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Κ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Γ υρ ίζε ι π ά λ ι ό  κ ό σ μ ο ς  τή ς  δουλε ιά ς στά έργα  του, μ ε  
ξεκούραστο  α τή ϋ ο ς  κ α ι π ιο  δ υ να τό  χέρι. Ο ί Ά νθρωποι τον  
κ ά μ π ο ν , τους κ α λ ο κ α ιρ ιν ο ύ ς  ίσα  - ίσ α  μήνες , π ο λυ  tki ε μ ό 
χ θ η σ α ν  κα ι π ολλά  &ά έδω σαν. Μ ά ο ί  ά λλο ι, π ο υ  π ερ νο ύ ν  
τις ήμερες το ν ς  σε μ ια  φ ά μ π ρ ικ α  ή σ’ ενα γραφ ε ίο , κ ά π ου  
ι)ά ανανέω σαν τ ις δ ν νάμ ε ις  τονς, σι: μ ια  π λα γ ια  ή  σε μ ια ν  
ακρ ο γ ια λ ιά , σε μ ια  κα τα σκή νω ση , σε μ ια  κ α λ ύ β α  ή κα ί 
κάτω  από  ενα π ενκο , κ α ί κ ά π ο ια  π α ρ α κ α τ α ϋ ή κ η  ο ξυ γ ό ν ο υ  
ϋ ά  έκαμαν . Δέκα, δεκαπέντε, ε ίκ ο σ ι μέρες, Όά έμ ε ιναν  ξέ
γ νο ια σ το ι κ α ί ΰ ά  β ρ ή κ α ν  τον  κ α ιρ ό  νά  άνασνντά^ ονν τον 
ο ρ γ α ν ισ μ ό  τους κ α ί νά  π ο λ λα π λα σ ιά σ ο ν ν  τη ν  α ντοχή  τονς.

Μ ά ή μ ε γ ά λη  ανανέω ση  τω ν δυνάμ εω ν  κ α ί ή  θ α υ μ α 
στή  ανά ταση  των ψ νχ ώ ν  γ ίν ετα ι σε π λα τύ τερα  στρώ ματα , 
γ ίν ετα ι α υτή  τη σ τ ιγ μ ή  σε όλη  τήν  ' Ε λλάδα, μ ε  μ ια  ζω ν
τα νή  α νά μ ν η σ η  κ α ί μ ε  μ ιά  ά π α ρ α μ ιλ λ η  εϋ'νικη σ υ γ κ ίν η σ η : 
μ ε τήν  επ ισ τροφ ή  σ τή ν  π ιο  ιερή  ω ρα τής νεας Ε λλην ικής  
'Ι σ το ρ ία ς , μ ε το π ρ ο σ κ ύ ν η μ α  στήν  2 8 η  ’Ο κτω βρ ίου  τον  
1940. Έ κε ι όλο ι ο ί  ”Ε λληνες. ’Ε κε ί κ ι ό ερ γά τη ς  κ ι '  ό 
ε ρ γα ζόμ ε νο ς  άνϋ 'ρω πος. Κ ι' ά π ο  κ ε ΐ τό νεο ξ εκ ίν η μ α  γ ια  
το ερ γα σ τή ρ ιο  ή  γ ιά  τό γραφ είο , ο π ου  ο  καϋ'ενας ν ο ιω ϋε ι 
άμέσω ς π ό σ ο ι κ α ί π όσα  τόν π ε ρ ί μενμν.

Κ α ί τή ν  επ ισ τρ οφ ή  το ν  ερ γά τη  κ α ί τοϋ  ε ρ γα ζομ ένο υ  
άν& ρώπου δεν τήν  π ερ ιμ ένο υ ν  μ ε  λα χ τά ρα  μ ό ν ο  σ τή ν  'Ελ
λάδα., °Έ να μ ε γ ά λ ο  μ έρ ο ς  τοϋ  κ ό σμ ο υ  ε ίνα ι γ εμ ά το  άπ ο  
θ λ ιβ ε ρ ά  ερε ίπ ια . Κ α ί π ο λ λ ο ί λαο ί δεν έχουν ούτε τό ψ ω μ ί.

"Αν όμω ς ή επ ισ τρ οφ ή  των ξεκούραστω ν χερ ιώ ν κ α ι 
τών α νανεω μένω ν ψ νχ ώ ν  ατά ερ γα  τον ς  ε ίνα ι μ ιά  μ ε γ ά λη  
ελπ ίδ α  σε όλους τους τόπους , γ ιά  τή ν  Ε λλάδα ε ίνα ι ή  μ ό ν η  
κ α ί ή  τελευτα ία  ελπ ίδα . Με τή δουλε ιά  ΰ ά  κ ερδ ίσου  μ ε  ο ,τ ι 
έχάσαμε . Με τή  δουλε ιά  κ α ί μ ε  τή ν  ε ϋ ν ικ ή  μ α ς  υ π ε ρ η φ ά 
νεια , ϋ'ά κ ά νουμ ε  καλύτερη , π ιο  εύκολη , π ιο  άν& ρωπινή τη  
ζω ή  μα ς . η «εργατική  εστία»
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Ή  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 θά έορτασθη κ* εφέτος μέ εθνική υπερηφάνεια, άλλα καί μέ αγωνία. Ot 
Έλληνες, δλοι οί "Ελληνες, καταλαβαίνουν δτι ή μεγάλη κρίση δέν έτελείωσε άκόμη γιά τήν πατρίδα τους. 
Μαζί τους, κοντά τους, και ή «Εργατική Εστία», στήν υπερηφάνεια και στήν αγωνία. Καί δίνοντας τις ωραίες 
σελίδες πού ακολουθούν,—τά πεζογραφήματα των κ. κ. Γιάννη Μπεράτη, Έμμαν. Πρωτοψάλτη καί Θανάση 
ΓΙετσάλη καί τούς σπ'χους του κ. Πάνου Σπάλα,—τούς βοηθεί νά γυρίσουν πάλι στή θαυμαστή εκείνη εποχή 
καί νά πάρουν νέες δυνάμεις. *Όλα θυσία γιά τήν Ελλάδα. ’Αλλά καί δλα θά  τά αντλήσουμε άπό τήν Ελλάδα.

Ξύπνησα το πρωί μ* ένα περίεργο συναίσθημα, πως κάτι πα
ράξενο μέ ξύπνησε. Κάτι άκουγόταν σαν όλο ν’ ανεβαίνει απο κατω, 

απ’ το βάθος της χαράδρας, κι’ όλο τό δωμάτιο ήταν έρημο κι' 
όπως-όπως τακτοποιημένο, το τζάκι ηταν σβηστό, κι ούτε κι αυτός 

άκόμη δ Νώντας ήταν εδώ. Τά σκούρα των παραθυριών ηταν. 
κλειστά, αλλά χάσκανε καί κάποιο φως .-.μπαίνε. Πεταξα τις κου

βέρτες μου, φόρεσα γρήγορα τά παπούτ<: μου καί καθώς καθό
μουν άκόμη ετσι μέσ’ στό έρημό σιωπηλό σπίτι, ολο προσπαθούσα 
νά συνέλθω, νά θυμηθώ  και ν’ ακούσω καλύτερα. Μά, ν α ι ! 
'ϋρισμενως ηταν τραγούδι άπό πολλές φωνές αυτο που ακουγοταν 
βαθιά κι’ όλο άνέβαινε. Μά βέβαια! ο ’Εθνικός μας ΐ μνος! Ανοι- 

ξα γρήγορα τό παράθυρο καί κύτταξα κατω.
γΗταν πολύ πρω\ άκόμη καί τό τοπειο τ ’ αντικρυζα για πρα>- 

τη φορά. Κι’ εκεί στό βάθος της χαράδρας, κοντά σ ενα μακρόστε
νο σπίτι καί σ’ £να ίσιωμα πού απλωνόταν μπροστά του, ειδα απο 
ψηλά, παραταγμένους όλους τούς στρατιώτες, ετσι, σαν σ cva 
μεγάλο εύθύγραμμο Π, ακίνητους καί σέ προσοχή, νά τραγουοανε 

άκόμη μ’ όλη τή δύναμη του στήθους τους:

'Απ' τα κό κκ α λα  βγαλμένη  

• τω ν  *Ε λλήνων τα  ιερά
κα ι οάν π ρώ τα  άντρε ιω μ ένη  
Χ αΐρε !  ώ !  χ ο ίρ ε  !  Έ λενΰερ ια  !

Δέν ξέρω γιατί άκούμπησα άξαφνα τούς αγκώνες μου πανω 

στό πρεβάζι τού παραθυριού, έχωσα τό κεφάλι μου μεσ στα δυο 

μου χέρια κι’ ά'ρχισα νά κλαίω σάν μικρό παιδί.
Έ ’! βέβαια, είπα σέ λίγο, σήμερα είναι ή 25η Μαρτίου (είχα 

χάσει πιά καί' τις ημερομηνίες καί τά πάντα, μου φαινόταν), μα 

ηταν τόσο παράξενο εδώ, πάνω στά έρημα και φαλακρα τούτα 
βουνά αυτό τό ομαδικό τραγούδι πού έκανε πάντα νά περνάει 

μπρος στά μάτια σου, σάν εκτυφλωτική αστραπή, η λευκή μορφή 

της Ελλάδας . . .
’Ήμουν άξούριστος, μέ σιχαμένα άραιά γένεια, βρωμερός’ ή 

γραβάτα μού, πουχα τόσες μέρες νά τη λυσω, είχε γίνει πια μαύρο- 
καφέ άπ’ τούς άδιάκοπους ίδρώ ΐεί πού τήν είχανε ποτίσει, τό κο* 
λάρο μου ήταν σέ πολύ χειρότερη κατάσταση κι’ όλο τό κορμί μου 
μ’ έτρωγε φοβερά, έτσι πού νά ξυνουμαι συνεχώς και ν αναταραζω 
όλη τήν ωρα τΙς πλάτες μου καθώς κυτταγομουνα £το μικρό μου 

καθρεφτάκι της τσέπης. Είχα καθίσει πανω στον κατασκονισμένο 
σάκκο μου καί κύτταζα οπωσδήποτε νά σουλουπωθώ κάπως για να

παρουσιαστώ σέ λίγο στή Μεραρχία, μά έβλεπα καλά πώς δέ γίνε
ται τίποτα. Άρκέστηκα νά χτενιστώ, νά φορέσω τό δίκωχο άντι 
της κάσκας καί νά σφίξω καλύτερα τήν εξάρτησή μου. Οί μπότες 
μου ήτανε σέ μιάν άπερίγραπτη κατάσταση άπ’ τις λάσπες καί τά 
γδαρσίματα κι’ ή κυλότα μου, εδώ δίπλα στό δεξιό μου γονατο, 
είχε ξεραφτεΐ σχεδόν άπό πάνω ως κάτω σ’ όλη τή ραφη της αφί- 
νοντας νά φαίνεται όλο τό γυμνό μου μπούτι, πού οεν ήξερα πο.»ς 

νά τό σκεπάσω. ’Ίσως ό Νώντας, αυτός πού πάντοτε τα καταφερνει, 

νά βρεΐ καμιά βελόνα καί καμιά κλωστή καί κάπως νά τά μπαλώ

σουμε τά πράγματα, σκέφτηκα.
Σέ λίγο ενας-ενας οί στρατιώτες πού καθόντουσαν σ’ αυτό τό 

σπίτι ά'ρχισαν νά επιστρέφουν. Μπροστά στήν εϊσοδο, που εμενε 

φαίνεται πάντοτε ορθάνοιχτη, ενα; μεγάλος άναμαλλιαρης μαντρυ- 
σκυλος, μ’ ενα δλοστρόγγυλο κεφάλι πού σουρχόταν νά τό σφίξεις

λ \  ·Ν / \·*“ \ \ ?μέσ’ στήν άγκαλιά σου και να τον χαϊόευεις για ωρες και για ωρες, 
ετσι που θάσαστε ολομόναχοι και οΐ δυο σας, πίσω απ τα τεντω
μένα του αυτιά, του; υποδεχότανε μέ χαρωπά γαυγίσματα, πηδών
τας πολλές φορές μέ τά δυο μπροστινά του πόδια πάνω στο στήθος 

τους κα! κουνώντας· συνεχώς τή φουντωτή ουρά του.
Τον είχα δει και πριν πού μπαινόβγαινε καί σάν αφέντης τοΰ 

σπιτιού μ’ έ'να απότομο τιναγμα τοΰ ποδιοΰ του άνοιγε μια πορτου- 
λα ποϋταν στο βάθος τοΰ δωματίου, κι' υστέρα, οταν έμπαινε και 
καθόταν λίγη ώρα, τήν ξανάνοιγε μέ το μουσουδι του για να βγει 
πάλι Ι'ξω. "Οπως εΐδα μετά, ήταν ενας μικρούτσικος σκοτεινός 
ορθογώνιος χώρος πίσ’ άπ’ αυτήν τήν πορτίτσα, μά ώριαμένως έκεΤ 
μέσα ήταν τό βασίλειό του και δέν θά'φινε κανένα να το πλησιάσει, 

"Οσες φορές μπαινόβγαινε τον φώναζα χαδιαρικα κοντά μου απλώ

νοντας τά χέρι καί σκάζοντας τά δάχτυλά μου, μά κείνος πάντα με 

κύτταγε λοξά καί δύσπιστα, κατέβαζε δυσαρεστημένος τήν ουρά του 
κι’ άνασηκώνοντας πλάγια τήν τριχωτή μουσουοα του μοϋοειχνε τά 
άσπρα δόντια του μόνο άπ’ τή μιά μέρια, έτσι σε καποια ακίνητη 

στάση αμφιβολίας άν έπρεπε νά μου τά δείξει δλα μέ μιας καί να 
κανονίσει στό κάτω - κάτω μια καί καλή αυτόν τον παρε ια αχτο , 
ποΰ δέν μπορούσε νά καταλάβει πότε τρύπωσε ϊδώ μέσα καί πως 

δέν τόν πήρε χαμπάρι, αυτός, τή νύχτα.
"Ηξερα άπό σκύλους καί δέν κουνιώμανί άπ’ τή θέση μου και 

κείνος μούγκριζε καί τραβούσε δύσθυμος προς την εςοοο, πάντα 

κυττώντας μέ λοξά, βά νά γκάβιζε, καί σά νά μην ήθελε νά οείξει

πώς μέ παρακολουθεί.
■ "Ε 1 Ζωζέφ ! νΕ 1 Ζωζέφ ! λέγανε ίίλοι τους καθώς πηδούσε
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επάνω τους καί τοΰ χτυπούσανε χαδιάρικα τό κεφάλι. Σήμερα μοΰ 
φαίνεται πώς θάχεις’γλέντι, Ζωζέφ !·—κι’ εκείνος όλο πήδαγε κι’, άνα- 

ταραζότανε ολόκληρος κι’ ετρεχε νά υποδεχτεί τόν άλλον, μή χά
νοντας όμως ποτέ τήν επίσημη κα! σοβαρή καί σχεδόν λιονταρίσια 
άγριάδα του. ’Εσύ μήν κυττϊς, εσύ νά μήν κυττας,ήτανε σά νά μοΰ 
λέει τό μάτι του που πάντα μέ παρακολουθοΰσε. Τοΰτοιδώ είναι φί
λοι μου—εγώ γιά σένα ούτε καν ξέρω ποΰ κρατάει ή σκουφιά σου.

Μά όπως καί νάτανε, κι’ επειδή μέσα μου αγαπάω βαθιά τά 

ζώα, δέν αργήσαμε νά γίνουμε φίλοι κι’ έμεΐξ.

* .*»

Γιατί σήμερα το συσσίτιο ήταν διπλό καί τρίόιπλο κι’ όποιος 

έφτανε, έφτανε χαρούμενος νά καθίσει στή γωνιά του και να ξεσκε

πάσει τήν καραβάνα του. Κι’ οχι μόνο αυτό, c:λλά καί στ’ άλλο 
χέρι κράταγε, γιομάτο σχεδόν ίος τά χείλια του, τ’ άλουμινενιο 
κύπελλο μέ κονιάκ, ποΰ είναι πρώτης, έ'ξτρα δηλαδή, κύριε ’Αξιω

ματικέ! "Ολοι—άξιωματικο! κα! στρατιώτες — σήμερα έχουμε κρέας 
μέ πατάτες. Κι’ οχι αστεία. Ίο βούτυρο πλέει άπό πάνω!

Είχανε πιά μαζευτεί αρκετοί οταν έφτασε κι’ ό Νώντας χαμο

γελαστός καί σάν απολύτως ξεκούραστος κι’ άπό μακριά, άπ’ την 
πόρτα σχεδόν, μοΰ κουνοΰσε καί μούπαιζε μέσ’ στό χέρι του κάτι 
τό γυαλιστερό, σάν γιά τά μωρά ποΰ θέλουνε νά τούς δείξουνε τά 

καινούργια τους «παπά».
—Μ υαλά  ! Είπανε οί στρατιώτες πού σηκώσανε τό κεφάλι άπ’ τήν 

καραβάνα τους, μυαλά  1 Ναί, εσείς οί αξιωματικοί ^χετε σήμερα 
καί κδνσέρβα μ υαλά .

*

"Ηταν ενα μικρό στρογγυλό κουτάκι (μά αλήθεια ! τόσο κα

ταπληκτικά εδώ πάνω !) «φ ο υά -γκρ ά »— άλλά οί στρατιώτες έπι- 
μένανε τόσο πώς είναι μυαλά , ποΰ δέ θέλησα νά τούς δυσαρεστή- 
σω οταν ανάφτηκε πιά τό τζάκι κα! γίναν μπρος στις φλόγες του 

οί άνάλογες φρυγανιές καί τά μοιραστήκαμε, άλείβοντάς τις όσο 
μπορούσαμε πιά παχιά, ’ίσια κα! δίκαια,

—Καλά είνα ι—άλλά λίγο άνοστο, άποφαινόντουσαν οί περισσό

τεροι. "Ε ! κι’ άν είχαμε λίγο άλατάκι! . . .
Ή ταν παιδάκια μέσ’ στήν καραβάνα μου — κι’ έ'τσι μετά πλη

σίασα τόν Ζωζέφ. Στήν άρχή δυστροποΰσε, μά στά τέλος ήρθε. 
'Γάν τάϊζα γονατιστάς μπροστά του, έ’να-έ'να κοκκαλάκι, έ'τσι σάν 
μεζελίκι. Καί φαίνεται πώς αυτό, ποΰταν κάπως καί σάν παιγνίδι, 

τάρεσε. Κι’ έτσι γινήκαμε φίλοι.

Οί στρατιώτες, άφοΰ άκουμπήσανε τις καραβάνες τους δίπλα 
τους κι’ άφοΰ εΤχαν πάρει πιά τά κύπελλα μέ τά κονιάκ στά χέρι, 

ολο σχολιάζανε ποιος άπ’ τούς δύο άξιωματικούς πού μίλησε κάτω 
τάπε καλύτερα—καί στό τέλος καταλήγανε πώς κι’ οί δυό τους 
τάπανε πολύ καλά, αν κι’ άλλοιώτικα ό ενας άπ’ τόν ά'λλον. 

Ά λλά  ό Ταγματάρχης, έ '; — ό Ταγματάρχης ! [ Μά βέβαια ι 

Δέν τον είδαν κι’ οί άλλοι ; Τοϋ τρέχανε δάκρυα άπ’ τά μάτια 

του δβη ώρα μιλοδσε ].

—Νά δοΰμε [ οχι, είναι περίεργοι όλοι τους ]', νά δοΰμε σή

μερα, Εΰαγγελισμοΰ, αν ρίξουνε ή θά  ντραποΰν — έ’τσι, άν τούς 
τά λέει τό φιλότιμο τους νά ρίξουνε, λέγανε οί στρατιώτες.

— Οΰ ! αυτοί ! ... απαντήσανε δυά-τρεΐς σάν άργά καί βαριε- 
στημένα νά διώχνουν μέ τό χέρι τους ενοχλητικές μΰγες μπράς 

άπ’ τά πρόσωπό τους — τούς ξέρεις καλά αυτούς ; θυμήσου τήν 
«"Ελλη», παιδί μου, τόν Δεκαπενταύγουστο, τής Παναγίας—κα!
μήπως κι’ εδώ στήν ’Αλβανία, δέ διαλέξανε τότες Μεγάλη 

Παρασκευή ;
’Εξακολουθοΰσα νά παίζω μέ τάν Ζωζεφ, που μ’ αφινε πιά 

άπαλά-άπαλά νά τοΰ χαίδεύω τό κεφάλι του, ίσοι; μέ καποια 

δυσπιστία άκόμη — μά πού όλο σιγα-σιγα την κατανικαγα. 
Κι’ ήμουν εύθυμος, έτσι σάν μικρό παιδί, συγκινημένος καί τρυ
φερός μαζί, όταν σιγά-σιγά μ’ άφινε καί τοΰ ψιθύριζα μεσ’ 

στ’ αυτί του τό απόκρυφο μας μυστικό :

—Ζωζέφ ! Ζωζέφ ! Φίλε μου, καλέ μου Ζωζέφ, μέ τή χοντρή 

σου μαλλιαρή σου κεφάλα. Ά ν  φεύγαμε κάπου μακριά κι’ οί 
δυό μας — μακριά-μακριά — κα! νά ζούσαμε μονάχοι έκεΐ . . . 
κάπου κοντά στις λίμνες, στά δάση — που θα  σ’ άρεσε και 
μένα,., καί θά  μ’ άρεσε καί μένα... καί ποΰ Ζωζέφ, παιδί μου, παι

δάκι μου, θά'μαστε πιά, ά'χ ! τόσο ελεύθεροι καί μακριά !

—Είναι ώρα νά κατεβοΰμε, κύριε Άνθυπασπιστά, είπε άξαφνα 

ό Νώντας, γιατί πάλι θά  μας βρίσουνε έκεΐ.
’Έ  ! βέβαια, είχα πάλι π ιε ι μονορούφι όλο τά κύπελλο τό 

κονιάκ πού μούχε φέρει, κι’ ήμουν πάλι όλο τρυφερότητες.— Μά 

μήπως αύτάς δέν είναι 6 πιά άληθινάς άνθρωπος, Νώντα ;

—Αύτό; είναι. Μά είναι ώρα νά κατέβουμε, κύριε Ά νθυ- 

πασπιστά.

Τώρα μόλις έβγαινα άπ’ τήν πόρτα κι’ άντίκρυζα γιά πρώτη 

φορά όλο τά τοπειο. Τό μέρος ήτανε τραχύ κι’ άπότομο καί δέν 
έβλεπες σχεδόν ούτ’ ενα χορταράκι. Δεξιά. κι’ άριστερά βουνά, 
κακοτράχαλα, ρημαγμένα καί γδυμνά μέσ’ στήν άπερίγραπτη 
φτώχεια τους — κι’ εκεί άπέναντί σου, φάτσα σου, πάλι αυτή 
ή 'Γρεμπεσίνα, πιο κοντά καί πιο μεγάλη άπ’ όλες τις φορές, πού 

έπέμενε έτσι βαριά κι’ αύτή νά σοΰ κλείνει όλο τάν όρίζοντα καί 

νά σοΰ λέει πώς δέν υπάρχει άλλος κόσμος έξω άπό τοΰτον δώ 

πού κυττας.

—Νώντα, ϊ ν  δέ μέ πάρεις μπράτσο, θά  πέσουμε.
—’Ό χι, δέ θά  πέσουμε, κύριε Άνθυπασπιστά. Ά π ’ τήν ώρα 

ποΰ κατεβαίνουμε, σας κρατάω. Ώ ς νά φτάσουμε κάτω—νά, σέ 

κείνο τά μακρόστενο σπίτι—τά κρύο θ ά  σάς κάνει καλό. Μά άφοΰ 

σας πειράζει, γιατί τά πίνετε ;

Κοντοστάθηκα κι’ ήθελα νά βρω καί νά δώσω κάποια άπάν- 

τηση—μά υστέρα παραιτήθηκα κι’ είπα άπλώς : «Ναί ! βλέπεις ! 

μήπως αυτός δέν τό πίνει ! ... »
’Εξακολουθήσαμε νο; κατεβαίνουμε έναν άπότομο κατήφορο, 

πού πότε ήτανε όλο λάσπη, πότε όλο κάτι στρογγυλές'κοτρόνες 
πού ροβολοΰσαν άπό κάτω σου καί σέ κάναν νά τσουλας κι’ εσένα 

μαζί τους, έτσι, σά σέ ροδάκια.
Γελοΰσα κι’ εκδικιόμουνα τά Νώντα όταν τόν έβλεπα νά 

πέφτει κι’ αυτός.

Γελούσε καί κείνος, άλλά μόνο πού κουνοΰσε κάθε τόσο τό 
κεφάλι του κι’ έλεγε :—Ευτυχώς πού έχουμε άρκετά δρόμο άκόμη, 

κύριε Άνθυπασπιστά.
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C£K ’οΤΙμερικτι
σζο asjevpo ζων

(1822  -

Δέν είναι πλέον ό Πρόεδρος Τροΰμαν που εξαγγέλλει βοήθεια 
γιά τήν 'Ελλάδα, αλλά—πριν εκατόν είκοσι πέντε χρόνια —έ'νας 
άλλος Αμερικανός ηγέτης, δ ’Ιάκωβος Μονρόε, συγκινημένος άπό 
τον δοξασμένο αγώνα των Ε λλήνων απευθύνεται προς το Κογ- 
κρέσσο στις 4 Δεκεμβρίου τοΰ 1822 καί μέ λόγια θερμά προσπαθεί 
να κινήση το ενδιαφέρον τοΰ φιλελεύθερου λαοΰ της ’Αμερικής για 
την 'Ελληνικήν'υπέρ τής ανεξαρτησίας προσπάθεια: «Είναι αδύ
νατον νά βλέπη κανείς τά βάσανα πού υποφέρει ή Ε λλάς χωρίς να 
συγκινηθή βαθύτατα. Τά όνομα τής Ελλάδος γεμίζει το νοΰ καί 
τήν καρδιά μας μέ τά πλέον υψηλά καί τά πλέον ευγενικά αισθή
ματα. ’Εξαιρετική έπιτηδειότης εις τις καλές τέχνες, ήρωϊκή ευγέ
νεια εις τις πράξεις, άγνός πατριωτισμός, ενθουσιώδης ζήλος καί 
άφοσίωσις προς τήν ελευθερίαν, όλα αυτά—χαρίσματα τοΰ Ε λλη 
νικού λαοΰ—ενώνονται τώρα μέ τήν άνάμνησί μας περί τής άρχαίας 
'Ελλάδος. Ή  ϋποδούλωσις τής χύτρας αυτής ίπ ί τόσους αιώνες 
είχε λυπήσει όλους τους γενναιόφρονες άνθρώπους. Ήτο λοιπόν 
φυσικό, ή έμφάνισις τοΰ λαοΰ αϋτοΰ, που άγωνίζεται γιά τήν ;λευ- 
θ»ρία του, νά ξεσηκώστ, τον ενθουσιασμέ καί τήν συμπάθεια παν 
ταχοϋ στις 'Ηνωμένες ΙΙολιτεΐες. Καί υπάρχουν μεγάλες ελπίδες, 
ότι ο λαός αυτός 9’’ απόκτηση καί πάλι τήν ελευθερία του καί θά  
σταθή σέ ϊση μοίρα μέ όλα τά ελεύθερα πολιτισμένα έθνη τβΰ 
κ ό σ μ ο υ ...» . Ό  Προεδρικός αυτός λόγος έδωσε τό σύνθημα γιά 
μια τεράστια φιλελληνική κίνησι - πού χαρακτηριστικά ώνομάσθηκε 
•■'Ελληνικός π νρ ε ίΰ ς*  — σ’ όλες τις Πολιτείες της ’.Αμερικής μέ 
άμεσον αποτέλεσμα νά κεντηθή τό ενδιαφέρον όλων των τάξεοιν 
τοΰ ’Αμερικάνικου λαοΰ υπέρ τής δικαίας 'Ελληνικής υποθε'σεως. 
Ιίίς τήν πρωτοπορίαν των φιλελλήνων τής ’Αμερικής ευρίσκεται 
ό διπλωμάτης καί σοιοός ελληνιστής Έδουάρδος 'Έβερεττ, 6 περί
φημος ρήτωρ Βουλευτής Δανιήλ Οΰέπστερ, ό όποιος μέ τους πύρι
νους λόγους του παρακινούσε τήν ’Αμερικανικήν κυβέρνησι νά συν- 
δράμη ουσιαστικά τήν Ελλάδα : « . . . τόσον εμείς — έλεγεν ό φι- 
λ ίλλην ’Αμερικανός—όσο καί ή λοιπή άνθρωπότης ‘ε'ίμεθα σέ με
γάλο βαθμό οφειλέτες τής Ελλάδος . . . "Ο,τι εχω νά είπώ τώρ^ι 
γιά τήν Ελλάδα, αφορά τή νεώτερη, όχι τήν αρχαία, τή ζωντανή, 
ό'χι τή νεκρή' 'Ελλάδα . .  . Μιλώ γιά τήν 'Ελλάδα, που παλαίει 
σήμερα μέ ά\πσους όρους γιά τήν υπαρξί της και γιά τά κοινά 
έμφυτα ανθρώπινα δικαιώματα». Τούτους ακολούθησαν ό βουλευ
τής Ντιούϊτ άπό τή Βάσιγκτων, 6 Μόργκαν άπο τή Ν. Ύόρκην, ό 
Πόϊνσεττ βουλευτής τής Ν. Καρολίνας, τής οποίας ή Βουλή έστειλε 
στο Κογκρέσσο ειδικό ψήφισμα υπέρ τής Ελλάδος, ό Κοΰκ από τό 
Ίλλινόϊς, ό Φάρελυ άπό τήν Ηενσύλβανία, ό Σαμουήλ Χοΰστον 
άπό τό Τέννεση, ό Κλαίη γερουσιαστής τοΰ Κεντούκι καί πολλοί 
ακόμη βουλευτές των τοπικών βουλών τών διαφόρων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής έξέφρασαν τή συμπάθειά τους γιά τον 'Ελληνικόν 
αγώνα κι’ έζήτησαν τήν επίσημη, τήν κρατική βοήθεια γιά τήν 
'Ελλάδα. Ά λ λ ’ αν τό δόγμα τοΰ Μονρόε στάθηκε τότε έμπόδιο 
γιά τήν κυβερνητική βοήθεια τής ’Αμερικής προς τήν 'Ελλάδα, 
τίποτε δεν μπόρεσε νά έμποδίση τή βοήθεια τών συλλόγων καί 
τών ιδιωτών προς τους δυστυχείς 'Έλληνες. Ή  φήμη τών μαρτυ
ρίων που ΰφίσταντο οί γυναίκες καί τά παιδιά τής 'Ελλάδος άπό 
τον άνομο εχθρό, έγέμιζαν άπό φρίκη καί θλ ίψ ι τους έλευθεροπο- 
λίτας τής ’Αμερικής.

Ό  9·ρΰλος τοΰ Βύρωνος καί τά κατορθώματα τοΰ Μπότσαρη

1947)
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και τών συντροφιάν του εγέμιζαν άπό ενθουσιασμό την ψυχή τους· 
αλλά ιδιαίτερα το ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου, μοναδικό στους 
αιώνας τών akovojv, συνεκλόνισε άπ’ άκρη σ’ άκρη τους κατά
πληκτους δημοκράτες τής ’Αμερικής. Κι’ άπό τις άρχές άκόμη τοΰ 
1823 ίδρύθησαν φιλελληνικά κομιτατα στη Νέα Ύόρκη, στη Βο- 
στώνη, στη Φιλαδέλφεια, στις τρεΐς αυτές πόλεις, που υπήρξαν τά 
σπουδαιότερα κέντρα του Φιλελληνισμού τής ’Αμερικής. Στά 1824 
συνεστήθησαν ανάλογες επιτροπές και σ''άλλες μεγάλες πόλεις της 
’ Αμερικής, δπως στο Βίλμιγκτον, στο Μπρίστολ, στο Χάρτφορδ της 
Κονεκτικούτης, στο Σπρίγκφιλδ της Μασσαχουσέτης κ.λ.

Είναι συγκινητική ή προθυμία τοΰ ’Αμερικάνικου λαοΰ γιά 
νά συνδράμτ) τους "Ελληνες. Βιομήχανοι, έμποροι, εργάται συνα
γωνίζονται, ποιοι θά  συγκεντρώσουν γιά νά προσφέρουν τά περισ
σότερα. Οί μαθηταί τών σχολείων, οί φοιτηταί τών Πανεπιστη
μίων, οί καλλιτέχνες τών θεάτρων οργανώνουν συνεχώς εράνους 
γιά τήν Ελλάδα. Μέσα στις εκκλησίες άκόμη οί πιστοί καταβάλ
λουν τον όβολό τους γιά τήν ιερή υπόδεσι. Ά λλά  πιο συγκινητικές 
απ'όλες ε!ναι οί εισφορές τών γεωργών καί τών εργατών.Όί αγρό
τες πολλών περιφερειών προσέφεραν σιτηρά καί κρέας, οί εργάτες 
βιομηχανίας του Πίττσμπουργ, οί εργάτες τών Ναυπηγείων τής Ν. 
Ί ’όρκης έδωσαν πρόθυμα τον όβολό τους. Καί σάν χείμαρρος έφτα
σαν τ ’ ’Αμερικάνικα καράβια, υστέρα άπό πολλών εβδομάόο>ν επι
κίνδυνο ταξίδι άνάμεσα στον ’Ωκεανό, στά λιμάνια τοΰ Μιορηδ" καί 
τών νησιών, γεμάτα μέ πολύτιμα εφόδια γιά τους κατοίκους τοΰ 
ρημαγμένου τόπου. Φάρμακα, τρόφιμα, ενδύματα εκατοντάδων 
χιλιάδων δολλαρίων αξίας έφτασαν στά χρόνια τοΰ άνισου πολέμου, 
γιά ν’ άνακουφίσουν τούς άπελπισμένους αγωνιστές τοΰ 21. ‘Έρημες 
οί πολιτείες καί τά χωριά άπό τον πόλεμο, άκαλλιέργητα τ ’ αμπέ
λια καί τά χωράφια, ρημαγμένα τά κοπάδια άπό τήν αρπαγή καί 
τό πλιάτσικο, σβησμένοι όλοι οί πόροι τοΰ πλούτου στήν κουρασμένη 
γη. Στήν κρίσιμη αυτή ώρα έφτασε ή βοήθεια τών φιλελλήνων 
τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής.

Τήν ’Αμερικανική βοήθεια έμοίραζαν στους Ελληνικούς 
πληθυσμούς άμερικανοί αντιπρόσωποι, άπό τούς οποίους σπουδαιό
τερος καί χρησιμότερος άναδείχθηκεν ό γιατρός Σαμουήλ Χάου. 
ΙΙόσα οφείλει στον φιλέλληνα αυτόν ή Πατρίδα μας ! Είναι βέβαια 
λιγώτερο γνωστός άπό τον λόρδο Βύρωνα, άλλ’ ό ερωτάς του γιά 
τήν Ελλάδα ήτο ισος μέ τον έρωτα τοΰ ’Άγγλου ποιητοΰ, κι’ 
οί υπηρεσίες του στον τόπο μας άσφαλώς μεγαλύτερες. Σέ άλλο 
τεΰχος θά  δοΰμε τή δρασι του* ώς τόσο είναι άπαραίτητο 
άπο τώρα νά ποΰμε, ότι αυτός- εφτιασε τό πρώτο λιμάνι μετά τήν 
άπελευθέρωσι, τό λιμάνι τής Αίγινας, πού -ήταν τότες ή πρωτεύου
σα (1828), καί τήν πρώτη γεο3ργική σχολή στήν Κόρινθο, όπου ό 
Καποδίστριας τοΰ παρεχώρησε πέντε χιλιάδες στρέμματα γής.

"Οπως τότε, έτσι καί τώρα, φάρμακα, τρόφιμα, ενδύματα στο 
δοκιμασμένο λαό τής Ελλάδος. Καί έκτος άπ' αυτά μιά ρωμαλέα 
καί γενναιόφρων συμπαράστασις.

Κλείνουμε τό ιστορικό σημείωμα τοΰτο μέ μιά φράσι τοΰ 
Προέδρου τοΰ φιλελληνικοΰ κομιτάτου τής Ν. Ύόρκης (1828). 
« . . .  Ά ς  δώσουμε στους "Ελληνες τή βοήθεια, πού θά  τούς επι- 
τρέψη νά δοξάζουν ελεύθερα τον θεό, σύμφωνα μέ τις πεποιθήσεις 
τ ω ν » . Ηέλετε το ονομά του ; Γκρίσουολντ. George Griswold.
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Ό  Ρήγας Φεραΐος καθότανε πέντ’ εξη σπίτια παρακάτω, έκεΤ 

στον ‘ίδιο δρόμο, Sonnenfelsgasse , μά άπ’ τήν άντικρυνή μεριά. 
Τοΰ είχανε πιάσει ενα δωμάτιο, ενα απλόχωρο, ψηλοτάβανο δω- 
μάτιο, μέ δυο παράθυρα, στο τρίτο πάτωμα. Ό  δρόμος εκανε γω 

νιά σ’ εκείνη τή μεριά, ακριβώς άπάνω στήν πλατεία, στο Fisch- 
liof. ΕΤταν μι ά μικρή στενόμακρη πλατεία, πού άπό τή μιά με

ριά πήγαινε στον H olier - M arkt, άπό τήν άλλη στον Fleisch- 
m arkt. Στον F le isch m ark t, εΐταν κι’ ή εκκλησιά τών γραικών, 
ό "Αγιος Γεώργιος, καί τό Cafe grecque (sic), γωνιακό κι’ ΙκεΤνο. 
’Από κεΐ ξεκινοΰσαν ή G riechengasse, ή R o tbgasse , το F ischteig , 
γιομάτα όλα γραικούς, μόνο γραικούς, χρόνια τώρα.

Έκεΐνο τό χειμώνα, τά κρύα μπήκαν μονομιάς, το χιόνι στι- 
βάχτηκε στίς στέγες, στά μπαλκόνια, στίς κόχες τών παραθυριών, 
στήν κάθε γωνιά δλόγυρα στή γούρνα τής πλατείας, στίς ρίζες τών 
δεντρών, χιόνι παχύ, άφράτο, κατάλευκο. Κάθε νύχτα χιόνιζε, 
καινούργιο χιόνι σκέπαζε τό παλιό, τό λασπωμένο. Εϊναι σ’ όλους 

τούς δρόμους μερικές μεριές όπου δεν πατάει κανένας. ’Εκεΐ τό 
χιόνι γίνηκε βουνό, τέσσερα - πέντε πόδια. Μαζεύουνταν λοιπόν 
τοΰ κόσμου τά παιδιά καί παίζανε.

Τό πρωί άργοΰσε νά ξημερώση. Ό  Ρήγας ώς τόσο ξεπόρτιζε 
πάντα νωρίς, πολύ νωρίς. ’Έριχνε μιά γούνα άπάνω του, τή γούνα 

πού τοΰ χάρισε ό Βοϊβόδας^ δ Μιχαήλ Σοΰτσος, όταν τον εΤχε τό  
Ρήγα γραμματικό του στά 1793 — τήν έ'ριχνε ο Ρήγας άπάνω άπ’ 
τον τζουμπέ κι’ εβγαινε. Τοΰτον τον καφεδί τζουμπέ δέν τον έβγα

λε ποτέ άπό πάνω του. Τοΰ τό ’πανε χίλιες φορές οί φίλοι του νά 
φράγκοφορέση. Τοΰ είπανε νά βάλη σάν καί τους άλλους, ρεντι- 
κοτα, παρά λίγο νά άγοράση κάποτε μιά, μιά βαθυκύανη, καί νά 
βάλη καί μπότες, μά ό'χι, δέν τό αποφάσισε τήν τελευταία στιγμή. 
Κι’ έ'μεινε μέ τον τζουμπέ, γιά πάντα. Πιά δέν άλλάζει τώρα. 

’Έβγαινε λοιπόν νωρίς καί πήγαινε ’ίσια στο H ofburg, στο παλάτι 

τών ’Αψβούργων. Ό  Ρήγας; Στο παλάτι τών Ά ψβούργων; Στή 
φωλιά τής πιο άπόλυτης μοναρχίας;

Ε ίχε πάρει τώρα άπό καιρό μιάν άδεια εισόδου γιά τή βιβλιο
θήκη, τήν παλιά βιβλιοθήκη τοΰ παλατιοΰ. Αυτή τή βιβλιοθήκη 

τήν ίδρυσε γύρω ατά 1500 ό Μαξιμιλιανός ό Α' κι’ είναι πλού
σια σέ χειρόγραφα. Ά λλά  μαζΰ μέ τά βιβλία έχει καί μιά νομι
σματοθήκη, μέ άρχαΐα έλληνικά νομίσματα.

Φτάνει στήν είσοδο 6 Ρήγας. Δείχνει τήν άδεια, Τή χρωστάει 
τούτη τή χάρη στο μεγάλο του τό φίλο, τον Βαρώνο L augerfe ld , 
που άγαπάει όλους τους γραικούς σά δικούς του άνθρώπους. Σ’ 
αυτόν «προσεφώνησε» κι’ & Ρήγας τό «’Απάνθισμα τής Φυσικής» 
που δημοσίεψε πριν δυο χρόνια. Καί μέ τί λό γ ια !

Στήν εξωτερική είσοδο τοΰ παλατιοΰ πηγαινοέρχονται στρα
τιώτες τής Αΰτοκρατορικής φρουρδς μέ τά άσπρα άμπέχονα. Στή 
μέσα είσοδο στέκουν οί λακέδες μέ τά κοντοβράκια καί τις μετα

ξωτές τις κάλτσες, Πιο μέσα άκόμα, στή βιβλιοθήκη, κάθονται σιω

πηλοί οί κλητήρες, απόμαχοι τοΰ πολέμου μέ αργυρές καδένες καί 
μετάλλια καί μέ ξύλινα ποδάρια ή μαΰρο μαντήλι πάνω άπ’ τό 
βγαλμένο μάτι.

Σιωπηλά κι’ άθόρυβα κάθεται ό Ρήγας σ’ έ'να τραπέζι μπρος 
στο παράθυρο καί σκύβει στά βιβλία. Είναι το ίδιο τραπέζι 

πάντα, κι’ είναι χωμένο μέσα στο κούφωμα τοΰ παραθυριοϋ, γιατί 

δ τοίχος είναι τόσο χοντρός, που κάνει σάν άλκόβα » τό 
κάθε παράθυρο. Έ κεΐ μέσα κάθεται καί δουλεύει ό Ρήγας. Βα
στάει μιά λούπα * καί σκύβει άπάνω στά βιβλία, άπάνω στά χαρ

τιά, σέ κάτι πλατείες άσπρες κόλλες χαρακοίμένες, πότε - πότε στά 
άρχαΐα νομίσματα.

Τά νομίσματα τά φέρνει μέ θρησκευτική εΰλάβεια ένας κλη- 
τηρας κουτσός — τάκ - τάκ . . . τό ξύλινο ποδάρι του άπάνω στό 

παρκέτο — τά φέρνει μέσα σέ μετάλλινα συρταοάκια. Κι’ όση Sip α 
εργάζεται ό Ρήγας στέκει 6 κλητήρας δχι κι’ άπό πάνω του, άλλά 
κομμάτι πιο πέρα, καί τον παρακολουθεί.

Τό φώς πέφτει λοξά, τό άθλιο ξασπρισμένο φως τής χιονισμέ
νης μέρας. Κι’ είναι τό κρύο φοβερό μέσα στή βιβλιοθήκη. Ό  Ρή
γας σκύβει καί δουλεύει. Γιά νά ξεκουραστεί άλλάζει δουλειά μέρα 

τή μέρα. Σήμερα ξεσηκώνει τά αρχαιοελληνικά νομίσματα. Χθες 
δούλευε τή χάρτα, τή μεγάλη χάρτα τής Ελλάδος, <-έν ή περιέ- 
χονται αί νήσοι αυτής καί μέρος τών εις τήν Ευρώπην καί Μικράν 
’Ασίαν πολυαρίθμων άποικιών αυτής».

Χάραξε τά βορειότατα όρια τοΰ Ιλληνισμοΰ στο Δούναβη, 
στό Σάββο καί στά Καρπάθια. Μέ προσοχή σέρνει τις γραμμές 

τών ποταμιών καί τών ξεριάδων, μέ υπομονή μαυρίζει εναν - έναν 
τους λόφους πού σχηματίζουν λίγο - λίγο είκοσι - τριάντα λόφοι 

μαζί κάποιο μεγάλο βουνό. Κάθεται ώρες άμίλητος, καμπουρια
σμένος, μέ τήν πέννα στο ένα χέρι, μέ τή λούπα στο άλλο^Κι’ είναι 

τόσο άπόλυτη ή σιγή μέσα στή. βιβλιοθήκη, πού σέ. ξαφνιάζει τό 

τρίξιμο τών παρκέτων.
Δέν έρχεται δά κι’ άλλος κανένας σέ τοΰτο τό σπουδαστήριο. 

Τις πιο πολλές φορές είναι όλόμονος 6 Ρήγας, ό Ρήγας μέ τους 
απόμαχους κλητήρες. Κι’ είναι παράξενο που αυτή ίσα - ίσα ή 
μοναξιά τόνε θερμαίνει στή δουλειά του. Βιάζεται τώρα, πασκίζει 
νά τελέψει τή χάρτα, νά τήν παραδώσει τοΰ Μύλλερ γιά τό τύ
πωμα, νά μπορέσει νά τή στείλει κάτω στήν Ελλάδα, νά τή,δοΰνε 
οί γραικοί, νά δοΰνε τ ί θά  π ε ϊ 'Ελλάδα, ώς- ποΰ πάει, τ ί βασι

λιάδες είχε, τ ί νίκες νίκησε. . . .  Καί τότε άφήνει τήν πέννα κατά 
μέρος, σταματάει νά σχεδιάζει βουνά καί άκρο9·αλάσσια, καί ζητάει 
στον κλητήρα νά τοΰ φέρει τά νομίσματα.

—Έ κεΐ που εΐμασταν χθές, τοΰ λέει. Τή συνέχεια, φέρε μου. 
Πήρε έ’να χαρΐί κι’ εγραψε: «ΟΙΙΟΓΝΊΤΩΝ ΛΟΚΡΩΝ.» Σ’ ενα 

άλλο χαρτί γράφει: «ΘΕΣΣΑΛΩΝ», σ’ άλλο «ΚΟΡΚΓΡΑΣ , σ’

* Φακός.
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ίλ λο  «ΚΑΡΊΓΣΤΟΓ». Κι’ δταν τοΰ φέρει δ κλητήρας τά συρτάρια, 
ξεδιαλέγει τά πιο καλά νομίσματα, τά πιο καλοδιατηρημένα καί 
σιγά - σιγά, προσεχτικά, υπομονετικά, τά ξεσηκώνει στό χαρτί: τό 
κεφάλι τοΰ Σωτήρος ’Απόλλωνος, τον στέφανο άπό κισοό τών Πα- 

γασαίων, τήν πρώρα τών Θεσσαλών, τήν κεφαλή τοΰ Ήλίου τών 
Λαρισαίων, τήν προτομή τοΰ Ήρακλέους, τοΰ Διός, τοΰ Φιλίππου 

ή τοΰ ’Αλεξάνδρου, καί τήν ασπίδα τών Μακεδόνων.

Τοΰτα τά ξεσηκωμένα νομίσματα θέλει νά τά παραχώσει εδώ 
και εκεί μέσα στή χάρτα, στά διάφορα κενά, νά δώσουνε ζώή στις 
κορυφογραμμές και στά ποτάμια. Θά βάλει, δπου βολεΐ, σημειώ

σεις, επεξηγήσεις. Γιά τις μεγάλες χώρες και τις πολιτείες θέλει νά 

προσθέσει καί «λεπτομερή έπιπεδογραφία», μέ τούς δρόμους, μέ 

τά σπίτια, μέ τις βρύσες, μέ τις εκκλησιές και μέ τ’ άρχαΐα μνη
μεία. *Έχει τό σκοπό του δ Ρήγας. Ή  χάρτα πρέπει νά πάει να 
ξυπνήσει τό δοξασμένο παρελθόν στά δασά στήθια τών γραικών 
καί νά τούς μάθει γιά τον τόπο τους και νά τούς δείξει τά κατα- 

τόπια. Πόλεμος, επανάσταση, δέ γίνονται δίχως χάρτες. Τό ξέρει δ 

Ρήγας. Κι’ έκεΤ πού δουλεύει αμίλητος άξαφνα ψ ιθυρίζει:

—*Τί εξαίσιο κεφάλι» !
Κρατάει ενα δακτυλιόλιθο στό χέρι του. Τον κοιτάζει μέ τή 

λούπα, σφαλώντας τό ’να μάτι.

Εΐναι ενας ’Αλέξανδρος, ενα κατσαρό κεφάλι τοΰ Μεγαλε- 
ξανδρου, σκαλισμένο σέ ά'λικη πέτρα. Αυτό θά  τό ξεσηκώσει σέ 

μεγάλο σχήμα.
—"Ενα τέτοιο κεφάλι, λέει, σέ χιλιάδες φύλλα, νά μοιραστεί, 

νά πάει ν’ άνάψ3ΐ τήν έλληνική ψυχή ώς τά πέρατα τοΰ κόσμου. 
Τό κεφάλι τοΰ Μεγαλέξανδρου ! ’Αλήθεια ! Τί σύμβολο γιά τό 

Ιλληνικό μεγαλειον !

Κάθησε κι’ Ι'σκυψε και μελετοΰσε. Ή  χαρά ξεχείλιζε στά 

μάτια του. Μέσ’ άπ’ τά σύννεφα, τά σύννεφα πού ρίχνουν χιόνι, 
ξεγλιστράει ενα φώς λίγο πιο καθάριο, λίγο πιο ά'σπρο. Χτύπησε 
μεσημέρι σέ κάποιαν εκκλησία. Και κάπου παραπέρα, σ’ άλλη. 

Ό  Ρήγας σέρνει προσεχτικά τις γραμμές. Πλάστηκε κιόλας το 
μέτωπο, άνοίξανε τά μάτια, γράφηκε ή μύτη σιγά-σιγά, υπομονη

τικά σκάλισε τό πηγούνι . . .
Πόσες μέρες νά βάστηξε αυτό ; Είταν ενα χαρούμενο νευ- 

ριασμα, ή σπουδή τοΰ νά ζωγραφίσει τό Μεγαλεξανορο, θαρρείς 
κι* εΤταν νά τον ξαναζωντανέψει τον ’ίδιο. Μεσ’ στην ομορφη 
παληκαρίσια μορφή τοΰ Μακεδόνα οραματιζόταν ό Ρήγας, εκείνες 

τις μέρες, τό άντρείεμα τών Ε λλήνων, τό ξανάνθισμα σ’ ’Ανα
τολή καί Βορρά ένός νεογραικικοΰ κράτους άπάνω στ’ αχνάρια τοΰ 

μακεδονικοΰ πανελληνισμοΰ. Θ Α ΝΑΣ ΗΣ  ΠΕΤΣ ΑΛΗΣ

Ο. Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Υ  Α Ν Τ Ι Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο  Κ Ο Ν Τ Α  Σ Τ Ο  I BAN

( Ά π ο  τη οειρά π ολ εμ ικώ ν  π ιν ά κω ν  π ου  εφ ιλοτέχνηοε ό εκλεκτός ζω γράφ ος απάνω  στά  άλβα ν ικ α
βου νά  τον  9Ιανουάρ ιο  του 1041).
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Ο. A F T Y P O Y Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Ω Ν

( Άπό την  ίδ ια  συλλογή π ολ εμ ικώ ν  π ινάκω ν).

Τ ο  ζ ρ α γ ο ύ δ ι  ζ ή ς  S K p o v a z a j j e v i c i Q

Το πήραν ίίλα τά πουλιά μέ τήν ψιλή φωνή τους 

στο'μα μέ στόμα κι’ εφεραν στον κο'σμο το μαντόίτο 

Τό πώς στής Πίνδος τά βουνά πιαστήκανε σ’ άμαχη 

6 αμούστακος'6 Διγενής κι’ 6 φοβερός 6 Δράκος. 

’Αναταράζουν τά βουνά καί τά λαγκάδια τρέμουν 

σπιθοβολάει ή στουρναριά κι’ ουρλιάζουνε κι’ ο! χοΰνες. 

Στο που πατάει ό Δράκοντας βαλτώνει βρωμονε'ρι' 

στο που πατάει κι’ S Διγενής ανάβουν παπαρούνες. 

’Αντιβουίζει S Καλαμδς κι’ ο! βράχοι τής Κλεισούρας. 

Μά εκεί στο ηλιοβασίλεμα πουσκαγε 6 αποσπερίτης 

— γλήγορο λάφι—6 Διγενής λιγάει το Μαϋρο Δράκο. 

Μπουχός γενήκαν τ ’ ά'ρματα καί καπινός 6 φθόνος 

ό'ντας τ ’ άνο'ρεγο κορμί ξαπλωταριά βρυχαται.

Μαΰρα κοράκια τό γυρνοΰν, μά χύμηξαν κι’ οί λύκοι 

κι’ αντιλαλούν τά γούπατα άπ’ το κράξιμο των ό'ρνιων. 

Τό λάλησαν καί τά πουλιά μέ την ψιλή φωνή τους

σ’ 8 λα τ ’ απόσκια και ψηλά στις φωτεινές ραχούλες.

Τό είπε κι’ δ πετροκότσυφας στά χλοερά φαράγγια 

κι* δ τρισπερήφανος αητός, και θάμαξε δλη ή π^άση. 

θροίζουν τά ματόκλαδα τών άστρων πού «ταλεύουν 

κι’ δλα τ ’ ά'νθη προσεύχουνται στό γλυ#ό φώς πού εχύθτ] 

πάνω άπ’ τήν πλάση δλόλαμπρο, θαμπωτικό κι’ ώραΤο.

Κι’ άκούγεται σά βουερή θάλασσα πού ανεβαίνει 

δ μακρυνός άνασασμός τοΰ κόσμου πού πλαταίνει.

Γλυκά κουδούνια και νερά ξενύσταχτα στον κάμπο 

καί σφυριξιές απ’ τά στοιχειά τοΰ λόγγου πού πιαοτήκαν 

χέρι μέ χέρι στό χορό κι’ άρχίσανε νά ψέλνουν 

γιά τον άνθό πού δέν άνθεΐ στής αμμουδιάς τήν ξέρα 

και γιά τό ψάρι στή στεριά πού ξεψυχάει μέ πίκρα.

Κι’ ^ρθ’ ή στιγμή πού δ Διγενής ξεζώστη τ ’ άρματά του 

κι’ επεσε μπρούμυτα στή γή τό χώμα νά φ ιλήσει. . .

Π Α Ν Ο Σ  Σ Π Α Λ Α Σ

63



SKjnvzov jk o jvz ev
και "cTljav £ ιράαν

3 ) v o  φ ω ζ ε ι ν ά  ω α ρ α δ ε ψ μ α ι α

Συχνά γίνεται λόγος τόν τελευταίο αύτόν καιρό 
στόν καθημερινό τύπο, γιά δυό ’Αμερικανούς πού μας 
ήρθαν μαζύ μέ τούς άλλους έμπειρογνώμονες. Πρόκει
ται γιά τούς δυό έργατικούς συμβούλους, τόν κ. Κλήν- 
τον Γκόλντεν καί τόν βοηθό του κ. Ά λαν Στράαν.

Είναι οί έντεταλμένοι γιά τήν παρακολούθηση των 
έργατικών μας ζητημάτων. Οί "Ελληνες έργαζόμενοι 
θάχουν, βέβαια, διαβάσει πολλές φορές τά ονόματα 
τους, μά δέν θά ξέρουν 
δτι οί δυό αύτοί άνθρω
ποι, πού ξεκίνησαν μέσα 
άπό τούς ίδιους τούς κόλ
πους τής δουλειάς καί 
πού άνέβηκαν τόσο ψηλά 
στήν πατρίδα τους ώστε 
νά τήν άντιπροσωπεύουν 
καί στό έξωτερικό, είναι 
αύτοδημιούργητοι καί— 
γι’ αύτόν άκριβώς τό λό
γο—άξιοι προσοχής καί 
μιμήσεως. θά δώσουμε 
μιά σκιαγραφία τοΰ κα- 
θενός χωριστά, έτσι σάν 
παράδειγμα πού πρέπει 
νά τό μιμηθοΰν δλοι οί 
έργαζόμενοι.

** *
Ό κ. Κλήντον Σ.

Γκόλντεν είναι ό τύπος 
τοΟ άληθινά άγαθοΟ άν- 
θρώπου,πού μέ τήν άπέ- 
ραντη καλωσύνη του καί 
τούς απλούς τρόπους του 
σκλαβώνει δσους Ιργά- 
ζονται μαζί του καί τούς 
γεμίζει μέ αισιοδοξία καί 
μέ κέφι γιά δουλειά. Είναι 
ό έργαζόμενος άνθρωπος 
πού δέ βρήκε τίποτα I- 
τοιμο καί έπάλαιψε πολύ 
δχι μόνο γιά νά κερδίσει 
τό ψωμί του άλλά καί 
γιά νά μορφωθεί καλά καί νά γίνει έτσι άκόμη πιό 
ώφέλιμος στούς συναδέλφους του καί στήν πατρίδα του.

’Εννέα χρονών έμεινε δρφανός άπό πατέρα. Κι’ άπό 
τά δώδεκα άρχισε νά κάνει μικροδουλειές σέ μεταλ
λωρυχεία καί συγχρόνως νά σπουδάζει. Μόλις έγινε 
δεκαπέντε χρόνων, γράφτηκε στήν «'Ένωση τών με
ταλλωρύχων», κι’ έπειτα άπό ένα χρόνο τόν έκαμαν 
βοηθό μηχανικό σέ έργοστάσιο έπισκευής σιδηροδρό
μων. Λίγο άργότερα, δεκαεννέα χρόνων, άνέλαβε ύπη- 
ρεσία θερμαστοΟ, δούλεψε σκληρά μιάν όλόκληρη 
δεκαπενταετία κι’ έπειτα έγινε μηχανοδηγός. Ιότε

δμως έπαθε άπό υπερκόπωση πτώση τών σπλάχνων 
καί σέ δυό χρόνια γύρισε πάλι στό συνεργείο έπισκευής 
σιδηροδρόμων.

Ή  δραστηριότητά του κ’ ή άντοχή του στή δου
λειά είναι θαυμαστές καί κερδίζουν τή γενική έκτί- 
μηση. Γίνεται έκπρόσωπος τοΰ σωματείου μεταλλείων, 
τών μηχανοδηγών καί μηχανικών σιδηροδρόμων, έργά- 
ζεται έπειτα ώς κυβερνητικός υπάλληλος στήν Πενσυλ-

βανία κυρίως γιά τόν 
καταρτισμό συμβάσεων 
έργασίας μεταξύ έργοδο- 
τώνκαί έργατών, κι’ άπό
τά 1934 ώς τό 1936 
διευθύνει τό ’Εθνικό Γρα
φείο ’Εργασίας τών Η 
νωμένων Πολιτειών. Τό 
1936 παραιτεΐται καί 
άφιερώνει δλες τις δυνά
μεις του στήν όργάνωση 
χών σωματείων χάλυβος. 
Προσφέρει, άλήθεια, πολ
λές υπηρεσίες, κατορθώ
νει νά δργανώση 900.000 
εργάτες καί τόν ’Ιούλιο 
τοΟ 1946 γίνεται άντι- 
πρόεδρος τοΰ σωματείου 
των.

’ Επειτα, διακόπτει 
κάθε άνάμιξη σιή ζωή 
τών σωματείων καί διο
ρίζεται καθηγητής τών 
έργατικών ζητημάτων 
στό Πανεπιστήμιο τοΰ 
Χάρβαρτ, πού είναι Ιν’ 
άπό τά μεγαλύτερα καί 
τά καλύτερα πανεπιστή
μια τής Αμερικής. Πα
ραλείψαμε νά σημειώ
σουμε δτι στήν πολεμική 
περίοδο, μαζί μέ δλα τ’ 
άλλα, ήταν καί άντιπρό- 
εδρος τοΰ Όργανισμοΰ 
Πολεμικής Παραγωγής 

καί άντιπρόεδρος τής έπιτροπής άξιοποιήσεως τής 
έργασίας, καί ώς χτές άκόμα είχε τήν προεδρία τής 
Ένώσεως Έθνικοΰ Προγράμματος.

Ό κ. Γκόλντεν, άπό τό 1942 ώς τό 1945, έγραψε 
δύο βιβλία γιά τά έργατικά ζητήματα, πού διαβάστη
καν καί θερμά έπαινέθηκαν σέ δλο τόν κόσμο. Έγρα
ψε, άκόμα, πολλά άρθρα στά σπουδαιότερα περιοδικά 
καί σέ μεγάλες έφημερίδες τής ’Αμερικής γιά κοινω
νικά πάντα ζητήματα, καί τώρα κάνει τή θυσία νά 
Ιργάζεται, μέ άληθινή καί άποδοτική άγάπη, γιά τήν 
άνόρθωση τής πατρίδας μας.

Ο Κ. ΚΛ.  Γ Κ Ο Λ Ν Τ Ε Ν
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Έ γινε φανερό, νομίζουμε, ποιά είναι ή έξαιρετική 
αυτή άμερικανική προσωπικότης. Άλλα καταλαβαί
νει κανείς καλύτερα τί είναι ό κ. Γκόλντεν καί πόσες 
υπηρεσίες μπορεί νά μάς προσφέρει, δταν διαβάσει 
τόν άκόλουθβ λόγο τοΰ κ. Γουίλιαμ Γκρήην, προέδρου 
τής Αμερικανικής ’Εργατικής Συνομοσπονδίας:

«Κε Κλήντον Σ. Γκόλντεν, ’Επιτρέψατε μου, σάς 
παρακαλώ, δπως καί προσωπικώς άλλά καί ύπό τήν 
ιδιότητα τοΰ Προέδρου τής Συνομοσπονδίας Έργατών 
σάς συγχαρώ γιά τόν διορισμόν σας ώς Έργατικοΰ 
Συμβούλου παρά τψ Άρχηγφ τής Οίκονομικής 'Απο
στολής είς τήν Ελλάδα. Είναι πραγματικώς ιδιαι
τέρα τιμή ή άνάθεσις τής 
άντιπροσωπείας είς μέ
λος τής «Αμερικανικής 
Συνομοσπονδίας Έργα
τών» είς μίαν τόσον σπου- 
δαίαν άποστολήν. Ή Α 
μερικανική Συνομοσπον
δία Έργατών» πάντοτε 
καί έπιμόνως είχεν ώς 
πρόγραμμα τήν πραγμα- 
τοποίησιν παγκοσμίου ει
ρήνης, διαπνέεται δέ άπό 
τήν είλικρινεστέραν διά- 
θεσιν νά ύποστηρίξ^ τόν 
Πρόεδρον κ. Τρούμαν είς 
τήν έφαρμογήν τών άντι- 
κειμενικών του σκοπών.

»Ό μεγάλος έργατι- 
κός άγών μας ύπήρξε 
καί θά είναι πάντοτε 
άντίθετος είς οίονδήποτε 
είδος πιέσεως, τυραννίας 
καί όλοκληρωτισμοΰ. Ό 
σκοπός τής Αμερικανι
κής Οίκονομικής Απο
στολής, τής όποίας τυγ
χάνετε μέλος στήν Ε λλά
δα, συνίσταται είς τήν 
άνάπτυξιν μιας οίκονομι
κής, κοινωνικής καί πολι- 
τικής φιλοσοφίας. Άντιλαμβανόμεθα τάς έξαιρετικάς 
πολιτικής καί οίκονομικής φύσεως δυσκολίας, πού θ’άντι- 
μετωπίστ^ ή ’Αμερικανική Οικονομική ’Αποστολήν 
στήν Ελλάδα καί εϊμεθα εύτυχεΐς μέ τό νά παρακο- 
λουθησωμεν τόν σπουδαΐον ρόλον πού θά παίξουν οί 
Ελληνες έργάται, γιά νά φέρουν μίαν δικαίαν λύσιν είς 

τά προβλήματα τής χώρας των. Μιά δυνατή καί ξύπνια 
έργατική ώργανωμένη Ένωσις άποτελεΐ τό άσφαλέ- 
στερον προπύργιον έναντίον τής βίας. Έ  Αμερικανική 
Έργατική Όργάνωσις είναι πεπεισμένη δτι ή συμμε
τοχή σας είς τήν Οικονομικήν Άποστολήν θ’ άποτε- 
λεσίβ πολύτιμον είσφοράν διά τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ σκοποΰ της, δεδομένου δτι είσθε ειδικός καί σάς 
κοσμοΰν έξαίρετα προσόντα. Μ’ δλην μας τήν καρδιά

έγκρίνομεν τόν διορισμόν σας, τόσον δέ έγώ, ύπό τήν ιδιό
τητα τοΰ Προέδρου, δσον καί τά μέλη τής Όργανώσεώς 
μας, θά σάς παράσχωμεν δλην μας τήν ύποστήριξιν.»

Έξαιρετικώς σημαντικό είναι καί τό έγγραφο πού 
έστειλε στόν κ. Γκόλντεν τό «Κογκρέσσον τών Έργα
τικών ’Οργανώσεων». Δίνουμε μερικά χαρακτηριστικά 
άποσπάσματα:

«Τό Κογκρέσσον τών Έργατικών ’Οργανώσεων 
στηρίζει πολλάς έλπίδας καί τρέφει μεγάλην Ιμπιστο- 
σύνην είς τήν ’Αμερικανικήν Άποστολήν Οίκονομικής 
βοήθειας είς τήν Ελλάδα.

»Εϊμεθα Ινήμεροι τών τρομακτικών δυσκολιών πού
θ’ άντιμετωπίση ή ένλό- 
γψ Επιτροπή, ή όποί* 
θ’ άναγκασθή νά έφαρμό- 
ση νέαν τακτικήν διά νά 
φθάση μετ’ άποτελέσμα- 
τος εις τήν έπιτυχιαν.

»Σκοπός τής Έ πι
τροπής είναι, γιά νά με- 
ταχειρισθοΰμε τήν άπλήν 
γλώσσαν, νά βοηθήση 
τούς Έλληνας νά βοη
θήσουν μέ τις δικές τους 
δυνάμεις τόν έαυτόν τους 
δπως πραγματοποιήσουν 
τίς προσπάθειές τους.

»Δέν φέρει μαζύ της 
ή Επιτροπή έτοιμον 
πρόγραμμα, θά τό φτιά- 
ση έν συνεργασία μέ τούς 
'Έλληνας, οί όποιοι πρέ
πει νά βοηθηθοΰν γιά 
ν’ άνεύρουν τρόπον νά 
βοηθήσουν τόν έαυτόν 
τους χρησιμοποιοΰντες 
τΙς πρώτες ύλες πού 
έχουν στόν τόπο τους. 
Έφαρμδγή ίσοπολιτείας, 
τίμιες καί καλές βά
σεις, ισολογισμός κυρίως 

ώς πρός τήν φορολογικήν κατάταξιν, πραγματική καί 
άνεπηρέαστος άστυνομία, πού θά έξασφαλίση τήν ζωήν 
καί τήν περιουσίαν τής υπαίθρου χώρας καί τό άπαρα- 
βίαστον τής τοπικής αύτοδιοικήσεως. "Ομως ύπεράνω 
δλων πρέπει νά δοθή ή ευκαιρία στούς Έλληνας νά θέ
σουν είς κίνησιν τάς κάθε φύσεως έπιχειρήσεις, συνεν- 
νοήσει έργατών καί έργοδοτών. Πρός τόν αύτόν σκοπόν 
πρέπει νά κατευθύνουν τάς προσπαθείας των καί οί έπι- 
στημονικές όργ ανώσεις, διότι μόνον κοινή συνεργασία 
έργατών, έργοδοτών καί έπιστημόνων θά καταστή δυνατή 
ή δημοκρατική έξέλιξις. Ή ’Αμερικανική Οικονομική 
Επιτροπή είναι καλώς συγκροτημένη γιά νά έφαρμό- 
ση Ινα τέτοιο πρόγραμμα. Άπό τήν Εδικήν μας πλευρά 
ό Έλλην έργάτης πρέπει (Συνέχεια σιή αελ 7Sj
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’ Qpyaoia και ’ &ρρασία
'Ζοϋ η. c fp t i y .  Έ ενοω ού^ ον

της Α κ α δ η μ ία ς  'Α ΰηνώ ν

Μοΰ λένε: «Λίγοι άνθρωποι στόν τόπο μας έργά- 
σθηκαν δσο σείς. Έγράψατε κάποτε πώς, άν συμπλη
ρωνόταν ποτέ ή έκδοση τών 'Απάντων σας, αύτά θ’ άπο- 
τελοΟσαν μιά σειρά άπό έξήνΐα μεγάλους τόμους». 
Ναί, έργάσθηκα πολύ στή ζωή μου. Ήταν καιροί πού 
καθόμουν μπροστά στό γραφείο μου δέκα καί δώδεκα 
ώρες τό ήμερονύκτιο. ΤΗταν χρονιές πού έγραψα, μέσα 
σέ δώδεκα μήνες, όλάκερο σχεδόν τόμο «Διαπλάσεως», 
δυό θεατρικά έργα, δυό μεγάλα μυθιστορήματα, κι’ 
άναρίθμητα διηγήματα, κριτικά άρθρα καί φιλολο
γικά χρονογραφήματα σ’ έφημερίδες καί περιοδικά. 
Κατάλογο των δημοσιευμάτων μου άπό τότε πού πρω· 
τοφάνηκα ώς σήμερα, «βιβλιογραφία Ξενοπούλου», 
σάν αύτές πού έκαμαν γι’ άλλους ό κ. Κατσίμπαλης ή 
ό κ. Βαλέτας, Θ5ιαν άδύνατο να τήν κάμη ένας 
μόνο βιβλίογράφος.

Κι’ δμως! ποτέ δέν είχα τή συναίσθηση—καί τήν 
περηφάνεια—πώς είμ’ ένας άληθινός ίργάτης. Ποτέ δέν 
έφαντάσθηκα πώς έπρόσφερα στό σύνολο μιά εργασία 
σάν έκείνη πού προσφέρει κι’ έ τελευταίος κτίστης, 
μαραγκός ή γεωργός. Κι’ έζήλευα, κι’ έμακάριζα, με
ρικούς συγγραφείς, λογίους ή έπιστήμονες γνωστούς 
μου, γιατί, μαζί μέ τό πνευματικό τους έργο, έκαναν 
καί κάποιο άλλο, λίγο ή πολύ «χειρωνακτικό». ΑύτοΙ 
καλλιεργούσαν μέ τά χέρια τους ένα κτήμα, έναν 
κήπο, έναν άνθόκηπο· άλλοι, έφτιαναν έπιπλα, μηχα
νήματα, συσκευές· άλλοι, ήταν έρα^ιτέχνες, μά σάν 
έπαγγελματίες έργαζόμενοι φωτογράφον άλλοι, τό 
κάτω - κάτω, ήταν δπάλληλοι, ή καί προϊστάμενοι, 
σ’ έμπορικά γραφεία, καταστήματα, τράπεζες. . .  Έ , 
δλοι αύτοί δέν ήταν μόνο «πνευματικοί έργάτεςs σάν 
καί μένα' ήταν κι3 έργάτες άληθινοί. Υπάρχει, βλέπετε, 
έργασία καί έργασία. "Οπως ό Κερδψος Ερμής ήταν 
καί «Λόγιος», ή σοφή Άθηνά ήταν καί «Έργάνη». 
Καί προπάντων μέ τήν προστασία αύτής τής Έργά- 
νης, μ’ έργασία πραγματική, θά γίνη ή «άνασυγκρό- 
τησις» πού έπιδιώκουμε σήμερα δλοι μας. Κι’ δχι μέ 
μυθιστορήματα ή θεατρικά έργα . . .

θυμούμαι τώρα πώς κάποτε μοΟ ήρθε μιά Εδεα... 
μεγαλοφυής. Ήμουν άκόμα νέος. Ό άγαπητός μου 
φίλος Καργαδούρης ήταν διευθυντής καί συνιδιοκτή
της τοΟ μεγάλου τυπογραφείου τής« Εστίας», δπου ό

σύντροφός του, ό Μάϊσνερ, έργαζόταν ώς άπλοΟς πιε
στής. Έπρότεινα λοιπόν στόν Καργαδούρη νά μοΟ 

έπιτρέψη νά έργάζουμαι δυό-τρεις ώρες τήν ήμέρα 
στό τυπογραφείο δωρεάν, γιά νά γίνω μέ τόν καιρό 
ένας καλός στοιχειοθέτης, καί τότε νά μέ προσλάβη 
ώς έργάτη - τυπογράφο, άλλά μέ μισό ήμερομίσθιο, 
γιατί μόνο τή μισή ήμέρα θά μποροϋσα νά έργάζουμαι 
(τήν άλλη μισή θά τήν έφύλαγα γιά τήν «πνευματική 
μου έργασία»). Ό Καργαδούρης έγέλασε. Θά μέ φαν- 
τάσθηκε μέ τή λερωμένη μπλούζα τοΰ τυπογράφου 
καί μέ τά «άβρά» χέρια μαυρισμένα άπό τό μολύβι 
καί τό άντιμόνιο τών στοιχείων. . .  Άλλά δταν είδε 
πώς έγώ έπέμενα, σοβαρεύθηκε γιά νά μοϋ έξηγήση 
πώς τό σχέδιό μου ήταν χιμαιρικό κι’ άπραγματοποίη- 
το. Δέν θυμούμαι τώρα τί άκριβώς μοΟ είπε, οίκε άν 
μεταχειρίσθηκε καί τή λαϊκή παροιμία «ή παπάς 
παπάς, ή ζευγάς ζευγάς». Τό βέβαιο είναι πώς μ’ έκλό- 
νισε, μ’ έμετάπεισε, καί παράτησα τήν Εδεα πού στήν 
άρχή μοΟ φάνηκε μεγαλοφυής. . .

Άλλά σήμερα πού τήν ξαναθυμοΰμαι, βρίσκω πώς 
δέν ήταν καί τόσο χιμαιρική. Γιατί τάχα, δέν μπο
ρούσα νά γίνω τυπογράφος καί νά μοιράζω τήν ήμέρα 
μου στήν πνευματική έργασία καί στήν πραγματική; 
Τό κάτω - κάτω, δ,τι θάγραφα τή μισή μέρα, τήν άλλη 
μισή θά τό στοιχειοθετούσα. Ή  μπλούζα θά προφύ- 
λαγε τήν καλή μου φορεσιά, καί μέ λίγο σαπούνι τά 
χέρια μου θά ξεμαύριζαν. θάταν ή μόνη λύση στό 
πρόβλημα πού μέ βασάνιζε, ό μόνος τρόπος γιά νάχω 
κι’ έγώ τήν περήφανη συναίσθηση πώς ήμουν Ιργά- 
της, μιά πού δέν είχα κτήμα νά τό καλλιεργώ, ούτε 
Εδιοφυΐα νά φτιάνω έπιπλα ή μηχανές. Φυσικά, άν 
σιό γράψιμο θ’ άφιέρωνα, άπό νέος, τή μισή μου μόνο 
ήμέρα, ή πνευματική μου παραγωγή δέν θάταν σή
μερα ό ώκεανός πού άπελπίζει τούς βιβλιογράφους. 
Άλλά κι’ αυτό κέρδος θά ήταν, καί γιά μένα καί γιά 
τούς άλλους. . .

Ναί, έργάσθηκα στή ζωή μου πολύ. Άλλά, τό ξα- 
ναλέω: ύπάρχει έργασία και έργασία. Κι’ άπ’ αύτήν πού 
έκαμα έγώ, πιό ωφέλιμη στό σύνολο — καί μάλιστα 
στίς ήμέρες μας καί στήν περίστασή μας—είν’ έκείνη 
πού κάνουν οΕ άλλοι, ο£ έργάτες οί άληθινοί...

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΤΤΟΥΛΟΣ 
της Άκαίημίας Άθηνδν
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’βρραβία και 'Ομορφιά.

"<§να κ ενα κάνουν δύο !
Σήμερα έχει τό λόγο ένας κατήγορος, πού δέν 

έπρόφτασε νά μιλήσει στήν προηγούμενη συνάντησή 
μας, άλλά καί δέν μπορεί νά συγκρατηθεΐ περισσότερο. 

* Περίμενε πολύ, έκαμε υπομονή σέ δλα τά χρόνια τού 
πολέμου, τής δουλείας καί τής μεγάλης έσωτερικής 
μας άναταραχής, έπλασε δνειρα, έθρεψε μέ τήν αισιο
δοξία του τολμηρές έλπίδες, δέ βιάστηκε ν’ άπογοη- 
τευθεΐ, έδειξε μεγάλη καί θαυμασιή άντοχή. Μά τώρα 
έχουν περάσει, έφτά όλόκληρα χρόνια καί θέλει νά 
μιλήσει έπιτέλους, θέλει νά φωνάξει, θέλει νά διαμαρ- 
τυρηθεΐ, θέλει ν’ άκουστεΐ άπ’ δλους τούς απλούς 
άνθρώπους, πού έξακολουθοΰν νά πιστεύουν δτι ένα 
κ’ ένα κάνουν δύο καί δέν έχουν έμπιστοσύνη σέ 
κανέναν άλλο λογαριασμό καί σέ κανέναν άλλον τρόπο 
ζωής. Κοίταξε, λοιπόν, έναν - έναν τής συντροφιάς, λές 
καί ζητούσε νά τούς ζυγίσει, λές καί ήθελε νά προει
δοποιήσει καθέναν χωριστά δτι έπρεπε νά τόν προσέ
ξει καί νά τόν πιστέψει, καί είπε:

—Ακούστε, φίλοι. Είμαι σαράντα έξη χρονών 
άνθρωπος. Γνώρισα καλά τήν προπολεμική ζωή, δέν 
έλειψα ούτε μιά μέρα άπό τόν τόπο δταν τόν βρήκαν 
οί συμφορές, δέν έχω ούτε τώρα σκοπό νά τό κουνήσω 
άπό τήν Αθήνα. Διαβατήριο δέν έβαλα ποτέ στήν 
τσέπη μου καί στό δρόμο πού γεννήθηκα έκεΐ καί θά 
καπνίσω τό τελευταίο μου τσιγαράκι. Άλλοι θά μέ 
πήτε γέρο πιά, — πενηντάρης σχεδόν! — άλλοι θά μέ 
ξεγράψετε γιά τίς καθυστερημένες Εδεες μου. Μά άν 
σάς χαρίσω τό δεύτερο, δέ θά παραδεχτώ τό πρώτο. 
Ούτε κουράστηκα, ούτε γέρασα, ούτε έβαλα άκόμα 
σ’ έφαρμογή δλα μου τά σχέδια. Συχνά ξεκινάω μαζί 
μέ τό μικρό μου τό γιό, δηλαδή μέ τό κέφι του καί 
μέ τήν πεποίθηση δτι δέ θά σταθεί κανένα έμπόδιο 
ίκανό ν’ άλλάξει τό δρόμο μου καί τίς έπιδιώξεις μου. 
Καί καθόλου δέ θά ντρεπόμουνα νά πώ δτι γέρασα. 
Άλλά πώς νά τό παραδεχτώ, άφοΰ κάθε μέρα δου
λεύω διπλάσιες ώρες άπό τούς νέους τών είκοσι καί 
τών είκοσι πέντε χρόνων καί προτιμώ νά πηγαίνω μέ 
τά ποδαράκια μου παρά νά κρέμουμαι στίς σκάλες 
τών τράμ μαζί μέ τά παλληκαράκια πού δέν έννοούν 
νά περπατήσουν ούτε ένα, οϋιε μισό χιλιόμετρο σέ 
όμαλώτατο καί άσφαλτοστρωμένο δρόμο!

Τ ο ν  κ. 3 ΐέζρ ο ν DCapji

Καί ό άνθρωπος έγινε άκόμα πιό ειλικρινής:
—Δέ δίνω, λοιπόν, λεπτό άν μέ πήτε γέρο καί 

κουρασμένο, μέ παλιές καί άχρηστες Εδέες. Άλλο είναι 
τό παράπονό μου. Κι’ αύτό θέλω νά τό άκούσετε καλά, 
νά τό προσέξετε πολύ καί νά μήν τό ξεχνάτε ποτέ 
στίς κουβέντες σας. Είπατε, είπατε, καί τι δέν είπατε! 
Καί μόνο έμενα ξεχάσατε, μόνο έμένα δέ λογαριάσατε.

"Ολοι τόν κοίταξαν έκπληκτοι. Μά έκεΐνος δχι 
μόνο δέν άλλαξε τόνο, άλλά όλοένα καί πλησίαζε στό 
κέντρο τοΰ κατηγορητηρίου του:

—Ναί, ναί, έμένα, φίλοι, μέ ξεχάσατε βλωσδιόλου 
στίς συζητήσεις σας. Μιλήσατε, άν θυμάμαι καλά, γιά 
τήν ποσότητα καί γιά τήν ποιότητα τής μεταπολεμικής 
έργασίας, γιά σκυριανά σαλόνια, γιά δεσίματα βιβλίων, 
γιά τήν έποχή, γιά τίς άνάγκες της, γιά πολλά καί 
διάφορα. Καί στρώσατε λογαριασμούς δπως τούς θέ
λατε σείς κι’ δπως τούς θέλουν οί θεωρίες σας. Ό 
κύριος άπό δώ είπε τά δικά του. Κι’ έσύ, άγαπητέ μου, 
δέν είπες λιγώτερα. "Ολα καλά, βέβαια, κΓ δλα ώραΐα. 
“Ολα δμως άέρας φρέσκος, δσο ξεχνάτε έμένα πού 
δέν καταστρώνω θεωρίες άλλά δουλεύω μέρα - νύχτα, 
πού δέ συζητώ τή δουλειά άλλά τήν κάνω ζωή. Κάτω, 
λοιπόν, οΕ θεωρίες, κι’ άπάνω ό άνθρωπος, δρθιος, 
περήφανος κι’ άκούραστος!

Μέ τήν αύστηρή ματιά του συγκράτησε τίς (Αντιρ
ρήσεις πού τόν έκύκλωναν, καί φώναξε: .

—Ό άνθρωπος, πρώτα έ άνθρωπος! Τόν ρωτή
σατε τί λέει, τόν ρωτήσατε τι θέλει, τόν ρωτήσατε τί 
γνώμη έχει γιά δλες τίς θεωρίες, καί τις δικές σας 
καί τών άλλων; Μήν πονοκεφαλατε, φίλοι. Αφήστε 
τίς θεωρίες, παραμερίστε τά προβλήματα καί τά αινίγ
ματα. Είναι τόση απλή' ή ζω ή ! Σβήστε τα δλα καί 
κρατήστε μόνο τό λογαριασμό μου; ένα κ’ ενα κάνουν 
δύο. Τίποτ’ άλλο, τίποτ’ άλλο! Αύτό είναι ή άλήθεια, 
αύτό καί ή ζωή !

Καί ήταν τόσο βέβαιος ό άνθρωπος, τόσο δυνατός 
καί σταθερός σέ δ,τι έλεγε, πού κανείς δέν έτόλμησε 
νά μονομαχήσει μαζί του. Είχε τόν καλύτερο όπλισμό: 
τή βεβαιότητα γιά τις δυνάμεις του καί τήν πίστη του 
στήν άπλή ζωή. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ
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Τά ύ .ά -fopx έπαγγέλρ ί, χαθώ; σημειώσαμε στά 

προηγούμενο τεύχος, τήν ΐυς, τούς θρύλους καί τά 

άνέκδοτά τους. Έγράψαμε ι«ραγκούς καί γιά τό σω

ματείο τους, γιά τή « σ υ ν :»  δπως λεγόταν στά παλιά

τά χρόνια. Σέ έρχόμενα τΑράψουμε τήν ιστορία τών 

τσαγκάρηδων, τών σιδεράβαλκωματάδων, τών μπαρ- 

μπέρηδων, δλων τών αλλω καί έπαγγελματιών. *

Ε!κ. 4

Άπό σήμερα δμως δίν, 

πους έργατών καί έ 
1η εικόνα ένας μπάλωμά

ιστικές εϊκόνες, τύ- 

παλιοΰ καιρού: Στήν 

έργαστήρι του· στήν

2α εικόνα χαλκωματάς τοϋ ος· στήν 3η εικόνα κομ

μωτής τοΟ 1800, πού λέει τισσά του: «Μπρος στά 

κάλλη τ’ είν’ ό πόνος!»' ι 5να 'Ολλανδοί σιδηρουρ

γοί τοΟ 1650' στήν 5η είχί (ροπελεκητής.
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Ή βυζαντινή έποχή, που απλώνεται σέ μιά 
περίοδο άπάνω άπό χίλια χρόνια τής έθνικής μας 
ιστορίας, άρχίζει μέ τό ψυχορράγημα τής θρησκείας 
τών άρχαίων Ελλήνων καί τήν άκμή τοΰ χριστιανισμού, 
πού όλοκληροΟται μέ τήν έγκατάσταση τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου στήν ’Ανατολή καί τήν ίδρυση τής Χρι
στιανικής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.

Ή ισχυρή έπίδραση τής νέας θρησκείας καί οί 
πολιτικές καί κοινωνικές συνθήκες που δημιουργηθή- 
κανε μετά άπό τήν άλεξανδρινή καί ρωμαϊκή εποχή 
προσέδωσαν στήν κοινωνική, πνευματική καί ηθική 
ζωή τοΰ κόσμου μορφή έντελώς νέα καί στρέψανε 
τόν άνθρωπο σέ όραματισμούς καί ιδέες δλως διόλου 
άντίθετες άπό έκεΐνες πού έπικρατοΰσαν πρίν.

Στούς Βυζαντινούς δέν θα συναντήσουμε τή χαρά 
καί τήν δμορφιά τής ζωής, τή λατρεία στά ώραΐο καί 
τήν πίστη στήν άξία τοΰ άνθρώπου καί πολίτου, πού 
άποτελούσανε τό γνώρισμα τής άρχαίας Ελλάδας καί 
ξέχωρα τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας.

Φιλοσοφία, μουσική, θέατρο καί καλές τέχνες γιά 
τή ζωντανή παράσταση καί έρευνα τής ζωής, δπως 
άκμάσανε στήν άρχαία Ελλάδα, μάταια θά άναζητή- 
σουμε, καί Γυμνάσια, Παλαΐστρες, Άκαδημίες, Διονύσια, 
Παναθήναια, ’Ολύμπια καί Ίσθμια δέν θά δοΰμε πλέον.

Στίβοι, ναοί, βωμοί, είδωλα καί κάθε τι πού άντι- 
προσώπευε κάτι άπό τήν άρχαία θρησκεία γκρεμί
ζεται καί διαλύονται κι’ αύτές άκόμα οί Σχολές τών 
σοφιστών.

Είπατε τώ βασιλεΐ χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά,
ονκέτι Φοίβος εχει καλύβαν, ον μάντιδα δάφνην,
ον παγάν λαλέονοαν’ άπέοβετο και λάλον νδωρ.

Βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, τάση γιά ηθική τελειό
τητα καί έξαγνισμό, άπόλυτη δυσπιστία στην άνθρώ- 
πινη φύση καί τήν έπίγεια ζωή καί ένατένιση στήν υπερ
κόσμια μακαριότητα, άποτελοΰν τά βασικά γνωρίσμα
τα τής βυζαντινής κοινωνίας πού διαμορφοΰται εκτοτε.

Άνδρες καί γυναίκες τρέχουν άπό τό πρωί' ώς τό 
βράδυ στίς πολυάριθμες έκκλησίες - έντευκτήρια καί 
μένουν έκεΐ πολλές ώρες προσευχόμενοι. «Πανημέριοι 
μολπή θεόν ίλάοκοντο» μας λέγει ό βυζαντινός χρο
νογράφος.

Ή δύναμη τής Εκκλησίας στό Βυζάντιο ήταν άκα
τανίκητη καί ή έξάπλωση τοΰ μοναχισμοΰ έκπληκτική. 
Αύστηρή, μυστική καί μεταρσιωμένη ή χριστιανική 
θρησκεία άγκαλιάζει καί άπεικονίζει συνολικά τόν 
χαρακτήρα τής βυζαντινής κοινωνίας.

Μέσα άπό τίς συνθήκες αύτές ένα μεγάλο κενό 
γεννάται γιά τήν τέχνη καί τήν ποίηση δπό τήν 
άρχαία μορφή τους. Ή χριστιανική καλλιτεχνική νοο
τροπία έκφράζεται μέ σύμβολα καί άποστρέφεται τή 
ζωή καί ή έκκλησιαστική ποίηση περιλαμβάνει μολ
πές καί υμνωδίες. Καί οί δύο έμπνέονται άποκλειστικά

σχεδόν άπό τόν άσύλληπτο γιά τήν άνθρώπινη νόηση 
ένανθρωπισμό τοΰ Σωτήρος καί τόν σκυθρωπό βίο 
τών αγίων.

** *

Ή ζωή δμως Ιχει πάντα τίς άΙρώσεις της στόν 
κόσμο καί οί άνθρωποι τής άπεράντου αύτοκρατορίας, 
φυσικά, δουλεύανε καί τότε, τρώγανε, χτίζανε σπίτια, 
γράφανε βιβλία, συζητούσαν καί τραγουδούσαν δπως 
οί άνθρωποι δλων τών αιώνων καί άναζητοΰσαν, έξω 
άπό τήν ψυχική ένατένιση, καί τήν καθημερινή άπα- 
σχόληση καί κάποια τέρψη καί απόλαυση.

Ή δύναμη τής παράδοσης καί οί άξιώσεις τής 
ζωής ήτανε τόσο ίσχυρές, ώστε ή θρησκεία νά μή 
μπορεί νά άνακόψει έντελώς συνήθειες καί κλίσεις πού 
αιώνες διεμόρφωσαν σέ κανόνες 'στόν βίο τοΰ άνθρώ
που καί τής κοινωνίας.

Ή λαϊκή ψυχή στό βάθος της διατηροΰσε ζωηρή 
τήν έμφυτη ροπή σέ ούσιαστικώτερες άπολαύσεις καί 
πέρα άπό τά έκκλησιαστικά άσματα καί τίς όμνωδίες 
άναζητοΰσε καί άλλες ψυχαγωγικές άπολαύσεις καί 
διασκεδαστικά θεάματα.

’Έτσι κάτω άπό τή βία τών πραγμάτων πρώτη ή 
Εκκλησία αναγκάσθηκε νά προσδώσει στό τελετουρ
γικό της ιδίως μέρος σοβαρή μορφή άπομίμησης τής 
άρχαίας θεατρικής παράστασης καί λατρείας. Ή πολι
τεία έν συνεχεία άρχισε νά δργανώνει μεγαλόπρεπες 
τελετές, πομπές καί παρελάσεις, πού συνδυαζόντανε μέ 
γεύματα καί λαϊκές ευωχίες γιά τέρψη καί ψυχαγωγία 
τοΰ λαοΰ.·

Παράλληλα γιορτές μέ καθαρά λαϊκό καί έξωθρη- 
σκευτικό χαρακτήρα, πού είχανε τή ρίζα τους στή 
ρωμαϊκή καί έλληνιστική έποχή, άναζωογονηθήκανε 
κι’ άποτελέσανε άπαραίτητο μέρος τής ζωής τών Βυ
ζαντινών.

Έχουμε έτσι σάν έκδηλώσεις τής ροπής στήν ψυ
χαγωγία καί στίς διασκεδάσεις στή βυζαντινή έποχή:

α) Τόν 'Ιππόδρομο στήν Κωσταντινούπολη καί τίς 
άλλες μεγάλες πόλεις τής ’Ανατολής.

β) Τό θρησκευτικό θέατρο.
γ) Τίς μεγάλες θρησκευτικές καί πολιτικές γιορτές 

καί τελετές.
δ) Τίς κατ’ έξοχήν λαϊκές γιορτές, δπως τά Βρου- 

μάλια ή Καλένδες, κι’ άκόμα τό λαϊκό θέατρο καί 
τίς πανηγύρεις, τά όπαίθρια λαϊκά θεάματα καί άλλα 
μέσα διασκεδάσεως.

Γιά έναν έκαστο άπό τούς παραπάνω θεσμούς θά 
πραγματευθοΰμε άναλυτικά, άν μάς δοθεί ευκαιρία, 
προσεχώς.

Σήμερα θά περιορισθοΰμε μονάχα σέ μιά συνοπτική 
περιγραφή, δσο έπιτρέπει ό στενός χώρος μιας μικρής 
μελέτης γιά τό περιοδικό τής «’Εργατικής Εστίας», 
γιά νά δώσουμε μιάν ιδέα γιά τήν ψυχαγωγία καί τίς 
διασκεδάσεις τών Βυζαντινών, πού ό πολύς κόσμος τούς
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θεωρεί μονάχα σάν σκυθρωπούς προσευχητάς μέ άτε- δρχήστρα, ή 'Αγία Τράπεζα ή θυμέλη καί οί ίερεΐς καί 
λευιητες γονυκλισίες καί σάν άσκητάς καί στηλίτας πού διάκονοι παριστάνουν τούς δποκριτάς καί ήθοποιούς. 
άπαρνοΰνται τά έγκόσμια καί επιδίδονται στις στερή- Άκόμα ή Εκκλησία προσπάθησε νά δημιουργήσει 
σεις καί τήν ψυχική έγκαρτέρηση. καθαρά δικό της έκκλησιαστικό θέατρο μέ δποθέσείζ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ. Οί ιπποδρομίες πού γινόντανε καί άπό τήν άνεξζχντλητη πηγή τής Άγιας Γραφής καί 
σέ άλλες μεγάλες πόλεις τής Αύτοκρατορίας άποτελού- έχει συγγράφει καί λειτουργικό βιβλίο μέ τόν τίτλο 
σανε προσφιλή θεσμό ψυχαγωγίας γιά τούς Βυζαντι- « Θάλεια» γιά σκηνική διδασκαλία. Γνωστά είναι τά 
νούς καί πρό πάντων γιά τούς κατοίκους τής πρωτεύου- * Συ μπάσων τών δέκα παρθένων» τοΰ ’Επισκόπου 
σας καί ό 'Ιππόδρομος, έκτός άπό τά θεάματα καί τίς Μεθοδίου καί τά θρησκευτικά δράματα «'Ο Χριστός 
άρματοδρομίες, στάθηκε καί ό τόπος δπου έκδη· Πάσχων» καί τά πολύ μεταγενέστερο κρητικό μυστή- 
λωνότανε έλεύθερα τό φρόνημα τοΰ λαοΰ μπροστά Ρί0 «Ή Θυσία τοΰ ’Αβραάμ*.

„ στούς άρχοντας καί τά βασιλέα. Άπό τά Ιερά Βήμα παριστάνοντο οί Ώδινες τής
Στόν Ιππόδρομο συναντώντο ό Αύτοκράτωρ, οί Θεοτόκου, ή Γέννηση καί ή Βάπτιση τοΰ Χριστοΰ, ό 

άρχοντες καί δλο τά Παλάτι μέ τά λαό, σ’ εναν κοινά Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου, ό Μυστικός Δεΐπνος, ή 
καί ένιαΐο κόσμο, δπως οί άρχαΐοι Έλληνες στήν Όλυμ- Σταύρωση καί ή Ανάσταση τοΰ θεανθρώπου. Άλλά 
πια, κι έκεΐ έκδηλωνότανε ή πολυθόρυβη άπήχηση άπό τήν Παλαιά Διαθήκη έχουν παρθεΐ θέματα,
τών μεγάλων γεγονότων τής πολιτικής καί κοινωνικής δπως οί τρεις παΐδες έν Καμίνφ, ή άνάληψη τοΰ Προ
ϊστορίας τοΰ Βυζαντίου. φήτου Ήλιου κλπ.

Τόν 'Ιππόδρομο τής πρωτεύουσας, πού ιδρύθηκε Τό θρησκευτικό θέατρο έπί τών Σταυροφοριών
άπό τήν έποχή τών Γωμαίων τά 200 μ. X , τόν συμ- διαδόθηκε καί στή Δύση, δπου πήρε μεγάλη άνάπτυξη, 
πλήρωσε μέ κτίσματα καί τόν έλάμπρυνε μέ άγάλματα, παρεξετράπη δμως έκεΐ άπά τόν καθαρά θρησκευτικά 
χαλκουργήματα καί έργα τέχνης ό Μ. Κωνσταντίνος, χαρακτήρα πού είχε στά Βυζάντιο, 
πολλά άπό τά όποια μετέφερε άπό τήν Ελλάδα. Είχε Τά θρησκευτικά θέατρο δέν έπαυσε νά συγκεντρώ-
σχήμα παραλληλόγραμμο, κατέληγε σέ ήμικύκλιο, νει τά πυρά άπά κορυφαίους Πατέρας τής Εκκλησίας 
μπορούσε νά περιλάβη 100 000 περίπου θεατάς καί κ“ί δέν μπόρεσε νά έπιζήσει μετά τόν δέκατον τρίτον 
ήτανε κτισμένος κοντά στήν Ά για Σοφία καί στό Πα- αιώνα. Πάντως ή επίδρασή του σ’ δλο αύτά τό διάστημα 
λάτι, μέ τά όποΐο συγκοινωνούσε άπ’ ευθείας. Ό στί- ήτανε μεγάλη στό Βυζάντιο καί ικανοποιούσε άντί- 
βος τοΰ Ίπποδρόμου γιά τίς άρματοδρομίες είχε μήκος στοιχες πνευματικές κχί ψυχικές άξιώσεις τοΰ λαοΰ. 
800 μέτρα καί φάρδος 40 καί χωριζότανε κατά μήκος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ
μέ τήν καλουμένη ακανθα. ΤΕΛΕΤΕΣ. Οί θρησκευτικές γιορτές ήτανε πολυάριθμες

Οί θεαταί τοΰ 'Ιπποδρόμου άνήκανε σέ δύο Φα- στ° Βυζάντιο καί γινόντανε γιά έορτασμό καί άνάμνηση 
τρίες (Δήμους), τούς Πράσινους καί τούς Βένετους, καί έκκλησιαστικών καί θρησκευτικών γεγονότων πού 
φέρανε περιβραχιόνια μέ τό χρώμα τής Φατρίας τους. συνεδέοντο κυρίως μέ τή γέννηση καί άνάσταση τοΰ 

Ή  ήμέρα τοΰ Ίπποδρόμου ήτανε μεγάλη καί ό Χριστοΰ καί τό Βίο τών Αγίων, 
λαός βρισκότανε στό πόδι άπά τήν άνατολή τοΰ ήλιου Ή Κυριακή άργία γιά «τονς έκ τεχνών βωνντας»
για νά καταλάβει τίς θέσεις του. άνάγεται στήν έποχή τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, πού τήν

Τέσσαρες ήτανε οί άρματοδρομίες τό πρωί' καί έπέβαλε μέ Διάταγμα τοΰ 321 μ. X. Ό Λέων ό Σοφός
τέσσαρες τό άπόγευμα καί στό μεταξύ γινόντανε διά- τήν έπεξέτεινε καί έπί τών γεωργικών έργασιών μέ
φορα άλλα έλαφρότερα θεάματα καί κωμικά παιγνίδια Νεαρά 54 καί έρρύθμισε είδικώτερα τήν έργασία
γιά ψυχαγωγία τοΰ κοινοΰ. Άκόμα γινόντανε έκεΐ έπι- τών καπηλειών καί σαλδαμαρίων (παντοπωλείων),
δείξεις μέ άγρια θηρία καί πουλιά, σχοινοβασίες, άκρο- Άπά τότε καθιερώθηκαν καί οί άλλες μεγάλες
βασιες καί γυμνάσματα καί δρχησταί καί μίμοι έπε- γιορτές τής Χριστιανοσύνης, πού διακρίνονται σέ Δε-
δεικνυαν τήν τέχνη τους σκορπώντας τήν εύθυμία, σποτικές (Χριστούγεννα, θεοφάνεια, Πάσχα, Άνάληψη,
τή χαρά καί τόν γέλωτα. Μεταμόρφωση), σέ θεομητορικές (Εύαγγελισμός, Κοί-

 ̂Χίλια καί πλέον χρόνια διήρκεσε ή ζωή τοΰ Ίππο- μηση τής Θεοτόκου, Είσόδια κλπ.) καί σέ γιορτές
δρόμου στήν Κωνσταντινούπολη καί τά ίχνη του δια- Αγίων καί Μαρτύρων, πού ήτανε άπειράριθμες.
τηρήθηκαν έως τήν κατάληψη τής Πόλης άπό τούς Οί σπουδαιότερες άπά τίς γιορτές αύτές, πού δίνανε
Σταυροφόρους, ένψ στά χώρο τςυ παραμένουν καί άφορμή σέ άνάπαυση καί διασκέδαση, διατηρούνται
Ικτοτε γιά πολλούς αιώνες μερικά μεγαλοπρεπή έρεί- καί σήμερα καί είναι γνωστές σ’ δλους μας άπό τά
πια, πού θυμίζουν τή δόξα καί τήν Εστορία τοΰ τερά- παιδικά μας χρόνια.
στιου αύτοΟ ίδρύματος. _ Οί πολιτικές έξ άλλου γιορτές στό Βυζάντιο ώργα-

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Ή  Εκκλησία στό Βυ- νώνοντο άπά τήν πολιτεία γιά τόν έορτασμό έπισήμων
ζάντιο, άφοΰ στάθηκε άδύνατο νά καταπνίξει τήν τάση γεγονότων, δπως ή στέψη ή ό γάμος Αύτοκράτορος, ή
τοΰ κόσμου πρός τό θέατρο, άναγκάσθηκε νά έλθει σέ γέννηση καί ό γάμος πορφυρογεννήτου, ή όποδο/ή
κάποιο συμβιβασμό πρός αύτό καί νά προσλάβει τό ξένων πρέσβεων καί βασιλέων.
θεατρικό σύστημα στούς κόλπους καί τίς τελετες της. Οί έπίσημες αύτές γιορτές συνδυαζόνταν μέ μεγα-

Έτσι ή έκκλησιαστική λειτουργία, δπως διαμορ- λοπρεπεΐς τελετές, πομπές καί παρελάσεις, μέ συγκέν-
φώθηκε καί διατηρείται ώς τά σήμερα, άποτελεΐ κα- τρώση τοΰ λαοΰ στάν Ιππόδρομο καί μέ γεύματα καί
θαρή άπομίμηση τής άρχαίας θεατρικής παράστασης, λαϊκές εύωχίες.
Ο ναός μέ τά Ιερό Βήμα είναι άντίγραφο τής σκηνής, Ιδιαίτερη συγκίνηση καί χαρά στά λαό προκα-

αί πλάγιαι πυλαι τά παρασκήνια, τά παραπέτασμα λοΰσαν πάντα οί έπινίκιοϊ θρίαμβοι, όπότε σκΰλα,
τής Ωραίας Πύλης ή αύλαία, ό χορός τών ψαλτών ή άρματα, λάφυρα καί αιχμάλωτοι ώδηγοΰντο μπροστά
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στόν Βασιλέα καί τόν νικητή στρατηγό, ένφ ό λαός 
έπευφημοΰσε.

Λ α ί  κ ε ς  Γ ιο ρ τ έ ς  κ α ι  Δια ς κ ε δ α ς ε ις . "Οπως 
οί άρχαΐοι ’Αθηναίοι καί οί ΓωμαΤοι, έτσι καί οί Βυ
ζαντινοί είχανε μέρες άκράτητης ευωχίας καί όργίων 
άκόμα, πού ή Εκκλησία δέν μπόρεσε νά έξοβελίσει 
παρά τά άναθέματα καί τούς άφορισμούς της.

Χαρακτηριστικώτερες άπό τις γιορτές αύτές ήτανε 
αί Καλένδαι ή Βότα ή Βρουμάλια, άνάλογες μέ τις 
άρχαΐες διονυσιακές γιορτές, πού άρχίζανε άπό τά 
Χριστούγεννα καί διαρκούσανε ώς τά Φώτα, κι’ άνοι
γαν στάδιο έπικίνδυνης έλευθεριότητας γιά τόν βυζαν
τινό λαό. Βρουμάλια γινόντανε καί μέ τήν είσοδο τής 
άνοιξης στάς άρχάς Μαρτίου.

Όρχησταί καί δρχηστρίδες διάσημες γιά τήν καλ
λονή τους έπεδεικνύανε τήν τέχνη καί τά θέλγητρά 
τους καί άναρριπίζανε τό χορευτικό πάθος καί τήν 
£οπή στή μέθη καί διασκέδαση. Ό συνήθως σκυθρω
πός άνθρωπος τοϋ Βυζαντίου μετεβάλλετο τότε σέ χα
ρούμενο διασκεδαστή καί έμάδες εύθυμες μέ προσω
πεία καί μη, περιήρχοντο τήν πόλη μέ βακχικά άσματα 
καί συρίγματα, κτυπώντας τις πόρτες καί σκώπτοντας 
τούς ένοικους. Πλήρης ίσοπέδωση καί άνακάτωμα τών 
κοινωνικών τάξεων έπικρατοΰσε τις ήμερες αυτές καί 
κύριοι καί δοΰλοι, άνδρες καί γυναίκες, πλούσιοι καί 
πτωχοί γλεντούσαν, παίζανε καί γελούσαν μαζί.

Οί γιορτές τών Καλενδών κρατήσανε αιώνες καί 
μόλις στήν έποχή τών Παλαιολόγων έκθρονίζονται, 
γιά νά άναφανοΰν οί άπόκρηες σάν κατ’ έξοχή βακχική 
γιορτή μέ κύριο γνώρισμα τις μεταμφιέσεις.

Άλλά καί τό λαϊκό, τό ταπεινό άς πούμε, θέατρο, 
δέν Ιλειψε ποτέ άπό τό Βυζάντιο, δσο καί άν τά έπάγγελ- 
μα τοΰ ήθοποιοΰ έθεωρεϊτο έπίσήμως άτιμο καί αίσχρό.

’Ιδίως ή παντομίμα, οί όρχηστικές έπιδείξεις καί 
τά άσματα ήτανε πολύ δημοφιλή καί ό κορυφαίος 
τών Πατέρων Χρυσόστομος, πού οί λόγοι του άποτε- 
λούν σωστό λαογραφικό μνημείο έν προκειμένψ, ρίχνει 
τά βέλη καί τούς κεραυνούς τής ευγλωττίας του έναν- 
τίον τού θεάτρου λέγοντας: «Εις τό θέατρον γενναται 
ή κακή ενθύμια, ένέΐ είναι τό γυμναστήριον της πορ 

νείας, τό σπουδαατήριον τής μοιχείας και τό διδασκα- 
λεϊον τής ακολασίας». Καί οί άλλες δμως διασκεδαστι- 
κές έκδηλώσεις, δπως ό χορός καί τό τραγούδι, δέν 
ίλειψαν άπό τό Βυζάντιο δσο καί άν τά άπεδοκίμαζε 
ή ’Εκκλησία. Ό Χρυσόστομος πάλι σέ άλλο κήρυγμά 
του μάς λέγει: «Άλλά και γάμων τελούμενων τοσαντα 
καταγέλαστα γίνεται πράγματα. Και γάρ χορέίαι καί 
αυλοί και κύμβαλα καί ρήματα και άσματα αισχρά και 
μέθη και κώμοι και πολύς ό τον διαβόλου τότε είσά- 
γεται φόρτος». Παρά τούς πύρινους άφορισμούς τών 
Πατέρων, στις γιορτές καί τά πανηγύρια λιγερές παρ
θένες στήνανε χορό στόν περίβολο τού ναού καί γύρω 
άνδρες καί γυναίκες έπευφημούσαν τήν κορυφαία πού 
έσερνε τό χορό τραγουδώντας.

Στά καπηλεία ή πουσκαρεία, πού ήτανε πάμπολλα 
προπάντων στήν Κωνσταντινούπολη, ζωγραφιές στούς 
τοίχους παρίσταναν έρωτιδεΐς καί χορούς γυναικών. 
Κόσμος καί κοσμάκης έσύχναζε κάθε βράδυ σ’ αύτά 
γιά νά ζητήσει άπό κόρη γελαστή, πρόγονο τής σημε
ρινής σερβιτόρισσας, ζκρασσοβόλιον» *γιά καυκιν οίνά- 
ρ ιον» μέ λίγες τηγανητές μαριδίτσες ή χορδές (κοκκο- 
ρέτσι).Τά ζταβλοπαρόχια» πάλι καί τά «τζοκανιατήρια», 
γιά παιχνίδια σφαίρας, συγκεντρώνανε πολύν κόσμο 
καί προπάντων τή νεολαία.

Τήν βυζαντινή ψυχή έτερπαν έξ άλλου καί άλλα 
περίεργα θεάματα. Άσκηταί πού ήρχοντο άπό τήν 
Ανατολή καί έπεδίδοντο σέ παράδοξες όμιλίες καί δπτα- 
σιασμούς μέσα σέ κύκλο λαού, θηριοδαμαστές, πού 
περιέφεραν καί έπεδείκνυαν έξημερωμένα θηρία, χει- 
ρομάντιδες, ταχυδακτυλουργοί καί παλαισταί πού εύχα- 
ριστοΰσαν καί τραβούσαν τό θαυμασμό τοΰ λαοΰ.

Ή πλούσια έξ άλλου τάξη δέν παρέλειπε εύκαιρία 
νά έπιδείξει πλούτη, κοσμήματα, άμφιέσεις πολυτελείς 
καί κομμώσεις σέ κάθε εύκαιρία καί ίδίως στις τελε
τές, στις έκκλησίες καί τις λουτροπόλεις, πού δέν 
έλειπαν καί τότε.

Έτσι ή βυζαντινή ζωή μ’ δλο τό μυστικισμό καί 
τή θρησκευτικότητά της δέν ύστεροΰσε καί σέ γιορτές, 
θεάματα, έπιδείξεις καί τέρψεις άπό καμμιά άλλη 
έποχή τής άνθρωπότητος. Σ. Γ. «ΛΑΔΑΣ
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Δέν' ήταν μονάχα ό Κολοκοτρώνης πού πριν κι’ 
δστερα άπό τήν ’Επανάσταση δπήρξε καλλιεργητής 
τήί γήί, αύτός ό Ιδιος έπιστατώντας τις γεωργικές έργα- 
σίες τών κτημάτων του, μά καί πολλοί άλλοι άγωνιστές 
τοΟ 21. 'Ο άνεψιός τοΰ Γέρου Νικήτας Σταματελό- 
πουλος, ό έπιλεγόμενος Τουρκοφάγος, δ τιμιώτερος 
κι’ άφιλοκερδέστερος τών Πελοποννησίων όπλαρχηγών, 
έ γενναιότερος τών ήρώων τοΰ Μωρηά, μόλις τέλειωσε 
δ τιτανικός έκεΐνος άγώνας, μαζί 
μέ τόν άλλο άγωνιστή, τόν Αρχι
μανδρίτη Πύρρο τό θεσσαλό, έπι- 
χείρησε νά έπιδοθεΐ στή βιομη- 
χανία καί μάλιστα σέ βιομηχανία 
πρωτότυπη καί τολμηρή, στήν 
ίδρυση, δηλαδή, χαρτοποιείου, τοΰ 
πρώτου στήν Ελλάδα καί σ'όλό- 
κληρη τήν Ανατολή. Άφοΰ κι’ 
οί δυό πολέμησαν ήρωϊκώτατα, 
είδαν πώς τό Έθνος, άφοΰ νίκησε 
κι’ άπόκτησε τή λευτεριά του, 
έπρεπε νά ριχθεΐ στή δουλειά καί 
στήν άνοικοδόμηση, καθώς καί 
στή σύσταση βιομηχανιών ικανών 
ν’ άπασχολήσουν κεφάλαια κι’ 
έργάτες. Τυπογραφεία λειτουρ
γούσαν στήν Ελλάδα άπό τοΰ 
1821,στήν Καλαμάτα (1821), στό 
Άργος(1822), στήν "Υδρα (1821,
1824), στό Μεσολόγγι (1824), 
στήν Αθήνα (1824), στό Ναύ
πλιο (1825), πού δέν τύπωναν 
■μόνον έφημερίδες, άλλά κι’ αξιό
λογα κι’ ένδιαφέροντα βιβλία.
Ό Πύρρος ό θεσσαλός, καθώς κι’ & Νικηταράς, σκέ- 
φθηκαν πώς τό χαρτί τών βιβλίων καί τών έφημε- 
ρίδων μπορούσε νά κατασκευασθεΤ στήν Ελλάδα καί 
νά μήν έρχεται άπ’ έξω. Έτσι σημαντικός αριθμός 
έργατών μπορούσε νά ζήσει άπο τή βιομηχανία τοΰ 
χαρτιού καί συγχρόνως δίδονταν άφορμή νά δοκιμασθεΐ 
μιά καινούργια καί πρωτότυπη έπιχείρηση στή χώρα.

Ό Πύρρος 6 θεσσαλός άπό τοΰ 1826 ή τοΰ 1827 
είχε κάνει τις πρώτες άπόπειρες στό Μιστρά τής Πε- 
λοποννήσου, πού δέν άπέτυχαν καί μάλιστα « προό- 
δευσαν πολλά καλά » δπως ό ίδιος γράφει. Ό πολυ
μήχανος κι’ έφευρετικός κι’ έγκυκλιπαιδικώτατος 
έκεΐνος άρχιμανδρίτης, δταν σπούδαζε στήν Ευρώπη 
γιατρός, φαίνεται πώς είδικεύθηκε καί στήν κατα
σκευή τού χαρτίοΰ. "Οταν άργότερα ήρθε στή Ελλάδα 
τό 1821 κι’ είδε πώς τά πράγματα πήγαιναν καλά, 
σκέφτηκε νά χρησιμοποιήσει τϊς γνώσεις του καί τήν 
πείρα πουχε γύρω στή βιομηχανία έκείνη. Έτσι 
ίδρυσε τά πρώτο έργοστάσιο Χαρτοποιίας ή « Χαρ- 
τουργείας », δπως δνομάζει ό ϊδιος τήν τέχνη τής κα-

Τ ο ν  κ. Φ ά ν η  S Y lix a jo w o v jo v

τασκευής χάρτου. Ά λλ’ άς τόν άφήσουμε μόνο του 
νά μάς περιγράψει τή σύσταση τής μηχανής του, δπως 
άλλοΰ τήν χαρακτηρίζει, καί τήν τραγική καταστροφή 
της : «Έγώ δέ τότε (1822) σηκωθείς κατήλθον (έκ 
τοΰ Άργους), είς τήν άρχαίαν Σπάρτην, τήν νΰν Μι- 
σθράν τής Λακωνίας πόλιν, άπού έδίδασκον τούς Σπαρ- 
τιάτας είς τόν άγώνα τοΰ Έθνους καί είς τήν άρετήν. 
Ήσυχάζων δέ είς τήν Σπάρτην κατεσκεύασα δι’ έξό- 

δων μου χαρτουργεΐον (;) πρός 
ωφέλειαν τοΰ Έθνους, δι’ οδ 
έκαμα έως χιλίας κόλλας, έπειτα 
έλθόντος τοΰ άραβος Ίμπραήμ 
Πασιά μέ πολλάς χιλιάδας στρα- 
τοΰ καί λεηλατίζοντος τάς πόλεις 
καί χώρας κατέλιπον καί έγώ 
τήν μηχανήν καί τά χαρτίον καί 
οδτω κατέφυγον προσκαίρως είς 
τά Κύθηρα νήσον, τανΰν Τσηρίγον, 
δπου παρ’ δλων ύπεδέχθην φιλο- 
φρόνως » (Διονυσίου Πύρρου τοΰ 
θεσσαλοΰ: Επιστολή πρός τάν εύ- 
γενέστατον άρχοντα τών θεσσα- 
λών κύριον Αθανάσιον Παπά 
Πολυμέρου τού θετταλοΰ.Άθήνη- 
θεν 1837, σελ. 27-28).

Ά λλ’ οί άπόπειρες αύτές πή
ραν θετικώτερη κατεύθυνση, άφ’ 
δτου ή χώρα έλευθερώθηκε καί 
κατέβηκε στήν Ελλάδα ώς κυ
βερνήτης ό Ιωάννης Καποδί- 
στριας, τότε κι’ ό Πύρρος γύρισε 
άπό τό Τσηρίγο κι’ ήρθε. στό 
Ναύπλιο γιά νά προσφέρει τις 

ύπηρεσίες του στόν τόπο καί είδικώς γιά νά άνασυστήσει 
τήν χαρτοποιία του. Κοινοποίησε τό πράγμα στόν Ιν- 
δοξο έπλαρχηγό τής ’Επανάστασης, τά Νικήτα, συμ
φώνησαν κι’ άποφάσισαν μαζί νά κάνουν μιάν όμόρ- 
ρυθμη έταιρία μέ κεφάλαιο 3.000 χιλ. γροσίων καί 
μέ σκοπόν τήν έπανίδρυση τής βιομηχανίας έκείνης. 
Καί πραγματικώς τό 1829 ή έπιχείρηση άνασυγκρο- 
τήθηκε στά Άργος κι’ Ιγκαταστάθηκε σ’’ έναν άπό 
τούς μύλους τοΰ Έρασίνου ποταμοΰ, πού βρίσκονταν 
στό μυχό τοΟ ΆργολικοΟ κόλπου. Σέ λίγο άρχισε ή 
παραγωγή καί προχωρούσε, άλλ5 ή έλλειψη πρώτων 
όλών κι’ άλλης οικονομικής ένισχύσεως έφερε κλο
νισμό σιήν έταιρία. Σέ προκήρυξη πού χρονολογιέ- 
ται άπό 15 ’Ιουνίου 1829 ό Πύρρος θεσσαλός μάς 
έκθέτει τήν ιστορία τής πρώτης καί δεύτερης χαρτο
ποιίας του καί κατόπιν παρακαλεΐ κάθε φιλόκαλο 
Έλληνα πού κατέχει παλαιά ράκη νά τοΰ τά στείλει 
στά Άργος καί θέλει πληρωθή ή μέ χρήματα ή σέ είδος 
μέ χαρτί τής έπιχειρήσεως. Κι’ έπειδή ή «Είδοποίησις», 
αύτή είναι αύτή ή ιστορία τής πρώτης χαρτοποιίας
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tile 'Ελλάδος γιά τοΰτο παραθέτουμε τά χαρακτηρι- 
στικώτερα μέρη της. Ό Πύρρος μιλή μέ λόγια γιο
μάτα φιλοπατρία γιά τή χρηστότητα των βιομηχανιών 
στήν Ελλάδα καί μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ σαν 6. 
πρωτοπόρος τής έκβιομηχανίσεως τής χωράς άπόι τοτε:

« Τρεις, γράφει, μεγάλαι μηχαναΐ είς τήν Ευρώ
πην φαίνονται ώφελιμωτεραι είς τό κοινον, δηλαδή ή 
κατασκευή τών ρούχων, τοΰ χάρτου καί τής τυπογρα
φίας, αί όποΐαι τέχναι είθε νά Ιλθουν ταχέως καί είς 
τήν Ελλάδα. Τό όφελος τής μηχανής του χαρτιού 
ίδών καί έγώ πρό πολλοΰ είς τό "Εθνος, ΙφΛοτιμηθην 
προπέρυσι καί έσύστησα είς τήν παλαιαν Σπάρτην 
μίαν τοιαύτην μηχανήν, διά τής όποιας 
κόν χαρτί κζτεσκεύασα καί τό Ιργον μου έπροωδευε 
πολλά καλά, πλήν κακή τύχη έλθόντες οι άραβες 
έλεηλάτησαν τήν Λακωνίαν δλην, έφυγαμεν καί ήμεις 
άπαντες καί ούτως άφήσαμεν ί̂ς τόνΜιστρανκαί τήν 
μηχανήν καί τό χαρτίον μας. Γορα οε ιδόντες όλίγην 
£ L v  καί υπερασπιζόμενοι άπό τήν Κυβερνησιν, 
έσυμφωνήσαμεν μετά τοΰ άγαθοΰ πατριώτη στρατη
γού Νικηταρά, έκείνου τοΰ άκάκου καί άφιλαργυρου 
Έλληνος, καί έσυστήσαμεν πάλιν μίαν τοιαυτην μι- 
κράν μηχανήν είς τόν Έρασίνον ποταμόν τού Αργους. 
'Όθεν στοχάζομαι δτι διά τοΰτο έκαστος άγαθός καί 
τίμιος πατριώτης θέλει χαρή τά μάλιστα ακουσας δτι 
γίνεται Εν τοιοΰτον Ιργον πρός έπαινον της Ελλάδος 
καί όφελος τών Ελλήνων. Τό Ιργον μου̂  συν θεψ  
έτελείωσε καί ή κατασκευή τοΰ χαρτιού αρχισεν είς 
τό Άργος».—Καί τελειώνει μέ τήν έξής έκκληση πρός 
τούς Έλληνας, πού κατέχουν ράκη καταλληλα για 
τήν έργασία του:—«Λοιπόν δποιος φιλόκαλος Ελλην 
εχει παλαιά ράκη πάνινα, δηλ παλαιόπανα άπό βαμ
βάκι ή άπό λινάρι ή άπό μετάξι, καθαρα ή άκάθαρτα, 
μικρά ή μεγάλα ώς καί αύτά τά παραμικρα τεμάχιά, 
ήμπορεΐ έλευθέρως νά τά διευθύνη είς Άργος, δπου 
άγοράζονται μέ παράδες ή άλλάζονται μέ χαρτίον, καί 
έλπίζομεν είς τόν θεόν καί ή μηχανή να γινη μεγα
λύτερα καί ώφελιμωτέρα είς τό 'Εθνος καί τό χαρ
τίον νά πωλήται εύθηνότερα είς τους Ελληνας.
Έν Άργει 1829 Ιουνίου 15

Ό Αρχιμανδρίτης 
Δ. Ό ΠΤΡΡΟΣ

Τίς ειδήσεις αύτές συμπληρώνει ό ίδιος στήνr im -  
στολή του ώς έξής: «Άφοΰ έπηξα έως χιλιας κόλλας 
ναρτί, δι’ έλλειψιν δμως τών χρημάτων παρητηθη/ 
του έργου. Eic μάτην έπαρακάλεσα τόν Καποδίστρια 
νά συντρέξη είς τό αύτό κοινωφελές Ιργον, είς ματην 
τόν έπαρεκάλεσεν ό σύντροφός μου στρατηγός Νικη- 
ταράς, αύτός (ό Καποδίστριας) ούτε ηθεληΜ συνιέναι 
τό καλόν καί ούτως έματαιώθη ή μηχανή του νά είνε 
τελειωμένη είς τήν Ελλάδα» (Επιστολή, σελ. 44-45). 
Ή Εταιρία διαλύθηκε καί τά μηχανηματα της χαρ
τοποιίας τά πήρε ό Νικηταρας μετεφερε στό
σπίτι του, δπως άναφέρει 6 ίδιος ό Πυρρο; ό Οε 
σαλός σ’ άλλο του έργο: * Επειδή χρήματα δέν ειχα- 
μεν έπροστρέξαμεν είς τόν νέον κυβερνητην, να μ_ας 
Βοηθήση μάλιστα του στρατηγού Νικηταρα έκ τών 
μισθών του, πλήν είς μάτην ούδέν έλαβομεν καί ούτως 
ό στρατηγός έκείνος Ιλαβε τά έργαλεΐα της μηχανης 
είς τήν οικίαν του.» Τή διάλυση τής έπιχειρησεως 
θεωρεί ώς Ιργο τής έμπάθειας τοΰ Καποδίστρια έναν- 
τίον του, γιατί ήταν παλαιός φίλος τοΰ ΓΙετρόμπεη

Μαυρομιχάλη ! . . .  (Πύρρου θεσσαλοΰ:Περιήγησΐί
ιστορική καί βιογραφία, Έν Αθηναις Ι848 σελ.121);

Άλλά τόσον ό Νικηταρας δσο κι ό Πυρρος οέ/ 
άπελπίστηκαν γιά μιά τρίτη άναβίωση τής Χαρτο
ποιίας. "Οταν ήλθεν ό Όθων τά 1833 άπεφασισαν να 
ζητήσουν τή συνδρομή τής νέας Κυβερνησεως, έχοντας 
καί τήν ήθική ύποστήριξη κι’ ένός άλλου Ισχυρό 
παράγοντος τής έποχής έκείνης, τ ο ΰ  στρατηγοΰ Κ^- 
λιόπουλου. Άπηύθυναν μαλιστα καί μ ι α ν  άναφοραν, 
πού σύνταξε ό Πύρρος, στόν τότε ύπουργό Μαυροκορ- 
δατο, ζητώντας τήν οικονομικήν Ινισχυση του Κρ 
τους γιά τή νέα τους άπόπειρα. Αλλ ό Μαυρθκορ· 
δατος άρνήθηκε κάθε τέτοια βοήθεια, μη θέλοντας 
ν’ άνακατέψει τό κράτος σέ ιδιωτικές έπιχειρησεις. 
Τότε ό Πύρρος κι’ ό Νικηταρας δίκαια κατηγόρησαν 
τόν Μαυροκορδάιο ώς Αντιδραστικό καί περιφρονητή 
τής βιομηχανίας κι’ έγραψαν πώς « θέλομεν μείνη ως 
βάρβαροι λαοί τής Αφρικής » έφ’ δσον ή Κυβέρνηση 
δέν ένισχύει τή βιομηχανία τής παραγωγής « μάλλι
νων καί μεταξωτών ύφασμάτων, χαρτιού, ζαχαρεως, 
ύέλων » κι’ άλλων προϊόντων, πού έφερναν απ έξω. 
< ΤαΟτα είδότες,—λέει καί πάλιν ό Πύρρος, τελειώνον
τας τήν ιστορία τής Χαρτοποιίας,—μαζί μέ τό Νικη- 
ταρά έμουντζώσαμεν αύτήν τήν άνόητον ύπουργικήν
ο7κονομίαν, ένώ πάμπολλα μιλλιώνια δραχμών χα* 
θησαν καί μηδέν καλόν έποίησαν είς τήν Ελλάδα». 
Καί κλείνει τή σελίδα μέ τά έξής άμίμητα: « Ανόητοι 
Έλληνες ! άπατώμενοι άπό τούς δολερούς υπουργούς 
καί φθονερούς έμπορους τής Ελλάδος, πού δέν ζη- 
τώσι τήν μέλλουσαν εύδαιμονίαν τής χωράς καί δέν 
άφήνουν νά ένεργώνται τοιαΰτα εργα άπό τους Αδυ
νάτους, διότι τοιαύτη είνε ή δολερή πολίτικη τοΰ κ - 
σμου». (Αναφορά καί Περιήγησις, σελ.

Μέ τήν πικρία αύτή, μ’ αύτή τή δυσπιστία προς 
τό Κράτος, κλείνει ή ιστορία τοΰ πρώτου χαρτοποιειου 
της Ελλάδος, πού συνέλαβαν καί προσεπαθησαν να 
πραγματοποιήσουν δυό άπό τούς ύπεροχώτερους άν
θρώπους τής μεγάλης Έπαναστάσεως, ό ένας πρωτο
πόρος έπιστήμονας, ό Πύρρος, κι’ ό άλλος δ « άκακό- 
τερος, ήρωϊκώτερος κι’ άλτρουϊστικώτερος» άγωνιστής 
τ ή ς  Πελοποννήσου, ό Νικηταρας. Ό  τελευταίος μά
λιστα παρά τίς δάφνες τόσων νικών, παρά τους τίτλους 
τοΰ στρατηγοΰ καί'τόν παγκόσμιο θαυμασμό κατά τόν 
άγώνα, κατέβηκε στό στίβο τής πρακτικής δρασεως ■ 
κι’ έγινε βιομήχανος γιά τό καλό τοΰ τόπου του. Εν 
άλλοι άγωνιστές, πολύ κατώτεροι έκείνου, ούτε κατα
δέχονταν νά σκεφθοΰν γιά δουλειά καί πρακτικούς 
σκοπούς στή ζωή, έκεΐνος άναμέτρησε μέ τό θετικό 
πνεΰαα του τή μετεπαναστατική κατασταση κι είδε 
π ώ ς 'ή  μόνη τιμή, δχι μόνο τοΰ στρατιώτη, υστέρα 
άπό τόν πόλεμο, μά και κάθε άνθρώπου, είναι ή ργ« 1 
σία Έλεγε δέ συσταίνοντας τή χαρτοποιία, πως σκο
πός του ήταν νά δώσει δουλειά σέ καμμιά σαρανταριά 
παλληκάρια τής έπαναστάσεως, πού άπολυθηκαν απ 
τίς τάξεις τοΰ στρατοΰ κι’ έπρεπε νά δουλευουν τίμια 
γιά νά ζήσουν κ ι’ δχι νά καταντοΰν άεργοι ή ληστές, 
δπως συχνά γινόταν τότε. Έ β α ζ ε ^  τ η ν  έργασία πάνω 
άπό κάθε άνθρώπινη άξια κι’ άπ αυτη τήν άξια του 
ήρωϊσμοΰ. . .  φ α ν η ς  μιχαλογγουλος
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’ &pyaoia και ιδιοφυία
Τ ο ν  κ. S K j. c J ia p d e jo v

Πολύ συζητήθηκε καί συζητιέται άκόμη ή γνώμη 
πού έξέφρασε ένας διάσημος γάλλος φυσιοδίφης καί 
λαμπρός συγγραφεύς τοΰ 18ου αίώνος, ό Μπυφφόν. 
«Ή ίδιοφυΐα είναι μία μακρά υπομονή»,είπε ό Μπυφ
φόν, δηλαδή τά εργα πού τά θεωροΰμε καρπούς μιας 
φυσικής εύφυΐας, ένόξ «ταλέντου», δπως. λέμε, δέν 
οφείλονται, τις περισσότερες φορές, παρά σέ μιά μα
κρά, συστηματική, έπίπονη έργασία. Βέβαια,  ̂μόνη 
ίσως ή έργασία δέν φθάνει, χωρίς τή φυσική εύφυϊα, 
τή φυσική ικανότητα άλλά—καί αύτό ούσιαστικώς 
ήθελε νά πει ό Μπυφφόν,—καί χωρίς έργασία, δίχως 
μόχθο, δσο'μεγάλη κι άν είναι ή φυσική ευφυΐα, δύ
σκολα φθάνει σέ άποτέλεσμα.

Τήν τόσο σωστή αύτή γνώμη τοΰ Μπυφφόν δλοι 
μας τή βλέπουμε νά έπιβεβαιώνεται μέ τόν πιό άναμ- 
φισβήτητο, μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο, καθη
μερινώς, στή ζωή. "Ολοι μας είδαμε άνθρώπους, πού 
δέν είχαν σπουδαίες φυσικές ικανότητες, πού δέν φο
βούνταν δμως τή δουλειά, νά προοδεύουν, νά σταδιο
δρομούν περίφημα, ν’ άποκτοΟν φήμη καί πλούτη, 
καί άλλους πάλι, πού ό θεός τούς είχε δώσει πολύ
τιμα δώρα, νά μένουν στάσιμοι, νά μήν προοδεύουν 
δσο οί άλλοι, έπειδή οέν άγαποΰσαν τή δουλειά. Πόσα 
καί πόσα παραδείγματα δέ θά μπορούσα ν’ άναφέρω 
καί άπό τήν πρώτη καί άπό τήν δεύτερη κατηγορία! 
θυμούμαι ΐνα συμμαθητή μου στό γυμνάσιο. Ήτανε 
ένα ήσυχο, φρόνιμο, «εύτακτο» παιδί, πάντα μελετη
μένο καί πού παρακολουθούσε μέ τή μεγαλείτερη 
προσοχή τούς δασκάλους δταν δίδασκαν καί έπαιρνε 
πάντα «καλούς» βαθμούς. ΟΕ άλλοι, οί «έξυπνοι» στήν 
τάξη, πού δέ ζοΰσαν χωρίς «καζοΟρες» καί πού δλη 
τους ή έγνοια ήταν πώς θά ξεπερνοΟσαν ό ένας τόν 
άλλον στή «μαγγιά», τό ήσυχο, τό φρόνιμο αύτό άγορι 
το είχαν γιά «κοιμισμένο», γιά κουτό, καί κανένας 
στό βάθος δέν τόν χώνευε. Καί δμως τό φρόνιμο καί 
τό μελετηρό, καί ίσως δχι πολύ έξυπνο παιδί, πρόκοψε 
περισσότερο άπό πολλούς «έξυπνου;» συμμαθητάς του. 

'Γιατί; Γιατί άγαποΰσε τή μελέτη- δηλαδή τό μόχθο, 
τήν έργασία. Γιατί δέν είτανε τσαπατσούλης στό δια- 
βασμά του, δπως πολλοί άπό τούς έξυπνους, άλλά με
λετούσε γερά, συστηματικά, μέ κέφι καί δρεξη. Μ’ άλλα 
λόγια, δ,τι Ικανέ τό Ικανέ καλά.

θά μέ ρωτήσετε ίσως: Καί λοιπόν κύριε, έσύ πού 
έπαινάς τόσο τήν έργασία, δέ μας λές, σέ παρακα- 
λούμε, δλοι οί έφευρέται, οί στρατηγοί, οΕ πολιτικοί, 
οί μουσικοί, οΕ συγγραφείς, οΕ μαθηματικοί, οί φυσικοί, 
κχί ό ίδιος ό διάσημος αύτός φυσιοδίφης Μπυφφόν, 
δλοι πού έγιναν σπουδαίοι καί τρανοί, καί δοξάστηκαν 
καί τούς θαύμασε ό κόσμος, έγιναν σπουδαίοι γιατί 
δέν φοβόντανε τόν μόχθο, παρά τόν άγαποΰσαν ίσα 
ίσα, ή γιατί είχαν ικανότητες φυσικές, γιατί ήσαν πλα
σμένοι γιά νά γίνουν δ,τι έγιναν; Εκείνος ό περίφη
μος μουσικός, ό Μότσαρτ, πού όχτώ χρονών έπαιζε 
τά πιό δύσκολα κομμάτια στό πιάνο καί στήν ίδια 
σχεδόν ήλικία άρχισε νά φτιάνει καί δικές του συν

θέσεις, αύτή τήν τόσο πρώιμη μουσική του έπίδοση 
τήν ώφειλε στήν έργασία, ή σέ μιά φυσική, ιδιαίτερη 
μουσική εύφυΐα, πού μ’ αύτήν τόν είχε γεννήσει 
ή μητέρα του;

Νομίζετε δτι μέ τό παράδειγμα τοΰ Μότσαρτ μ’ 
άποστομώσατε ή μάλλον δτι άποστομώσατε τόν Μπυφ
φόν ; Μιά στιγμή, μή βιάζεστε! Πραγματικά ό Μό
τσαρτ τήν καταπληκτική του έπίδοση στή μουσική 
τήν ώφειλε σέ ενα σπανιώτατο φυσικό δώρο—κυριο- 
λεκτικώς θαυμαστό—καί όχι στήν έργασία. Καί σάν 
τόν Μότσαρτ, προικισμένοι μέ τέτοια φυσική ίδιοφυΐα, 
υπήρξαν καί άλλοι, καλλιτέχνες καί ποιητές καί 
φιλόσοφοι, έλάχιστοι δμως. Ό Μέγας Αλέξανδρος 
νεώτατος κατεκτησε δλο τόν κόσμο, ό Μεγας Ναπο
λέων, είκοσι-Ιξη, είκοσι-έφτά χρόνων είχε γίνει στρα
τηγός, καί άν άνοίξουμε τήν ιστορία, θά δοΰμε καί 
κάμποσα άλλα παραδείγματα άνθρώπων πού προπάν
των μιά έξαιρετική φυσική δύναμις τούς έκανε τόσο 
γλήγορα νά διακριθοΰν καί νά δοξασθοΟνε. Προπάντων, 
άλλ’ δχι μονάχα. Γιατί καί οί σπάνιες αύτές μεγαλο- 
α>υΐες, ό Αλέξανδρος καί ό Ναπολέων, δέν έκαναν δ,τι 
έκαναν, χάρις στ:ς φυσικές έξαιρετικώτατες ικανότη
τες τους μονάχα, άλλά καί γιατί έργάσθηκαν, σπού
δασαν, μελέτησαν, καί γιατί μερικούς τούς βοήθησαν 
καί συνθήκες εύνοϊκές.

"Οπως κι άν έχει δμως τό πράγμα, οΕ ίδιοφοΐες 
πού μοιάζουν μέ μεγάλες φυσικές δυνάμεις καί γεν
νούν τήν κατάπληξη είναι πολύ σπάνιες, γι’ αύτό άλ
λ ω σ τ ε  ξεχωρίζουνε τόσο καί κινούν σέ τέτοιο βαθμό τόν 
άνθρώπινο θαυμασμό. "Ολες δμως οΕ άλλες ίδιοφυιες, 
πού δέν φτάνουν στίς πανύψηλες κορυφές, σ’ έκεΐνες 
δπου δέ βρίσκεις λές μέτρα άνθρώπινα γιά νά τίς με
τρήσεις, αύτές, γιά νά δώσουνε τόν καρπό τους, για 
νά δώσουν πραγματικά τόν πιό μεστό τους καρπό, 
χρειάζονται άπαραίτητα καί δουλειά. "Οταν διαβά
ζουμε τίς βιογραφίες ποιητών, φιλοσόφων, ζωγράφων, 
μουσικών, μυθιστοριογράφων, έφευρετών, πολιτικών, 
έπιστημόνων, πού τά δνομά τους δοξάστηκε και πού 
μένει ζωηρά χαραγμένο στήν ιστορία τής άνθρωποτη- 
τας, βλέπουμε'δτι οί περισσότεροι, ίσως κι δλοι, ήσαν 
άνθρωποι πού δέν τούς φόβιζε καθόλου ή δουλειά, με
ρικοί δέ ήσαν καί τρομεροί δουλευταράδες. Δεκατέ?- 
σερες ώρες τήν ήμέρα δουλευε, Ιγραφε καί διαβατέ, 
ό διάσημος γάλλος κριτικός καί ιστορικός Ιππόλυτός 
Ταίν καί ή τόση του έργατικότητα έκανε τούς μετα
γενεστέρους του νά λέν δτι «δούλευε σάν βωδι». Μό
χθος βαρύς, άκατάπαυστος, έξαντλητικός είτανε δλη ή 
ζωή τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, ό όποιος δμως ̂  δέ βαρυγ- 
γομοΰσε, γιατί ήξερε δτι δίχως δουλειά έπιμονη, κου
ραστική, τίποτε δέν γίνεται. Αλλά χαί ποιόν σπουδαίο 
άνθρωπο νά θυμηθή κανείς, πού νά κάνη έξαίρεση σέ 
τούτο τόν κανόνα τής έργασίας; Ό Τολστόϊ. έγραψε,- 
άπό τήν άρχή ίσαμε τό τέλος, έφτά ή όχτώ φορές, 
τήν «Ά ννα  Καρενίνα», πού δέν είναι καμιά φυλλαδί-
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τσα, παρά ένα όγκώδες μυθιστόρημα, μέ καμιά χιλιά
δα σελίδες.

"Ενας άλλος ξακουστός μυθιστοριογράφος, ό Γου- 
σταΟος Φλωμπέρ, έπιανε δουλειά πρωΐ-πρωί, χρόνια 
όλάκερα, στό έρημητήριό του τοΰ Κρουασέ (μικρής 
πόλης τής Νορμανδίας), καί δούλευε μέ μικρές διακο
πές δχτώ καί δέκα ώρες συνέχεια κάθε μέρα. Τό Ιδιο 
καί Ινα σωρό άλλοι μυθιστοριογράφοι και μουσικοί 
καί ποιητές.

Ό Βίκτωρ Ουγγώ λ. χ. ήτανε ένας άπό τούς πιό 
έργατικούς συγγραφείς. Στή μακρά ζωή του, καί ώς 
τά πιό βαθιά του γεράματα (έζησε 83 χρόν:α), μέρα 
δέν πέρασε πού νά μή στρωθή μπρός στό τραπέζι του 
καί νά δουλέψει βαριά, κατασύνεχα, σαν τόν πιό 
κοινό μεροκαματιάρη. Μά κ’ έτσι γράφτηκαν δλα 
έκείνα τά βιβλία, ποιήματα καί δράματα καί μυθιστο
ρήματα καί μελέτες κριτικές, πού δλα βέβαια δέν εί

να ι καλά , πού δείχνουν δμως τί φοβερός, τ ί άκούρα- 
στος δουλευτής ή ταν έκεΐνος πού τάγραψε.

Ράφια όλάκερα πιάνουν τά έργα τοΟ Ούγγώ. Καί 
πόσων δμως άλλων μεγάλων συγγραφέων! Ξαφνίζεσαι 
δταν βλέπεις τό τί έγραψε ό καθένας άπό τούς συγ
γραφείς αυτούς. ΠοΟ βρέθηκε τόσος καιρός; Είναι 
πραγματικά νά θαυμάζει κανείς. Πρέπει δμως καί νά 
προσπαθοΟμε νά έξηγήσουμε τό μυστήριο. Μιά δύναμη 
είχαν άπό φυσικοΰ δλοι αύτοί οί τρανοί άνθρωποι μέσα 
τους, πού τούς πυράκτωνε άδιάκοπα τό νοΟ, τή φαν
τασία τους, τήν ψυχή τους καί τούς Ικανέ νά γεννούν 
τά βιβλία πού γέννησαν. Μαζί δμως μέ τή φυσική 
αύτή δύναμη, —τήν ιδιοφυία, τό «ταλέντο» — είχαν καί 
τήν άγάπη της δουλειάς. Βέβαια καί χωριστά τά δύο 
τοΟτα, ίδιοφυΐα καί ταλέντο, φέρνουν καρπό. Άλλά ό 
πιό μεστός, ό πιό τέλειος καρπός βγαίνει δταν ίδιο. 
φυ'ία καί δουλειά πορευτούν πλάϊ-πλάϊ, σφιχτά ζευ. 
γαρωμένες, άχώριστες. ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Τό διοικητικό συμβούλιο τής ’Εργατικής 'Εστίας, επει- 

τα άπό έπισταμένη έξέταοη τών σχετικών αναγκών, ένέκρινε 
τούς προϋπολογισμούς χρήσεως 1947—1918 τόσον τής πε
ριοχής ’Αθηνών καί Πειραιώς, δσο καί τών τοπικών επιτρο
πών τοϋ 'Οργανισμού πού εδρεύουν στις διάφορες πόλεις 
τής χώρας. *0 προϋπολογισμός ανέρχεται αιό ποσόν τών 
2.959.000.004 δρχ., μέσα δέ σ’ αύτόν, έκτός τών κονδυλίων τής 
Κεντρικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνονται καί τά ποσά πού δια
τίθενται γιά τις ανάγκες τών Τοπικών ’Επιτροπών. Οί κατανο
μές γιά τις τελευταίες αύιές έχουν άναλυτικώτερα ώς εξής: 

Θεσσαλονίκης έκ δρ. 223.300.002
Πατρών · » 76.000.000
Καλαμών » » 65.000.000
Βόλου » » 65.000 000
Καβάλλας » » 77.500.000
Ηρακλείου » » 75 000.000
Χαλκίδος » » 35.000.000
Μεσολογγίου » » 35.000.000
Λαρίσσης » » 35.000.000
Ίωαννίνων » » 35.000.000
Κερκύρας » » 35.000.000
’Εδέσσης » » 35.000.000
Δράμας » » 35.000.000
Σερρών » » 35 000.000
Ξάνθης » » 35 000.000
Κομοτινής » » 30.000.000
Ναυπλίου * » 35.000.000
Σύρου » * 35.000.000
Χίου » » 35.000.000
Μυτιλήνης » » 35.000.000
Χανίων * » 35.000000
Φλωρίνης » » 25.000.000
Κοζάνης » » 20.000 000
Άλεξ]πόλεως » » 25.000.000
Σάμου » » 10.000.000

“Οπως είναι γνωστό, τά παραπάνω ποσά, έδώ καί στις 
επαρχιακές πόλεις, διατίθενται άποκλειστικώς καί μόνον διά 
τήν εφαρμογήν τοΰ γνωστού προγράμματος τής ’Εργατικής 
'Εστίας. (Κατασκηνώσεις, μόρφωσις καί ψυχαγωγία εργα
ζομένων, όργάνωσις θεατρικών παραστάσεων καί βιβλιοθη
κών, λειτουργία λεσχών καί κέντρων εργαζομένων νέων καί 
νεανίδων, παροχή συσσιτίων, αθλητισμός, έκδρομαί, κυκλο
φορία έντύπων κ.τ.λ.).

—Ή  λήξις τής κατασκηνωτικής μας περιόδου συνδυά
στηκε μέ μιά σεμνή καί πολύ συγκινητική γιορτή πού έγινε 
στό Διόνυσο άπ’ τά έργαζόμενα παιδιά.

—Στή γιορτή πήραν μέρος δλοι οΐ κατασκηνωταί μέ τά 
στελέχη των καί τριακόσιοι περίπου γονείς καί κηδεμόνες 
τών έργατοπαίδων.

—Τραγουδήθηκαν πατριωτικά εμβατήρια, ό ίμνος τής 
« ’Εργατικής 'Εστίας», κι’ έγιναν ωραίες γυμναστικές έπιδεί- 
ξεις στήν εύρύχωρη πλατεία τών κατασκηνώσεων.

—’Ακολούθως μίλησε άπλά καί συγκινητικά ό ’Αρχηγός 
τών κατασκηνώσεων κ. Β. Σπανόπουλος, ό όποιος έξήρε

τό ένδιαφέρον τοΰ ’Οργανισμού γιά τούς εργαζομένους νέους.
—Άπό τόν ωραίο λόγο τοϋ κ. Β. Σπανοπούλου δίνουμε 

μερικά χαρακτηριστικά μέρη :
« “Υστερα άπό δύο μέρες, αγαπητοί γονείς καί κηδεμό

νες, θά σας παραδώσουμε τά παιδιά σας.
»Πώς πέρασαν τά παιδιά σας, θά σας ποϋν μόνα τους.
»Μέ τήν υγιεινή καί θεραπευτική γυμναστική, μέ τήν 

καλλιτεχνική διακόσμησι τοΰ μικρού μας σπητιοΰ —τής σκη
νής, μέ τά τραγούδια, τά σκέτς καί τά ποιήματα1 μέ τις 
διηγήσεις, τις έκδρομοΰλες, τά παιχνίδια, καί τό κουκλοθέατρο, 
προσπαθήσαμε νά δώσουμε στά παιδιά σας δλες εκείνες τις 
ψυχικές χαρές καί τις σημαντικές δυνάμεις πού τόσο είχαν 
άνάγκη, χωρίς φυσικά νά τά κουράσουμε.

»Δέν θέλουμε νά καυχηθοΰμε πώς σάς ύπερέβημεν σέ 
στοργή καί ένδιαφέρον. Θέλομε μόνον νά σάς διαβεβαιώσουμε 
πώς νοιώσαμε γ ι’ αύτά μιά άγάπη πολύ όμοια μέ τή δική 
σας. Ό ταν τή νύχτα μέ τό φαναράκι στό χέρι βρίσκαμε τό 
μικρό Νίκο ξέσκεπο, ή καρδιά μας σκιρτοϋσε άπό συγκίνησι 
κ ι’ ένδιαφέρον. Καθώς τόν σκεπάζαμε ή καθώς παραστέκαμε 
στό προσκέφαλο τού αδιάθετου Κωστάκη, νιώθαμε τήν Ιερή 
πατρική στοργή νά διαπερνά τήν ΰπαρξί μας. Ά πειρες φο
ρές ακούσαμε στό παραμιλητό τών παιδιών σας νά προφέρε- 
ται μ’ άγάπη τό όνομά μας. Καί αϊσθανθήκαμε κοντά τους 
τά ωραιότερα οικογενειακά συναισθήματα».

— Οί πρώτες πληροφορίες πού πήραμε άπ’ τή Ρόδο σχε
τικά μέ τις κατασκηναισεις πού μέσω τής Γενικής Διοικήσεως 
ένίσχυσε κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους ή Έργατική 'Εστία, 
είνε πολύ ευχάριστες.

— Πολλά έργατόπαιδα καί παιδιά έργαζομένων πέρασαν 
έ'να αλησμόνητο, δπως μάς γράφουν, καλοκαίρι στό μαγευτι
κό προάστειο τής Ρόδου Φιλιέρημον καί στούς Τρεις.

— Μέ τήν έναρξη τής χειμερινής περιόδου έτοιμάζεται 
γιά τή νέα του εξόρμηση καί ό «Θίασος μαριονεττών» τής 
‘Εργατικής 'Εστίας.

— Νέο ειδικό ρεπερτόριοέιοιμάζεται καί νέο πρόγραμμα 
εβδομαδιαίων παραστάσεων γιά τά έργοστάσια καταστρώνεται.

— Ή  Έργατική Εστία έπλούιισε κατά τόν τελευταΐον 
μήνα μέ σημαίες καί ραδιόφωνα άρκετά εργατικά κένιρα, 
τών επαρχιών ιδίως.

— Ραδιόφωνα αγόρασε γιά τά εργατικά κέντρα Πειραιώς, 
Ξάνθης, Καβάλλας, Κομοτινής, Σερρών, Δράμας, Αθηνών, 
Κυκλάδων, Κερκύρας, Κοζάνης, Φλωρίνης καί Μιτυλήνης.

— Λάβαρα δέ καί σημαίες στά έργατικά κέντρα Λαρί- 
σης, Άργους, Θηβών, Ίωαννίνων, στήν Πανελλήνιον "Ενωση 
πλοιάρχων εμπορικού Ναυτικού, σιήν Πανελ. Ένωση Διπλω
ματούχων Μηχανικών, σέ τρία άκόμη έργατικά σωματεία 
τοΰ Πειραιώς καί σιήν Ένωση Εσωτερικής καύσεως ’Εμπο
ρικών πλοίων.

— Ή  άνδρική χορωδία τής Εργατικής Εστίας Θεσσα
λονίκης, άνασυγκροτηθεϊσα, εργάζεται άπό μηνός καί θά 
κάμη τήν πρώτη έμφάνισή της συμμετέχουσα σιό επίση
μον πρόγραμμα τής 26ης καί 28ης ’Οκτωβρίου μέ τήν εκτέ
λεση τής δοξολογίας σιόν Ναόν τής Αγίας Σοφίας καί 
ύπό τήν διεύθυνση τοΰ κ. Άχ. Βασιλειάδη.
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εγινε όό}α zov y a jjiK O V  δεάζρον

Είναι πολλοί οί ηρωες τών λαών καί τών έποχών. Ά λλοι κοατάνε σπαθί στο χέρι, άλλοι ενα Ιερυ 
βιβλίο, τις Πλάκες τοϋ Μωνσή η το Κοράνιο.' Υπάρχουν όμως κ ί άλλοι ηρωες που δεν κοατάνε παρα ενα απλό 
καί συνηθισμένο π ρά γμ α : ενα μικροσκόπιο, μ ιά  λυχνία, μ ιά  πέννα, ενα πινέλο, μ ιά  σμίλη, ενα όποιοδήποτε 
εργαλείο. Κι αυτοί δεν είναι οί μικρότεροι ηρωες, όσο κι' άν δεν εχονν πλημμνρήσει την ιστορία με τη 
φήμη τονς. Μένουν κάπως παραμερισμένοι, κάπως ξεχασμένοι. Καί τούτο γιατί ή ιστορία δεν γράφεται 
πάντα όπως πρέπει. Είναι όμως οί ηρωες, που οι άνθρωποι θά είχαν κέρδος άν τονς θυμόνταν συχνό
τερα. Καί είναι άκόμα τά φτωχά παιδιά τον λαοϋ, που μέ τό μόχθο καί με την ίξνπνάδα τονς κατάφε- 
ραν ν άνέβουν πολυ ψηλά. ’Άν εβάζαμε τά όνύματά τους τό ενα πλάι στ άλλο, θα χρειαζόμαστε πολλές 
σελίδες. ’Άς θνμηθοϋμε, λοιπόν, μερικούς άπό τους ήραιες αντους τής δουλειάς χι ας σκεφτονμε πολυ 
άπάνω άπό τήν εκπληκτική σταδιοδρομία τονς. Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Ό ιδρυτής τοΰ γαλλικοΰ κωμειδυλλίου—κωμειδύλ- 
λιο είναι ή κωμωδία μέ έλαφρά τραγουδάκια, δπως 
ή «Τύχη τής Μαρούλας», ή «Λύρα τοΰ Γέρω - Νικόλα» 
ή ό «Μπάρμπα Λινάρδος»,— ό περίφημος Κάρολος 
Φαβάρ, μιά δόξα τοΰ γαλλικοΟ θεάτρου, πού έξακο- 
λουθοΟν άκόμα νά τήν παραδέχωνται καί στήν πατρί
δα του καί στόν άλλο πολιτισμένο κόσμο έπειτ’ άπό 
τόσα χρόνια (δ Φαβάρ γεννήθηκε τό 1710 καί πέ- 
θανε τό 1792), οδτε άπό πλούσιο σπίτι ήταν ούτε 
σπουδαίους καί δυνατούς συγγενείς είχε γιά νά τόν 
βοηθήσουν ν’ άνέβει έκεΐ πού έφτασε, Ό πατέρας του 
ήταν ζαχαροπλάστης κι’ ό όνομαστός κωμειδυλλιογρά- 
φος γεννήθηκε πλάϊ στή ζύμη πού έπλαθε ό πατέρας 
του καί οί βοηθοί του, κ ’ έκεΐ πέρασε τά παιδικά του 
χρόνια.

Ό ίδιος ό Φαβάρ διηγείται δτι είδε ένα βράδυ τον 
πατέρα του νά σχηματίζει διάφορα γράμματα μέ μα
λακό μολύβι, τόν παρακάλεσε πολύ, τόν κατάφερε νά 
τόν μάθει κι’ αύτόν νά πλάθει γράμματα, κ’ έτσι, 
σιγά - σιγά, έπειτ’ άπό έννέα ή δέκα μήνες ήξερε νά 
διαβάζει καί νά γράφει λέξεις. 'Όταν έγινε εφτά χρό
νων, έπήρε μερικά μαθήματα άπό ένα νεαρό δάσκαλο 
κ’ έπειτα στά περίφημο γυμνάσιο τοΰ Λουδοβίκου τ*0 
Μεγάλου. Ήταν δμως πολύ μελετηρός, κουράστηκε, 
άρρώστησε κι’ δταν έγινε καλά, άναγκάστηκε νά μεί
νει κοντά στόν πατέρα του, πού άπαιτοΰσε ν’ άκολου- 
θήσει τό έπάγγελμά του. 'Ωστόσο, ό πατέρας του ήταν 
καλός άνθρωπος καί δέν είχε περιορισμένες άντιλή- 
ψεις. Τάν έπαιρνε μαζί του στό θέατρο, προπάντων 
στά Μελόδραμα, κ’ έπειτ’ άπό λίγον καιρό είχε μιά 
πολύ εύχάριστη έκπληξη άπό τό γιό του: δ μικρός 
Φαβάρ τοΰ παρουσίασε μιά κωμωδία μέ τραγουδάκια! 
'Γπερήφανος ό ζαχαροπλάστης, άφησε πιά τά γιό του 
νά συνεχίσει τις σπουδές του, μέ τή συμφωνία δμως 
νά γυρίσει στή δουλειά του δταν θά τόν χρειαζόταν.

Άλλά δ μικρός Φαβάρ δέν έπρόφτασε νά μάθει 
δσα ήθελε στό άνώτερο σκολειά πού είχε γραφτεί. Πέ- 
θανε δ πατέρας του καί γύρισε γρήγορα στό μαγαζί τους. 
Άλλά καί πάλι δέν έξέχασε τά γράμματα καί τά θέα
τρο. Έκανε τή δουλειά του, ψιθύριζε δμως καί στί
χους καί τραγουδάκια. Έπλαθε τή ζύμη, άλλά κατέ
στρωνε καί θεατρικά έργα.

Είκοσι χρονών βραβεύτηκε γιά ένα πατριωτικό

ποίημά του. Κ’ έπειτ’ άπό λίγον καιρό, είχε μιά άξιο- 
σημείωτη έπιτυχία στά θέατρο μέ τά πρώτο δράμα 
του «Οί δίδυμες». Άλλο δμως τά θέατρο καί άλ
λη ή ζωή. Γυρίζοντας στό μαγαζί τους έπειτ’ άπό 
τήν πρώτη παράσταση τοΰ έργου, βρίσκει μιά παραγ
γελία πού έπρεπε νά έκτελεστεί γρήγορα. Δέν έπρό
φτασε δμως νά βάλει τό χέρι του στά ζυμάρι κ’ ένας 
άσυνήθιστος θόρυβος τάν έσταμάτησε. Στήν πόρτα τοΰ 
μαγαζιοΰ τους στάθηκε εν’ άμάξι, κατέβηκε ένα όνο- 
μαστά πρόσωπο, δ κ. Μπερτέν, δ περίφημος οικονομι
κός έφορος, καί προχώρησε. Ό κ. Μπερτέν δέν είχε 
έλθει γιά νά δώσει καμιά παραγγελία. Κάθε άλλο. 
Είχε δει τις «Δίδυμες» καί ήθελε νά γνωρίσει 
καί νά συγχαρεί τό συγγραφέα.

Ό νέος Φαβάρ τάχασε. Ήταν μέ τά ροΰχα τής 
δουλειάς καί δέν έτόλμησε νά παρουσιαστεί. Λέει στόν
κ. Μπερτέν δτι είναι ύπηρέτης τοΰ μαζαγιοΰ καί
τρέχει νά ειδοποιήσει τόν  κ. Φαβάρ ! Περιμένει,
λοιπόν, δ κ. Μπερτέν καί, πλησιάζοντας σ’ ένα παρά
θυρο, βλέπει μέσ’ άπό ένα φεγγίτη τάν ύπηρέτη,^πού 
έπήγε νά καλέσει τόν συγγραφέα, νά χτενίζεται 
καί νά στολίζεται. Σέ λίγο, δταν παρουσιάστη
κε δ νέος Φαβάρ, ό έφορος κατάλαβε τά παιχνίδι του, 
-/αμογέλασε μόνο, δέν είπε τίποτα, επαίνεσε πολύ τίς 
«Δίδυμες», πρόσφερε στά νέο συγγραφέα τήν προ
στασία του καί τάν έκάλεσε στό σπίτι του νά γνωρίσει 
τή γυναίκα, πού σέ λίγες ήμέρες θά έδινε’μιά μεγάλη 
γιορτή μέ αύλικούς καί δλη τήν άνώτερη κοινωνία 
καί ήθελε νά τούς εύχαριστήσει μ’ ένα καινούργιο καί 
σύντομο δραματάκι. ’Αδικα ο Φαβάρ προσπάθησε 
ν’ άποφύγει Γιά τήν επείγουσα παραγγελία, δ κ. 
Μπερτέν θά έστελνε τούς ύπηρέτες του νά βοηθήσουν 
τό νέο, πού χάθηκε γιά νά χτενιστεί καί νά σιολιστεϊ.

Τό δράμα πού ζήτησε δ κ. Μπερτέν' γράφτηκε, 
παίχτηκε στά σπίτι του, είχε έπιτυχία κ’ έχάρισε 
πολλούς προστάτες στόν Φαβάρ. Άπό τότε άρχίζει ή 
μεγάλη καί θριαμβευτική σταδιοδρομία του.

Δέν είναι δμως ή μόνη. Ή σταδιοδρομία αύτή 
άρχισε άπό ένα ζυμωτήρι. Άλλες ξεκίνησαν άπό τό
πους άκόμα πιό σκληρής δουλειάς, θά προσπαθήσου
με νά τις διηγηθοΰμε σέ άλλα τεύχη τής «’Εργατι
κής Εστίας».

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
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ΤΟ "ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ»
"Ολος ό κόσμος άσχολείται μέ τό 

Σχέδιο Μάρσαλ. Τί είναι, δμως, αύτό ;
Στήν αρχική του μορφή είναι μιά 

πρόταση, πού έκανε ό .'Αμερικανός 
υπουργός τών εξωτερικών νά συνεννοη- 
ί)οΰν δλα τά ευρωπαϊκά κράτη καί νά 
καταρτίσουν ένα κοινό πρόγραμμα 
γιά τήν οικονομική ανασυγκρότησή 
τους, ώστε ο'ι Ήνωμ. Πολιτείες νά δώ
σουν μιά γενική καί ενιαία βοήθεια 
στήν Ευρώπη, σάν σύνολο, γιά ν ’ ανορ
θωθεί. Στήν πρόταση αύτή τοϋ κ. Μάρ
σαλ προσπαθεί τώρα νά δώσει θετικό 
καί πρακτικό περιεχόμενο ή Διάσκεψη 
τών 16 ευρωπαϊκών κρατών πού συ
νήλθε στό Παρίσι. Ή  Διάσκεψη αύτή
— ή μάλλον οί υποεπιτροπές άπό εμ
πειρογνώμονες πού κατήρτισαν καί 
ποί' εργάζονται τώρα— έχει ένα κύριο 
σκοπό νά συντάξει έναν πίνακα τών 
πόρων καί τών αναγκών τών 16 εύριυ- 
παϊκών κρατών, πού αποφάσισαν νά 
συνεργασθοϋν, καί νά Ιξετάση πώς εί
ναι δυνατόν νά καλυφθούν τά εύρω- 
παϊκά ελλείμματα άπό τούς ευρωπαϊ
κούς πόρους. ’Εξετάζει δηλαδή τί 
πλεονάζει σέ κάθε χωρα καί τί λείπει 
καί εάν είναι δυνατόν τά πλεονάσματα
— έάν καί δσα υπάρχουν — νά καλύ- 
ψουν τά ελλείμματα. Κατόπιν, δταν 
γίνη ΰ λογαριασμός auto;, ή Διάσκεψη 
θά προχωρήση στόν καταρτισμό ενός 
τελικού πίνακα, πού θά περιέχει λεπτο
μερώς τά έλλείμματα τών ευρωπαϊκών 
χωρών, πού θά είναι δηλαδή τό πα
θητικό τής ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Καί ό πίνακας αυτός θά υποβληθεί 
στήν άμερικανική κυβέρνηση, γιά νά 
ξέρει τί χρειάζεται ή Ευρώπη [τόσο 
κάρβουνο, τόσα τρόφιμα, τόσα μηχα
νήματα κλπ. κλπ.] συνολικά καί νά ύ- 
πολογίσει ποιά θά πρέπει νά είναι ή 
βοήθεια πού προσφέρεται νά δώσει. 
Ή  βοήθεια αύτή δέ θά είναι σέ δολ- 
λάρια, άλλά σέ είδος. Γ ι' αι’ιτό καί 
χρειάζεται ό λεπτομερής πίνακας τών 
αναγκών τών εύρωπαϊκών κρατών.

Υπολογίζεται δτι ή Διάσκεψη τών 
ΙΙαριαίων θά έχει έτοιμους τώρα τούς 
πίνακες. "Ετσι ή αμερικανική κυβέρ
νηση θά έχει ολο τόν καιρό νά τούς 
μελετήσει καί νά καταρτίσει καί αύτή 
σ’ δλες τις λεπτομέρειές του τό γενικό 
πρόγραμμα βοήθειας, πού θά τό υπο
βάλει γιά έγκριση στό Κογκρέσο, δταν 
έπαναλάβει τις εργασίες του τόν προ
σεχή Ιανουάριο. Καί άπό τό Κογκρέσο 
θά έξαρτηθεϊ τελικά αν τό Σχέδιο 
Μάρσαλ θά πραγματοποιηθεί ή δχι.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΛΟΡΔΩΝ
Μιά όξΰτατη συνταγματική κρίση ά- 

πειλεϊ νά ξεσπάσει στήν ’Αγγλία άπό 
τή στάση τής Βουλής τών Λόρδων ά- 
πέναντι στά κοινωνικά νομοσχέδια τής 
σημερινής άγγλικής εργατικής κυβερ- 
νήσεως. Καθώς είναι γνωστό, οί εκλο
γές τοΰ 1945 έδωσαν συντριπτική 
πλειοψηφία στό εργατικό κόμμα, που 
άρχισε τώρα νά εφαρμόζει τήν κοινω
νική πολιτική του, δηλαδή τήν έθνικο- 
ποίηση τών μεγάλων τραπεζών, βιομη
χανιών καί επιχειρήσεων τή ς ’Αγγλίας. 
Ή  Βουλή τών Κοινοτήτων έχει εγκρί
νει δλα τά σχετικά νομοσχέδια καί τό 
πρόγραμμα τής έθνικοποιήσεως προ
χωρεί συστηματικά. Ό χι δμως καί χω
ρίς αντίδραση. Καί στή μέν Βουλή τών 
Κοινοτήτων ή άντίδραση προέρχεται 
άπό τή συντηρητική άντιπολίτευση, 
πού άποτελεί μικρή μειοψηφία καί 
είναι άνίσχυρη. Άλλά στή Βουλή τών 
Λόρδων—τή Γερουσία, σά νά ποϋμε— 
ή άντίδραση είναι ισχυρότατη, γιατί 
αντιπροσωπεύει τή μεγάλη πλειοψηφία 
τοΰ σώματος, πού είναι συντηρητική. 
"Ετσι ή Βουλή τών Λόρδων — όπου 
τά συμφέροντα τοΰ μεγάλου ιδιωτικού 
κεφαλαίου άντιπροσωπεύονται πλατιά 
— καταψηφίζει συστηματικά τά νομο
σχέδια γιά τήν εθνικοποίηση, πού ψη
φ ίζει ή Βουλή τών Κοινοτήτων. Καί 
ναί μέν, σύμφωνα μέ τό νόμο τοΰ 1911 
—ό όποιος είχε περιορίσει τότε σημαν
τικά τά δικαιώματά της— ή Βουλή τών 
Λόρδων δέν μπορεί πιά ν ’ ανατρέψει 
ένα νομοσχέδιο πού τό ψήφισε τρεις 
φορές σέ τρεις συνόδους της ή Βουλή 
τών Κοινοτήτων καί πού γίνεται τότε 
νόμος, άλλά μπορεί νά καθυστερήσει 
ένα νομοσχέδιο γιά τρεις κατά συνέ
χεια κοινοβουλευτικές συνόδους. Αυτό 
προσπαθεί τώρα νά κάνει μέ τό νομο
σχέδιο γιά τήν εθνικοποίηση τών με
ταφορών. Τό καταψήφισε καί έτσι 
πρέπει τό νομοσχέδιο αυτό νά ψηφι- 
σθεί πάλι άπό τή Βουλή τών Κοινο
τήτων στήν προσεχή σύνοδο. Καί πάλι 
τότε ή Βουλή τών Λόρδων μπορεί νά 
τό καταψηφίσει καί θά πρέπει νά ψη- 
φ ισθεί ξανά καί σέ τρίτη σύνοδο άπό 
τή Βουλή τών Κοινοτήτων — δηλαδή 
τοΰ χρόνου πλέον—γιά νά γίνει νόμος.

"Ετσι λοιπόν, τό εργατικό κόμμα, γιά 
ν’ αντιμετωπίσει αύτή τήν κατάσταση, 
μελετά τώρα νά επιδιώξει τήν κατάρ
γηση τής Βουλής τών Λόρδων — τά 
μέλη τής οποίας δέν εκλέγονται, άλλά 
παρακάθουνται «κληρονομικφ δικαιώ- 
ματι» — καί τήν άντικατάστασή της 
μέ Γερουσία, δπως ύπάρχει στις άλλες 
χώρες Πιστεύεται δτι σχετικό νομοσχέ
διο γιά τήν κατάργηση τής Βουλής 
τών Λόρδων θά υποβληθεί άπό τήν 
κυβέρνηση στή Βουλή τών Κοινοτή
των στήν προσεχή της σύνοδο, τό φθ ι
νόπωρο. Καί τότε ή Αγγλία θ ’ άντιμε- 
τωπίσει μιάν άπό τις σημαντικώτερες 
συνταγματικές κρίσεις της.

Ο Π Α Ν Δ Ε Κ Τ Η Σ

I ΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ  :• ·

Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
01 σελίδες, πού άφιερώνει ή «Έργα

τική Εστία» στή μεγάλη επέτειο, είναι 
λίγες, άλλά ή συγκίνησή της πολλή κι’ 
άκόμα περισσότερη ή εμπιστοσύνη της 
στις εθνικές δυνάμεις, πού ύψωσαν τό 
θρίαμβο εκείνον καί πού είναι πάντα 
έτοιμες νά υψώσουν κ ι’ άλλους άνά- 
λογους ελληνικούς θριάμβους. Είναι, 
άλήθεια, μικρή ή συμμετοχή μας, μέ 
τις λίγες αύτές σελίδες, στό μεγάλο 
γεγονός. Καλούνται δμως οί άναγνώ- 
στες τής «’Εργατικής Εστίας» τή μι
κρή αύτή συμμετοχή νά τήν κάμουν 
μεγάλη μέσα στήν ψυχή τους, μέσα στή 
συνείδησή τους.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεχνικές δυσκολίες μάς εμπόδισαν νά 

διόσουμε στήν ώρα του τό τεΰχος τού
το. Γιά νά κερδίσουμε, λοιπόν, τόν 
καιρό πού χάσαμε, αυξήσαμε τις σελί
δες του καί τό θεωρήσαμε διπλό τεΰχος.

Έτσι αποφεύγουμε κάθε άλλη καθυ
στέρηση.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γράφουμε καί σέ άλλη στήλη γιά 

τόν πρώτο διαγωνισμό, πού προκηρύ
ξαμε στό προηγούμενο τεΰχος, καί γιά 
τήν προθεσμία άποστολής χειρογρά
φων.

Έδώ δμως θέλουμε νά σημειώσουμε 
δτι θεωρούμε ευοίωνο γεγονός τό έν
διαφέρον τού εργαζομένου κόσμου γιά 
τόν διαγωνισμό αυτόν. Τό ένδιαφέρον 
τούτο σημαίνει δτι οί Έλληνες έργάτες 
καί οί Έλληνες έργαζόμενοι είναι ζων
τανοί άνθρωποι, πού ξέρουν νά βλέπουν 
τί γίνεται γύρω τους καί μποροΰν νά 
φτάσουν οέ μερικά συμπεράσματα.

Αύτό δμως θά τό εξηγήσουμε καλύ
τερα δταν θά δώσουμε τ’ άποτελέσμα- 
τα τοΰ διαγωνισμού.

Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ Σ ΙΣ

σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 § 1 τοϋ 
A Ν. 1092/1938: 

Δ ιεύθυνσις - έκδοσις 
τής «Εργατικής Ε στία ς»;

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
(Υπουργείον Έργασίας).

Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ :

ΘΕΜ. ΖΕ ΡΒΟ ΥΔ ΑΚΗΣ
Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α :  Θ Ε Μ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  11 
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Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ι Ε  Μ Η Ν Α
ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΙΒΛΙΑ

Δύβ ε λ λ η ν ικ ά  εργα κ ’ ενα  ξένο.

Μέ τις πρώτες φθινοπωρινές συννε
φιές, γύρισε ό κόσμος στήν Α θήνα κ’ 
έδωσε μεγαλύτερη ζωηρότητα στά θέα
τρα καί στούς κινηματογράφους. Έ 
κλεισαν Λ  καλοκαιρινά θεάματα καί 
άνοιξαν τά χειμωνιάτικα. Καί ή Α θή
να, καθώς δέν έχει μόνο, έπειτ’ άπό 
τις θερινές διακοπές, δλους τούς κα
τοίκους της άλλά καί χιλιάδες επαρ
χιώτες ποΰ άναγκάζονται, άπό τις γνω 
στές ανωμαλίες, νά καταφεύγουν στήν 
πρωτεύουσα, στέλνει περισσότερο κό
σμο σέ θέατρα καί σέ κινηματογρά
φους. Άλλά ή κοσμοσυρροή στά άθη- 
ναϊκά θεάματα έχει κ ι’ άλλες αιτίες: τά 
δύο ελληνικά έργα πού παίζονται στό 
«Ρέξ» καί στό «Κεντρικό» καί τό τρί
το πού άνέβασε τό «Θέατρο Τέχνης» 
στό θέατρο Αλίκης προκαλοϋν, γιά 
διαφορετικούς λόγους τό καθένα, ζωη
ρό Ενδιαφέρον, καί ή νοσταλγία τοΰ 
κλειστού καί σκοτεινοΰ χώρου τοΰ κι
νηματογράφου είναι πάντα μεγάλη στό 
τέλος κάθε καλοκαιριού. Ά λλο είδος 
τέχνης τό θέατρο κ ι’ άλλο ό κινημα
τογράφος. Άλλά καί τό θέατρο καί ό κι
νηματογράφος πολύ δυνατοί μαγνήτες. 
Άλλη φορά θά εξηγήσουμε γιατί δια
φέρουν καί γιατί φαίνεται δτι μοιά
ζουν. Άπό τώρα δμως πρέπει νά πού
με δτι οΰτε τό θέατρο κινδυνεύει άπό 
τήν οθόνη δταν είναι άληθινό καί δταν 
ξέρει νά μιλήση στόν άνθρωπο καί 
στήν κοινωνία τής εποχής του, ούτε ό 
κινηματογράφος βρίσκεται έξω άπό 
τήν περιοχή τής τέχνης, καθώς υπο
στηρίζουν μερικοί καί προπάντων δσοι 
δέν κατορθώνουν νά δέχωνται, νά κα
ταλαβαίνουν καί νά χαίρωνται τό και
νούργιο, τό τολμηρό καί τό απροσ
δόκητο.

Άπό τά τρία, λοιπόν, θεατρικά έρ
γα, πού παίζονται αύτή τήν έποχή, 
καλύτερο είναι τό δράμα «’ Ηταν όλοι 
τους παιδιά μου» τοΰ Άμερικάνου 
Αρθούρου Μίλλερ. Αξίζει νά τό δήτε 
καί νά προσέξετε πώς δίνει τις άγωνίες 
καί τά βάσανα τών σημερινών άνθρώ- 
πων, δηλαδή τών ανθρώπων πού βγή
καν άπό τόν τελευταίο μεγάλο πόλεμο 
πιό προσγειωμένοι στήν πραγματικό
τητα, πιό ηθικοί καί πιό αυστηροί γιά 
τούς άλλους. Τό έργο αύτό είναι ένα 
ρεαλιστικό δράμα, δηλαδή παρουσιά
ζει τή ζωή δπως είναι, καθαρά καί 
ξεσκέπαστα, δέν έχει υπονοούμενα καί 
δέν άπαιτεΐ άπό τόν θεατή νά συμπλη- 
ρώση μέ τήν φαντασία τού δ,τι άρχισε 
νά γίνεται, καί δέ φτάνει ώς τό τέλος. 
Πρό πάντων δμως είναι ρεαλιστικό 
έργο γιατί άντιμετωπίζει τήν κοινωνία, 
τήν άμερικάνικη καί λίγο - πολύ κάθε 
σημερινή κοινωνία, σέ δ,τι τήν χαρα
κτηρίζει περισσότερο, στό καλό καί στό 
κακό, τήν κρίνει μέ ψυχραιμία καί τήν 
καταδικάζει έκεΐ πού πρέπει καί δταν 
πρέπει, μέ άλύγιστη δικαιοσύνη. Τό

«ΤΗταν δλοι τους παιδιά μου» καθίζει 
στό σκαμνί δσους παρασύρθηκαν ά
πό τή μανία τοΰ πλούτου κ’ έβλαψαν 
τούς άνθρο'ιπους, άλλά καί υψώνει πο
λύ δσους έμειναν άγνοί, δσους άγωνί- 
στηκαν κ’ έδωσαν καί τή ζωή τους ά
κόμα γιά νά προετοιμάσουν έναν κα
λύτερο κόσμο. Παίχτηκε καί καλά τό 
δυνατό αύτό δράμα άπό τό θίασο τοΰ 
«Θεάτρου Τέχνης» τοϋ κ. Κ. Κούν καί 
πολύ χειροκροτ ήθηκε.Αξίζει νά τό δήτε.

Δέν μπορώ νά σάς συστήσω έτσι ά- 
νεπιφύλακτα τά δύο άλλα έργα. Τό 
«Σβύσε τό φώς», πού καθώς θά δια
βάσατε ίσως στις εφημερίδες, τόστει- 
λε ό συγγραφέας του στό. θέατρο 
«Ρέξ» χωρίς νά φανερώση τ’ δνομά 
του, έχει θέμα τή σημερινή ελληνική 
κατάσταση, κάτι θέλει νά πή, κάτι 
προσπαθεί νά διδάξη, μά σέ πολλά ση
μεία είναι άπίθανο, σέ άλλα μέ κόπο 
κρύβει τό πολιτικό του κήρυγμα καί 
προκαλεί άρκετές άντιρρήσεις. Ωστό
σο, έχει άρκετές έξυπνάδες, είναι εύ- 
χάριστο έργο καί μπορεί νά τό δει 
κανείς, άν έχει διάθεση νά έλέγξη : καί 
τόν συγγραφέα, πού υποστηρίζει κά
που - κάπου άπαράδεκτα πράγματα, 
καί τήν ελληνική κοινωνία, πού τοΰ 
δίνει τήν εύκαιρία νά εύφυολογή.

** *
Καλύτερο τό δεύτερο άπό τά ελλη

νικά θεατρικά έργα, τό «Έ νας ήρως 
μέ παντόφλες» τών κ. κ. Ά λ. Σακελ- 
λάριου καί Χρ. Γιαννακόπουλου, πού 
παίζει ό κ. Βασ. Λογοθετίδης μέ τό 
δικό του θίασο στό «Κεντρικό». Κι’ 
αύτό δμως δέν ικανοποιεί ώς τό τέλος. 
Θέλει νά έλέγξη τήν εκμετάλλευση τών 
ηθικών άξιών άπό τούς έξυπνους καί 
τούς άσυνείδητους—δυό επιτήδειοι κα
τορθώνουν νά στήσουν σέ μιάν άθη- 
ναϊκή πλατεία τόν άνδριάντα ενός άπό- 
στρατου, λησμονημένου καί πάμπτω- 
χου στρατηγού, γιά νά κερδίσουν ένα 
σημαντικώτατο ποσόν άπό δλη αύτή 
τήν εργασία καί τή σκηνοθεσία της— 
θέλει τό έργο τών κ. κ. Σακελλάριου 
καί Γιαννακοπούλου νά σατυρίση καί 
νά περάση άναμένο σίδερο άπάνω ά
πό τή σαπίλα τοΰ καιροΰ μας κ’ έχει 
μιά πρώτη πράξη πού κερδίζει τά θερ
μά χειροκροτήματα. Στις άλλες δυό δ
μως πράξεις πέφτει άπό τό σοβαρό στό 
άστείο, άπό τή σάτυρα στή φάρσα, άπό 
τόν αληθινό έλεγχο στήν ύπερβολή, καί 
ολόκληρο τό έργο δέν έχει τήν άγαθή έπί- 
δραση πού θά περίμενε κανείς. Στέκεται 
δμως στή σκηνή πολύ καλά άπό τήν 
άρχή ώς τό τέλος, γιατί άπό τήν πρώ
τη ώς τήν τελευταία σκηνή παίζει ό 
Λογοθετίδης καί δίνει ένα θαυμάσιο 
τύπο άπόστρατου στρατηγού.

Ο Φ ΙΛ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Σ

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

— Ό πρώτος λογοτεχνικός διαγωνι
σμός τής «Εργατικής Εστίας», πού 
προκηρύχθηκε στό προηγούμενο τεΰ
χος, έκαμε τόν έργατικό μας κόσμο 
νά σκεφθή πολλά πράγματα καί νά 
μάς έρωτήση, μέ σύντομα ή εκτενή 
γράμματα, άκόμη περισσότερα.

—Διαβάστε τήν προκήρυξη τοΰ δια
γωνισμού στό προηγούμενο τεΰχος καί 
τόν τρόπο συμμετοχής. Σήμερα δέν έ
χουμε παρά νά άναγγείλουμε δτι ή προ
θεσμία άποστολής τών χειρογράφων 
παρετάθη ώς τις 15 Δεκεμβρίου καί 
δτι τ ’ άποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού 
θ’ άνακοινιοθοΰν μέ τό Χριστουγεννιά
τικο τεΰχος τής « ’Εργατικής Εστίας».

(Σ ν ν έ χ η α  από την 73 o r ) .)

νά προστατευθή γιά νά προόδευαν) καί νά 
ουμβάλη είς τήν οικονομικήν άνααυγκρό- 
τησιν τής χώρας του, δεδομένου ότι είναι 
δυναμικός παράγων. Ό  κ. Γκόλντεν 
διωρίαθη ’Εργατικός Σύμβουλος παρά τ<7> 
Ά ρχηγψ  τής Αμερικανικής Οικονομικής 
’ Επιτροπής μέ τήν έγκρισιν δλων τών 
’Εργατικών Ε νώσεων τής ’Αμερικής. 
Μαζί του φέρει δχι μόνον τά έξαίρετον 
παρελθόν του άλλά κα! τήν εμπιστοσύ
νην δλων τών εργατών τής ’Αμερικής».

"Ενας άπό τούς πιό πολύτιμους συνερ
γάτες τοϋ κ. Γκόλντεν είναι δ ακαταπό
νητος καί πάντα γελαστός κ· Ά λαν 
Στράαν.

Γεννήθηκε στήν ’Αγγλία, εργάστηκε 
δεκατέσσερα δλόκληρα χρόνια ώς κα ια - 
σκευαστής εργαλείων καί σέ ηλικ ία  ε ί
κοσι ένός έτών μετανάστευοε στήν Α 
μερική, δπου εκανε πάλι τήν ίδια δου
λειά. Στά 1933 έγινε μέλος τής ΙΙανα- 
μερικανικής 'Ομοσπονδίας εργατών ερ
γαλείων καί ασχολήθηκε μέ τήν όργά- 
νωσητών σωματείων των. Στά 1936 
τόν βρίσκουμε δργανωτή σωματείου 
μέ 100.000 μέλη, ατά 1938 γραμμα
τέα τής Όργανώσεως ’Εργατικής ·Κα- 
Οοδηγήσεως καί γραμματέα .τοΰ σω
ματείου έργατών αυτοκινήτων. Στά 
1940 εργάζεται στά Γραφείο Παρα
γω γής κα ί στόν πόλεμο προσφέρει πολ
λές ύπηρεσίες ώς άναπληρωτής αντιπροέ
δρου τοΰ ’Οργανισμού Πολεμικής Παρα
γωγής- "Οταν έγινε ειρήνη, γύρισε στό 
σωματείο έργατών αυτοκινήτων, διορί
στηκε αντιπρόσωπός τοο στήν Ούάσινγ- 
κτον, δπου καί έμεινε ώς τήν ώρα πού 
τόν παρακάλεσαν νά προσφέρη κα ί στήν 
'Ελλάδα τις δπηρεσίες του. .

Οί δύο αυτοί μεγάλοι φίλοι μας είναι 
αληθινοί άνθρωποι τοΰ λαοϋ. Έ χουν 
δουλέψει κ ’ έχουν μοχθήσει μαζί του, 
τάν νοιώθουν κα ί τάν πονάνε δπως ή 
μάνα τό παιδί της. Καί είνα ι πολύ δι
καιολογημένη ή γενική έμπιστοσύνη πού 
έκέρδισαν. Οί έργάτες μας κ ι’ δ τό
πος δλόκληρος πολλά μποροΰν νά π ε
ριμένουν άπό τήν πείρα καί άπό τήν α 
καταπόνητη εργασία τοϋ κ· Γκόλντεν 
καί τοΰ συνεργάτου του κ . Στράαν. U.
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ίΤ A I X Ν I Δ Ι Α
Μέ το χειμώνα είσθε αναγκα

σμένοι νά περάσετε, πολλές φορές, 
τις ώρες σας μέσα στό σπίτι. Πώς 
δμως θά ξεφύγετε άπ’ τή μονοτο
νία ; ενα διασκεδασιικό καί απλό 
παιχνιδάκι, είναι δ,τι χρειάζεται:

Στή μέση τοϋ δωματίου δλοι οί 
παρευρισκόμενοι σχηματίζουν εναν 
κύκλο, στεκόμενοι όρθιοι ό ένας 
δίπλα στόν άλλον, μέ τά πρόσωπα 
στραμμένα στό κέντρο. Ό  «αρχη
γός» τής συντροφιάς παίρνει θέση 
στόν ίδιο κύκλο, φροντίζοντας νά 
σταθή ακριβώς δίπλα (αριστερά), 
στό «στόχο·, δηλ. στό θΰμα... Τό 
πράγμα ίχει σημασία, δπως θά 
δήτε.

“Επειτα λέει ο’ δλους νά προσέ
ξουν καί εξηγεί τό παιχνίδι: Ό ,τι 
πή καί δ,τι κάνει αυτός, θά τό 
έπαναλάβουν μέ τή σειρά καί θά 
μιμούνται τίς κινήσεις του όλοι οί 
άλλοι.

'Ε φ α ρ μ ο γ ή  : Ό  αρχηγός πιάνει, τό 
αύιί εκείνου πού είναι δεξιά του (τού 
στόχου), τό τραβάει έλαφρά καί λέει 
τή φράση: «τσιμπώ καί δέγελώ». 'Αμέ
σως ό διπλανός του θά κάνει τήν ίδια 
χειρονομία στόν δεξιό του παίκτη, δηλ. 
θά τοΰ πιάση τό αύ ιί καί θά έπανα- 
λάβη «τσιμπώ καί δέ γελώ». Τό ίδιο 
θά κάνη καί ό τρίτος καί ό τέταρτος, 
μέχρις δτου τελειώσει ό κύκλος και 
τραβηχτή καί τό αύτί τοϋ άρχηγοΰ, 
οπότε ό τελευταίος αύτός ξαναρχίζει: 
Πιάνει τή μύτη τοϋ διπλανού του καί 
επαναλαμβάνει τή φράση, «τσιμπώ καί 
δέ γελώ», πράγμα τό όποιον θά κάνη 
τόν κύκλο καί έπειτα θά έλθη ή σειρά 
τοΰ σαγονιοΰ, τοΰ μάγουλου, τοϋ με
τώπου κ ο κ . Είναι περιττό νά οημειω- 
θή δτι δέν επιτρέπεται τό γέλιο, άφοϋ 
τό λέει καθαρά ή ονομασία τοΰ παι
χνιδιού.

Ή  βάσις δμως τοΰ παιχνιδιού δέν 
έγκειται σ' αύτό. Ό  αρχηγός έχει φρον
τίσει άπό πριν νά μουντζουρώση τά 
δάχτυλά του μέ καπνιά άπό καμμένο 
φελλό ή μέ φοϋμο καί δσες φορές τσι
μπά τόν δίπλα'ό του, τοϋ κολλάει τή 
μουντζούρα στό αύτί, στή μύτη, στό 
μάγουλο καί σ’ δλο γενικώς τό πρόσω
πο, κάνοντας τον έν τέλει άράπη.

Ό  κύκλος, βλέποντάς τον ξεραίνεται 
συνεχώς στά γέλια, τά όποια δμως 
ό «στόχος» τά εκλαμβάνει ώς «χάσι
μο» τοΰ παιχνιδιού καί διαμαρτύρεται 
ή γελά κ ι’ αυτός μαζί μέ τούς άλλους, 
μέχρις διου πάρη μυρωδιά τί| φάρσα...

Ο Ι  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι
’Άν διπλασιάσουμε τόν άριθμό 1, θά 

έχουμε 2. Διπλασιάζοντας τόν 2 θά 
έχουμε 4. Τό πράγμα βέβαια δέν είναι 
σημαντικό, γιατί δλος ό κόσμος γνω
ρίζει δ ιι δύο καί δύο κάνουν τέσσερα. 
’Εκείνο δμως πού ξέρουν έλάχιστοι 
είναι δτι διπλασιάζοντας συνεχώς, εί
κοσι φορές, τό άθροισμα πού προκύ- 
πτοι κάθε τόσο θά φθάσουμε σ’ ένα 
έξαιρετικό σημαντικό άριθμό.

’Αμφιβάλλετε ;
Δέν έχετε παρά νά δοκιμάσετε. 

Πάρτε χαρτί καί μολύβι, όπλισθήτε μέ 
λίγη υπομονή καί άρχίστε:

Δύο καί δύο κάνουν τέσσερα, 4 καί 
4=  8, 8-(-8=16, 16+16=82 κ .λ .π ...

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ.
1 3 Η- ΣΤ 6 > α Μπορείτε νά κάνετε τόν έξυπνο, 

σέ κύκλο φίλοον σας, μέ τόν έξής 
ισχυρισμό: — Μπορώ ν’ ανάψω 
ένα κερί χωρίς σπίρτα!

’Ά ν οί άλλοι δέν έχουν γρήγορη 
άνιίληψη ή . άν ξαφνιαστούν απ’ 
αύιό πού ακόυσαν, χωρίς νά έμβα- 
θύνουν στή διατύπωση τής φρά- 
σεως, επιτυγχάνετε Γιατί θά σάς 
ποΰν δ ιι είναι αδύνατο.

Δίνετε τότε τό κερί σέ κάποιον 
καί καΟώ; τό κρατά ατά χέρια του, 
τό ανάβετε μ’ ένα... αναπτήρα!

Κερδίσατε, έφ ’ δσον δέν χρη
σιμοποιήσατε σπίρτ,/!...

Ό ρ ιζο ν τ ίω ς ; 1 Ό  μεγαλύτερος θεός 
τών άρχαίων 'Ελλήνων (δπως τόν λέει 
ό λαός) — Λάσσης (καθαρ.) 2 Ό  πλα
νήτης μας — Τό είπε ή 'Ελλάς στις 28 
'Οκτωβρίου 1940. 3 "Ενας άπό τούς 4 
Εύαγγελιστάς — Ό  όποιος (άρχ) 4 Μ’ 
αύτό όδηγοΰμε τά άλογα (γεν. πληθ.) 
— Νότα. 6 Τό σχολεία εις τά όποια 
φοιτούν κορίτσια καί αγόρια μαζύ. 7 
Άρθρον (πληθ.) — Θεραπεύει τίς άρ- 
ρώστειες. 8 Αυγό (καθαρ.)—’Εάν (άρχ.) 
9 Τό ϊδιο μέ τό 4 δριζοντίως άλλά στήν 
ονομαστική τοΰ πληθ.—Μία άπό τάς 5 
ήπείρους (συνορεύει μέ τήν Εύρο'ιπη). 
Καθέτως. 1) Γυναικείο όνομα (γιορ
τάζει στις 26 ’Οκτωβρίου). 2) Υ ποθε
τικό — Ό  κάτοικος τής ’Ιωνίας. 3) 
Κάθε άλλο παρά ήμερος είναι—άρθρο, 
(πληθ.) 4) Προστακτική ρήματος άπα- 
γορεύουσα τό κάθισμα... — Σύνδεσμος 
(καθ.) ό) Έχουμε δλοι, έκιός άπ’ τό 
έπίθετό μας, καί...6) Φαρμάκι, δηλητή- 
ριο (καθαρ.)—Πόλις τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου στή Στερεά Ελλάδα. 7) Λόγου 
χάριν — Καταστρεπτικό έντομο πού 
δταν πέσει σ’ ένα τόπο, καταστρέφει 
δλη τήν καλλιέργεια (κρθαρ ) 8) Είναι τό 
παιδί τού Π α τ έ ρ α .ά ρ θ ρ ο . 9) ’Εθνι
κός ευεργέτης (τό ονομά του φέρει ή 
’Ακαδημία Α θηνών καί δ διπλανός 
σ’ αύτήν δρόμος).

ΤΙ ΕΙΝ ΑΙ;
1. Μ ανδαρ ίνος: Είναι κόλπος τής 
’Ιταλίας, Ρωμαίος αύτοκράτωρ, ιστιο
φόρο σκάφος, μάρκα μοτοσυκλέιας ή 
Κινεζικός τίτλος ;
2. Έ ρζερούμ: Είναι ηφαίστειο τής 
Ιαπωνίας, πόλις τής Τουρκίας, σύνθε- 
σις τοΰ Σοΰμπερτ ή ονομασία ναυμαχίας 
τοΰ τελευταίου πολέμου;
3. Λ.εγκ0ρν: Είναι άγγλος ποιητής, 
ράτσα ορνίθων, πόλις τής Σκωτίας, δυ- 
ναμωτικό ή περιφέρεια τής Γερμανίας;
4. Λ άβδανο : Είναι μέρος τής πανο
πλίας των ιπποτών, φάρμακο, πόλις τής 
’Ισπανίας, καρποφόρο δένδρο ή ερπετό ;
5. Ζωροάοτρηξ : . Είναι αστρονόμος 
τοΰ Μεσαίωνος, ήφαίστειο τής Ν. ’Αμε
ρικής, φίδι ή ιδρυτής τής θρησκείας 
τών άρχαίων Περσών;
6. Μπέλλ : Είναι εφευρέτης τοΰ τηλε
φώνου, δρος τής Γαλλίας, άγια τής Δυ
τικής ’Εκκλησίας, μέλισσα ή τύπος τη
λεβόλου ;

Κάτι άκόμη, πού σιηριζίται 
περισσότερο στή διατύπωση τού 
ισχυρισμού σας, παρά στήν κοινή 
λογική.

Δηλώνετε μέ μεγάλη επισημό
τητα δτι στοιχηματίζετε νά δώσετε 

κάτι στό χέρι ένός άλλου, χωρίς δμως 
εκείνος νά μπορή νά τό πάρη μαζί του. 
Ά ν  ή πρότασίς σας γίνη δεκτή άπό 
κάποιον, τότε προχωρείτε πρός τό 
μέρος του καί τοϋ λέτε :

—Αγαπητέ μου, μέ λύπη μου σού 
λέω δτι έχασες...

"Υστερα τού δίνετε τό.. χέρι σας, τό 
όποιον βέβαια, μολονότι τό έχει μέοα 
στά δικό του χέρι, «δέν είναι δυνατόν 
νά τό πάρη μαζί του»...

ΑΙΝΙΓΜ Α
— «Είδα ένα δένδρο, πού είχε δώδεκα 

κλώνους. Κάθε κλώνος είχε τριάντα 
φύλλα, άπό τό ένα μέρος άσπρα καί ά
πό τό άλλο μαύρα».

ΙΣΟ ΡΡΟ ΠΙΑ
Δοκιμάσατε ποτέ νά σιαθήτε όρθιοι, 

στηριζόμενοι μονάχα στό ένα πόδι ; 
’Ασφαλώς ναί, καί θά έχετε τή γνώμη 
δτι τό πράγμα είναι εύκολο

'ϋστόσο γίνεται πολύ δύσκολο, ύπό 
τούς έξής δρους :

Οί... ίσορροπισταί σφαλούν καλά τά 
μάτια τους. Έ πειτα σηκώνουν τό ένα 
τους πόδι καί στηρίζονται στό άλλο. 
Στή θέση αύτή πρέπει νά μείνουν εί
κοσι δευτερόλεπτα.

Ά ν  τό κατορθώσουν, αλλάζουν πό
δι- μέ τά μάτια κλειστά πάντοτε—καί 
στηρίζονται στό άλλο πόδι, άλλα είκοσι 
δευτερόλεπτα.

Ά ν  έπιτύχουν πάλι, πέρασαν επιτυ
χημένα τή δοκιμασία, άποδεικνύοντας 
έτσι δτι έχουν καλή ισορροπία.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
(Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ )
’Ερωτήσεις : 1 Κάρδιφ, 2 Μεσολόγ

γι, 3 Ιίαλάμαι.
ΤΙ ε ί ν α ι ; Άίντάχο πολιτεία τής 

’Αμερικής.
Ν αί η ο χ ι ; 1 ναί, 2 δχι, 3 ναί, 4, 

5,6 δχι, 7 νάί, 8 δχι.
Οί σ κ ά λ ε ς : "Εμενε στό υπόγειο

τήΰ πολυκατοικίας !
Σ τα υρ όλεξο : Όριζοντίως 1 ’Ε

ριουργία, 3 Γάβ—στά, 4 Ά λ — Ό νέ— 
ΜΡ, 5 Λεονταρήν, 6 ΕΑ — άήρ — μά, 
7 ίσα—τάν, 8 μία, 9 Νορμανδία. Κα- 
θέτοκ 1 έργαλεϊον, 2 άλέας, 3 Ίώβ, 
4, ΟΝΑ—ΜΜ, 5 'Υφαντήρια, 6 "Έαρ — 
άν, 7 γής, 8 τμήμα, 9 ’Ακαρνανία.

80

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  
ΤΗΣ " Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η !  ΕΣΤ ΙΑΣ , ,

1. -ΓΚΙΛΜ ΠΕΡΤ ΜΑΡΡΥ:

« Ή  άξια τής Ελλάδος γιά τό μέλλον ; 

τοΰ Κόσμου». Μετάφραση καί έπιλεγό- · 

μενα ΠΑΝΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

2. —  ΠΑΝΟΥ ΣΠΑΛΑ:

«Τό ’Εργατικό Δημοτικό Τραγούδι». Προ- ! 

λεγόμενο ΠΑΝΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Σέ δλα τά Βιβλιοπωλεία·




