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'Ελληνική πνοή.

Ή  μόρφωσι του λαοΰ.

Ε λ έν η  Νικολαΐδου.

Ή  σημασία των λαϊκών τράγου 
διών μας.

Λούθηρος, Ρουσώ κ. ά.

Νά είστε πάντοτε αισιόδοξοι!

Οί σιδηρουργοί.

'Η κατεργασία τών μετάλλων.

Ό  άλκοολισμός καί ό έργάτης.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Ν Τ Ο Χ Η

”Οταν διαβάζουν οί  *Έλληνες, ολοι οι "Ελληνες, 

στις εφημερίδες, κ ι ’ άκοϋνε απ ό  τούς ραδιοφωνικούς 

στα'&μονς δλον τον κόσμον δτι ό χειμώνας τον 1948 &ά 

είναι δύσκολος, ψ ιϋνρίζονν : ’Ό χ ι μόνο δύσκολος αλλά 

και αποφασιστικός, τουλάχιστον  σ ’ αυτόν εδώ  τον τόπο, 

πού τον επιβουλεύονται ο ί πιο άγριοι άνεμοι καί τόν 

δέρνονν δλες οί καταιγίδες.

Ε ίναι, αλήθεια, δύσκολος αυτός ό χειμώνας και 

μπορεί νά γίνη ακόμα πιο κρίσιμος. Τά σύννεφα, μαζί 

με τά σκοτεινά καί αιματηρά γεγονότα, πέφτουν απάνω  

μας β αρ ιά  και κόβουν την αναπνοή μας. Μ ά τό στήϋ-ος 

τό ελληνικό, ας μην άμφιβάλλη κανείς, τό στήθος μας, 

εχει κ ι ’ άλλη άντοχή, εχει τόση αντοχή, πού δεν την 

φαντάζονται, δεν την υποπτεύονται καί δεν την υπολογί

ζουν οί εχ ϋ ρο ί μας !

Αυτό τό κουρασμένο στήθος, τό ελληνικό στήϋ-ος, 

πού στάθηκε ή πιο μεγάλη έκπληξη σε ώρες ακόμ α πιο  

δύσκολες, είναι β έβα ιο  δτι και πάλα ϋ ά  ξαφνιάση και 

πάλι ϋ ά  ϋα  υ μ  α το ν ργήση.

"Ας τό δυναμώνουμε, λοιπόν, με δλη την εμπιστο

σύνη μας !
Η “ Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ,,
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Τά ιδεώδες ένός καλύτερου καί ήνωμένου κόσμου 
άπαιτεΐ’ νά δοθή μιά’ ώθησις στή λαϊκή έκπαίδευσι καί 
νά σκορπισθή £σο το δυνατόν πιά πλατύτερα ή πνευ
ματική κα ί'ψ υχική καλλιέργεια. Γιά  νά έπιτύχη τάν 
σκοπόν αύτό μια σύγχρονη πολιτεία, θά πρέπη νά 
καταρτίσω ενα συστηματικό πρόγραμμα, του όποιου 
προγράμματος ενα από τά σπουδαιότερα άρθρα θά 
είναι βέβαια ή καταπολέμησις τού αναλφαβητισμού. 
’Ασφαλώς ολίγοι θά γνωρίζουν, δτι ό άναλφαβητισμός 
σκεπ ά ζει τον μισό πληθυσμό τής γής καί δτι υπάρ
χουν χώ ρες, δπως ή ’Α ϊτή, ή Ταγκανίκα, ή Κίνα, 
στις όποιες οί αναλφάβητοι ξεπερνούν κατά πολύ τό 
ποσοστόν έκείνων πού γνωρίζουν γραφή καί άνά- 
γνωσι. Έ δ ώ  βέβαια στήν Ε λ λ ά δ α  6έν είμαστε τόσο 
πίσω, άλλ’ έν τούτοις τό ποσοστό τών άναλφαβήτων 
πλησιάζει τά 3 0 %  τού πληθυσμού παρά τις νομικές 
διατάξεις πού έθέσπισεν ή Πολιτεία, σύμφωνα μέ τίς 
όποϊες ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είνε υποχρεωτική 
καί παρά τό γεγονός, δτι ή βασική αύτή έκπαίδευσις 
παρέχεται άπά τό δημόσιον δωρεάν εις τά ελληνό
πουλα. Καταφάνερη λοιπόν πηγάζει ή  ύποχρέωσις 
τής Πολιτείας νά άπαλλάξη τό μεγάλο αύτό τμήμα 
τού λαού άπό τό τέλμα τής άγραμματωσύνης, κατα
πολεμώντας μέ δλα τά μέσα τον αναλφαβητισμό. 
Πρέπει δμως νά τονισθή έδώ δτι ή έξαφάνισις τού 
αναλφαβητισμού δεν είναι σκοπός— τούτο δταν κατορ- 
θωθή, θά είναι μιά στενή καί πολύ λίγο ικανοποιη
τική επιτυχία. Ή  έξαφάνισις τού αναλφαβητισμού θά 
πρέπη νά χρησιμοποιηθή σάν ενα μέσο πού θά έπι- 
τρέψη στά μέχρι χ θές αναλφάβητα λαϊκά στρώματα 
νά έλθουν σε έπαφή καί μέ τά άλλα στοιχεία τής 
μορφώσεως πού είναι έξίσου άπαραι'τητα γιά τήν 
υγεία καί τήν κοινωνική ζω ή . Μ’ άλλα λόγια ό άγώ- 
νας κατά τού άναλφαβητισμού δεν είναι παρά ένα 
μονάχα στάδιο τού πολέμου, πού θά πρέπη νά κά 
μουμε κατά τής τριπλής μάστιγος πού τυραννεΐ τήν 
άνθρωπότητα, δηλαδή αμάθεια, άρρωστεια καί 
δυστυχία. Γ ι ’ αύτό θά πρέπη νά προσπαθήσουμε στόν 
τόπο μας νά δώσουμε,^ίτ ’ ί1 πολλούς, πού είναι βέβαια 
ό έργαζόμενος λαός, μιά οίοιχειώδη βασική έκπαίδευσι 
προσαρμοσμένη φυσικά στούς ιδιάζοντας τοπικούς πα
ράγοντες τής χώρας μας. Μέ τήν βασική α ύιή έκπαί
δευσι πού πρέπει καί μπορούμε νά δώσουμε στόν 
έργαζόμενο λαό τής Ε λ λ ά δ ο ς θά έπιδιωξουμε δυο 
π ρ ά γμ α τα : α) Τήν καταπολέμησι τού αναλφαβητι
σμού, έ όποιος, είπαμε παραπάνω, είναι απλωμένος 
πρά πάντων στήν δπαιθρο ν& ρζ περισσότερο άπό δσο

κοινώς πιστεύεται καί β) τήν έξασφάλισι ένός δσον τό 
δυνατόν μεγαλυτέρου ποσοστού μορφώσεως, ή οποία 
νά είναι κοινό κτήμα τού λαού.

Στήν προσπάθεια αύτή δέν είμαστε μονάχοι. Ξ ε 
κινώντας άπό τήν άρχή, δτι ο? χώ ρες πού έχουν Ινα 
εξελιγμένο σχολικό καί μορφωτικά σύστημα πρέπει νά 
βοηθήσουν τίς άλλες πού μάχονται κατά τού αναλφα
βητισμού καί τής άμορφωσιάς, ό ’Οργανισμός Η ν ω 
μένων Ε θν ώ ν  γιά τήν έκπαίδευσι, τήν έπιστήμη καί 
τή μόρφωσι (Ο Γ Ν Ε Σ Κ Ο ), πού ίδρύθη τό 1 9 4 5  άπό 
τή γενική συνέλευσι τών Η νωμένω ν ’Εθνών καί είς 
τόν όποϊον μετέχει καί ή Ε λ λ ά ς , είναι πρόθυμος νά 
βοηθήση τά κράτη - μέλη του, πού θά έξέφραζαν τήν 
σχετικήν έπιθυμία, στέλνοντας έμπειροτέχνες, όδηγιες 
βγαλμένες άπό τήν πείρα, καί νά δώση τίς νέες μεθό
δους καί τίς καινούργιες τεχνικές δυνατότητες.

Τ ί έπιδιώκει ό Ο ύνέσκο; Ή  διεθνής αύτή όργά- 
νωσις έβαλε γιά σκοπό της νά βοηθήση τά κράτη 
πού θέλουν νά έξασφαλίσουν γιά δλους έξ ίσου καί 
νά κάμουν προσιτή τήν έκπαίδευσι, τήν έλεύθερη έπι- 
δίωξι τής άντικειμενικής αλήθειας καί τήν έλεύθερη 
άνταλλαγή τών ιδεών καί γνώσεων. Μ’ αύτά επιδιώ
κεται βέβαια ή διατήρησις τής ειρήνης καί τής ασφα
λείας τού κόσμου, άφοΰ μέ τήν έξάπλωσι τής μορ
φώσεως έπιτυγχάνεται ή άμοιβαία κατανόησις τών 
έθνών καί ή έξασφάλισις τού γενικού σεβασμού προς 
τή δικαιοσύνη, προς τά δικαιώματα τού ανθρώπου 
καί τις θεμελιώδεις έλευθερίες αδιακρίτως φύλου, φυ
λής, γλώσσης, θρησκείας, τά όποια τό καταστατικό 
τού Ο. Η. Ε . κηρύσσει σεβαστά καί απαραβίαστα γιά 
δλους τούς ανθρώπους. "Ενα άπό τά θέματα τού Ού
νέσκο γιά τήν έπ αυχία  τών μεγάλων του σκοπών 
είναι ή προαγωγή τής βασικής έκπαιδεύσεως καί ή 
καταπολέμησις τού άναλφαβητισμού.

Πρέπει νά σημειωθή έδώ, δτι ό κόσμος δέν είναι 
πια άοπλος στόν αγώνα του γιά τήν καταπολέμησι 
τού άναλφαβητισμού καί τής άμορφωσιάς. Έ χ ε ι  τώρα 
στά χέρια του -ά ντίθετα  μέ τά παλιά χρόνια  - άφθονα 
καί πανίσχυρα δπλα, τά όποΐα μπορεί νά χρησιμο- 
ποιήση σάν άποτελεσματικά όργανα τής μορφώσεως 
τών μαζών. Τό θειο δώρο τής τυπογραφίας καί τής 
λινοτυπίας μάς έπιτρέπει νά έπικοινωνούμε μέ τίς 
πλατειές μάζες μέ θαυμάσια όργανα : Τ ίς έφημερίδες 
καί τά περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας, με τό φτηνό 
βιβλίο, τίς φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, χάρτες, δια
γράμματα. άφίσες. "Γστερα ό κινηματογράφος καί τό

(ή συνέχεια στή σελ. 160)
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Έ  ’Αθήνα αυτές τίς μέρες ςέχα σε δλες τίς 
ένιες πού τήν τυραννοΰν μέ τά μαγεμένο τραγούδι 
μιας Έ λληνίδα ς καλλιτέχνιδας πού μάς ήρθε γιά 
λίγες μέρες άπ’ τή Βιέννα. Είναι ή πρωταγωνίστρια 
τής Β ιεννέζικης Ό π ερ α ς  κ. Ε λ έ ν η  Νικολαίδου, πού 
δόξασε τά Ε λλ η ν ικ ό  της δνομα δχι μόνο στήν Αυ
στριακή πρωτεύουσα άλλά καί σ’ δλη τήν Εύρώπη μέ 
τής παραστάσεις καί τής συναυλίες πού δίνει στής 
μουσικές της περιοδείες. Έ τ σ ι  φορτωμένη δάφνες 
ή κοσμαγαπημένη αύτή καλλιτέχνις ήλθε στήν πα
τρίδα της υστέρα άπό δέκα 
χρόνια κι’ έδωσε στόν έλλη- 
νικό κόσμο τήν ευκαιρία 
νά τήν άκούση τρεις φορές 
καί νά τήν άποθεώση στις 
συναυλίες της.

Ή  Ε λ έ ν η  Νικολαίδου 
δέν είναι δμως ’Αθηναία, 
γεννήθηκε καί μεγάλωσε 
στήν έλληνική πόλη τής 
Μικρασίας Φ ώ καια . Έ δ ώ  
τήν ξέβρασε τό κύμα τής 
έθνικής καταστροφής τού 
1 922 . Παιδούλα δεκάςη 
μόλις χρονών τότε έγκα- 
ταστάθηκε δπως - δπως 
μέ τήν οίκογένειά τη ς  τή 
δοκιμασμένη σ’ ενα μα
κρινό σπιτάκι έξω  άπό 
τήν 'Ιερά  Όδά κι’ ή 
μόνη της φροντίδα στά
θηκε νά βρή μιά κάποια
έργασία γιά νά βοηθήση τούς δικούς της. Παρθενική 
ψυχή τής θυσίας, άοπλη, δειλή, έξαγνισμένη άπό τόν 
πόνο, ή νέα κοπέλλα ένιωθε μέσα της νά τή φλο- 
γ ίζη  ένας καημός αγιάτρευτος : τό μουσικό της πά
θος. Ά π ό  παιδάκι μικρό ήταν προικισμένη μέ τή 
σπανιώτερη φωνή κοντράλτο, καί στο σχολείο τής 
πατρίδας της το τραγούδι της ήταν περιζήτητο σέ 
κάθε έπίσημη περίσταση. 'Η Ε λ έ ν η  τραγουδούσε 
χωρίς μέθοδο καί χωρίς συστηματική διδασκαλία. 
Έ τ σ ι  άπό ενα ψυχικά όρμέμφυτο, καί τά τραγούδι της 
τώρα στήν καταστροφή, ήταν μιά θερμή παλίρροια 
πού πότιζε μέ γόνιμα δάκρυα παρηγοριάς τήν πονε- 
μένη ψυχή της.

'Ελένη Νικολαΐδον

Στις νοσταλγικές ώρες τής μοναξιάς της ή 
Ε λ έ ν η  τραγουδούσε σάν μιά δέησι ήμερών α ξέ
χαστων τά ώραΐα θρησκευτικά τραγούδια τού Παρθε
ναγωγείου τής πατρίδας της, κ ι’ άλλα δημοτικά τρα
γούδια πού άνάβλυζαν ά π’ τήν καρδιά της, χωρίς νά 
φαντάζεται πώς τά τραγούδι της αύτό ήταν τό προ
νομιακό μέσο πού θά τής άνοιγε τό δρόμο τής ζω ής 
της. Μιά νέα μαθήτρια τού Ε θνικού Ω δείου  πού 
Ιτυ χ ε νά βρεθή σέ κάποιο γειτονικό σπίτι μιάς θείας 
της κι’ άκουσε τό τραγούδι τής 'Ε λέν η ς, μίλησε τήν

άλλη μέρα μ ’ ένθουσια- 
σμό στήν καθηγήτριά της 
κυρία Ά ρ γυρ ώ  Γκίνη γιά 
το θαύμα τής φω>ής αύτής 
τής άγνωστης σέ δλους προ- 
σιρυγοπούλας. Ή  κα θηγή- 
τρια, γεμάτη ενθουσιασμό 
καί στοργή γιά κάθε νέο 
τάλαντο πού θά συναντού
σε, φρόντισε αμέσως νά τή 
γνωρίση καί τήν παρέλαβε 
στήν τάξη της στο ’Εθνι
κόν Ώ οεϊον . Ά π ’ τον πρώ
το χρόνο πού άρχιζε νά 
σπουδάζη σοβαρά καί συ
στηματικά ή Ε λ έ ν η  Νικο- 
λαΐδου έγινε άμέσως ό 
συγκεντρωτικός φακός τού 
ένθουσιασμού δλων τών μα
θητών καί τών καθηγητών. 
Στήν έπιθεώρηση τών έξε- 
τάσεων τού τέλους τού χρό

νου— ήταν ακόμα στή μέση σχολή τού τραγουδιού—  
ή Ε λ έ ν η  γνώρισε τόν πρώτο της θρίαμβέ Ό  πρόε
δρος τού Διοικητικού Σψ βουλίου τού ’Εθνικού Ω 
δείου πού έτυχε νά είναι υπουργός εκείνο τόν καιρό, 
διώρισε τότε τήν έξαιρετικτ ύτν μαθήτρια δακτυλο- 
γράφο στό 'Υπουργείο Συγκν.νωνίας. Έ τ σ ι  ή 'Ε λέν η  
πραγματοποίησε καί τά δύο της δνειρα : τήν έργασία 
καί τίς μουσικές σπουδές.

Μέσα στούς δύο αύτούς πόλους έξακολουθοΰσε 
νά στρέφεται αδιάκοπα ό άξονας τής ζω ής της έπί 
πέντε χρόνια. Στό Υ πουργείο ή Ε λ έ ν η  ήταν μιά υπο
δειγματική υπάλληλος, πού κέρδιζε πάντα άμέριστη 
τήν έκτίμηση τών προϊστάμενων της. Οί υπουργοί της
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άλλαζαν κάθε τόσο, μα δλοι δσοι περνοΰσαν άπό κεΐ 
μέσα μάθαιναν θέλοντας καί μή τό δνομά της, απ’ τις 
συχνές αιτήσεις τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Έ θνικοΰ 'Ωδείου 
Καλομοίρη που παρακαλοΰσε νά δοθή δυό τριών ήμε
ρων άδεια στην Ε λ έ ν η  Νικολαΐδου, γραμματέα β', για 
νά λάβη μέρος στή μελοδραματική παράσταση πού 
διοργανώνει τό ’Εθνικόν Ώ δεΐον. Τήν άδεια χορη
γούσαν συνήθως πρόθυμα οί προϊστάμενοι τής Ε λ έν η ς , 
κάποτε δμως Ινας υπουργός δυστρόπησε κ ι’ άρνήθηκε 
τήν ύπογραφή του. “Εγινε τότε άνάγκη νά πάμε έν 
σώματι δλη ή καλλιτεχνική έπιτροπή καί νά παρα- 
καλέσω με τόν κ. 'Υπουργό νά . . . παρευρεθή κι'αύτός 
στήν παράσταση, στήν όποιαν ή υφιστάμενη του θά- 
παιρνε μέρος. 'Η  Ιπιμονή μας τόν άφώπλισε, κ ι’ α
ναγκάστηκε νά ύποκύψη στόν έκβιασμό μας. Έ δ ο σ ε  
τήν άδεια, ήλθε καί στήν παράσταση, κι5 ένθουσιά- 
σθηκε σέ τέτοιο βαθμό μέ τό άποκαλυπτικό ταλέντο 
τής Ε λ έ ν η ς , ώστε διέταξε στό δπουργεΐο νά τήν προ
βιβάσουν σέ άνώτερο βαθμό.

Ή  ζω ή  τής καλλιτέχνιδος έξακολουθοΰσε Ιτσι 
μέσα στήν ϊδια έντατική έργασία κ ι’ έπιμέλεια. Μιά 
μέρα δμως λίγο Ιλειψ ε νά χαθή αυτή ή πολύτιμη 
ζω ή  στόν κατακλυσμό που είχε γίνει Ικεΐνο τό φθινό
πωρο καί παρέσυρε στήν 'Ιερά  Ό δό πού δέν ήταν 
τότε άσφαλτοστρωμένη δσους Ιτυ χ ε νά βρεθούν τό 
πρωί στό δρόμο. Τά κακής ώρας λεωφορεία σταμά
τησαν στή θεομηνία κα! κατέβασαν τούς έπιβάτας 
μέσα στή δίνη τοΰ όρμητικοΰ χειμάρρου πού παρέ
συρε κι’ Iπνίξε πολλούς. Μέσα σ’ αύτούς καί δυό 
άγαπημένους συγγενείς τής Ε λ έ ν η ς . Είναι θαΰμα 
πώς έκείνη κατώρθωσε νά σωθή σκαρφαλώνοντας 
άπάνω σ’ Ινα δέντρο πού Ιτυχε νά βρεθή γερό 
κοντά της, γιατί καί τά δέντρα παρασύρθηκαν τότε 
απ’ τόν όρμητικό χείμαρρο τής πλημμύρας.

Έ κ εΐν α  τα χρόνια ή τάξις μου τοΰ πιάνου στό 
Ε θνικόν  Ώ δεΐον βρισκόταν στό πλάι τής τάξεω ς τρα
γουδιού τής Α ρ γυρ ή ς Γκίνη. Τήν ώρα πού ή Ε λ έ ν η  
Νικολαΐδου άρχιζε τό μάθημά της έκεΐ μέσα ήταν 
αδύνατο νά έξακολουθήσω εγώ  τό δικό μου. Οί μα- 
θήτριές μου μέ παρακαλούσαν θερμά νά τΙς άφήσω 
ν’ άνοίξουν κρυφά μιά χαραμάδα τήν πόρτα τής συγ
κοινωνίας γιά νά τήν άκούσουν. Καί τά γυμνάσματα 
άκόμη πού Ικανέ ήταν μιά άπόλαυσις μέ τά φλο
γισμένα τόξα τής φωνής της πού γεφύρωναν τις τυ
πικές φράσεις τοΰ σολφέζ μέ τέτοια πρωτόφαντη 
Ικφραση ήχοχρωμάτων, κι5 αυτό χωρίς νά τό θέλη 
ουτε νά τό έπ ιζητή  ποτέ ή καλλιτέχνις. Μά κάθε 
νότα τής Ε λ έ ν η ς  ήταν μιά άποκάλυψις. Ό λ ο ι τή λά
τρευαν μέσα στό Ώ δεΐον γιά τήν άπλότητα καί τή 
μετριοφροσύνη της. Περισσότερο δμως άπ’ δλους τή 
λάτρευε Ινας συμμαθητής της, ό θάνος Μέλλος, πού 
είναι τώρα ό εύτυχισμένος σύζυγός της.

Έ τ σ ι  Ιφθασε καί τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, ή μέρα

τών διπλωματικών έξετάσεων τής Ε λ έ ν η ς  στό θέα- 
τρον Κεντρικόν. Τό τί Ιγινε τότε δέν περιγράφεται. 
"Ενα όμαδικό δημοψήφισμα τοΰ κόσμου πού είχε 
πλημμυρίσει τό θέατρο για νά τήν άκούση. θρίαμβος 
πρωτόφαντος ατά μουσικά χρονικά τής ’Αθήνας. 
Ή  Ε λ έ ν η  τραγούδησε Ινα όλόκληρο πρόγραμμα 
ρεσιτάλ άπό δεκαέξ τραγούδια. Καί πήρε θριαμβευ
τικά τό άριστεΐον έξαιρετικής ιδιοφυίας μαζύ μέ τό 
πρώτο βραβείο μελοδράματος καί τραγουδιοΰ. Είμαι 
πραγματικά περήφανη γιά δσα Ιγραφα στήν κριτική 
μου γι’ αυτήν τήν άλλη μέρα : Συγκρατεΐστε δλοι 
τδνομά της ! θ α  γίνη διάσημη σ’ δλο τόν κόσμ ο!

Σ έ δυό χρόνια ή  Ε λ έ ν η  πήρε άπό τό Πανεπι
στήμιο τήν όποτροφία τοΰ κληροδοτήματος Κασιμάτη 
πού ό ό διαθέτης του προώριζε άποκλειστικά γιά 
φοιτητάς άπ’ τήν Σμύρνη. Κ αί Ιφ υγε γιά τή  Βιέννη 
άφοΰ εδοσε έδώ μιάν τιμητική παράσταση τής Κ άρ
μεν ατό Παλλάς. Στήν Βιέννη παρουσιάσθηκε στό 
Μπροΰνο Β άλτερ , ό όποιος μόλις τήν άκουσε ένθου- 
σιάστηκε σέ τέτοιο βαθμό ώστε τήν πήρε άπ’ τό χέρι 
καί τήν άνέβασε στήν Κρατική Ό π ερ α . Σ έ διάστημα 
ένός μηνός ή 'Ε λέν η  Ιμα θε καί Γερμανικά τό ρόλο 
τή ς πριγκηπέσσας Έ μ π ο λ ι στόν «Δόν Κάρλος» τοΰ 
Βέρντι. Κ αί ή πρώτη της έμφάνισι στό μεγαλείτερο 
μελοδραματικό θέατρο τοΰ κόσμου ήταν Ινας περιφα
νέστατος θρίαμβος γιά τήν νέα 'Ελληνίδα καλλιτέχνιδα. 
Ό λ ο ι οί κριτικοί τήν χαιρέτισαν σάν Ινα φαινόμενο 
άληθινό. Καί τόν πρώτο της αύτό θρίαμβο άκολούθη- 
σαν πολλοί ά κ ό μ η : στήν Κάρμεν  στήν όποιαν τήν 
άνεκήρυξαν δλοι μιά «γεννημένη Κ άρμεν»,στήν « Ά ϊν- 
τα », στήν «Δύναμη τοΰ πεπρωμένου», στό «Χορό 
μετεμφιεομένων» στό *Τροβαντόρε*  στήν <Τξο- 
«ιίντα »,στόν  «Αόενγκριν», στόν « 'Ορφέα», στήν «Δα
λιδά* καί σέ πολλά άλλα Ιργα άπό τό μεγάλο μελο
δραματικό ρεπερτόριο. Γ ιά  τις έξαιρετικές έπιτυχιες 
πού σημείωσε ή Έ λ λ η ν ίς  καλλιτέχνις τής άπενεμήθη 
στήν Βιέννη ό τίτλος τής «Καμμεοζαίγκεριν» πού είνε 
ή  άνωτάτη τιμητική διάκρισις άπ’ τόν καιρό πού ή 
Αύστριακή πρωτεύουσα ήταν ή μουσική μητρόπολις 
τοΰ κόσμου καί Ιχ ει άπονεμηθή κατά καιρούς μόνο 
στούς διασημότερους τραγουδιστές τής κάθε έποχής.

Σήμερα ή Ε λ έ ν η  Νικολαΐδου είνε μιά βασίλισσα 
τής λυρικής σκηνής. ΤραγουδεΙ τούς πρώτους ρόλους 
τής μεσοφώνου στά μεγαλείτερα μελοδραματικά θέατρα 
τής Ευρώ πης. Τώρα Ιχ ει Οπογράψει συμβόλαια μέ τό 
θέατρο «Σκάλα» τοΰ Μιλάνου, τό «Ρεάλε» τής Ρώ μης 
καί τό «Μετροπόλιταν» τής Νέας Ύ όρκης. Μέσα δμως 
σ’ δλους αύτούς τούς παγκοσμίους θριάμβους τη ς ή 
Έ λλην ίδα  αυτή θεά τοΰ τραγουδιού μένει πάντα ή σ ε 
μνή κι’ άπέριττη κοπέλα πού γνωρίσαμε δλοι έδώ στις 
σπουδές της μέ τήν ίδια άπλότητα καί τή μετριοφρο
σύνη πού είναι τό κυριώτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

τών άληθινά μεγάλων καλλιτεχνών, ς . κ . ΣΠΑΝΟΥΔΗ
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c7ζά νά γνωρίσουμε τον έανζό μας..

SK σημασία ιώνjdmwv
ιραρονδιών μας
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Μέσα στό έλληνικό λαϊκό τραγούδι, δταν φυσικά 
τό άντιμετωπίζουμε σάν Ινα άρτιο κ ι’ ώργανωμένο 
σύνολο (στίχος, ψυχική διάθεση, θεώρηση πραγμάτων, 
άρμονία, άπλότης κλπ.), συναντούμε άτόφυα τήν έλλη- 
νική δμορφιά κ ι’ όλόκληρο τό ήθικό μεγαλείο καί 
τήν άνωτερότητα τής Φ υλής μας.

Ά γ ν ο ια  συνεπώς τώντραγουδιών αύτών τοΰ Λαοΰ 
μας άπό μέρους μας σημαίνει κα! άγνοιαν τοΰ ίδιου 
τοΰ έαυτοΰ μας καί τοΰ τόπου πού γεννηθήκαμε καί 
κατοικούμε. Κ ι’ είναι μεγάλο δυστύχημα γιά Ιναν 
άνθρωπο άμα δέν ξέρει τόν Ιαυτό του. Καί τό δυστύ
χημα γίνεται μεγαλύτερο γιά μιά χώρα δταν πολλοί 
άνθρωποί της πού τήν κατοικούν άγνοοΰν τούς δε
σμούς πού Ιχουν μαζύ της, δέν ξέρουν μέ άλλα λόγια 
τις ρίζες τής καταγωγής τους. Κ ι’ είναι πραγματικά οί 
ρ ίζες, οί καταβολάδες τής καταγωγής μας, τά λαϊκά μας 
τραγούδια. Κ ι’ άκόμα, ή ώργανωμένη φωνή τής έθνικής 
μας συνειδήσεως. Ξεκινώντας άπ’ αύτή τήν παραδε
δεγμένη άρχή, μπορούμε νά ποΰμε καί τούτο τό γενι
κό : Ό τ ι  'Ε θνο ς πού οί κάτοικοί του γνωρίζουν καλά 
τήν καταγωγή τους, άρα τόν έαυτό τους, δέν κινδυ
νεύει ποτέ άπό όποιαδήποτε άπειλή πού θά κρούση 
τις θύρες του. Έ τ σ ι  έξηγεΐται καί τό φαινόμενο τών 
Κρατών εκείνων, πού ή όποιαδήποτε δργάνωση τής 
Ισωτερικής τους οικονομίας δέν τά εμποδίζει άπό τό 
νά φροντίζουν καί νά παρακολουθούν άγρυπνα δλα 
αύτά τά ζητήματα (λαογραφικός πλούτος, ήθη καί 
Ιθιμα, λαϊκά τραγούδια κλπ.) πού σχετίζονται άμεσα 
μέ τήν εθνική τους συντήρηση. Λαϊκοί χοροί, τοπικές 
άμφιέσεις καί παραδόσεις, Ιπιστρατεύονται, δργανώ- 
νονται, διαδίδονται, καί μέ δυό λέξεις διατηρούνται 
άσβηστες. Στό τραγούδι μάλιστα τό λαϊκό, πού λόγψ 
τής φύσεώς του μπορεί νά μεταδοθή εύκολώτερα καί 
ν’ άσκήση μεγαλύτερην Ιπίδραση, άποδίδεται πιό μεγά
λη σημασία. Παρακολουθείται άπό ειδικές κρατικές 
δπηρεσίες, άπό συγκροτημένα ινστιτούτα, καταγράφε
ται, γίνεται τόμος βιβλίου, πλάκα γραμμοφώνου, γιά 
νά μήν Ιξαλειφ θή καί διδάσκεται— μάλιστα διδάσκε
τα ι— σέ σχολεία περιοχών πού δέν τό ξέρουν.

Αύτά γίνονται άλλοΰ.
Έ δ ώ  στόν τόπο μας, τόν πλουσιώτερο άπό κάθε άλλο 

σέ παραδόσεις καί σέ τραγούδια, όμολογουμένως άνώτε- 
ρα άπό κάθε άποψη, τίποτε τό σοβαρό δέν Ιχ ει γίνει άπό 
τής πλευράς αυτής, κάτι πού νάχη τουλάχιστον τή 
σφραγίδα τής «άνωθεν παροτρύνσεως καί Ιμπνεΰσεως». 
Τά πάντα Ιχουν άφεθή στήν ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Καί δ,τι υπάρχει (λαογραφίες, συλλογές λαϊκών τρα- 
γουδιών κλπ.) πραγματικά δέν προέρχεται άπ’ τήν 
πρωτοβουλία τοΰ ώργανωμένου Κράτους. Ύ σ τερ α  
άπ’ τή διαπίστωση αύτήν εύκολα μπορεί νά φαντασθή 
κανείς τό τί θά γινόταν άπό τής πλευράς αύτής, άν ή 
καλή μας τύχη δέν μάς έστελνε άνθρώπους σάν τόν Ν. 
Πολίτη, τό Βλαχογιάννη, τόν Κυριακίδη καί τόσους άλ
λους, άκόμη καί ξένους, πού πραγματικά γοητεύθηκαν 
άπ’ τίς διαμαντόπετρες τών τραγουδιών τού Έ λληνικοΰ

ιοϋ  κ. δ ιάνου  £csaja

Λαού καί τά κύτταξαν μέ τή λαχτάρα τοΰ χρυσοθήρα,
Ή  άπουσία δμως αύτή τοΰ ένδιαφέροντος άπό 

μέρους τού ώργανωμένου Κράτους ύπήρξεν ή βασική 
αιτία πού ή άξία τοΰ λαϊκοΰ μας τραγουδιού κρατή
θηκε μακρυά, παρέμεινε σχεδόν άγνωστη, γιά τούς 
κατοίκους τών μεγάλων πόλεων τής χώρας μας, καί 
ίδίως τής πρωτεύουσας Οί έπαρχίες μας, τά χωριά μας, 
καί πρό παντός τά νησιά μας, χω ρίς φυσικά ν' άπο- 
κλείουν καί τις Ιπιδράσεις τού κέντρου, ζοΰνε, άνα~ 
πνέουν καί κινούνται μέ τόν άέρα τών τοπικών τους 
χορών καί τραγουδιών. Αύτό τό διαπιστώνει ό καθείς 
πού θά τύχη άκόμα καί σήμερα νά παρευρεθή σ’ Ινα 
πανηγύρι, σέ μιά χαρά, σ’ Ινα θάνατο. Κ ι δταν δπο- 
στηρίζουμε, δτι ή πρωτεύουσα άγνοεΐ σχεδόν τό λαϊ
κό μας τραγούδι, άς μή νομισθή πώς δέν κυριολε
κτούμε. Ό λ α  τά φώτα της, έπί τοΰ συγκεκριμένου 
αύτοΰ θέματος, τάχει πάρει άπό τις διδαχές ώρισμένων 
τυποποιημένων «έλληνικών» τραγουδιών τών ώδείων 
μας, πού μέ τίς κορώνες καί τις χίλιες - δυό μεταλ
λαγές τους μόλις καί μετά βίας μπορεί νά μας θυμίσουν 
τήν αγνότητα, τήν ειλικρίνεια καί τήν λιτότητα τής 
τοπικής μας διαθέσεως. Κ ι’ αύτό γιά νά μή φανούμε 
στά μάτια τοΰ κόσμου πώς παραμελούμε τό είδος. Ά π ό  
τήν ίδια «ίερή συγκίνηση» φαίνεται, πώς καταλαμβά
νονται άπό καιρό σέ καιρό καί οί διάφοροι ταγκογρά- 
φοι μας, πού μέ τό άνεύθυνο ίδίως πού τούς χαρακτη
ρίζει, δέν παραλείπουν άπό τοΰ νά μάς τροφοδοτοΰν 
κάθε τόσο καί μέ ώρισμένα δήθεν έλληνικά τραγούδια, 
πού άντί νά μάς έξοικειώνουν μέ τά λαϊκά μοτίβα καί 
νά μ ά ; φέρνουν κοντινώτερα πρός τήν άγνήν λυρικήν 
διάθεση, πού χαρακτηρίζει τή λαϊκή μας μοΰσα, μάς 
άπομακρύνουν άντιθέτως άπ’ αύτήν πιό πολύ. Κ ιΊ αύτό, 
γιατί Ιπί τέλους, Ιστω  καί μιά άπομίμηση, άκόμη καί 
μιά Ισκεμμένη έπέκταση τών λαϊκών μας τραγουδιών 
θά πρέπει πρωτίστως νά Ιχ η  πρό παντός ποίηση. 
Έ χ ο υ ν  δμως ποίηση οί διάφορες αυτές απομιμήσεις 
τών λαϊκών τραγουδιών, πού κυκλοφορούν κάθε τόσο ;

Καί γιά νά μή θεωρηθούμε σάν άνεδαφικοί, 
μή νομισθή πώς ζητούμε άπ’ τήν πρωτεύουσα ν’ άρ- 
χ ίση νά τραγουδά άπ’ τή αύγή ώς τά βράδυ τά «Ιπαρ- 
χιώτικα» τραγούδια. Στήν Ιννοια τού τραγουδιού περι- 
κλείνεται, βέβαια, δχι μόνον ό σκοπός, ή μουσική του 
— γιά τήν όποια μπορεϊ νάχουμε καί μερικές έπιφυ- 
λάξεις— περιλαμβάνεται καί τό νόημα, ή καλλιέπεια, 
ό τρόπος άντιμετωπίσεως τής ζω ής καί πρό παντός 
τό άντιφέγγισμα τό ψυχικό όλοκλήρου τού Έ θ ν ο υ ς.

Έ χ ε ι  τήν άξία του δηλαδή τό λαϊκό μας τρα
γούδι καί γι’ αύτή τήν κοινωνική μας ζω ή καί τοπο
θέτηση. Ή  προσπάθεια πού καταβάλλει ό ραδιοφωνι
κός μας σταθμός γιά τή διάδοσή του είναι, φυσικά, 
πολύ άξιέπαινη. Μόνη δμως αύτή ή προσπάθεια δέν 
είναι άρκετή. Τό καλό λαϊκό τραγούδι πρέπει νά μπή, 
Ιπ ειτα  άπό αύστηρήν έττιλογή του, καί στό σχολείο. 
Πρέπει νά γίνη μάθημα γιά δλους μας.

Π Α Ν Ο Σ  ΣΠ Α ΛΑ Σ
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Ό ίτίούδηρος,
(έ/ίαιδιά ζοϋ jaov

ό έΡονσσώ κ. ά.
και ζής φτώχειας)

Πολλοί μάς ρω τούν: άφού αρχίσατε, μέ τή ζω ή 

τοΰ ονομοστοΰ Γάλλου συγγραφέα Καρόλου Φαβάρ, 

ν’ άποδεικνύετε δτι κ ι’ άπό πολύ χαμηλά μπορεί ό 

άνθρωπος ν’ άνέβη καί νά γίνη μεγάλος καί τρανός, 

γιατί δέν συνεχίζετε καί δέν μάς φέρνετε καί άλλα 

παραδείγματα; Μ ήπως δέν υπάρχουν άλλα, τόσο χ τυ 

πητά καί τόσο ενθαρρυντικά;

"Αν δέν υπάρχουν! Καί μόνο δμως γιατί έκάματε 

αύτή τήν ερώτηση κ ’ έδείξατε κάποια δυσπιστία, δέν 

θά περιοριστώ σέ μιά ή σέ δυό περιπτώσεις αλλά θά 

πλημμυρίσω τή σελίδα αύτή τών ήρώων τής δουλειάς 

μέ τά ονόματα τών άναρίθμητων άπλών ανθρώπων 

πού έγιναν σπουδαίοι καί έμειναν γιά πάντα στήν 

ιστορία.

Ό  Τιντορέττο, ό περίφημος Τταλός ζωγράφος, 

ε ίχε πατέρα βαφέα κι’ έργάστηκε νέος στό έργαστή- 

ριό του' ό Ά δ ά μ  Μπιλλώ, συνθέτης κομψών στίχων, 

ήταν λεπτουργός τοΰ Νεδέρ' ό άγιος Έ λ ο ά , πού τόν 

άναγνωρίζει ή Δυτική Ε κ κ λ η σ ία , άρχισε τή  σταδιο

δρομία του ώς χρυσοχόος· ό Λούθηρος, ό μεγάλος θρη

σκευτικός μεταρρυθμιστής καί θεμελιω τής τού δόγμα

τος τών διαμαρτυρομένων, είχε πατέρα σιδηρουργό' 

ό φιλόσοφος λ’τιντερώ γεννήθηκε σ’ έργοστάσιο μαχαι

ριώ ν ό περίφημος ιστοριογράφος τής Γαλλίας Ντυκλώ 

κατάγεται άπό οικογένεια κα πελά δω ν ό άκαδημαϊκός 

Μαρμοντέλος άπό χτίστες κ ι’ ό Βερανζέρος, πού όνομά- 

στηκε έθνικάς ποιητής τής Γαλίας, είχε πατέρα ράφτη.

’Α λλ’ άς δοΰμε και πόσοι άλλοι άνέβηκαν άπό 

ταπεινές οικογένειες κι’ άπό ποιά έπαγγέλματα άνα- 

οείχθηκαν κι’ έκέρδισαν τή μεγάλη φήμη. Ό  θεολό- 

βος θ ω μ ά ς Σάμπ, στά μικρά του χρόνια, ήταν μαθη- 

τευόμενος σέ εργοστάσιο γαντιών κ ι’ έπειτα  σέ κηρο

ποιείο- 6 μεγάλος βιβλιοπώλης Λάκκινγκτων, ό πλου- 

σιώτερος τής Ευρώ πης, πουλούσε ώς δέκα χρονών κου

λούρια στους δρόμους τοΰ Λονδίνου κι’ έπειτα έγινε 

έμπορος παλαιών βιβλίων ό ποιητής Ροβέρτος Μ πλούμ-

φιλδ ήταν τσαγκάρης κ ’ ενώ έκάρφωνε παπούτσια 

έγραφε τούς στίχους του- σέ παπουτσίδικο γεννήθηκε 

κ ι’ άλλος Ά γ γ λ ο ς  ποιητής, έ Κούβνπερτ Σάου- έ θαυ

μάσιος βιογράφος Γουλιέλμος Σεουάρδος είχε πατέρα 

πω λητή μπύρας καί ό δραματικός ποιητής Γεώργιος 

Αίλλος ήταν χρυσοχόος.

Ά ς  γυρίσουμε δμως καί πάλι στή Γαλλία, άς θυμη

θούμε δτι ό ποιητής ’Ιωάννης Β απτιστής Ρουσσώ ήταν 

γιός παπουτσή κ ι’ άς σημειώσουμε δτι τό μόνο πού τοΰ 

κατηγορούσαν ήταν δτι τόσο ντρεπόταν γιά τό έπάγ- 

γελμα τοΰ πατέρα του ώ στε στό τέλος τόν περιφρό- 

νησε. Κ ι’ ό Γάλλος άκαδημαϊκός Βουατύρ ντρεπόταν 

γιατί 6 πατέρας του ήταν ταβερνιάρης, άλλα σκληρά 

τόν έτιμώρησε ένας έξυπνος συνάδελφός του μέ μιά 

καί μόνη φ ρά ση: « Τό κρασί πού κοκκινίζει τά μά

γουλα τών άλλων άνθρώπων κάνει τόν Βουατύρ νά 

χάνη τό χρώμα τ ο υ !»

Έ χ ο υ μ ε  δμως καί γυναίκες πού έγιναν διάσημες 

ενώ ξεκίνησαν άπό πολύ φ τω χικές καί άπλές οικογέ

νειες. Κ αί δχι λίγες. Ά λ λ ’ άς περιοριστούμε σέ δύο 

γιά νά μήν τίς ξεχάσουμε ποτέ. Ή  μία είναι Ά γγλίδα  

καί ή άλλη Γερμανίδα, καί οί δυό καλλιέργησαν μέ 

πολλή έπιτυχία τήν ποίηση. Έ  πρώτη είναι ή "Αννα 

Γιερσλέυ, πού πούλαγε γάλα στο Μπρίστολ, ή άλλη 

ή Ά ν ν α  Αουϊζα Δούρμπαχ, κόρη ζυθοπώλη, και μικρή 

όδηγοΰσε στή βοσκή αρνιά καί κατσίκια. Ό  πρώτος 

της άντρας ήταν υφαντής, ό δεύτερος ράφτης. Έ ζ η σ ε  

τήν έποχή τού Φρειδερίκου Β ',  δηλαδή άπό τά 1 7 5 0  

κι’ έπειτα, καί τά τραγούδια της έπροκάλεσαν τόσους 

έπαίνους ώστε τής εξασφάλισαν τήν εύνοια τοΰ μεγά

λου έκείνου βασιλιά.

Β λ έπ ετε  δτι γέμισε ή σελίδα τών ήρώων τής 

δουλειάς καί μόλις στήν άρχή τοΰ καταλόγου είμαστε. 

Πρέπει λοιπόν νά συνεχίσουμε σέ άλλο τεύχος τής 

« Ε ρ γ α τικ ή ς Ε σ τ ία ς» .
Ο ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Σ

t
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Ταχτικόν Κα&ηγητοϋ τον Πανΐπιοτημίον

Γιά τή σημερινή κρίσιμη καμπή τής κοινωνικής 
ζω ή ς μας, πού περνάμε, καί ώς άτομα καί ώς σύνολο, 
ΰστερα άπό τή θεομηνία τού πολέμου καί τής κατοχής 
τών βαρβάρων, δέν υπάρχει μεγαλύτερο άγαθο άπό 
τήν αισιοδοξία, πού πρέπει νά γίνη απαραίτητα ο 
έδηγός τής ζω ής μας, γιατί άπ’ αυτήν έξαρτάται τό 
πάν, ή ζω ή καί τό μέλλον μας.

"Οταν μιλάμε γιά τήν αισιοδοξία, δέν εννοούμε, 
βέβαια, νά μή κάνη κανείς τίποτα ή νά περιμένη μέ 
άπάθεια καί χωρίς νεύρα νά περάσουν τά γεγονότα. 
Πρέπει νά γνωρίζουμε, δτι, δπως γιά νά είναι κανείς 
ευτυχισμένος, έτσι καί γιά νά είναι αισιόδοξος πρέπει 
νά άγωνίζεται άκατάπαυστα. Π ρέπει νά άγωνίζεται κ α 
νείς γιά νά είναι γερός, νά άγωνίζεται γιά νά έχη  τά
ξη, μεθοδικότητα, νά πλαγιάζη στήν ώρα πού πρέπείϊ 
νά ξυπνά νωρίς, πρέπει νά καταβάλη προσπάθειες 
γιά νά γίνη κύριος τού έχυτοΰ του, πρέπει νά κοπιάζη 
καί νά δουλεύη σκληρά καί έπίμονα γιά νά κατα- 
κτήση τήν έπιτυχία, τήν δγεία, τήν εύτυχία.

Ή  αρετή τής αισιοδοξίας φέρνει τήν πίστη, τήν εμπι
στοσύνη, τήν έλπίδα, δηλαδή τά νειάτα, τή δύναμη, τόν 
ενθουσιασμό, τή χαρά. Καί αύτή ή άρετή τής αισιοδο
ξίας προέρχεται άπό τή θαυμάσια έκείνην ισορροπία, πού 
ό καθένας πρέπει μέ κάθε τρόπο νά διατηρή πάντα 
ανάμεσα στό πνεΰμα καί τό σώμα. Αύτά τά δυό είναι 
άλληλένδετα καί άλληλεξάρτητα, καί γιά τούτο πρέπει 
νά τά περιποιήται κανείς αδιάκοπα, χωρίς νά τά ξεχω - 
ρίζη. Ό  άνθρωπος σκέπτεται καί ένεργει μέ όλόκληρο 
τό σώμά του. Μέ ποιά θαυμαστή ευχέρεια καί μέ πόση 
χαρά άρχίζει κανείς τήν έργασία του, δταν αισθάνεται 
τό κορμί του γερό, καί ποιά βαθειά μεταβολή γίνεται 
μέσα στό κουρασμένο σώμά του, δταν τοΰ υποβάλουμε 
χαρούμενες σ κέψ εις: «Είμαι ν έο ς!» , «Είμαι γερός!...»  
Καί τί άποτυχία φοβερή στή ζω ή , δταν άρχίζη κανείς 
τήν έργασία μέ τή σκέψη δτι το κορμί είναι άρρωστο 
καί δέν μπορεί νά άνταποκριθή στίς άπαιτήσεις τής 

ζω ής !...
Ά ν  οί μεγάλοι ά/δρες κατόρθωσαν μεγάλα, τό 

χρωστούν άσφαλώς στά πνεΰμά τους, άλλά πρό πάν
των καί στόν ενθεον ένθουσιασμό του ς.Ά λλά  καί στήν 
έμπιστοσύνη στόν εαυτό τους, πού είναι μιά άπό τίς 
απαραίτητες βάσεις τής έπιτυχίας. Ό τα ν  έχη κανείς 
εμπιστοσύνη στόν εαυτό του, τό σώμα θά άκολουθήση 
τό πνεΰμα. Γιατί τό πνεΰμα έχει μιά καταπληκτική 
έπίδραση έπάνω στό σώμα, πού— άς μή τό ξεχ ν ά μ ε!—

μπορεί νά έκδικηθή γιά τίς άμέλειες του κυρίου τ ο υ !...
θ ά  συναντήσετε άσφαλώς άνθρώπους, πού φαίνον

ται άδιάφοροι σέ κάθε τι πού συμβαίνει γύρω τους, 
δέν πάλλονται άπό τίποτα καί δέν συγκινοΰνται καί 
δταν άκόμα βρίσκονται μπροστά στά ομορφότερα 
πράγματα τοΰ κόσμου. Κλεισμένοι μέσα στόν έγωϊσμό 
τους, βασανίζονται άπό τά φόβο, μήπως χάσουν δ,τι 
έχουν, μήπως δέν πετύχουν έκεΐνο πού έλπίζουν. Καί 
πάντα κατσουφιασμένοι, κυττάζουν τάν κόσμο μ’ ένα 
βλέμμα δυσπιστίας καί υποψίας, καί, σάν τον φιλάρ
γυρο, νομίζουν πώς δλος ό κόσμος τούς κυνηγά, τούς 
εχθρεύεται. Καί άπομονώνονται άπό τόν κόσμο. Γιατί, 
βέβαια, δέν βρίσκει κανείς γύρω του παρά μόνο δ,τι 
έχει μέσα του. Αυτοί λοιπόν οί δυστυχισμένοι άνθρω
ποι θά περάσουν τό βίο τους δίχως τήν πραγματική 
«χαρά τής ζω ή ς» , γιά τήν όποία αξίζει νά παλαίψη 
καί νά αγωνιστή κανείς.

Μόνο ή υγεία μάς κάνει νά αισθανόμαστε τήν ά- 
ληθινή ευχαρίστηση καί χαρά τής ζω ής. Καί ή έπί
δραση τής χαρά ; έπάνω στήν υγεία είναι πραγματικά 
αφάνταστη. Ό  άνθρωπος πού είναι χαρούμενος καί 
γελαστός δέν γερνά εύκολα, γιατί ανανεώνει τόν ορ
γανισμό του καί διατηρεί παιδική ψυχή. Καί ακριβώς 
ό αισιόδοξος, πού είναι έκ  γενετής καλός, περιποιητι
κός, ευμενής, φιλάνθρωπος, είναι πάντα χαρούμενος, 
καί είνε δχι μονάχα αυτός έ  ίδιος εύτυχισμένος, άλλά 
καί σκορπά τήν εύτυχία παντοΰ δπου περνά. Αισιοδοξία 
είναι κάτι πιό πολύ κ ι’ άπό τήν υγεία, ή όποία— άς 
το πούμε καθαρά — είναι ένα μεγάλο άγαθό, πού ό άν
θρωπος το θυμάται μόνο δταν δέν υπάρχη.

"Ά ς καλλιεργήσουμε μέ φανατισμό καί πίστη τήν 
αισιοδοξία. Μέ πίστη, γιατί μονάχα ή πίστη φανερώ
νει τήν άπόλυτη εμπιστοσύνη στόν έαυτό μας πρώτα, 
κ ι’ ύστερα σέ κάθε τι πού είνε ευγενικό καί ώράϊο 
έπάνω στόν κόσμο. Καί ή αισιοδοξία αύτή, σάν μιά 
αιώνια, ακατάλυτη φλόγα, θά φωτίζη τήν ψυχή μας 
καί δλη τήν έσωτερική ζω ή  μας καί θά μάς κάνη 
χαρούμενους.

Νά είστε αισιόδοξοι καί νά βλέπετε τή ζω ή μέ 
καλό μάτι. Μήν ξεχνάτε, πόσο δμορφα τά είπε αύτό 
ένας άρχαΐος σοφός, ό ’Ε π ίκ τ η το ς : «Μή γυρεύεις τά 
πράγματα νά γίνουνται δπως τά θέλεις, άλλά θέλε τά 
πράγματα δπως γίνουνται καί θά^εύτυχήσης».

Γ Ρ . '  π X ΑΤΖΗ ΙΒ  Α Σ Ί Λ Ε Ι Ο Υ  
Τακτικός Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
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Σέ προηγούμενο τεΟχος τής « Ε ρ γ α τ ικ ές  Ε σ τ ία ς» , διη- 
γηθήκαμε τήν ιστορία τών Μαραγκών, άπό τότε πού Ιγιναν 
άνεξάρτητοι τεχνίτες κ ’ Ικαμαν δική τους έπαγγελματική 
δργάνωση, χωριστή άπό τή συντεχνία τών Ιργολάβων οικο
δομών, καί, δν θυμούνται ο? άναγνώστες, δέν παραλείψαμε

νά ποΰμε δτι άπό τά παλιά τά χρόνια είχαν οί Μαραγκοί 
τήν έκτίμηση τής κοινωνίας. Ό λ ο ι έθαύμαζαν τήν εργασία 
τους, πού ήταν καθαρή καί συχνά καλλιτεχνική, άλλά καί 
κανείς δέν ξεχνούσε δτι ό Ιω σ ή φ  ήταν μαραγκός καί δτι 
κι’ αύτός ό ’Ιησούς έργάστηκε κοντά του.

"Ηταν πολύ περήφανοι γιά τή δουλειά τους οί 
μαραγκοί. Ά λ λ ά  οί πιδ δπερήφανοι καί οί πιό πεισμα
τάρηδες φαίνεται πώς ήταν ά λ λ ο ι: οί σιδηρουργοί. Πόσες 
μικροφιλοτιμίες, πόσοι άνταγωνισμοί, πόσα ώραΤα έπεισόδια 
καί πόσα άπρόοπτα στις σελίδες τής ιστορίας τών σιδηρουρ
γών, πού, σέ χρόνους μακρινούς, είχε τήν άξίωση νά 
άνήκη στήν ίστορία τών ήρώων, τών ιπποτών καί τών πολε
μιστών, άφοΰ οί σιδηρουργοί, αύτοί οί άπλοι τεχνίτες, έδε

ναν στερεότητα καί όμορφιά στά δοξασμένα δπλα καί 

έξασφάλιζαν τή νίκη !

Σ τή Γαλλία, λ .χ ., σύχνά θυμίζουν οί ιστορικοί 

τών συντεχνιών τό παιχνίδι ένδς παλιού βασιλιά μέ 

τούς τεχνίτες καί παραδέχονται δτι οί σιδηρουργοί 

είχαν, αλήθεια, μεγάλη υπόληψη. Αύτός, λοιπόν, 

ό βασιλιάς κάλεσε μιά μέρα,— 17 Μαρτίου,— τούς 

άντιπροσώπους δλων τών συντεχνιών καί τούς έδήλωσε 

δτι θά άνακήρυττε βασιλιά τους έκεΐνον πού θά κατά- 

φερνε περισσότερο καιρό νά κάνη τή δουλειά του 

χωρίς τή βοήθεια τών άλλων τεχνιτών. Έ π ε ι τ ’ άπό 

λίγο, τούς προσκάλεσε σέ τραπέζι, άλλά τούς ειδο

ποίησε νά φέρη καθένας Ενα ίργο τών χειρών του 

και τά έργαλεία του. Έ τ σ ι  κι’ Ιγινε. Κ αί στό πρωτό

τυπο αύτό τραπέζι, δ σιδηρουργός έπήγε μ ’ Ινα 

σφυρί καί μ’ Ινα πέταλο, ό ράφτης μ έτά  ψαλίδια του 

καί μ’ Ινα όλοκαίνουριο κοστούμι, ό φούρναρης μέ τό 

φτυάρι του καί μ ’ Ινα καρβέλι, δ παπουτσής μέ τό 

σουβλί του καί μ ’ Ινα ζευγάρι καινούρια παπούτσια, 

ό μαραγκός μέ τό πριόνι του καί μ’ Ινα κορμό δέν

τρου καλά δουλεμένου, ό χασάπης μέ τή μαχαίρα του 

καί μ’ Ινα μεγάλο κομμάτι κρέας. Οί καλεσμένοι 

περιεργάστηκαν Ινα-Ινα^τά πράγματα πού Ιφεραν οί 

τεχνίτες,^ ζήτησαν πληροφορίες, τά Ιβαλαν πλάι-πλάι, 

Ικαμαν προσεκτικές? συγκρίσεις καί στό τέλος δλει 

μαζί είπαν δτι τό κοστούμι ήταν άνώτερο άπ’ δλ« 

τ ’ άλλα καί άνακήρυξαν τό ράφτη βασιλιά τών τε* 

χνιτών καί τών έπαγγελματιών.

Ωστόσο, ό σιδηρουργός θύμωσε μ ’ αύτή τήν 

άπόφαση, δήλωσε δτι,' δν ό ράφτης γίνη βασιλιάς, 

δέ θά δούλευε πιά, Ικλι^σε τό Ιργαστήρι του κα! 

χά θηκε. Κανείς δέν Ιπ ϊό σ εξε  τήν άπειλή του καί 

κανείς δέν ήξερε πού έπ^γε. Δέν έπέρασε δμως πολύς 

καιρός καί δλοι άρχισαν νά στενοχωρούνται πού ήρθαν 

Ιτσι τα πράγματα κ ’ ίξαφανίστηκε ό σιδηρουργός. 

Πρώτος ό βασιλιάς τόν χρειάστηκε γιατί τό άλογό 

του ξεπεταλώ θηκε. Ά λ λ ά  καί οί άλλοι, ό Ινας Ιπ ειτ ’ 

άπό τόν άλλον, τόν άποζήτησαν. Καί μόνο 6 ράφτης 

μπόρεσε νά έργασθή περισσότερο χωρίς νά τόν 

χρειασθή. Ά λ λ ά  στις 2 3  Νοεμβρίου τοΰ ίδιου χρόνου

κατάλαβε κι* αύτός δτι δέν μπορούσε νά Ιξακολουθήση 
τή δουλειά του. Καί τότε, r ό βασιλιάς καί οί τεχνίτες 
άποφάσισαν νά σπάσουν τις πόρτες τού σιδηρουργείου καί 
νά κάμουν δ,τι μπορέσουν. Ά λ λ ά  λογάριαζαν χωρίς τόν 
άφέντη τοΰ σιδηρουργείου: τό άλογο τοΰ βασιλιά τόν κλώ 

τσησε άπάνω στό πετάλωμα καί τόν χτύπησε άσκημα, ό 

ράφτης Ικαψ ε τά δάχτυλά του, κ ’ οί άλλοι δέν καλοπέρα- 

σαν. Ά ρ χ ισ ε  ό καυγάς κι’ άπάνω στήν ταραχή, Ιπ εσε 

χάμω  τό άμόνι μέ φοβερό κρότο. Τ ότε φάνηκε 6 "Αγιος 

Κ λήμ ης, όδηγώντας τόν σιδηρουργό. Ό  βασιλιάς καί οί 

τεχνίτες τάχασαν. Ά λ λ ά  & βασιλιάς δέν άργησε, στή δύσκο

λη έκείνη στιγμή, νά κάμη δ,τι Ιπ ρ ε π ε : χ α ιρ έ;η σ ε ταπεινά 

τόν Ά γ ιο  καί τόν σιδηρουργό, καί είπ ε:

«— Έ κ α μ α  μεγάλο λάθος δταν θαμπώθηκα άπό τό 

καλοραμμένο κοστούμι. Βασιλιάς πρέπει ν’ άνακηρυχθή δ 
σιδηρουργός, άφοΰ χωρίς αυτόν οί άλλοι δέν μποροΰν νά 

κάμουν τίποτα*.

Ό λ ο ι παραδέχτηκαν τήν άπόφαση τοΟ βασιλιά, έκτός 

βέβαια άπό τό ράφτη. Ά λ λ ά  ό σιδηρουργός, χαρούμενος 

καί ύπερήφανος, διώρθωσε καί τοΰ ράφτη τά σύνεργα καί 

δλων τών άλλων τά έργαλεΐα.

Δέν τελειώνουν δμως έδώ οί ιστορίες τών σιδηρουρ

γών. Είναι πολλές καί πρωτότυπες, θ ά  διηγηθοΰμε, λοιπόν» 

μερικές καί στό Ιρχόμενο τεύχος τής « Ε ρ γ α τικ ή ς Ε σ τ ία ς» .
Ο Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Σ



<ΰΐρακζικές όόηγίες

κατεργασία ζών μεζέδων
%οϋ κ. 9Sr. ΣΚ αραωαζάκτι

Σ τό προηγούμενο τεύχος είδαμε δτι περισσότερες φορές 
to  χρώμα τών μετάλλων είναι γκρίζο σκοϋρο και πολ
λές φορές σχεδόν μαύρο. Γ ιά  νά μπόρεση, λοιπόν, ό έφαρ- 
μοστής νά διακρίνη εύκολα χω ρίς νά κουράζεται, πρέπει 
•καί τό φόντο τριγύρω νά είναι ανοικτό. Ό  πάγκος δηλαδή 
νά έχη όσον τό δυνατό ανοικτό χρώμα, άσπρο αν είναι δυ
νατόν. Τ ό  άσπρο δμω ς λερώ νει πολύ εύκολα, γ ι'α ύ τό  τό 
καλύτερο είναι νά το π οθετή  ό εφ αρμοστής τό κομμάτι πού 
επ εξεργά ζετα ι απάνω σ’ Ινα άσπρο χαρτί (άσπρη κόλλα) καί 
έτσ ι είναι εύκολο δταν λερώ ση ή τριφτή νά τό  ά λλά ξΐ): 
Π άντως, ό πάγκος πρέπει νά είναι σκεπασμένος μέ άσπρη 
λαμαρίνα ή τζίγκο, δπου τό χρώμα τους είναι ανοικτό, καί 
άν τυχόν λερώ ση μέ λίγη βενζίνη κ α θα ρ ίζει εύκολα.

Ή  λεπτότερη δουλειά τοΰ εφαρμοστή είναι τό σημά- 
δ εμ α .Ά π ό  αύτό έξαρτάται εντελώ ς ώ σ τε τό κομμάτι πού πρό
κ ειτα ι νά φ τιάξη νά γίνη τέλειο.

Χ ρ ειά ζετα ι λοιπόν μεγάλη προσοχή στό σημάδεμα ώ σ τε 
νά γίνη μέ τήν καλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή ή ακρίβεια αύτή 
νά φΟάνη σέ εκατοστά τοΰ χιλιοστού αν είναι δυνατόν. Καί 
πρώ τα  άπ ' δλα πρέπ ει ή επιφάνεια τοΰ μετάλλου πού πρό
κειτα ι νά σημαδέψ ουμε νά είναι τελ είω ς  λεία, δηλαδή νά 
μήν έχη άλλα σημάδια, ε ’ί ιε  άπό τή λίμα,, |εΐτε άπό τήν 
πλάνη ή τόν τόρνο καί εάν τυχόν έχει, πρέπει μέ μιά πολύ 
ψ ιλή λίμα και μέ -ψιλό σμυριδόπανο νά έξαφ ανίσω με τίς 
γραμμές ή τά άχρηστα σημάδια πού θ ά  υπάρχουν.

Π ο τέ δέν πρέπει τό  σημάδεμα νά γίνεται σέ γυμνή τήν 
επιφάνεια τοΰ μετάλλου, γιατί δχι μόνον δέν σημαδεύειαι εύ 
κολα άλλά καί δέν φ α ίν ετα ι.Έ π ειτα , είναι καί τό άλλο, δταν 
δηλαδή γίνη ένα λάθος, δσο μικρό καί αν είναι, δύσκολα 
διορθώ νετα ι. Γ ι 'α ύ ιό ,  λοιπόν, πρέπει τήν επιφάνεια αύτή νά 
τήν αλείψουμε μέ ένα σκούρο χρώ μα, μίνιο, γομμαλάκα ή 
άκόμα καί παραφίνα. Τήν κιμω λία  μπορούμε νά τήν χρησι
μοποιήσουμε μόνο γιά πολύ βιαστική ή πρόχειρη δουλειά καί 
μάλλον σέ έπιφάνειες σκουριασμένες.

Ό  προσδιορισμός τών διαστημάτων πρέπ ει νά γίνεται 
μέ κουμπάσο, πού νά έχη πολύ αιχμηρές άκίδες καί τό 
άνοιγμά του π ρέπ ει νά τό έλέγχω μ ε δύο καί τρ εις  φορές 
έπάνω στή μεταλλική μας ρήγα καί πρός τίς δύο διευθύνσεις. 
Τ ό  ποντάρισμα, καί αύτό πρέπει νά γίνεται μέ μιά πολύ 
αιχμηρή πόντα. Κ αί μέ ένα πολύ μικρό σφυράκι, νά δίδου
με δσο τό δυνατόν ελαφρότατο κτύπημα, ώ στε ή πον- 
ταρισιά μόλις νά διακρίνεται. Καλόν βέβαια θ ά  ήταν 
νά χρησιμοποιούμε ένα φακό γιά νά μπορούμε νά 
έχουμε καί μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τ ό  κουμπάσο, εκτός άπό τίς αιχμηρές άκίδες, πρέπ ει νά 
μήν άνοιγοκλείνη εύκολα. Β έβα ια , αύτό μάς δυσκολεύει στό 
νά πετύχουμε τό ακριβές άνοιγμά του, άλλά καλύτερα νά 
κοπιάσουμε σ ’ αύτό παρά νά μάς άνοιξη ή νά κλείση τήν 
ώ ρα πού σημαδεύουμε χω ρίς νά τό καταλάβουμε. Τ ό  πιό 
καλό κουμπάσο γιά τέτο ιες  δουλειές είναι εκείνο πού ανοι
γοκλείνει μέ μικρομετρική βίδα.

Ε κ τ ό ς  άπό τά παραπάνω εργαλεία, δηλαδή τό κουμπά
σο, πόντα, σφ υράκι'καί ρήγα, πού πρέπει νά είναι άπό άνο- 
ξείδοιτο ατσάλι (χρωμονικελιοϋχο) καί τελείω ς καθαρή, καλόν 
είναι νά έχουμε καί μερικά τρίγωνα, καί αύτά άπό ατσάλι,

πού νά έχουν διάφορες γωνίες 30ο, 40ο, 60ι <αί 90ο, ώς 
καί ένα μοιρογνωμόνιο.

Τ ό  σημαδευτήρι πρέπει καί αύτό νά είναι άτσαλένιο 
βαμμένο καί καλά ακονισμένο σέ ψιλό σμυριδοτροχό, πάντοτε 
δέ νά έχη ξύλινη λαβή (μανίκι) κυλινδρική, δχι πολύ ψιλή 
ούτε πολύ χονδρή, λίγο μεγαλύτερη διάμετρο άπό τή  διά
μετρο ένός μολυβδοκονδύλου.

Μ αζί μέ τά έργαλεϊα αύτά γιά ένα σημάδεμα μεγάλης 
άκριβείας χρειάζονται άκόμα καί κουμπάσα μονοπόδαρα, 
δηλαδή δια βήτες πού τό ένα πόδι τους είναι ίσ ιο  καί 
αιχμηρό καί τό άλλο επ ίσης είναι ίσιο, άλλά ή άκρη 
του είναι γυρισμένη σέ όρθή  γωνία, [άλλά καμπυλωτά. 
Μ’ αύτό τό κουμπάσο μπορούμε εύκολα νά σημαδέψουμε 
ένα σημ είο  άπό τήν έδρα τή ς  ρήγας.

Ό τ α ν  ή έπιφάνειά μας είναι καμπύλη (κύλινδρος) καί 
θέλου μ ε νά χαράξουμε μιά εύ θεΐα  γραμμή στό μήκος, δπου 
μέ τή ρήγα είναι αδύνατο, χρησιμοποιούμε μιά μακρόστενη 
γωνιά άπό άτσάλι, άντί γιά , ρήγα. ’ Αναγκαστικά λοιπόν 
τά δύο φτερά τή ς γωνιάς πού πατάνε στή στρογγυλή επ ι
φάνεια, τήν φέρνουν σέ παράλληλη θέσ η  μέ τόν θ ε ω ρ η 
τικό  άξονα τή ς  καμπύλης, καί ετσ ι οσες γραμμές τρα βή
ξουμε μέ τή  γωνιά αύτή θ ά  είναι άναγκαστικά παράλληλες, 
φτάνει νά προσέξουμε καί τά δυό φτερά τής γωνίας ρήγας 
νά πατάνε εντελώ ς σέ δλο τους τό μήκος.

Έ ν α  άλλο έργαλεΐο άπαραίτητο είναι ό γράφ της. Αυτόν 
δμω ς γιά νά τόν χρησιμοποιήσουμε πρέπει να έχουμε καί 
μιά πλάκα εφαρμογής καί τό κομμάτι πού θ ά  σημαδέψου
με νά έχη κανονικό γεω μ ετρικό σχήμα. Ό  γραφτής, λοιπόν, 
αύτός π ρέπ ει πρώ τα άπό δλα νά είναι πολύ στερεός καί 
στα θερός γιά νά μή μεταβάλλεται εύκολα, ό κατακόριιφος 
άξονάς του νά είναι μαθηματικά κατακόρυφος καί οί αιχ
μές του πάντα άκονισμένες καί ή -βάση του άπό τή  μιά 
μεριά, αν είναι στρογγυλή, νά έχη ένα κομμάτι εΰθύ, γιά 
νά μπορούμε νά περπατάμε ολόκληρο τό γράφτη κατά 
μήκος τή ς ρήγας έπάνω στήν πλάκα εφαρμογής.

Μ ετά τό σημάδεμα έρχετα ι ή εκτέλεση . Κ αί πρώτα 
άπό δλα τό ξεχόνδρισμα. Αύτό μπορεί βέβαια νά τό 
κάμη ό β ο ηθός, άλλά πάντα μ έ έπίβλεψ η, μέ βαρείες 
λιμαρισιές στήν άρχή καί δσο π λη σιά ζει στά σημάδια μέ 
ελα φρότερες. "Οταν φτάσουμε στά  σημάδια άρχίζει πιά τό 
φινίρισμα, οπότε πρέπει νά μετράμε κ ά θε λίγο τίς  διαστά
σεις δέκατο πρός δέκατο τού χιλιοστού καί δσο πλησιάζου
με μέ εκατοστά τοΰ χιλιοστού. Τ ό  φινίρισμα πρέπει νά 
γίνεται μέ ψιλή λίμα, άν είναι δυνατόν παλιά, πού νά μήν 
κόβη βαθιά καί νά προσέχουμε ώ στε τά λιμαρίδια νά μή 
μένουν άπάνω καί μάς κάνουν γραντζουνιές στήν έπιφάνειά 
πού λιμάρουμε. Π ο τέ νά μήν προχωρούμε στό  λιμάρισμα 
πηγαίνοντας στά σω στά. Π ρέπει νά άφίνουμε πάντα μιά 
χάρη (2 έω ς 3 έκατοστά τοΰ χιλιοστού) γιά νά μπορέσουμε 
έτσ ι καί μόνον στήν έφαρμογή νά τό  φέρουμε στά σω στά. 
Οί τελευτα ίες αύτές δουλειές θέλουνε μεγάλη ύπομονή κα 
δχι νευρικότητα. Π ρέπει σχεδόν νά ίχαϊδεύης μέ τή  λίμα 
τό μέταλλο.

Ν. Κ Α Ρ Α Π Α Τ Α Κ Η Σ  
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ  ΕΤ Τ ΙΘ ΕΠ ΡΗ Τ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ
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'JC  ν έα  εκλαϊκευμένη  εωιβζήμη

Ό c

και ό ’ Spyάζης
\(3ίώ ς ,γίνεζαι ή ό ιάρνω βις ζοϋ  άω οκρνω ζομ ένον  d jtioo jio fiov )

‘Έ να ς έργάτης τής βιομηχανίας, πού λέγεται βα- 
ρειά, έσύχναζε σέ μιά ταβέρνα, οπου έσύχναζε καί 
Ινας έρασιτέχνης τοΰ ποτοΰ. Τ ά  δυό αυτά άτομα 
συναντώντο σχεδόν κάθε ήμέρα. ' 0  έρασιτέχνης πό
της άδειαζε ενα-δυό ποτηράκια, χωρίς νά ξεφύγη άπό 
τό πρόγραμμά του. ' 0  έργάτης δέν έβαζε δ ίδιος 
φραγμούς στήν κατανάλωση τοΰ ποτοΰ, άλλά ή οικο
νομική του δυνατότης. 'Ό σο είχε λεπτά, έπινε. Μιά 
ήμέρα έ «στεγνός» ερασιτέχνης τοΰ ποτοΰ ρώτησε 
τόν «υγρόν» έργάτη :

— Γιατί πίνεις τόσο πολύ : Δέν φοβάσαι γιά τήν 
υγεία σ ο υ ;

Ό  εργάτης τόν έκύτταξε δύσπιστα καί τοΰ 
ά π ή ν τη σ ε :

— Πόσο λίγο ξέρεις άπό κοινωνία ! Ά ν  δέν πιώ 
δσο πίνω, τήν άλλη ήμέρα δέν μπορώ νά δουλέψω 
τή «ρόδα».

Δέν είναι ή πρώτη φορά δπου ακούεται παρό
μοιος διάλογος. Πολλοί έργάτες, σχεδόν ή πλειονότης, 
πιστεύουν, χωρίς νά δεχθούν καμμιά άντίρρηση γι’ αύ
τό, δτι έπειτα άπό τό μεροκάματο, πού καταπονεί, 
δπως είναι φυσικό, τόν οργανισμό τους, έάν δέν πιοΰν, 
τήν μίαν ή τήν άλλην ποσότητα αλκοόλ, τήν άλλην 
ήμέραν δέν θά είναι ε?ς θέσιν νά πιάσουν δουλειά. 
Ά λ λ ά  τό άλκοόλ, έν προκειμένψ, όμοιάζει μέ τήν 
άσπυρίνην, πού δίνει δ γιατρός στόν πυρέσσοντα, γιά 
νά ρίξη τόν πυρετό, προσωρινώς. Κ α θ’ δμοιον τρόπον, 
τό άλκοόλ έχει μίαν προσωρινή επίδραση στόν κα- 
ταπονημένον έργάτην. Ή  ευεξία, δηλαδή, πού πι
στεύει δ έργάτης δτι τοΰ δίνει τό άλκοόλ δέν είναι 
τίποτ άλλο παρά μία εξαψις, μία κατάστασις ονειρική, 
δπως λένε καί οί νευρολόγοι. Τά  άποτελέσματα τής 
καθημερινής χρήσεω ς τοΰ ποτοΰ θά φανοΰν σέ λίγον 
καιρό. Π ότε ή  μία καί πότε ή άλλη άρρώστεια έμφα- 
νίζεται. Ά ς  ΕδοΟμε μερικςέ περιπτώσεις :

Συμβαίνει συχνά, ό γιατρός τοΰ εργοστασίου, στόν 
όποιον παρουσιάζεται δ έργάτης γιά νά τοΰ παραπο- 
νεθή δτι αισθάνεται τή μιά ή τήν άλλη άνωμαλία 
στόν όργανισμό του, νά μήν είναι εις θέσιν νά διαγνώ- 
ση τά πραγματικά αϊτια τής άνωμαλίας. Ό  αλκοολι
σμός δέν φανερώνει τά έκδηλα σημεία του. Γ ι ’ αύτό 
γελιέται δ γιατρός τοΰ έργοστασίου καί νομίζει δτι 
πρόκειται γιά μιά απλή δυσπεπτική ταραχή, ή γιά 
μιά νευρική διαταραχή. Καί συνιστά προσωρινή άποχή 
άπό τήν έργασία. Ό  άρρωστος έν τώ μεταξύ άδυνατί-

ζει, παθαίνει ισχιαλγία καί συχνά προσβάλλεται άπό 
τήν πολυνευρίτιδα, πού τά ριζικά αίτιά της πρέπει νά 
τά άναζητήσωμε στόν αλκοολισμό.

*;jc :jc

Συμβαίνει δμως άκόμα δ γιατρός, πού εξετάζει 
τόν άλκοολικό έργάτη, νά «πατάται ώς πρός τήν διά
γνωση, έπειδή ο πάσχων τοΰ αποκρύπτει έπιμελώς 
δτι πίνει «συστηματικά». Ό  ίδιος, άλλωστε, δέν θεω 
ρεί τό έλάττωμά του σοβαρό καί άξιόμεμπτο καί στήν 
παρατήρηση· τών γνωρίμων του, δτι μπορεί νά πάθη 
πολλά άπο τό ποτό, άπαντά μέ τή γνωστή φ ρά ση:

— Ά λ λ ο ι πού τοχει ή κούτρα του νά . . .

Ευτυχώ ς ή νεώτερη έπιστήμη έχει άποκαταστή- 
σει μιά τάξη πραγμάτων στό κεφαλαιώδες ζήτημα 
τής διαγνώσεως τοΰ άποκρυπτομένου άλκοολισμοΰ. 
Πρώτα-πρώτα ό γιατρός πού θά έξετάση τόν άλκοο
λικό έργάτη, πρέπει νά τόν προσέξη καλά, τήν ώρα 
δπου μπαίνει στό ιατρείο. Τό βάδισμά του θά τόν 
πληροφοροΰσε αρκετά. Ό  αλκοολικός έργάτης ή θά 
μπή στό ίατρεϊο μέ πηδηχτά  βήματα καί νευρικά ή 
θά περπατά σιγά, σάν νά μήν ξεύρη ποΰ νά πάη... 
Οί δυό αυτοί τρόποι τοΰ βαδίσματος είναι αρκετά 
ευγλωτοι γιά τόν επιστήμονα. Σημειωτέον, δτι δ νέος 
αλκοολικός έχει συνήθως μία έκδηλη νευρικότητα, 
ενώ ό ήλικιωμένος περπατά σιγά, σάν νά σύρεται.

Στήν περίπτωση αύτή ό γιατρός πρέπει νά άπο- 
σπάση τήν έμπιστοσύνη τοΰ άρρώστου. Νά τόν βάλη 
νά καθήση κοντά του καί ν’ άρχίση νά τοΰ άπευθύνη 
απλές καί οικείες έρωτήσεις, γιά τήν ήλικία του, γιά 
τήν έργασία του, γιά τήν οίκογένείά του.

Ά π ό  τίς απαντήσεις του ό γιατρός θά καταλά- 
βη πολλά πράγματα. Ά π ό  τή φωνή του πρώτα-πρώ
τα, άπό τόν «μπερδεμένον» τόνο της. Έ π ε ιτ α  ό για
τρός πρέπει νά προσέξη στις λεγάμενες «άντανακλά- 
σεις» τών γονάτων. δέν θά υπάρχουν καθόλου ή 
θά είναι σέ μεγάλο σημείο. Τά  φαινόμενα αύτά είναι 
άδιάψευστες άποδείξεις τοΰ άλκοολισμοΰ. Έ π ε ιτ α  δ 
γιατρός πρέπει νά τόν ρωτήση, άν κοιμάται νευρικά, 
άν πολυσυλλογίζεται τή δουλειά του, άν βλέπει πολλά 
όνειρα, άν τή νύχτα βλέπη στόν ϋπνο του δτι πέφτει 
σέ βάραθρο, άπό μεγάλο ύψος, άν ονειρεύεται ζώα 
καί προ πάντων άν βλέπει στόν υπνο του ποντικούς. 
Οί άπαντήσεις του άλκοολικοΰ έργάτη, στις έρωτήσεις
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αύτές, είναι πάντοτε καταφατικές. Ή  διάγνωση Ιχβι 
γίνει. Ό  γιατρός δέν πρέπει νά άμφιβάλη.

* *
*

Έ π ε ιτ α  πρέπει δ γιατρός νά βάλη τόν άλκοολι- 
κό Ιργά τη νά σταθή όρθιος, άπέναντί του καί κάτω 
άπό άρκετό φως. Νά τοΰ είπή κατόπιν ν’ άπλώση τά 
χέρια πρδς τά Ιμπρός καί όριζόντια καί μέ τά δά
κτυλα άνοιγμένα. θ ά  ίδή άμέσως τά δάκτυλα τοΟ Ιρ- 
γάτη νά τρέμουν. Είναι ή πιό συνηθισμένη περίπτωση. 
Ά ν  άμφιβάλη ό γιατρός, δέν Ιχ ει παρά νά τοποθετή- 
ση Ιπάνω στά δάκτυλα τοΟ άλκοολικοΰ Ιργά τη Ινα 
φύλλο χαρτιού. Τό τρεμούλιασμα τών δακτύλων θά 
είναι πιό Ικδηλο, πιό άποδεικτικό.

Έ π ε ιτ α  πρέπει νά κυττάξη ό γιατρός τή γλώσ- 
σα τού άλκοολικοΰ. θ ά  είναι άκάθαρτη ή κόκκινη ή 
γκρίζα ή μαυρειδερή, μέ αύλακώσεις βαθειές καί 
έριζόντιες.

Τελευταίο στοιχείο τής σύντομης «ύτής Ιςετά - 
σεως είνat τό άκόλουθο: Ινόσω <5 Ιργά της είναι όρ
θιος καί μέ τά χέρια  τεντωμένα, άς τού είπή ό για
τρός νά κλείση τά μάτια καί νά σηκώση τό Ινα πόδι. 
Παρ’ δλες τις προσπάθειές του πού προδίδονται άπό 
τις χαρακτηριστικές συσπάσεις τοΰ προσώπου του, δ 
άλκοολικός Ιργά της δέν θά καταφέρη νά κράτηση 
ούτε μιά στιγμή τήν ισορροπία του καί άν δέν τόν 
βαστάξη θά σωριαοθή χ ά μ ω !..

'Η  πρόχειρη, ή σύντομη, άλλά πολύ διαφωτιστική 
αύτή εξέταση μπορεί νά συμπληρωθή μέ τήν κάπως 
βαθύτερη Ιςω τερική  ψηλάφηση τοΰ ήαατος. Ά μ έσ ω ς 
ό άλκοολικός Ιργάτης θά αίσθανθή πόνους.

Η Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ  ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ
Έ π ε ιτ α  άπό τίς άδιάψ ίυστεςαύτέςάποδείξεις τοΰ 

άλκοολισμοΰ, <5 γιατρός δέν πρέπει νά παραμέληση 
καί τόν ηθικόν παράγοντα. Νά δώση δηλαδή στόν 
αλκοολικόν Ιργά τη νά καταλάβη δτι κινδυνεύει, μέ 
τό πολύ ποτό, νά πάθη τήν άρρώστεια πού λέγεται 
«κίρρωσις τοΰ ήπ α τος»ή τήν πολυνευρίτιδα, πού άνα- 
φέραμε. Κ αί οί δυό αύτές παθήσεις όδηγοΰνε στό 
θάνατο.

(Συνέχεια άπδ τή σελ. 150)

θέατρο, ή Ικλαϊκευμένη μουσική, τό γραμμόφωνο, τό 
ραδιόφωνο, τό τηλέφωνο καί τά άλλα καινούργια όρ
γανα, πού Ιπιτρέπουν τή μεγάλη διάδοσι τοΰ λόγου 
καί τοΰ ήχου. Κ ι’ άκόμη ή τηλεόρασις καί πόσα 
άλλα. Κ ι’ αύριο θά Ιχουμε ασφαλώς νέα όργανα πού 
θά μάς τά δώση ή Ιιτιστημονική πρόοδος. Ό λ α  αύτά 
τά καινούργια όργανα άποτελοΰν βέβαια μιά τεχνολο
γικήν Ιπανάστασι, ή όποία χωρίς άμφιβολία θά φέρη 
μέ τόν καιρό άποτελέσματα Ιξ  ϊσου μεγάλα— άν όχι 
μεγαλύτερα— άπό δσα είχεν ή Ιπανάστασις πού Ιφ ερε 
στή ζω ή καί τήν Ιξέλιξι τοΰ κόσμου ή Ιφεύρεσις τής 
τυπογραφίας.

Ά λ λ ά  μέσα στόν πυρετό πού δημιουργεί ή άφθο- 
νία τών μέσων μορφώσεως καί πληροφοριοδοτήσεως 
δημιουργοΰνται εύλόγως μερικά σημαντικά Ιρω τή- 
ματα: Ποιός προετοιμάζει τό μορφωτικό ύλ ικό ; Ποιό 
είναι τό ύλικό αύτό καθ’ έα υ τό ; Ποιός όδηγεί τό πο
τάμι αύτό τών μαθημάτων, τών είδήσεων, τών γνώ
σ εω ν ; Σ έ ποιόν άπευθύνεται; Ποιοί τό κατανοοΰν

Ή  θεραπεία τοΰ Ιλαττώματος τοΰ άλκοολισμοΰ 
δμως δέν γίνεται άμέσως. Σ έ πολλά Ιργοστάσια δ 
προϊστάμενος πληρώνει τά μεροκάματα τοΰ άλκΰολι- 
κοΰ Ιργάτη στή γυναίκα του. Μέ τό μέσο αύτό δ 
άλκοολικός δέν Ιχ ει τήν εύχέρεια νά πάη νά κορέση 
τό Ιπιβλαβές πάθος του, rj περιορίζει τό ποτό, αισθητά.

Ά ν  αύτό δέν μπορεί νά γίνη, τότε δ Ιργάτης 
πρέπει μέ τήν κατάλληλη διαφώτιση νά Ιλαττώ ση 
σημαντικά τήν ποσότητα τοΰ ποτοΰ. Π αρετηρήθη, δτι 
ή συμπαράστασις τής γυναίκας τοΰ άλκοολικοΰ στά 
κέντρα δπου δ άλκοολικός συνηθίζει νά συχνάζη 
είναι άγαθοποιός. Έ φ 5 δσον ή γυναίκα του Ιξα σκεΐ 
μιά Ιμμεση Ιπιρροή στόν άλκοολικό, προλαμβάνει 
τήν κατάχρηση τοΰ ποτοΰ.

Πάντως ή  νεώτερη Ιπ ιστήμ η  συνιστά τή μεθοδική 
θεραπεία τοΰ κακοΰ, μέ τόν βαθμιαΐον, δηλαδή, περιο
ρισμό τοΰ ποτοΰ. Μέ τόν τρόπον αύτόν Ιγλύτωσαν 
πολλοί Ιργά τες άλκοολικοί άπό τίς θανατηφόρες άρ- 
ρώστειες. Έ ν α  κακό Ιλά ττω μα  δέν μπορεί νά κοπή 
άπότομα.

Γιά  νά πεισθοΰν οί άλκοολικοί δτι ή καμουτσι- 
κιά πού νομίζουν δτι δίνει τό άλκοόλ στις δυνάμεις 
των είναι αύταπάτη, άφοΰ τήν προσωρινή αύτή εύε- 
ξία τοΰ όργανισμοΰ τήν άκολουθεΐ μιά φοβερή κα τά 
πτω ση καί μιά «άποσύνθεση» τών σωματικών δυνά
μεων άρκεϊ ν’ άναφέρωμε δτι ή νεώτερη Ιπιστήμη 
ϊχ ε ι  διαπιστώσει τά άκόλουθα :

Ό  άλκοολικός Ιργά της κατά τίς τέσσαρες πρώ
τες ήμέρες τής δουλειάς του Ιχ ε ι  μεγάλην άπόδοση.

Τήν πέμπτη ήμέρα ή άπόδοση Ιργασίας άρχίζει 
νά μετριάζεται αίσθητά, μέ συνεχώς μειουμένην άπό
δοση, Ιω ς δτου φθάση στή μηδαμινή άπόδοση.

Πάντως, είναι άπαραίτητο ό γιατρός τοΰ έργο- 
στασίου νά παρακολουθή άδιαλείπτως τήν πρόοδο 
τής θεραπείας τοΰ άλκοολισμοΰ, γιά νά μπορή νά ση- 
μειώνη καί τίς άντιδράσεις τοΰ δργανισμοΰ τοΰ άλκο- 
ολικοΰ καί νά ρυθμίζη τήν πορεία τής άποτελεσματι- 
κής θεραπείας. α δ . δ , ττατταδημας

(K a ii τϊν άμερικανό 6γι$ινολόγο Χάνρυ Σέρτζ)

πράγματι καί ποιους επ η ρ εά ζει; ΠοΤα τά ά π οτελέ
σματα τής διδασκαλίας αύτής, πού μεταδίδεται μέ 
τόσα πολλά μέσα στό διψασμένο Ιρ γ ά τη ;

Κ ι’ Ιρχετα ι τώρα σάν φυσική συνέπεια τό καθή
κον τής Πολιτείας καί τών κρατικών δργανισμών νά 
δώσουν στόν Ιργά τη τήν εύχέρεια νά βλέπη, νά άκούη 
καί νά Ιννοή κάθε τι πού τοΰ μεταδίδεται κι’ ύστερα 
νά τοΰ δώσουν τήν ίκανότητα νά διαλέγη καί νά κρατή 
μόνο τό χρήσιμο, ν’ άπορρίπτη δέ τό όπόλοιπο σάν 
άχρηστο καί βλαβερό. Καθήκον τής Πολιτείας είναι 
νά βοηθήση τόν Ιργαζόμενο λαό γιά νά μπορή δ τ ε 
λευταίος αύτός νά χαίρεται τά θεϊκά δώρα τοΰ πολι
τισμού καί τής μορφώσεως, προσαρμοσμένης φυσικά 
μέ τόν έλληνικό τρόπο ζω ής κι’ δλους τούς άλλους 
έλληνικούς παράγοντες. Ε ίς τήν πρωτοπορεία τών 
ύποχρέων άπέναντί τοΰ Ιργαζομένου λαοΰ γιά τήν 
καταπολέμησι τοΰ άναλφαβητισμοΰ καί τήν μετάδοσι 
στοιχειώδους μορφώσεως βρίσκεται φυσικά ή « Ε ρ γ α 
τική Ε σ τ ία » .

ΕΜΜ- Γ· ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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Λιακάδα κυριακάτικη. Ό λ»ς ο'ι λιακάδες τοΰ χειμώνα είναι 

κυριακάτικες.

Ή  Α θήνα είναι άμορφη. Φτάνει ναχης καιρό γιά χάζι. Άπό 

τί) μιά μεριά ή Άκρόπολις, άπό την άλλη 5 Λυκαβηττός. Φίνα 

πράγματα. Γιά νά τά βλέπης άπό μακρυά, εννοείται.. .

"Αν ή ψυχή σου ζητάει χορταρικό, καί πάλι βολεύεσαι. ΕΤναι 

τά άλση. Τά άλσος τοΰ Ά ρεω ς, τοΰ Μουσείου, τοΰ Ζαππείου και 

τοΰ ’Αστεροσκοπείου —  μόνο που αυτό πέφτει λίγο ψηλά. Βέβαια 

κα! τό άλσος τοΰ Παγκρατίου. ’Αλλά ΙκεΤ τουλάχιστο πάει τράμ.

Ζάππειο ! . . .

Τό πιό βολικό μέρος. Κατοικείς στό Βατραχονήσι; Δέν έχεις 

παρά νά κάνης δυό πηδιές — 6 λόγος τό λέει πηδιές —  καί βρίσκε

σαι στό Ζάππειο.

Ίσ ιος τόπος. Χωρίς ανηφόρες καί κατηφόρες. Κάθε δεκαπέντε 

με είκοσι μέτρα υπάρχει κι’ Ινα παγκάκι. Κάθεσαι ΙκεΤ καμμιάν 

ώρίτσα, ξαποσταίνεις, τηρ2ς τήν ’Ακρόπολη ή τόν Λυκαβηττό —  

άνάλογα μέ τό μέρος που θά  λάχη νά καθήσης — καί ξαναρχίζεις 

τόν περίπατο μέχρι τόν άλλο πάγκο.

"Αν είσαι μερακλής τής δδοιπορίας μπορείς νά κάνης καί τέσ- 

σερες καί πέντε πάγκους δρόμο, μονορρούφι. Αυτό γιά τους 

αθλητές.

Και τί δεν εχει το Ζαππειο ! , . .  Καί πουλιά λογιών - λογιών 

και δέντρα καί κυρίες ξενικές καταγωγές καί παγκάκια. Πρό παντός

παγκάκια. Εΰλινα, σιδερένια, μακρουλά, κυκλικά, γιά δυό, γιά τρεις, 

γιά πέντε, γιά κάθισμα, γιά ξάπλωμα, γιά κάθε γοΰστο ! .  . .

Στην Κατοχή τό Ζάππειο ρημάχτηκε. Κάψανε τίς εγκαταστά

σεις του. Βαρβαρότης. Τό μεγαλύτερο έγκλημα τ?|ς Κατοχής.

Τώρα φυτέψανε νέα παγκάκια. Μερικά είναι τσιμεντένια. Κρΰα 

άλλά στέρεη δουλειά. Ά λ λ ά ; Εανακάφτα, κ. Βάρβαρε, άν 

μπορής ! . .  .

Μεγάλη ΰπόθεσις τό Ζάππειον!... Φτάνει νά ξέρης νά τό γλεν- 

τήσης. Έ χ ε ι  κι’ ό’μορφα κορίτσια που βολτάρουνε πέρα - δώθε. 

Σταμπάρεις καμμιά καί τήν παίρνεις άπό πίσω, μέ τό βλέμμα. 

Κόρτε.

"Ενα κακά υπάρχει Ικεϊ. Πολλά παιδιά. Φορές - φορές έχουν 

καί μιά μπάλλα, τήν κλωτσούν κι’ επειτα τρέχουν ξωπίσω τη ; νά 

τήν φτάσουν γιά νά τήν ξανακλωτσήσουν, καί γιά νά ξανατρέξουν 

νά τήν ξαναφτάσουν καί νά τήν ξανακλωτσήσουν. Μεράκι κι’ 

αυτό! . . .

Λιακάδα σήμερα. Κυριακάτικη.

Ό  Βασιλάκης ό προκομένος τύλιξε σέ μιάν εφημερίδα ϊνα 

κομμάτι ψωμί καί μερικές ελιές, χαιρέτησε τήν μητέρα του, καί 

ξεκίνησε άπο τό σπίτι του, άπό τοΰ Μέτς, γιά νά πάη εκδρομή.

Δρόμο παίρνει, δρόμο άφήνει, φτάνει στό Ζάππειο. ΈκεΤ ξα- 

πλαρωσε στον πρώτο πάγκο που άντάμωσε κι* άρχισε νά γλεντάη 

τό πράσινο. Μέγκλες ! . . .

ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
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Είχαν Μάρτης καί ζύγωνε ή Μεγάλη Πασχαλιά, όταν 
δραπέχεψα άπό τό Ά λληλοδιδαχχικό της Ζίχσας. Φούντωναν 
τά κλαδιά, άνθιζαν οί ροδακινιές, οί κουμπλιές (κορομηλιές), 
οί γκορχσιές, οί μηλιές, οί κερασιές κι’ οί κουτσοι>πιές (άγριο- 
ξυλοκεραχιές). Τ ’ άρνιά καί τά κατσίκια πηδοδσαν περίχαρα 
στά λειβάδια καί σχά λόγγα, χά χελιδόνια ποοάγγελοι χής 
πανώριας άνοιξης, έσκιζαν τόν άγέρα μέ τά ψαλιδωτά τους 
φτερά, καί κάποο-κάπου ακούονταν καί τ ’ άνθρωπόφωνο λά 
λημα τοΰ Κούκου :

—  «Κούκκουουου Κούκουουου ! »
’Εκείνες τές  ημέρες μαθεύτηκε, δχι είχε έρθει αχό π λη 

σιόχωρο μας χήν Κρεχσούνισχα άπό τήν ’Αθήνα μέ δίπλωμα 
δασκάλου, δ δάσκαλος χοΰ χωριοΰ Δημήτρης Πασχίδης ποΰχε 
παοχή πριν άπό τά χωριό xou, γιατί φέρονταν μαλακά στά 
παιδιά κι’ δχι θηριώδικα. Έ ξα ιχία ς άπ’ αύτό δ Πασχίδης έφυγε 
καί πήγε στήν ’Αθήνα γιά νά βρή δουλειά, άλλ’ όντας γεννη
μένος γιά δάσκαλος κι’ δχι γι’ άλλο τίποτε, αντί νά βρή 
δουλειά, γενόμενος υπηρέτης ή έργάτης κανενός φούρνου, 
φοίχησε σχά μόνο Διδασκαλείο ποΰχε τότε δλη ή 'Ελλάδα, 
διευθυνόμενο άπό τό μόνο παιδαγωγό ποδχε τότε τά Ε λ λ η 
νικά Κράτος τό μακαρίτη Παπαμάρκο, καί τρώγοντας πότε 
σχάν ένα πατριώτη φούρναρη καί πότε σχόν άλλον, καχώρθωσε 
σ' Ινα - δυό χρόνια νά βγή «διδασκαλιστής» μέ βαθμό άριστα, 
κι" έτσι γύρισε στά χωριό του μεγάλος δάσκαλος γιά τάν τόπο 
μας ! Φυσικά οί χωριανοί μετάνοιωσαν γιατί τόν είχαν πάψει, 
καί τάν ξαναδιώρισαν δάσκαλο μέ μεγαλύτερη τιμή καί μεγα- 
λύχερον μισχό.

Τά πασκαλόγιορχα πού επισκέπτονταν τάν παχέρα μου 
οί καλύχεροι άπό χά πλησιόχωρα μας ήρθε νά τόν έπισκεφχή 
καί δ δάσκαλος Δημήχρης Πασχίδης. Αύχός, μαθόντας βέβαια 
δσα μοδ έχρεξεν στά Ά λληλοδιδαχχικό Σκολειά τής Ζίτσας, μέ 
ξέτασε μέ ήμερο τρόπο γιά νά ίδή τί είχα μάθει, μοδ ζήτησε 
ύστερα τή Συλλογή τών Δημοτικών ’Ασμάτων τοΰ Ζαμπέλ- 
λιου, γιατί δέν ιόν ήξερε, φαίνεται, κι’ ίδδντας τά περιεχό
μενό της καταδίκασε απερίφραστα τή στάση καί τήν ενέργεια 
τοΰ δασκάλου Κατσάνου, λέγοντας δτι πρέπει νά διαβάζη αύτά 
τό βιβλίο κάθε 'Ελληνόπουλο, γιά νά μαθαίνη τά κατορθώματα 
τών Ά ρματωλών καί Κλεφτών.

Ή  λέξη «'Ελληνόπουλο» μ’ ηλέκτρισε, γιατί ώς εκείνη 
τήν στιγμή ήξερα δτι ήμουν Ρωμιόπουλο καί Χριστιανόπουλο 
κι’ δχι ‘Ελληνόπουλο, κι’ δτι οί χωριανοί μου κι’ δλοι οί 
πατριώτες μου είταν Ρωμηρί καί Χριστιανοί, κι’ δχι "Ελληνες, 
κι’ δτι Έ λ λ η ν ες  είταν δσοι κατοικοΰσαν πέρα άπό τά έλληνο- 
τουρκικά σύνορα, καί τόν ρώτησα μέ καρδιοχτύπι :

— 'Ελληνόπουλο είμαι έγώ, δάσκαλε ;
— 'Ελληνόπουλο καί γνήσιο έλληνόποιλο ! Μοΰ είπε μέ 

γλυκό μειδίαμα πού μωχυσε σχήν καρδιά μου μιάν άφαχη 
χαρά κ ι’ εΰχαρίστηοη.

— Κ ι’ δ Πατέρας μου είναι Έ λ λ η ν α ς ; Τόν ξαναρώτησα.
— Βεβαιότατα είναι Έ λλη ν α ς, καθώς κι’ ή μητέρα σου 

είναι Έλληνίδα, κι’ ή αδερφή σου είναι Έλληνοπούλα, κι’ ή 
γλώσσα πού μιλοδμε είναι 'Ελληνική γλώσσα, μοδ άπάντηοε.

— "Ωστε δέν είμαστε Ρωμιοί ; τόν μεχαξαναρώτησα.
— Ό χ ι ! Μοΰ είπε αξιωματικά. Δέν είμαστε Ρωμιοί, κι’ 

ούτε ή γλώσσα πού μιλοΰμε είναι ρωμαί'ίκη. Είμαστε Έ λ λ η ν ες  
καί Χριστιανοί. Τ ’ δνομα «Ρωμιός» μας έμεινε άπό τούς Ρ ω 
μαίους πού είχαν σκλαβώσει μιά φορά τήν πατρίδα μας τήν 
‘Ελλάδα....

— Ώ σ τ ε  είναι Ε λλ ά δ α  δ τόπος μας, δάσκαλε ;
—  Βεβαιότπτα είναι 'Ελλάδα.
’Εκείνη μόνο τήν στιγμή μάθαινα άπό τάν δάσκαλο τάν 

Πασχίδη τό πρώτο ’Εθνικό μου μάθημα, δτι εϊμουν 'Ελληνό
πουλο, δτι είταν Έ λ λ η ν ες  οί γονέοι μου, κι’ δλοι οί πατριώτες 
μου, δτι μιλούσα 'Ελληνικά κ ι’ δχι ρωμαΚκα, κ ι’ δτι είταν

'Ελλάδα σκλαβωμένη ή Πατρίδα μου ! Αύτό τό μάθημα 
μ’ έκανε στή στιγμή άλλον άνθρωπο. Ένοιωσα μιά μεγάλη 
δύναμη νά χορεύη μέσα μου καί μιά περίδοξη περηφάνε-.α 
άπάνω μου ! "Ημουν Έ λ λ η ν α ς καί μιλούσα "Ελληνικά ! Γεν
νήθηκα καί κατοικούσα Ε λλη ν ικ ή  γή ! Μ’ έκιασε μιά γλυκειά 
τρέλλα άπό τή χαρά μου. Δέν μέ χωροΰσε τά σπίτι... Πνιγό
μουν ! Ή θελα  νά βγώ έξω νά ξανασάνω, νά πάρω άέρα- 
Ή θελα  νά πάγω στ’ ’ Αγνάντια καί νά φωνάξω μ’ δλη μου τή 
δύναμη πέρα στούς κάμπους καί κάτω στά ποτάμια κι’ άπάνω 
στά βουνά καί παραπάνω στά σύννεφα :

— Έ ε ε ε ε  ! Είμαι "Ελληνας ! Είμαι Έ λ λ η ν α ς !
Ό  πατέρας μου παρατήρησε τήν ταραχή μου και μέ 

ρώχησε :
— Τ ’ Ιχεις  καί κάνεις -έτσι ;
— Δέν μπορώ, τοΰ είπα, νά πιστέψω άκόμα δτι έμεΐς 

είμαστε Έ λ λ η ν ες  κι’ δτι χά χωριό μας κι’ δλα τά περίχωρα 
είναι 'Ελλάδα !

’ Εκείνη τήν στιγμή μπήκε στό δωμάτιο δ Τοΰρκος 
είσπράχχορας καί καλημέρισε, καί σχήν σχιγμή κόπηκε ή 
ελληνική συνομιλία μας.

Ό  παχέρας μου είχε χά μάχια χου πλημμυρισμένα άπό χά 
δάκρυα καί χά σφούγγιζε μέ τά μαντήλι..

Ό  Τοΰρκος είσπράχτορας τόν ρώτησε :
— Τί έχεις καί κλαίς, κύρ— άρχοντα ;
— θυμήθηκα τή  μακαρίχισσα τή  μάννα μου, Μ εχμέτ— 

έφέντη, καί μέ πήραν τά δάκρυα, τοΰ είπε δ πατέρας μου καί 
τάν χαιρέτησε μέ χειραψία.

Τ ότε έγώ, μήν μπορώντας νά ύποφέρω τήν παρουσία τοΰ 
Τούρκου ύστερα άπό έκεΐνο τά πρώτο μου έθνικό βάφτισμα, 
ύστερα άπό μιά τέχοια έθνική αποκάλυψη, πού μώκαναν έκείνη 
τήν στιγμή δ δάσκαλος καί δ πατέρας μου, πήρα τό δάσκαλο 
καί βγήκαμε σ τ’ ’Αγνάντια; δπου μακρηά άπό τ ’ αυτιά τοΰ 
Τούρκου είσπράχτορα καί τών Τούρκων στρατιωχών ποϋχε 
μαζί χου γιά άσφάλειά χου κι’ ένίσχυσή χου, άρχισα νά φω
νάζω σάν μεθυσμένος σάν τρελλός :

— Είμαι Έ λ λ η ν α ς, καλημέρα μου ! Είμαι Έ λλη να ς, κα- 
λημέρα μου ! Είμαι Έ λ λ η ν α ς !

’Ε κεί δ δάσκαλος δ Πασχίδης μ ’ έξέχασε πάλε χί γράμ- 
μαχα γνώριζα, καί είδε καί πείσχηκε, δχι αληθινά δέν γνώ
ριζα τίποτε, έξω άπό άπλή ανάγνωση κι’ άπλή γραφή· Μέ 
βεβαίωσε, δτι αύτός, ούτε έδερνε, ούτε μάλλωνε τά παιδιά πού 
δίδαχνε, δτι είχε πάψει πλειά γιά πάντα στήν ’Αθήνα ή δασκα
λική τυραννία, λείψανο βαρβαρικών χρόνων, κι’ δτι μέ τόν 
καιρό θά έπαυε καί στά Γιάννινα, εύτύς πού θά πέθαινε δ Κ ε
φάλας καί κάμποσοι άλλοι σκουριασμένοι δασκάλοι. Μοΰ ανά
πτυξε τήν ωραιότητα τής ’Αθήνας, τοΰ παλαχιοΰ, τοΰ Πανε
πιστήμιου, τής ’Ακρόπολης, τοΰ Μουσείου καί τοδ Πολυ
τεχνείου, μοδ είπε δτι είδε πολλές φορές τά Βασιληα μας καί 
τά Διάδοχο Κωσταντΐνο, καί τά  παιδιά τών Μποτσαραίων, τών 
Τζαβελλαίων, τών Δρακαίων καί τών άλλων Σουλιώτων, 
καθώς καί τό Δημητράκη Γρίβα, "ίσ τερ α  μοδ πρότεινε νά μέ 
πάρη στήν Κρετσούνιστα νά μέ διδάξη λογαριασμούς, δηλαδή 
αριθμητική, γεωγραφία, έλληνική καί ίερή ίατορία καί γραμ
ματική, μαθήματα χρήσιμα σέ κάθε άνθρωπο, πιοχει ατό νοδ 
του νά γένη κάτι στόν Κόσμο, βεβαιώνοντας με, δτι δέν θά μέ 
δίδαχνε ώς τύραννος δάσκαλος, άλλ’ ώς δάσκαλος φίλος καί 
πατριώτης.

Δέν δυσκολεύτηκα νά πειστώ μ’ δσα μοδ είπε, κι* δταν 
γυρίσαμε στό σπίτι, είπα στόν πατέρα μου, δτι άπόπασκα θά 
πήγαινα στήν Κρετσούνιστα, νά μάθω λογαριασμούς, έλληνική 
ίστορία καί γραμματική.

Ή  ήμέρα έκείνη είταν γιά μένα ή μεγαλύτερη ήμέρα τής 
ζωή« μου ! χ .  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο  ΒΑΣΙΛΗΣ

\ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ! 
> · · · · · ·  ·  ,*

— Τ ό  τρίτο δεκαήμερο τοΰ ερχομ έ
νου μηνός Ερχεται στήν ’Α θήνα ή 
’Εργατική Χ ορω δία  τής Θ εσσαλο
νίκης.

— Θά κόμη τήν εμφάνισή τη ς στά 
’Α θηναϊκό κοινό άπό τή ς σκηνής τοΰ 
θεά τρου « ’Ολύμπια» καί άκολούθω ς 
θ ά  δώ ση σειράν συναυλιών χάριν τών 
εργαζομένω ν τώ ν ’Α θηνώ ν καί τοΰ 
Π ειραιώ ς.

— Π ρό τή ς έδώ  άφ ίξεώ ς της ή έν 
λόγω Χ ο ρ ω δία  θ ά  έμφ ανισθή πανηγυ
ρικά στήν Θ εσσαλονίκη καί σέ πολλές 
άλλες πόλεις τή ς Β ορείου  Ε λλ ά δ ο ς.

— Γ ιά  τήν συγκρότηση καί γενικώ- 
τερα γιά τήν καλλιτεχνικήν άξια τής 
Χ ορω δία ς αϋτής τής «’Εργατικής Ε 
στίας» πολλά τά καλά λέγονται μεταξύ

τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου, δεδομένου 
δτι είναι αύτή πολύ γνωστή καί άπό 
προηγούμενες έμφανίσεις τη ς.

— Γίνονται συνεννοήσεις μεταξύ τών 
αρμοδίων καί τή ς  'Ε φ ο ρ εία ς τοΰ Κ .Ε .Κ . 
διά τήν προμήθεια ν κινηματογραφι
κών μηχανών καί μορφ ω τικώ ν ταινιών 
χάριν τώ ν εργαζομένων κοριτσιών 
πού φοιτούν στό κέντρον αύτό.

— Μ έ κινηματογραφικές ταινίες καί 
μηχανές θά  πλουτισθοΰν, δπω ς πληρο- 
φορούμεθα, καί αρκετά άλλα κέντρα 
τή ς ’Εργατικής Ε σ τ ία ς , κ α θώ ς καί τά 
Ιδρυόμενα προσεχώ ς στήν πρωτεύουσα 
καί τόν Π ειραιά κέντρα εργαζομένων 
παιδιών.

— Τ ό  συμβούλιον τή ς  ’Ε ργα τικής 

’Ε σ τία ς άπεφάσισε κατ’ άρχήν τήν 
ΐδρυσιν έπί ιδιοκτήτου’ οικοπέδου τοΰ 

Ό ργανισμοΰ Λ έσχης έργαζομένων νέων 

στό Βόλο.

— Ή  Λέσχη αύτή θ ά  ίδρυθή π λη
σίον τοΰ ’Εργατικού Κ έντρου— υπό 
τή ς Ε σ τ ία ς  πρός στέγασιν τών τοπικών 
σω ματείω ν ίδρυθέντος έπ ίσης— καί θ ά  
χρησιμοποιήται γιά μορφ ω τικές δια
λέξεις, γιά θεα τρ ικ ές  παραστάσεις κλπ.

— Ό  θία σο ς μαριο\εττών τή ς  Ε ρ 
γατικής Ε σ τ ία ς , συνεχίζοντας τίς πα
ραστάσεις του, έπ εσκέφ θη  κατά τίς  
τελευτα ίες αυτές ή μέρες πολλά ιδρύ
ματα καί εργοστάσια, δπου καί έσκόρ· 
πισε άβίαστο τό γέλιο καί τή χαρά 
μεταξύ τώ ν έργαζομένων.

— Έ ν  σχέσει μέ τήν άναμενομένην 
’Εργατικήν Χ ορω δίαν τής Θ εσσαλονί
κης, συμπληρωματικά μάς άνακοινοΰ- 
ται δτι θ ά  δώση αύτή καί ειδικήν 
συναυλίαν χάριν τών έργατικών εκ 
προσώπων τής χιΰρας πού θ ά  συμμε- 
τάσχουν τοΰ κατά τό τέλο ς Μαρτίου 
συνερχομένου στόν Π ειραιά πανεργα- 
τικοΰ συνεδρίου.

\

Ο Β' Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ “ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,,

Η « Εργατική Ε σ τ ία » , δπως Ιγράψαμε καί στο προηγούμενο τεϋχος, εμεινε τόσο ικανοποιημένη 

άπό τό άποτελεσμα τοΰ Α' Φιλολογικού Διαγωνισμού της, ώ στε άπεφάσισε δχι μόνο νά τάν Ιπαναλάβη 

| άλλά καί νά τον προκηρύσση κάθε τρεις μήνες.

Π ροκηρύχτηκε, λοιπόν, 6 Β ' Φιλολογικός Διαγωνισμός τής « Ε ρ γ α τικ ή ς Ε σ τία ς»  πάλι με θέμα τίς 

σκέψεις καί τίς συγκινήσεις τών έργαζομένων άπό τήν καθημερινή τους δουλειά καί άπό τό περιβάλλον 

τους, μέ συνολικά χρηματικά βραβεία 7 0 0 .(ΚΧ), πού θά μοιράση ή Κριτική Ε π ιτρ ο π ή  τοΰ διαγωνισμού 

δπως νομίσει καλύτερα, καί μέ τελευταία προθεσμία υποβολής χειρογράφων στά γραφεία της (Υπουργείο 

Ε ρ γα σία ς, τηλ. 6 4 -1 0 ύ ) τήν 15 Μαρτίου 1948 .

Γά χειρόγραφα πρέπει νά συνοδεύωνται άπό Ιναν κλειστό φάκελο, που θά Ιχη μέσα τό όνομα τοΰ 

συγγραφέα κ ’ ε/α ρητό ή μιά φράση δμοια μ’ εκείνην πού θά είναι γραμμένη στό άπάνω μέρος τής 

πρώτης σελίδας τών χειρογράφων.

Τήν Κ ριτική Ε π ιτρ ο π ή  άποτελοΰν, δπως καί στόν Α' Διαγωνισμό, οί κ. κ. Δημ. Σ. Μπαλανος, 

Πέτρος Χ ά ρ η ς, ’ Α λκής θρύλος, Φ άνης Μιχαλόπουλος καί Πάνος Σπάλας,
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un
Ο  Π Ο Ν Η Ρ Ο Σ  

"Ενας ηλικιω μένος κύριος βρήκε 
ένα εϊκοσόδραχμο στό δρόμο. Κ ά
ποιος άλλος κύριος πού τόν είδε 
νά σηκώνη τό νόμισμα, τοΰ ε ί π ε : 
«Δώσε μου το, είναι δικό μου 
Τ ό  έχασα σήμερα τό π ρω ΐ».

—  Ε ίχ ε  τό δικό σας εικοσά
δραχμο μιά τρύπα στή μέση ; ρώ 
τη σ ε ό ηλικιω μένος κύριος.

— Β εβ α ίω ς, άπήντησε ό άλλος,
—  Έ ,  τό τε δέν είναι δικό σας. 

Α ΰιό δέν εχει καμμιά τρύπα 1

Η Ο Μ Π Ρ Ε Λ Λ Α  
Έ ν α ς  κύριος άψισε τήν όμπρέλ- 

λα του στό χώλ τοΰ ξενοδοχείου 
πού έμεινε καί στό χερούλι της 
κρέμασε μιά κάρτα μ ’ αυτές τίς 
λ έξ ε ις : «Αύτή ή όμπρέλλα ανή
κει σέ κάποιον πού μπορεί νά σηκώση 
50  οκάδες βάρος. Θά έπιστρέψ ω  σέ 
10 λεπτά».

Ό τ α ν  έπ έστρεψ ε, βρήκε άντί γιά 
τήν όμπρέλλα του μιά κάρτα πού 
Εγραφ ε: «Αύτή ή κάρτα ανήκει σέ 
κάποιον πού μπορεί νά τοέξ[| 10 μίλια 
τήν ώρα. Δέν θ ά  έπιστρέψ ω  π ο τ έ ' »

Λ Υ Π Η Θ Η Τ Ε  Τ Ο Ν  Τ Υ Φ Λ Ο
Σ ’ ένα σταυροδρόμι στεκόταν όρθιος 

ένας γέρος καί κρατούσε τόν σκούφο 
του στά χέρια. Δίπλα του ένας 
σκύλος είχ ε στό στόμα του Ινα κομ
μάτι ξύλο καί επάνω έγραφε: «Τυφλός». 
Μιά φιλεύσπλαχνη κυρία περνώντας 
έρριξε μιά δραχμή μέσα στό σκούφο. 
"Υ στερ α  άπό πέντε λεπτά ξαναγύρισε 
καί λέει στό γέρο :

—  Ν ομίζω ότι σοΰ έδω σα ένα εικο
σάδραχμο.

— Ό χ ι ,  κυρία, μιά δραχμή μοϋ 
δώσατε.

— "Ω στε β λ έπ εις; Δέν είσαι τυ φ λό ς;
— Δέν είμαι εγώ  ό τυφλός, κυρία 

μου, άλλά ό σκύλος μου I

Γ ΙΑ Τ Ι Δ Ε Ν  Φ Υ Τ Ρ Ω Ν Α Ν  
ΤΑ  Μ Α Λ Λ ΙΑ  Τ Ο Υ

Κάποιος κύριος π ρ όσεξε μέ μεγάλη 
του λύπη π ώ ς άρχισε νά κάνη φα
λάκρα. Π ήγε λοιπόν στόν κουρέα του 
καί ζή τη σ ε νά τοΰ δώ ση κάτι γιά νά 
φυτρώσουν πάλι τά μαλλιά το υ .Ό  κου
ρέας τού έδω σε μιά μποτίλια μέ κά
ποιο υγρό.

Ύ σ τ ε ρ α  άπό 15 ή μ ερ ες ό κύριος 
ξαναγύρισε στόν κουρέα μέ παράπονα:

—  Τ ά  μαλλιά μου δέν φ υτρώ νουν!
—  Δέν μπορώ νά καταλάβω γιατί, 

είπε ό κουρέας. ’Α λείφα τε τακτικά μέ 
τό ύγρό τά μαλλιά σ α ς ;

—  "Αν τ ’ ά λ ε ιφ α ; άπάντησε κατά
πληκτος ό κύριος. Μά εγώ τό ίπινα !

'Ο ρ ιζ ο ν τ ίω ς  : Σ οφ ός τή ς  άρχαιότη-
τος. 9) Ε ίναι τοΰ γούστου μας (πληθ.)
10) Π οδοσφαιρική όμάς. 1 1 ) ...............
δέν κάνουν τόν παπά. 14) Π ρόθεσις. 
15) ’Α πόγονος. 17) Ε λλη νικόν  άκρω- 
τήριον, 18) Έ κ τ ίσ θ η  υπό διδύμων. 
19) Π ροσωνυμία κληρικού τ ή ς  Δυ
τική ς ’Εκκλησίας, (κλητ.) 23) Μ εγά
λη Βιομηχανική Ε τα ιρ εία . 24) Προά- 
σ ιειον  τών ’Α θηνώ ν (δημοτ.) 2δ) Κ ά
τοικος αρχαίου ’Ασιατικού κράτους. 
Κ α δ έ τ ω ς : 2) Ν ησιω τική χώρα τοΰ
Ειρηνικού Ώ κεα νοΰ. 3) Αιγυπτιακή 
θ εό τη ς. 4) Π ρω τεύουσα νομού. 5) ’Ι ω 
νική πόλις. 6) άναφ. αντωνυμία (γεν.). 
7) εις  τά  . . . 8) Σ ή μ α  ή  σύμβολον 
οίκογενείας, 10) Σφάλμα, αδικία. 11) 
Ό ργανον  α ίσθή σεω ς (αίτ.). 12) ’Α ερά
κι. 13) Λακωνική διατύπωσις τώ ν Ιδιο
τήτω ν ένός αντικειμένου, (άντιστρ.) 16) 
Δ ηλητήριον (δοτ.). 20) Μ ηρυκαστικόν 
ζφ ον. 21) Π ρω τεύουσα τή ς  Γαλλίας 
έπ ί κατοχής. 22) Κατάρα.

ΟΙ Λ Υ Σ Ε ΙΣ  ΤΟ Υ ΕΒΔΟ Μ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

'Ο ριζβ ντίω ς: 1) Β α λκυ ρ ία — νά. 2) 
ά μ έλγω — Στάρ. 3) Π Ι — Ούέστ. 4) τά— 
πΰρ. 5) Ί ν δ φ —  μά. 6) στατήρ —  αρνί. 
7) τόσος— "Α τλας. 8) ίσ ος— νι. 9) τρις 
— τό. 10) δν— ά τι— τήν. 11) Σ ω μ α τά ρ
χης. Κ α δ έ τ ω ς :  1) Β α π τισ ιικό ς. 2)
αμίαντος— νφ. 3) λέ —  δάσος. 4) Κ λη
ρω τός— Α.Α. 5) ν . Γ — ής — Τ .Τ .Τ . 6) 
ρφ — πΰρ— ’Αρία. 7) ού. 8) ασύρματος 
9) τ έ —"Α ρλ-τή. 10) Ν Α Σ —ναύτης. 11) 
Ά ρτεμ ίσιον .

Α ΙΝ ΙΓΜ Α
Ο ί κυνηγοί ή σαν τ ρ ε ις : παπούς, 

γιός καί Ιγγονός.

α ι ν ;ι γ μ α τ ;α
1) Ό  Χ ρ ισ τό ς  έν φ  μέ έχει, 

μ ’ έχουσι καί οί κακούργοι. 
Καί ώ ς βάσιν θεμελίου 
"Α παντες οί ραδιούργοι. 
Έ σ τεμ μ ένο ν  ζεύγος είμ αι 
Έ ν  τφ  μέσφ  τών χείμαρρων 
Χ ω ρισμένον πλήν μ’ ευρίσκεις 
Έ ν  τφ  μέσφ  τώ ν βαρβάρων. 
Ε ις  τήν χεϊρα  σου υπάρχω. 
Ό χ ι  δμ ω ς καί στόν πόδα. 
Χάνομαι άπό τά ΐα, 
’Αναφαίνομαι στά ρόδα.
Ε ις  τό ΰδωρ μέ ευρίσκεις.
Ε ις  τά ΰδατα μέ χάνεις.
Μά λοιπόν σάν τί νά ε ίμ α ι; 
Ά ρ α  δέν κατα λαμβάνεις;

2) Έ κ  γης έπλά σθην ώ ς ό ’Αδάμ. 
Καί εις  τήν κάμινον ετέθη ν  
Ώ ς  οί τρ εις  παΐδες.

Ε ις  τήν νεότητά μου πολλούς έδρό-
σισα.

Κ αί μετά τόν θάνατόν μου 
Ο ΰδείς εύ ρ έθη  νά θάψ η τά όστά μου. 

3) Π οιον ρήμα αρχίζει άπό ρ ;

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ ΙΕ Σ

θ ά  συναντήσχ) 98 τραίνα. Δηλ. τά 
7 τραίνα πού ξεκίνησαν άπό τόν "Αγιο 
Φ ραγκίσκο γιά τήν Ν έα 'Υ όρκη πριν 
άπό 7 η μ έρ ες καί τά τραίνα πού θά  
ςεκι\ήσουν άπό τόν "Αγιο Φ ραγκίσκο 
πάλι γιά τήν Ν έα Ύ ό ρ κ η  έπ ειτ ’ άπό 7 
ημ έρ ες.

Μ Ο Ν Ο  Κ Ο Ν Τ Υ Λ Ι A

Σχεδιάσατε ακολουθώντας τήν κα

τεύθυνση τών τόξων.

ΔΙΕ ΥΘΥ ΝΣ ΕΙΣ

σ ύμ φ ω να  μ έ τό  ά ρ θ ρ ο  6 § 1 τοΰ 

Α . Ν. 1092/1938: 

Δ ιεύ θ υ ν σ ις  - έκ δ ο σ ις  

τή ς  « Ε ρ γ α τ ικ ή ς  Ε σ τ ί α ς » : 

Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ  

(Ύ π ο υ ρ γ εΐο ν  Ε ρ γ α σ ία ς).

τ τ ρ ο Τς τ α μ ε ν ο ς  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ :

ΘΕΜ.  ΖΕ ΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΑ Τ Ο ΙΚ ΙΑ : Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  11 

ΝΕΑ ΧΑΛΚ ΙΔ Ω Ν  - Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ε Ι Α
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