’ τούς βιομηχάνους μας— 
καί ήταν αρκετοί —είχαν τήν

περιέργεια νά έπισκεφθοΰν τίς φετει- 
νές μας κατασκηνώσεις, έκφράσανε
απροκάλυπτα τόν ενθουσιασμό τους 
καί συγχρόνως καί τήν... άπορία 
τους γιά τή δημιουργική δουλειά 
πού συντελείται μέ τήν έμπνευση τής 
’Εργατικής Ε στίας. Ή τ α ν  καιρός. Ε ί- 
νε τόσο φανερή ή κοινωνική άποστο- 
λή τού ’Οργανισμού μας, ώστε νά μάς 
ευχαριστούν άπόλυτα τά δημόσια σχό
λια, άκόμα καί οί επικρίσεις σέ περί
πτωση πού καλή τή πίστει—άνθρωποι 
δέν είμαστε; —θά  κάναμε κάτι τό στρα
βό. Κάτι τέτοιο όμως, είμαστε βέβαιοι, 
πώς δέν θά  παρουσιαστεί.

Ο Π ΡΩ ΤΟ Σ ΔΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ

Π ροκηρύσσεται σέ άλλη σελίδα τοΰ 
τεύχους κ’ ελπίζουμε ότι άνταπο- 

κρίνεται σέ ζωηρή επιθυμία πολλών 
άναγνωστών μας. Αύτή άλλωστε ή επ ι
θυμία είναι ή κυριώτερη προϋπόθεση 
γιά τήν επιτυχία τοΰ πρώτου διαγωνι
σμού τής «’Εργατικής Ε στία ς » Κ ι’ 
άκόμα μιά εγγύηση γιά τήν επιτυχία του 
είναι ή συγκρότηση τής κριτικής επ ι
τροπής του, πού τήν άποτελοΰν πρό
σωπα μέ κΰρος καί μεγάλη πείρα.

ΟΙ Κ Α ΤΑ ΣΚ Η Ν Ω ΣΕΙΣ

Μ ας συ γ κινεί καί μας ενθαρρύνει 
ό ενθουσιασμός τοΰ ‘Αθηναϊκού 

τύπου γιά τίς κατασκηνιόσεις τής ‘Ερ
γατικής Ε στίας. Τό «Έ θνος», τό 
«’Εμπρός» καί ή « Βραδυνή> άφιέρωσαν 
ολόκληρες στήλες γιά  νά εξηγήσουν 
καί νά έξάρουν τίς υπηρεσίες πού προ
σφέρουν οί κατα σκηνώσεις τής ’Εργα
τικής Ε σ τία ς  στίς εργαζόμενες τάξεις 
καί στό Έ θ νο ς . Κ ι’ άλλα άκόμα έγκυρα 
δημοσιογραφικά όργανα, μέ σύντομες 
άλλά άπερίφραστες κρίσεις, έπρόσεξαν 
καί έτίμησαν τό έργο αύτό. Ή  Ε ρ γ α 
τική "Εστία συγκεντρώνει τίς ευχαρι
στίες τών νέων, πού πέρασαν τόσο ω
ραίες ήμέρες στίς κατασκηνώσεις της, 
καί τίς διαβιβάζει σέ όσους στέκονται 
κοντά της πολύτιμοι παραστάτες.
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«Ή Ά ρπκγή τή; Σμ*ρά\’δως
Π ηγαίνω συχνά στό θέατρο καί στόν 

κινηματογράφο, γιά νά ξεκουράζομαι 
άπό τήν πολλή δουλειά, καί θέλω νά 
συζητώ μαζί σας τίς έντυπώσεις μου, 
αν έχετε δει καί σείς τό ίδιο  έργο ή τό 
ίδιο  φίλμ, ή νά σας προειδοποιώ, αν 
δέ συνηθίζετε νά πηγαίνετε σέ θέα 
τρο ή σέ κινηματογράφο πριν άκούσετε 
μιά γνώμη Διαβάζω καί πολλά βιβλία.
Κι’ άν τύχει νά βρω κανένα καλό πού 
νά μ π ορ ιϊ νά σάς ξεκουράσει κ ι’ αύτό 
άπ’ τή βαρειά δουλειά κι’ άπ’ τή ζέ 
στη, πάλι θά  σάς δίνω τις εντυπώσεις 
μου καί πάλι θά  σάς λέω τί πρέπει νά 
διαβάζετε.

Κ’ έχω χαρά, άλήθεια, γιατί μπορώ 
άμέσα>ς νά σάς συστήσω ενα πολύ καλό 
θεατρικό έργο. Τόγραψε ό κ. Μ. Κου- 
νελάκης, άνθρωπος πού δουλεύει άπό 
χρόνια στό θέατρο κ’ έχει σπουδάσει 
πώς νά άνεβάζονται τά έργα στή σκη ■ 
νή, άλλά δέν είχε δώσει ώ ; τιόρα δικό 
του έργο1 έχει τίτλο «Ή  αρπαγή τής 
Σμαράγδως»· καί παίζεται άπό τό θ ία 
σο τής «Ε τα ιρ ίας Έλληνικοΰ Θεά
τρου» στό θέατρο «Μακέδο».

"Αξίζει νά τό δήτε αύτό τό έργο.
Καί να σάς πώ γιατί. Ό χ ι  μόνο έπειδή 
είναι ελληνικό. Πρέπει, βέβαια, νά υπο
στηρίζουμε τά ελληνικά έργα. Μά όταν 
είναι καλά. Καί «Ή  αρπαγή τής Σμα
ράγδως» είναι ενα πολύ άξιόλογο θεα
τρικό έργο, πού θά  σάς δώσει νά κα
ταλάβετε πόσο δυστυχισμένος γίνεται 
ό άνθρωπος όταν δέ σκεπτεται παρά 
μόνο τό χρήμα καί όταν όλα τ ’ άποφα- 
σιζει γιά  νά τό αποκτήσει. Αύτή ή 
Σμαράγδω είναι μιά γριούλα, πού δέν 
τή θέλουν οί γαμπροί της κ’ οί κόρες 
της γιατί δέν έχει π ιά  νά τούς μοιρά 
σει τίποτα καί όπου κ ι’ άν πάει θά  εί
ναι βάρος. Βλέπουμε άμέσως σιό έργο 
μιά πολύ συνηθισμένη καί πολύ άληθι- 
νή εικόνα τής ελληνικής ζωής καί 
ντρεπόμαστε γιατί ό άνθρωπος κανο
νίζει νά είναι καλός ή κακός μέ τούς 
άλλους άνθρώπους, άκόμα καί μ’ εκεί
νους πού έπρεπε νά τούς άγαπά καί νά 
τούς σέβεται περισσότερο, σύμφωνα 
μόνο μέ τά συμφέροντά του. Παρακο
λουθούμε όμως καί τήν τιμωρία του.
Κ’ έδώ φαίνεται ή τέχνη τού κ. Κου- 
νελάκη.

Ή  γριά Σμαράγδω, άπό κεί πού δέν 
μπορεί νά βρει άνοιχτή συγγενική πόρ
τα, ξαφνικά γίνεται περιζήτητη. Κά
ποιος, πού θέλει νά τιμωρήσει καί νά 
διασκεδάσει, διαδίδει ότι ή άμοιρη 
γριούλα έχει κρυμμένο θησαυρό καί, 
σάν μέ μαγικό ραβδί, άλλάζει όλη τήν 
κατάσταση. Οί δυό γαμπροί τσακίζον
ται ποιός θά  πάρει τήν πεθερά στό 
σπίτι του, οί γυναίκες τους καί κόρες 
της τό ίδιο, κάνουν συμβούλια, λογο
φέρνουν, βρίζονται, χωρίζονται σέ δυό 
στρατόπεδα, τέλος ό ένας γαμπρός 
κλέβει τή Σμαράγδω άπό τό σπίτι τοΰ 
άλλου, αύτός ό άλλος πού θεωρεί τάχα 
τόν εαυτό του ντροπιασμένο, σηκώνει 
στό πόδι τό χωριό, — ξέχασα νά

• Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  |

σάς πώ ότι όλ’ αύτά γίνονται κοντά 
στή Λειβαδιά, — οργανώνει έκστρατεία 
κ’ έπειτ’ άπό πολλές κωμικοτραγικές 
περιπέτειες, προφταίνει τόν άιταγωγέα 
ούγαμπρο, τοΰ παίρνει τή γριά καί 
τή γυρίζει θριαμβευτής στό χωριό, καί 
έχει έτσι τήν τιμή του πάλι άθικτη !

’Από δώ καί πέρα όμως άρχίζει τό 
δράμα καί ή τιμωρία τοΰ γαμπρού, 
πού τόσο λάτρεψε τό χρήμα καί τόσα 
εκαμε γιά νά τό κερδίσει Ό  θησαυρός, 
παρ’ όλα τά ψαξίματα καί όλες τίς ά· 
νασκαφές παντοΰ όπου μπορούσε νά εί
ναι καταχωνιασμένος, δέ βρίσκεται. Καί 
σέ λιγο ή γριάΣμαράγδω  πεθαίνει, παίρ
νει μαζί της τό μυστικό, —τό μυστικό 
πού νομίζουν ότι υπάρχει—κ ι’ άφίνει 
τόν άπληστο, τόν πλεονέκτη γαμπρό 
της, μέ σαλεμένα σχεδόν τά φρένα! 
Δέ θέλει νά πιστέψει ότι ολ’ αύτό ήταν 
ένα σκληρό παιχνίδι, δε θέλει νά τό 
παραδεχτεί, καί όταν άκόμα τοΰ λέει 
τήν άλήθεια εκείνος πού τό σκάρωσε, 
καί μένει μέ τό μεγάλο του βάσανο, 
πού είναι καί ή τιμωρία του.

Π ρέπει νά τό δήτε αύτό τό έργο- 
Είναι μέ τέχνη γραμμένο,—μερικά λά 
θη εύκολα διορθώνονται,—καί μέ κέφι 
παιγμένο άπό τόν πρωταγωνιστή τής 
«Ε ταιρ ίας Ελληνικού Θεάτρου», τόν 
κ. Τ ζ Καρούσο. Θά κάμετε κρίση αύ- 
στηρή γιά έναν άνθρωπο, πού δέν είναι 
σπάνιος στήν ελληνική ζωή, πού μπο
ρεί νά είναι καί πολύ κοντά σας, πού 
ίσως νά είναι καί λίγο μεσα σας. Κι’ 
άπό τήν κρίση αύτή, πού θ ά  είναι αύ- 
στηρή μά καί δίκαιη, θ ά  βγήτε καλύτε
ροι, μέ πιό πρόθυμη καρδιά γιά ωραίες 
πράξεις.

«Φλογισμένε; καρδιέ;»
Στό «Ρέξ» πρώτα καί στήν «Έ λληνί' 

δα» έπειτα πρόβαλαν ένα φίλμ, πού 
μπορούσε νά είναι σπουδαίο καί όμως 
έμεινε λειψό καί κάπως άκατανόητο. 
Στό «Ρέξ» τό παρουσίασαν μέ τόν τ ί
τλο ‘Φλογισμένες καρδιές», πού δέν 
είχε σχέση μέ τό περιεχόμενό του καί 
δέν έλεγε τίποτα' στήν «Έλληνίδα», 
έπειτα άπό λίγες ήμέρες, κράτησε τόν 
πραγματικό του τίτλο « Ή  ζωή τοΰ 
Έ δγα ρ  Πόε» καί κίνησε ζωηρό ένδια- 
φέρον. Έ πήγαν πολλοί νά τό δοΰν, για
τί ό Πόε είναι ό μεγαλύτερος ’Αμερι- 
κάνος ποιητής κ* ένας άπό τούς πιό 
μεγάλους όλου τοΰ κόσμου καί όλων 
τών αιώνων. Έ πήγαν λοιπόν πολλοί- 
'Ό λο ι όμως έφυγαν άπογοητευμένοι. 
Κι" όποιος έχει διαβάσει τή ζο)ή τοΰ 
Πόε, εύκολα βρίσκει τήν αιτία τής 
αποτυχίας.

Στή ζωή τοΰ ’Αμερικανού ποιητοΰ 
μεγάλο ρόλο έπαιξαν τό πιοτό καί ή 
άγάπη μιας ή'λικιωμένης θείας του. 
Μά τό πιοτό δέν καταδιώκεται μόνο 
στήν αμερικάνικη ζωή, άλλά καί στόν 
αμερικάνικο κινηματογράφο. Δηλαδή 
δέν μπορεί νά πολυπαρουσιάζεται ούτε 
σ’ ένα φίλμ, όσο άπαραίτητο κι’ άν εί
ναι. Έ τσ ι, τό μεγάλο πάθος τοΰ Πόε 
φάνηκε τόσο λίγο, ώστε κανείς δέν

— Στίς 6 Αύγουστου άπεστάλη στίς 
κατασκηνώσεις τοΰ Διονύσου ή δευτέ- 
ρα άπό 350 έργαζόμενα παιδιά άπο- 
στολή τής Ε ργα τική ς Ε σ τία ς.

<—Έ ν  τφ μεταξύ, εκτός τών 40παιδιών, 
πού, έπειτα άπό σύστασιν τών ιατρών, 
έπρεπε νά συνεχίσουν τόν παραθερι- 
σμό τους, έγύρισαν τά παιδιά τής πρώ 
της άποστολής.

—Π ρό τής άναχωρήσειός ττον τ' άπε- 
χαιρέτησε μέ θερμά καί συγκινητικά 
λόγια ό διευθυντής τής Ε ργα τική ς 
Ε σ τία ς κ. Σπ. Μέξας, ό όποιος έν 
συντομία έξήρε τήν κοινωνικήν άπο· 
στολήν τοΰ τόσον χρησίμου οργανισμού.

— Ό  ίδρνθείς τόν τελευταίο καιρό 
«Θίασος Μαριονεττών» τής ’Ε ργατι
κής Ε στία ς έδιοσε σειράν παραστάσε- 
ων εις τά Πρεβαντόρια Π .Ι.Κ .Π .Α. 
καί Σικερίδειον, στήν Λέσχη Εργαζο
μένου Κοριτσιού τοΰ Υ πουργείου Προ 
νοίας, στά Ύ φαντουργείον Βελισσαρο- 
πούλου (Ν. Φάληρον), δύο παραστά
σεις γιά 1000 έργάτες καί εργάτριες— 
στού Παπαστράτου (4 παραστάσεις), 
στίς κατασκηνώσεις έργαζομένων πα ι
διών τοΰ Διονύσου καί στό Κέιτρον 
Εργαζομένου Κοριτσιού.

— Πρωτοβουλία τής Διευθύνσεως 
τής «’Εργατικής Ε στίας»  ήρχισε νά 
λειτουργεί στίς κατασκηνώσεις τοΰ 
Διονύσου άναγνωστήριον διά τούς κα- 
τασκηνωτάς, πλουτισθέν διά πολλών 
ωραίων καί ωφελίμων βιβλίων.

—Ή  λειτουργία, γενικά, τών κατα
σκηνώσεων διεξάγεται εφέτος κατά 
τρόπον άληθώς ιδεώδη.

— Ό  ‘Αρχηγός κ. Σπανόπουλος καί 
οί ΰπαρχηγοί κ. κ. Μπαλαφούτας καί 
Μπότσης, πού μέ τή σειρά τους κ ι’ αυτοί 
τόσο συμβάλλουν στήν επιτυχία, είνε 
άξιοι θερμών επαίνων.

—Δαπάναις τής 'Εργατικής Ε στία ς 
άποστέλλονται στίς έξοχες τού Κέν
τρου Εργαζομένου Κοριτσιού τού 
Υ πουργείου Προνοίας στήν Έκάλη 
καί στή Βοΰλα 300 έργαζόμενα κορί
τσια.

—Οί κατασκηνωταί μας δέχονται τίς 
έπισκέψεις τών δικών τους δυό φορές 
τήν εβδομάδα, Πέμπτη καί Κυριακή- 
Μιλούν μαζί τους καί δέν άφίνουν 
εύκαιρία πού νά μήν έκδηλώσουν τόν 
ενθουσιασμό τους γιά τή ζωή τους 
στή κατασκήνωση.

—Τούς κατασκηνωτάς μας τούς έπε- 
σκέφθησαν πολλοί άνθρωποι τών γραμ
μάτων, τά προεδρεία τών εργατικών 
Κέντρων τής Προ>τευούσης καί τοΰ 
Πειραιώς, ό Γεν. Γραμματεύς τής 
Γ .Σ .Ε.Ε . κ. Πατσατζής καί άρκετοί 
βιομήχανοι.

- Ό λ ο ι  τους έξεφράσθησαν ένθου- 
σιωδώς γιά τήν έν γένει όργάνωσιν καί 
λειτουργίαν τών κατασκηνώσεων.

συγκινήθηκε καί κανείς δέν αναστατώ
θηκε. ’Αλλά εμεινε στή σκιά καί ή με
γάλη στοργή τής θείας, ενώ κανείς δέν 
τήν εμπόδιζε νάρθει στό προσκήνιο.

Τό άποτέλεσμα ήταν νά χάσει ό κι
νηματογράφος ένα ωραίο θέμα. Κι’ ό 
θεατής μιά βραδυά

Ο Φ ΙΛ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Σ
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ΜΑΓΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ
Θέλετε νά κερδίσειε στά σίγου

ρα ενα στο ίχημ α ;
ΆπευΦυνθήτε σ* ενα γνωστό 

σας παντρεμένο καί πήτε του τό 
έξης:

—Στοιχηματίζω  δτι μπορώ νά 
βρώ άπό πριν τό άθροισμα τεσ
σάρων άριθμών οί όποιοι μοΰ ε ί
ναι εντελώς άγνωστοι.

Μετά τή δήλωση αύτή, βυθιζε- 
σθε δήθεν σέ σκέψεις καί έπει
τα βγάζετε τό μολύβι σας καί ση - 
μειώνετε σ’ ένα χαρτί τόν αριθμό 
«3894». 'Ακολούθως καλεΐτε τό 
γνωστό σας, μέ τόν όποιον στοι
χηματίσατε, τοΰ δείχνετε τόν α 
ριθμό «3894» καί τοΰ λέτε νά 
γράψει σ’ ενα χαρτί άριθμητικώς 
τά έξης

1) Τό έτος πού παντρεύτηκε.
2) Τήν ήλικία του.
3) Τό Ιτος τής γεννήσεώς του, 

καί
4) Πόσα χρόνια έχει παντρε 

μένος.
Τοϋ λέτε έπειτα νά προσθέσει 

τούς αριθμούς αυτούς καί εκεί
νος έκπληκτος βλέπει δτι τό ά 
θροισμα είναι εκείνο πού σημειώ
σατε προκαταβολικούς στό χαρτί, 
δηλ. 3891.

"Ενα παράδειγμα. ’Ά ς υποθέσω· 
με δτι ό γνωστός σας θά  διόσει 
τούς εξής αριθμούς:
"Ετος πού παντρεύτηκε 
Ή λικ ία
Έ το ς γεννήσεώς 
Έ τη  εγγάμου βίου

"Αθροισμα

Όριζοντίως : 1. Ό  κλάδος τής βιομηχανίας πού έχει 
γιά  πρώτη ύλη τό μαλί. 3. Ή  φωνή τοΰ σκύλου.—Εις 
τά (δημ.) 4. Τό μικρό όνομα τού πιό ξακουστού γκάγκ- 
στερ—Γάλλος συγγραφεύ:—Μ.Ρ. 5. Ψευτοπαληκαράς, 
αϋτόςπούπαριστανει το λεοντάρι(αΐηατική).6. Ε λλη νι
κή ’Αστυνομία.—’Αέρας (καθαρ.) —Μόριο τής δημοτι- 
κήε πού προτάσσεται τοϋ δρκου. 7. Δέν είναι άνισα.— 
« Ή ... ή έπί τάς». 8. ’Αριθμητικόν (θηλ.) 9. Πολυτελέ
στατο Γαλλικό ύπερωκεάνειο καί περιοχή τής Γαλλίας 
δπουάπεβιβάσθησαν οίσύμμαχοι. ΚαδέτΜς: 1. Χωρίς 
αύτό δέν μπορεί νά δούλεψη ό μάστορας. 2. Μέρος 
τοΰ κήπου, χαρακτηριζόμενον άπό τήν τοποθέτησιν τών 

Ή  έξήγησις είναι άπλουσιάτη, δένδρων καί τήν καλλιτεχνικήν διάταξιν (γεν.) 3. Τό ύ-
δεδομένου ότι τό _ άθροισμα τών πόδειγματής υπομονής. 4. Τρία γράμματα άπό τή λέξη

«μο-νά».—Μετά μεσημβρίαν, δ. 'Εργαστήρια εις τά ό
ποια ύφαίνονται τά υφάσματα. 6. "Ανοιξις (άρχ.) —Υ 
ποθετικόν. 7. Ό  πλανήτης μας (γεν.) 8. Κάθε περιφέ
ρεια μιάς μεγάλης πόλεως έχει τό δικό της, όπου οδη
γούνται οί πολΐται άπό τήν άστυνομία... 9. Περιφέρεια 
τής Στερεάς Ε λλά δος φημισμένη γιά τά βου\ά της.

τεσσάρων αύτών άριθμών άποτε- 
λεΐ δύο φορές τόν άριθμό 1947, 
τό έτος δηλαδή πού διερχόμεθα. 
’Αν κάνετε τό πείραμα τοϋ χρό
νου, τό 1948, τό άθροισμα θά  εί
ναι 3896, τό 1949 θά  είναι 
3898 κ.ο.κ.

Καλή έπιτυχία!

Α Π Ο ΡΙΕ Σ

—Γ  ιατίλέμε Κλεο
πάτρα καί δχι Γελο- 
π ά τρ α ;

— Γ ιατί καθέτως 
καί δχι κάθε μήνα;

—Γιατί Στάδιο
καί δχι Στάτρια ;

— Γιατί όρθιος καί 
δχι όρθπαππος;

— Γ  ιατί έγκυκλο - 
παιδικό καί δχι έγ- 
κυκλοανδρικό;

Ε ΡΩ ΤΗ ΣΕ ΙΣ

1. Π οιά πόλις καί
γεται :

2. Π οιά πόλις 
βρίσκεται μέσα στό 
λόγγο ;

3. Π οιά πόλις ε ί
ναι καλά στήν υ
γεία της ;

Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Τ Η Σ  “ Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ ,,

Ή  «Ε ργατική Ε στία», σύμφωνα μέ τήν υπόσχεση πού έδωσε στό 
προηγούμενο τεΰχος, προκηρύσσει τόν πρώτο λογοτεχνικό διαγωνισμό της.

Καλεΐ τούς εργάτες κ α ί δλους τούς εργαζομένους νά δώσουν σ’ ενα 
κείμενο, πού νά μήν ύπερβαίνει τίς δυό σελίδες τοϋ περιοδικού, σύντομες 
άλλά παραστατικές εντυπώσεις άπό τήν καθημερινή τους δουλειά, είτε 
χειρωνακτικός μόχθος είναι αύτή είτε υπηρεσία γραφείου, καί μιά γενική 
εικόνα τοϋ περιβάλλοντος δπου περνοϋν τίς εργάσιμες ώρες τους, μέ' 
κέντρο πάντα τόν άνθρωπο, τίς σκέψεις του, τίς συγκινήσεις του, τίς 
χαρές, τίς λύπες του καί τά σχέδιά του.

θ ’ άπονείμει τρία χρηματικά βρ α βεία : Ιο  βραβείο 300 000 δρχ., 
2ο βραβείο 200 000 δρχ. καί 3ο βραβείο 100.000 δρχ. Θ ’ άπονείμει καί 
επαίνους. Ό σ α  έργα βραβευθοΰν καί επαινεθούν θ ά  δημοσιευθοΰν στήν 
«’Εργατική Ε στία».

Π ροθεσμία υποβολής: 15 ’Οκτωβρίου 1947. Τά χειρόγραφα πρέπει 
■νά συνοδεύονται άπό Ιναν κλειστό φάκελο, πού νά περιέχει' ένα ρητό ή 
μιά φράση όμοια μ’ εκείνη πού θά  είναι γραμμένη στό άπάνω μέρος τής 
πρώτης σελίδας καί νά σταλοΰν στήν «Εργατική Ε στία» (Υ πουργείο 'Ε ρ
γασίας, τηλ. 64 105).

Τ ην κριτική επιτροπή τοΰ πρώτου λογοτεχνικού διαγωνισμού τής 
«Ε ργατικής Εστίας» άποτελοΰν οί κ. κ. Δημ. Σ. Μπαλ&νος, Ά λ κ η ς Θρύ
λος, Π έτρος Χάρης, Φάνης Μιχαλόπουλος καί Πάνος Σπάλας.

Η  «Ε ΡΓΑ Τ ΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ»

ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ
Κάποιος κύριος διηγιόταν στή 

γυναίκα του τά έξής :
—Χ θες τό μεσημέρι είδα τό 

φίλο μου τόν Κωστή νά βγαίνει 
άπ ' τήν έξώπορτα τής πολυκατοι
κίας πού πήγε καί κάθησε τώρα 
τελευταία. Τόν ρώτησα πώς πάει 
μέ τή νέα του κατοικία καί μοϋ 
ε ίπ ε : «Καλά, άλλά σ ιό άλλο σπί
τι ήμουν πιό ευχαριστημένος 
γιατί ήταν ισόγειο καί δέν είχε 
σκάλες». Καί πρόσθεσε, σκουπί
ζοντας τόν ιδρώτα τοΰ μετώπου 
του : «Νά φαντασθεΐς, φίλε μου, 
δτι σήμερα, άπό τό πρωΐ, άνέβη- 
κα επτά φορές τις σκάλες τοΰ 
διαμερίσματος μου καί τΙς κατέ
βηκα έξη». Αυτά μοΰ είπε ό Κω- 
στής. Δέν μπορώ νά καταλάβω 
δμως, γυναίκα, πώς γίνεται αύτό. 
Ό  κόσμος πού βλέπουμε νά κυ
κλοφορεί στό δρόμο κατέβηκε 
τίς σκάλες τοΰ σπιτιοΰ ιου μιά 
φορά περισσότερο άπ’ δσες τίς α
νέβηκε. Πώς μέ τόν Κωστή γίνε
ται τό άντίθετο» ;

Αύτή τήν άπορία καλεΤσθε νά 
λύσετε!....

ΝΑΙ Η ΟΧΙ

1. Ό  Χριστόφορος Κολόμβος 
άνεκάλυψε τήν 'Αμερική τό 1492. 
Ναι ή δ χ ι ;

2. Ό  καλύτερος μαραθωνοδρό
μος τοΰ κόσμου είναι ό νέγρος 
Τζέσσε Ό ουενς. Ναι ή δ χ ι ;

3. Ε π ειδή  στή Μεσόγειο .θ ά 
λασσα χύνονται λίγοι ποταμοί, ή 
θάλασσα αύτή δέχεται τά ΰδατα 
άλλων θαλ.ασσών. Ναι ή δχι ;

4. Οί κοινές κόττες γεννοΰν 
300 - 320 αυγά τό χρόνο. Ν αι ή 
δχι ;

5. Στή Δυτική Μακεδονία υπήρ
χαν έδώ καί 100 χρόνια άκόμη 
λιοντάρια. Ναι ή δχ ι;

6. Τά Φιλιατρά 
τής Μεσσηνίας συν
δέονται σιδηροδρο- 
μικώς μέ τήν Κυπα
ρισσία. Ναί ή δ χ ι ;

7. Σ τις Θερμοπύ
λες δέν πολέμησαν 
μόνο οί 300 τού Λε
ωνίδα. άλλά καί άλ
λοι Έλληνες. Ναί ή
όχι ;

8. Τά μικρά τών
άετών ακολουθούν , ♦ 
τους γονείς τους
στό κυνήγι μόλις
βγοΰν άπό τ’ αύγό.
Ν αί ή δ χ ι ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;

Ά ϊν ’τ ά χ ο :  Είναι 
ποταμός τής Νορ

βηγίας, ’Ινδός φ ι
λόσοφος, Πολιτεία 
τής 'Αμερικής, υ
ψηλό δένδρο ή ά- 
σ τ έ ρ ι;
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