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Ο Γ Ρ Α Μ Μ Ο Σ

“Ολ’ ή Ε λ λ ά δ α  έκεΐ απάνω βρίσκεται καί πάλι. 
Κ ι’ ας φαίνεται πώς έχουν άνέβει λίγες μόνο χιλιάδες 
Ελληνόπουλα, κι’ ας κερδίζουν τή νίκη μόνο οί λόγχες 
τους. Γύρω τους, κοντά τους, πολύ κοντά τους, είναι 
δλοι οί άλλοι "Ελληνες, κ’ εκείνοι πού άν χρειαστή θά  
βρεθούν μ’ ενα πήδημα άπάνω στίς ίδιες αιματοβαμ
μένες κορφές, κ’ οί άλλοι πού δε βαστούν τά πόδια τους 
γιά τέτοιες στράτες, κ’ οίγέροι ακόμα, κ’ οί γυναίκες, 
καί τά παιδιά, κάθε άληθινή Ελληνική ψυχή.

Κ αί δεν είναι μόνο οί "Ελληνες έκεΐ άπάνω, δεν 
είναι μόνο τά εξη, τά  εφτά εκατομμύρια ψυχές, πού 
άπόμειναν επειτ’ άπό τόσες συμφορές καί τόσες στε
ρήσεις. Γύρω τους, ενας απίστευτος συνωστισμός πού 
δεν τον χωράνε τά  ηπειρωτικά βουνά καί μιά άγω
ν ία πού δεν μπορεί νά την κράτηση ή κατακουρα
σμένη Ελληνική γ ή : είναι τά πολλά, τά αναρίθμητα 
εκατομμύρια των ελευθέρων άνθρώ πων όλου τοϋ κό
σμου, πού στο Γράμμο δεν παρακολουθούν μόνο ενα 
νέο ελληνικό τρόπαιο αλλά βλέπουν κάτι πιο μεγάλο 
καί πιο σπουδαίο, βλέπουν τή μάχη τής ελευθερίας καί 
κρατούν την άναπνοή τους άπό δέος. Έ κ εΐ οί Ε ύ ρ ο  
παΐοι, εκεί καί οί Ά μερικάνοι, έκεΐ καί όλοι οί άλλοι 
άνθρω ποι πού δέ θέλουν νά πεθάνουν δούλοι καί δέ 
βαστάει ή καρδιά τους ν ’ άφήσουν σκλάβους όταν 
κλείσουν τά μάτια τους, τά παιδιά  τους, τ ’ άγγόνια 
τους, τά δισέγγονά τους. Γ ια τί ή σκλαβιά πού παρα
μονεύει, ή σκλαβιά πού θ ά  κατέβαινε στίς πολιτείες, 
σ τκ  ελληνικές καί στίς άλλες, άν δεν τής εκλειναν 
τούς δρόμους οί ήρωες τού Γράμμου, δέ θά  ήταν γιά 
μήνες ή γιά  χρόνια. Θά ήταν γιά  αιώνες. Θά ήταν τό 
μεγάλο καί αδιαπέραστο σκοτάδι.

’Έ τσ ι, οί έ?^εύθεροι άνθρω ποι όλου τού κόσμου 
παίρνουν άκόμη μιά φορά τή νίκη άπό χέρια ελληνι
κά, άπό χέρια σκελετωμένα.

Η "Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ ,,



Μία επέτειος

Κοσμάς ό Αίτωλός
(1714 —  24 Αύγουστου 1779 μ. X.)

Τοΰ κ. Φάνη Μιχαλοπούλου

Στις 24 Αύγουστου τοΰ 1779 έκλεινε τά μάτια 
του πάνω στη Βόρειον ’Ή πειρον, κοντά στον Ά ψ ο  
ποταμό κι’ έξω από τό χωριό Καλικόνταση, δ Κοσμάς 
ό Αίτωλός, μια από τις φωτεινότερες φυσιογνωμίες 
τοΰ Ελληνικού έθνους κατά τά νεώτερα χρόνια. 
Ε ίχε γεννηθή σε'να άσημο χωριό τής Αιτωλίας, τον 
Ταξιάρχη, την άνοιξη τοΰ 1714, από πατέρα πού λέ
γονταν ’Ανυφαντής, γιατί άσκησε τό επάγγελμα τοΰ 
ανυφαντή. Ά π ό  πολύ μικρός έ'δειξε εξοχα ηθι
κά προτερήματα: Ή τα ν  φιλότιμος, φιλομαθής, ερ
γατικός και θυσιαστικός. “Οταν δ νέος αίσθάνθηκε 
τον εαυτό του κάπως ώριμο, αποφάσισε ν ’ άφήση 
την πατρίδα του, δπου δούλευε σά χειροτέχνης καί 
νά πάη νά μορφωθή στά Βρανιανά των Ά γράφω ν, 
δπου λειτουργούσε σπουδαίο σχολειό την εποχήν ε
κείνη. ’Αφού αποφοίτησε άπό κει, δίδαξε γιά λίγο 
διάστημα στά γύροο χωριά τής ΑίταΛίας, θέλοντας νά 
διάλυση τό πυκνό σκοτάδι τής αμάθειας και τής βαρ
βαρότητας πού βασίλευε στά κατάξερα καί κατάγρια 
εκείνα μέρη τής Στερεάς. "Οταν κατόπιν έ'μαθε πώς 
συστήθηκε στον ’Ά θ ω  ανώτερο μορφωτικό κέντρο, 
πήγε κι’ εκεί, δπου ακροάστηκε συστηματικά μαθή
ματα φιλολογίας καί φιλοσοφίας, μαθητής γενόμενος 
τοΰ Ευγενίου Βούλγαρι καί τοΰ Νικολάου Τζερτζού- 
λη, μεγάλων άναγεννητών τοΰ Γένους, άπό τούς 
οποίους μυήθηκε στην ιδέα τής άπελευθερώσεως τής 
πατρίδας του. ’Ε π ί δέκα επτά χρόνια παράμεινε σπου
δάζοντας στην ’Ακαδημία εκείνη, αν καί δεν άσπα- 
ζόταν τις ιδέες τοΰ Βούλγαρι γιά την ανάσταση τής 
αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Ή  πρακτική καί 
φωτεινή του διάνοια έβλεπε καθαρώτερα κι’ ακολού
θησε τό σύστημα τοΰ Τζερτζοΰλη, πούταν θερμός 
οπαδός τής δημοτικής.

Τό 1759 αποφάσισε νά άφιερωθή στήν Ε κκλη
σία κι’ «έκάρη» μοναχός στη Μονή τοΰ Φιλοθέου, 
στον "Αθω, οπότε πήρε καί την ονομασία Κοσμάς, 
ενώ πριν ονομαζόταν Κώστας. Ά ^ λ ’ δ Κοσμάς δεν 
ήταν προορισμένος γιά τά κελλιά καί τον αργόσχολο 
βίο των μοναχών. Βλέποντας την οίκτρή δουλική κα
τάσταση τής πατρίδας του, περιφρόνησε την παθη
τική στάση των άλλων καί θέλησε νά κατεβή σενα 
αγώνα δράσεως, μέ σκοπό την θρησκευτική, την έ-

[ Ό  α π ό σ τ ο λ ο ς  τ ή ς  Ε ρ γ α σ ί α ς ,
π ο ν  χ α & ιέ ρ ω ο ε  τ η ν  Κ υ ρ ι α κ ή  ’Α ρ γ ία . ]

θνική κι’ εκπαιδευτική άναγέννηση τοΰ ’Έ θνους του 
μ’ άλλα μέσα κι’ ό'χι μέ κείνα πού νόμιζαν πρόσφο
ρα οι τότε λόγιοι καί γραμματισμένοι. Ζήτησε νάρ- 
θη σάμεση επαφή κι’ επικοινωνία μέ τό λαό, περιο
δεύοντας δλόκληρη την τότε απέραντη οθωμανική 
αυτοκρατορία κι’ ιδίως τά Βαλκάνια καί τά Νησιά 
καί κηρύσσοντας στις βόρειες εκείνες επαρχίες πού 
κινδύνευαν νά χάσουν τήν πίστη τους, τή γλώσσα 
τους καί τον/εθνισμό τους άπό τήν αδιαφορία τής 
’Εκκλησίας, άπό τήν περιφρόνηση τών μορφωμένων 
καί τις πιέσεις τών Τούρκων.

Πριν δ Κοσμάς αρχίσει τό εθνοσωτήριο έργο 
του πορεύτηκε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά πάρη 
κι’ επίσημα τήν άδεια τοΰ κηρύγματος. 'Ο  τότε Πα- 
τριάρχης Σεραφείμ, βλέποντας τον ενθουσιασμό του 
γιά τήν άναγέννηση, καθώς καί τή φωτεινή φυσιο- 
γνοομία του καί προπάντων τήν καταπληκτικήν ευ
γλωττία του πού παρέσυρε καί γοήτευε, τού'δωσε 
τήν άδεια τό 1760 κι’ έ'τσι κατέβηκε στον αγώνα, 
έ'χοντας καί τήν έγκριση τής Εκκλησίας. Καί στήν 
αρχή περιώδευσε τήν ελληνική Θράκη, δπου επικρα
τούσε μεγάλη άμάθεια καί κατόπιν τή Ρούμελη. 
"Υστερα παίρνοντας καινούργια άδεια άπ’ τον Πα- 
τριάρχη Σαμουήλ τό 1765 περιηγήθηκε, κηρύσσον
τας σ’ δλόκληρη τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία, 
δπου έ'φθασε μέχρι τοΰ Μοναστηριού κι’ ακόμη ψη
λότερα μέχρι τής Ρέσνας στή λίμνη τής ’Αχρίδας. 
’Εκεΐθε κατέβηκε στήν Ή πειρο  καί στο Βάλτο, 
δπότε ξέσπασε δ Ριιοσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1768. 
Ό  Κοσμάς είχε κατηχήσει κατά τις προηγούμενες 
περιοδείες του τούς περισσότερους άρματωλούς καί 
κλέφτες'τών μερών εκείνων στήν ιδέα τής λευτεριάς 
κι’ αυτός δ ίδιος πήρε μέρος στήν επανάσταση τοΰ 
Όρλοοφ, δταν ξεσηκώθηκεν ή Ρούμελη στο 1769. 
Δυστυχώς τό κίνημα εκείνο άπέτυχε κι’ δ Κοσμάς 
αναγκάστηκε νά καταφυγή στήν Κεφαλλωνιά, άπ’ 
δπου γύρισε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1774, δταν 
δόθηκε ή γενική άμνηστεία. Τότε πήρε νέαν άδεια 
απ’ τον Πατριάρχη Σωφρόνιο τό Β7 τό 1775 κι’ άρ
χισε τήν τρίτη περιοδεία του στά νησιά τοΰ Αιγαίου 
Πέλαγους κι’ ιδίως στή Μακεδονία καί τήν “Ήπειρο, 
πού κινδύνευαν άπ’ τή βαρβαρότητα, τήν αμάθεια

καί τούς θμαδικούς έξισλαμισμούς.
Δεν είναι δυνατόν νά παρακολουθήση κανείς 

κατά πόδας τις καταπληκτικές αυτές διαδρομές τοΰ 
μεγάλου εθναποστόλου. Μά μέχρι σήμερα βοοΰν 
οί τόποι άπ’ δπου πέρασε. Θρύλοι άπίστευτοι κυκλο
φορούν στά μέρη δπου στάθηκε καί κήρυξε, καί κή
ρυξε παντού. Μπορούμε νά ποΰμε πώς ώργωσε κυ
ριολεκτικά τή Μακεδονία, τήν ’Ήπειρο, τήν ’Αλβα
νία, τή σημερινή νότια Σερβία, καθώς καί τά νησιά 
τοΰ ΑΙγαίου καί τοΰ Ίονίου Πελάγους. Χιλιάδες πι
στών έτρεχαν πίσα> του γιά ν ’ άκούσουν τή διδα
σκαλία του πού συνέπαιρνε κι’ ενθουσίαζε τά πλήιΓη. 
Μιλώντας τήν απλή γλώσσα τοΰ λαοΰ, πού χειριζό
ταν θαυμάσια, συμβούλευε τήν δμόνοια, τήν παύση 
τής κερδοσκοπίας καί κυρίως εμψύχωνε τον κόσμο 
πούβλεπε πεσμένο θρησκευτικά κι’ ηθικά. Έ πέμενε 
δέ μέ φανατισμό στήν κατάπαυση τών εξισλαμισμών, 
πού δεκάτιζαν κάθε χρόνο τήν ελληνική φυλή στά 
Βαλκάνια. Κύριος σκοπός του ήταν ή έξύψοοση τών 
λαϊκών στοιχείων κι’ ή εμμονή τους στήν ορθοδοξία 
καί στήν ελληνικότητα.

’Αλλά σέ κείνο πού κυριώτατα έπέμενεν ήταν ή 
ίδρυση σχολείων όχι γιά νά μαθαίνουν τά παιδιά 
λέξεις, μά γιά νά γίνονται χρηστοί καί τίμιοι άνθρω
ποι καί καλοί πατριώτες. «Νά μαζωχθήτε δλοι σας, 
έλεγε στις διδαχές του, νά κάνετε ένα σχολεΐον κοι
νόν, νά βάλετε καί επιτρόπους νά τό κυβερνούν, νά 
βάνουν δάσκαλο, νά μαθαίνουν δλα τά παιδιά πλού
σια καί φτωχά, γιατί άπ’ τό σχολείο μαθαίνουμε τί 
είναι Θεός, τί είναι 'Α γία  Τριάς, τί είναι Γένος». 
Κι’ άλλοτε κήρυττε: «Νά σπουδάζετε τά παιδιά σας 
νά μαθαίνουν ελληνικά, διότι καί ή εκκλησία μας 
καί ή λειτουργία μας είναι εις τήν ελληνικήν καί τό 
γένος είναι ελληνικόν». Στό σημείο αυτό πραγματι- 
κώς έθαυματούργησε καί μέ φανατισμό σύσταινε 
σχολεία κι’ έδινε χρήματα γιά νά μένουν ώς κληρο
δότημα γιά τή συντήρησή τους. ’Από τήν Ά ρ τα  καί 
τό Μ περάτικι’ άπό τή Χειμάρρα, ώς τό Μοναστήρι καί 
τή Θεσσαλία, πού καθ’ δλη τή διάρκεια τοΰ περα
σμένου αιώνα άνθισαν καί πρόκοβαν. Καί γιά τήν 
άκρίβεια τοΰ πράγματος, κατά τις σωζόμενες πληρο
φορίες, είχε συστήσει μέχρι τοΰ 1778 διακόσια τρι
άντα σχολειά, τριάντα ανώτερα καί δ ακόσια κοινά. 1 
Μέχρι δέ τού θανάτου του, φαίνεται πώς ίδρυσε κι’ 
εξασφάλισε διακόσια σαράντα επτά στήν ’Ήπειρο 
κυρίως, στή Μακεδονία καί στή Θεσσαλία. “Οταν 
σκεφθή κανείς πώς ένας μόνος άνθρωπος, χωρίς μέσα, 
μέ μόνο τον ενθουσιασμό του καί τήν πίστη του, κα- 
τάφερε νά συστήση κι’ όργα^ώση τόσα σχολειά, 
άμέσως αισθάνεται εναν άπέραντο θαυμασμιό ■ στό 
έργο τοΰ Κοσμά.

1) Φ. Μ ιχαλοπούλον : Κοσμάς Αίτωλός, σελ. 109 — 110,

Παράλληλα μέ τις προσπάθειες γιά τά σχολεία
ήταν κι’ ή κατάπνιξη τής φοράς προς τήν άλλαξο- 
πιστία. Α πελπισμένοι οί “Ελληνες άπό τήν άδιαφο- 
ρία τής ’Εκκλησίας καί τά φορολογικά βάρη, μ’ ευ
κολία εξωμοΰσαν, προσερχόμενοι στον ’Ισλαμισμό. 
Χιλιάδες κάθε χρόνο άλλαξοπιστοΰσαν κι’ έ'τσι τό 
’Έ θνος έχανε πολλά άπό τον άριθμό του καί τήν 
ζίοτικότητα. 'Ο  Κοσμάς, διέκρινε τήν αιμορραγία τοΰ 
έλληνισμοΰ άπό τής πλευράς αυτής καί μέ τον ίδιο 
φανατισμό δόθηκε στήν κατάπαυση τής μάστιγος τής 
εξωμοσίας. « Ό  χείμαρρος τής έξωμόσεως, λέγει δ 
Άραβαντινός, ήπείλει νά κατακλύση ολόκληρον τήν 
Ή πειρον». 1 Τά ’ίδια γίνονταν καί στή Μακεδονία 
καί στή Θεσσαλία κι’ δ Κοσμάς μέ τήν πίστη πού 
τον χαρακτήριζε, ζήτησε νά συντρίψη τήν εξωμοσία 
καί τό κατώρθωσε, παρ’ δλη τήν αντίδραση τών 
Τούρκων. "Οταν έκλεισε τά μάτια του ήταν βέβαιος, 
πώς άλλες δμαδικές εξωμοσίες δέν θά  συνέβαιναν 
πιά στις ελληνικές χώρες καί πώς το κακό εκείνο 
ειχε καταπαύση οριστικά. Μόνον σποραδικά συμπτοό- 
ματα μπορούσαν νά έμφανισθοίν στό μέλλον.

’Αλλά τό σύστημα τού Κοσμά δέν περιοριζόταν 
στά δύο αυτά κύρια σημεία, στήν ίδρυση σχολείων 
καί στήν κατάπνιξη τοΰ εξισλαμισμοΰ. Α γκάλιαζε 
κι’ άλλους δρίζοντες, αποβλέποντας στήν ανύψωση 
τών λαϊκών στοιχείων. 'Η  εργασία γιά τον Κοσμά 
ήταν ή ζωή τού "Εθνους καί γ ι’ αυτό τήν εξύμνησε 
δσον κανείς ’ίσως άλλος εθνικός άπόστολος. Γιά τον 
Κοσμά δέν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής άπό τήν ερ
γασία πού μάς γιομίζει χαρά. Νά τά λόγια πού συ
χνά έλεγε στό λαό: «Νά χαίρεσθε, δσοι βγάζετε τό 
ψωμί σας μέ τον κόπον σας, διότι εκείνο είναι ευ
λογημένο καί άν θέλης δώσε ολίγον άπό εκείνο 
τοΰ φταιχοΰ. Μέ εκείνο άγοράζεις τον παράδεισον». 
Σ ’ άλλη διδαχή του ξαναλέει: «Νά βγάζετε τό ψωμί 
σας μέ τον ιδρώτα σας, διότι εινε ευλογημένο. Νά 
κλαίετε καί νά θρηνήτε δσοι δέν ζεϊτε μέ τήν εργα
σία σας, άλλά ζεϊτε μέ ταις αρπαγές καί ταΐς άδικίες 
καί μέ άδικον διάφορον τών άσπρων (τοκογλυφία)». 
Έ τόνιζε, τελειώνοντας τήν δμιλίατου: «Νά χαίρεσθε 
δσοι βγάζετε τό ψωμί σας μέ τον κόπον σας. Δέν 
υπάρχει γλυκύτερον.» Καί σαν κατακλείδα τής διδα
σκαλίας του γιά τήν εργασία κήρυξε πρώτος αυτός 
τήν καθιέρωση τής Κυριακής άργίας σόλόκληρο τό 
βαλκανικό ελληνισμό πριν άπό διακόσια χρόνια.

Κανένας Ρωμηός συγγραφέας ή πολιτικός δέν υπο
στήριξε μέ τόσο πείσμα τήν άργία τής Κυριακής. 
Σέ κάθε σελίδα σχεδόν τών διδαχών του ξανάρχεται 
στό ζήτημα μέ πάθος, προτρέποντας νά μην Εργά
ζονται τήν Κυριακή, νά μήν πηγαίνουν καί στις πιο 
αναγκαίες δουλειές καί νά μήν χρηματίζονται. Τόσος

1) Ά ραβαντινοΟ . 'Ισ το ρ ία  Ά λ ή  Π ασά, σελ. 29—30.
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είναι ό φανατισμός, που μιλούσε, ώστε δ κυριώτερος 
λόγος τοΰ μαρτυρικού του θανάτου υπήρξε ή καθιέ
ρωση τής Κυριακής αργίας, πουβλαπτε τούς έβραίους 
οίκονομικώξ, γιατί μετέφερε τά παζάρια από την 
Κυριακή στο Σάββατο. Ά λ λ ’ ας άφήσουμε τον Κο
σμά νά μας έκθεση τις ιδέες του στο σημεΐον αυτό. 
«Πρέπει, αδελφοί μου, νά χαιρόμαστε περισσότερον 
την Κυριακήν. Πρέπει νά εργαζόμαστε τις έ'ξη ημέ
ρες διά τοϋτα τά μάταια, τά γήινα καί τά ψεύτικα 
πράγματα καί τήν Κυριακήν νά σχολάζωμεν, νά πη- 
γαίνωμεν στήν εκκλησίαν καί νά στοχαζόμαστε τάς 
αμαρτίας μας, τον Θάνατον, τον Παράδεισον, τήν ψυ
χήν μας, δπου είναι ή τιμιωτέρα άπ’ δλον τον κό
σμον. Οΰτε νά έργαζόμεθα, ούτε νά πραγματευόμεθα 
τήν Κυριακήν. Ε κ ε ίνο  τό κέρδος πού γίνεται την Κυ
ριακήν είναι καταραμένο». Καί σάλλο σημείο τών 
Διδαχών του λέε ι: Τήν αγίαν Κυριακήν νά ήσυχά- 
ζωμεν καί νά Ιργαζόμαστε τά ουράνια πράγματα, 
ήγουν άπό τήν αυγήν νά πη/αίνωμεν εις τήν εκκλη
σίαν, νά άκούωμεν τά βιβλία τών αγίων, τό “Αγιον 
Εύαγγέλιον, τί μάς παραγγέλνει ό Χριστός μας νά 
κάμνωμεν. Νά στοχαζόμαστε τήν ψυχή μας, νά έν- 
δυόμεθα ταπεινά ρούχα, νά τρώγωμεν τό αρκετόν 
μας καί νά φροντίζωμεν πώς νά στολίσοομεν τήν ψυ- 
χήν μας μέ ομιλίας καλάς, μέ ήθη χρηστά διά νά τήν 
κάμωμεν νύμφην τοΰ Χριστού μας καί δχι νά μεθώ- 
μεν. Τήν Κυριακήν νά μήν κάμωμεν έμπόριον, διότι 
βάνωμεν φωτιάν εις τό σπίτι μας». Τόση ήταν ή 
επίδραση τών λόγων αυτών στην λαϊκή ψυχή, ώστε 
από τοτε καθιερώθηκε ή Κυριακή αργία στήν 
Ή πειρο  καί σέ μερικά μέρη τής Μακεδονίας καί τής 
Θεσσαλίας.

Ό  Κοσμάς ήταν φύση Ιδεολογική καί μαζί πρα
κτική, διά τούτο τό σύστημά του εκτεινόταν σέ πολλά 
σημεία τής δουλειάς. Πρώτος έπροπαγάνδισε τή χει
ροτεχνία, τήν ύφαντουργική, τήν κηπουρική, τήν 
δενδροκομία, τήν αμπελουργία καί πολλούς άλλους 
κλάδους τών πρακτικών καί γεωργικών εργασιών. 
Δίδαξε τον εμβολιασμό τών δένδρων καί μέ τό χέρι 
του φύτεψε άπειρα δπωροφόρα καί δάση μέ τή συν
εργασία πολλών. Σέ κάποιο σημείωμα ΰπάρχουν τά 
εξής: «Περιήλθε τά χωρία διδάξας τον εμβολιασμόν 
φυτέψας πολλάς συκέας,καρυάς, μηλέας καί κερασέας». 
Ε ίναι συγχρόνως ό άγιος τών κτηνοτρόφιον τής Π ίν
δου καί δεν υπάρχει τμήμα τοΰ Γράμμου, τοΰ Σμό- 
λικα, τών Τσουμέρκων, τού Βάλτου, τοΰ Όλυμπου, 
τών Χασίων καί άλλων βουνών, πού νά μήν τιμάται 
δ Πάτερ - Κοσμάς, ως άγιος. "Εξω άπό τή θρησκευ
τική καί κοινωνική πλευρά τής διδασκαλίας του, ενα 
μεγάλο μέρος της άπέβλεπε στήν πρακτική καί στή 
σύσταση βιοτεχνικών καί γεωργικών εργασιών, πού 
θά  συντελούσαν στήν αύξηση τοΰ πλούτου καί στήν 
προαγωγή τοΰ πολιτισμού.

Τέτοιο, μέ λίγα λόγια, ΰπήρξε τό κήρυγμα τοΰ
Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ, πού βάσταξε επί είκοσι χρό
νια. Δεν υπάρχει πάλι, κοινότητα, χωριό, χωοιουδάκι 
ή συνοικισμός τής Η πείρου, τής Μακεδονίας καί τής 
Θεσσαλίας, πού δεν έπισκέφθηκε δ άγιος καί δεν 
κήρυξε. Ά λ λ ’ ή διδασκαλία του, τόσο προοδευτική 
κι5 επαναστατική γιά τούς σκοτεινούς καί δουλικούς 
εκείνους χρόνους, προεκάλεσε πολλές αντιδράσεις, 
ιδίως άπό μέρους τών κοτζαμπάσηδων καί τών 'Ε 
βραίων πού συνεχώς χτυπούσε. Κ ι’ ή αντίδραση επί 
τέλους ξέσπασε. Τον διέβαλαν στον Κούρτ-πασά τοΰ 
Βερατίσυ, πώς < ό Κοσμάς μέ τά λόγια του ξεπλανά 
το βασιλικό ραγιά, ως απεσταλμένος τοΰ Μόσχοβου». 
Κάτιο άπό τήν κατηγορία αυτή κρύβονταν τά συμ
φέροντα τών ’Εβραίων. ’Έ τσ ι δ θάνατος πού περί- 
μενε κι’ ευχόταν συχνά, τον έζωνε άπό παντού. Οί 
Ε βρα ίο ι πλήρωσαν μεγάλα ποσά στον Κούρτ-πασά 
κι’ έ'τσι κατοόρθίοσαν νά πάρουν τήν «εις θάνατον 
καταδίκην του>, τον Αύγουστο τού 1779. Ό  Κο
σμάς είχε πιά κριθή. ’Αλλά χαρακτήρας σάν Ικει- 
νον, δέν έσκυβεν εύκολα καί συνέχισε τή διδασκαλία 
του πιο φανατικά, πιο επαναστατικά, γνωρίζοντας 
πιά τό τέλος του. Θάπεφτε πάνω στίς επάλξεις, κυ- 
ρύσσοντας μέ τό μαρτυρικό θάνατο, τήν αποστολή 
τής ζωής του.

Κήρυττε δ φλογερός απόστολος στήν Καλικόνταση 
τής ’Αλβανίας, κοντά στο Μπεράτι, δταν οί άνθρο}- 
ποι τοΰ Κούρτ-πασά τον πλησίασαν. "Ειος έκεΐ 
έφθαναν οί ελληνικοί πληθυσμοί στήν Βόρειο ’Ή πει
ρο !.. Τάπλήθη, πού τον άκουγαν, σάστισαν κι’ άπο- 
τραβήχτηκαν. Μά δ Κοσμάς ατάραχος καί γαλήνιος, 
«σά νά πήγαινε σέ χαρά καί ξεφάντωση» ακολού
θησε τούς δημίους του. Τον ώδήγησαν στόν Χότζα 
τού πασά πού τον κράτησε,, λέγοντας πώς θά  τον 
στείλει στό Κούρτ. Ά λ λ ’ ενώ προχωρούσαν σταμά
τησαν στή θέση Μπουγιαλή, κοντά στό Μπεράτι καί 
τον πρόσταξαν νά έτοιμασθή. Ό  Κοσμάς κατάλαβε 
τί έσήμαινε τό σταμάτημα. Γονάτισε καί ευχήθηκε 
στό Θεό: «"Οτι διά τήν αγάπην του θυσιάζεται». "Υ
στερα σηκώθηκε καί υψώνοντας τά μάτια Α υ στούς 
ουρανούς καί απαγγέλλοντας τό ψαλμικόν: «Διήλθο- 
μεν διά πυρός καί ΰδατος καί εξήγαγές με εις άνα- 
ψυχήν », έτεινε τον τράχηλο στούς δημίους του. Ποιος 
ξέρει, τδραμα τής άναγεννήσεως καί τής λευτεριάς 
τού Γένους του θά φτερούγισε μπρος στά μάτια του, 
δταν τό σχοινί θά  τούσφιξε τό λαιμό. Κάποια χειρό
γραφη σημείωση, πού φαίνεται πώς γράφτηκε άπό 
κάποιον αύτόπτη, αναφέρει τά εξής γιά τις τελευ
ταίες στιγμές τοΰ αγίου : «Οί δήμιοι τον έκάθησαν 
κοντά εις ένα δέντρο καί ήθέλησαν νά τοΰ δέσουν 
τά χέρια, άλλ’ εκείνος δέν τούς άφησε, λέγοντας 
τους δτι δέν άντιστέκεται. Έ π ε ιτα  άκούμπήσαν τήν 
ίεράν κεφαλήν του είς τό δέντρο καί οΰτω τον έδε

σαν άπό τό λαιμό μ’ ενα σχοινί πού ευθύς μόνο, 
πού τον έσφιξαν, έπέταξε τό θειον του πνεύμα είς 
τά ουράνια, δντας εις ηλικίαν 65 χρόνων. Τό δέ τί- 
μιον αυτού λείψανον, γυμνώσαντες οί δήμιοι τό έσυ
ραν καί τό έρριψαν εις τον ποταμόν μέ μίαν μεγά- 
λην πέτρα είς τον λαιμόν. Τον έσκότωσαν τό 1779, 
Αΰγούστου 24, ήμέρα Σάββατον».

Ζυγιάζοντας τά πράγματα κι’ άπονέμοντας δικαι
οσύνη, τολμούμε νά πούμε πώς δ Κοσμάς ύπήρξεν 
ή επιβλητικότερη φυσιογνωμία τών τελευταίων χρό
νων τής Τουρκοκρατίας. Τό ελληνικόν μαρτυρολο
γίο δέν έχει μορφή πιο φωτεινή, πιο δραστήρια, πιο 
έξαίσια. Καμμιά δέν στέκεται δίπλα της. "Οταν δ Ε λ 
ληνισμός · κινδύνευε νά χαθή στά βορειότερα τμή
ματα, δταν χιλιάδες ομοεθνών κατεβρόχθιζαν κάθε 
χρόνο οί θεληματικοί έξισλαμισμοί, δταν ή άμάθεια 
καί βαρβαρότητα βασίλευε στίς περισσότερες επαρ

χίες τής εθνότητας, μόνος δ Κοσμάς άναμέτρησε 
τήν τραγική θέση του κι’ δρθώθηκε στόν κίν
δυνο. Ά ν  εδραιώθηκε δ έλληνΓσμός στά βορειό
τερα εκείνα σημεία τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδο
νίας, τούτο αποκλειστικά οφείλεται στή δράση τοΰ 
Κοσμά. Οί υπηρεσίες του εΐναι άνυπολόγιστες στή 
θρησκευτική, στήν ηθική καί πνευματική άναγέν- 
νηση τοΰ ’Έθνους. Αυτός σταμάτησε τό προσκύνημα, 
πού παρ’ ολίγο νά κατακλύση ολόκληρη τήν ’Ήπειρο. 
Αυτός πρώτος κατέβηκε στό λαό καί μίλησε τή 
γλώσσα του, αυτός αισθάνθηκε τούς καϋμούς του 
κι’ εμψύχωσε τούς πόθους του, αυτός τέλος τον 
έσυρε άπ’ τό σκότος τής άμάθειας προς τό φως τής 
άναστάσεως. "Οσο κανείς άλλος προλείανε καί πα
ρασκεύασε τό έργο τοΰ Ρήγα, τής Φιλικής 'Εταιρίας 
καί τής Έπαναστάσεως.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ  Π Ε Ρ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ

Ο ΠΡΟΣς^ΠΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ ΤΟΥ.

— Ά κοϋτε ;
— Τί πράγμα ; . . .
— Τό τ ζ ιτ ζ ίκ ι . ..

— Τ ’ α κ ο ύ ω ...  τί μ ' αύτό ; . . . Μιά προαιώνια μονο
τονία, πού Επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. "Ενας 
τραγουδιστής δίχως έξέλιξι "Ολα γύρω του παίρνουν τό 
δρόμο τους, έξελίσσονται καί εξευγενίζονται. Οί άνθρω
ποι, τά ζώα, τά φυτά. Αυτός δμως τίποτα. Τί νά τοΰ 
προσέξω, λοιπόν ;

—’Ακριβώς αυτό πού παρατηρήσατε. Τή στασιμό
τητά του. ΕΙνε δμως έν πάση περιπτώσει. μία στασιμό- 
της πολύ συγκινητική. Μία νότα πρωτόγονη καί φυσικά, 
άκομψη, πού άπό καταβολής κόσμου κυλάει μονοκόμ
ματη. Τό δργανο πού άκούγεται διαρκώς άπό τή μιά 
του μονά/α χορδή. Καί τί άδιαφορία γιά τά γύρω του. 
Οΰτε καί πού σκοτίζεται γ ι’ αυτά—αληθινός κυνικός. 
Τεχνοτροπίες άλλάζουν, σχολές δημιουργοϋνται, νέοι 
τύποι οργάνων καί συνδυασμοί πλέκονται, μά αύτός 
Ικεϊ. Κρατιέται γερά ά π ’ τή ρίζα τής καταγωγής του.

Ή  ίδια φωνή, ό ίδιος τόνος, τό ϊδιο χρώμα. Δέν εννοεί 
νά ξεφύγη οΰτε στό παραμικρό.

— Καί τό βρίσκετε ενδιαφέρον αυτό ;
— Ά π ό  μιας άπόψεως ναί. Δέν είναι δά καί μικρό 

πράγμα τό νά καταφέρνη κανείς νά συντηρή αιωνίως ενα 
προσωπικό του τόνο, μιά νότα. πού νά μή φθείρεται ποτέ. 
Ξεχνιούνται ίσως καί οί μεγαλύτερες συμφβ>νικές δημιουρ
γίες, μά ή μοναδική νότα τοΰ τζιτζικιοϋ δέν ξεχνιέται 
π ο τ έ . .  . Γιά πέστε μου, σάς παρακαλώ, ενα σκοπό τρα
γουδιού τής κλασικής εποχής. Μ πορείτε ;

— “Ίσ ω ς γιατί δέν γράφηκε ποτέ στό χ α ρ τ ί . . .
— Κολοκύθια. Ή  ούσία τών ήχων είναι διάχυτη. 

Μοιάζει μέ τόν ηλεκτρικό σπινθήρα. Τό τζιτζίκ ι συνε
χίζει τή φωνη, τήν ίδ ια  αναλλοίωτη φωνή, τοΰ προγό
νου του. Καί τό σπουδαίο εινε . . .

- Τ ί ;
—Ό τ ι  τή φωνή αυτή δέν τή βαρυέται κανείς ποτέ. 

Στραγγίζει ανάμεσα άπό τις φυλλωσιές καί δίνει τόν 
τόνο της σ’ ολόκληρη τήν καλοκαιρινή ευδαιμονία. Σκε- 
φθήκατε τί θ ά  γινόταν, δν ενα καλοκαίρι δέν άκουγό- 
ταν οΰτ’ ένα τ ζ ιτ ζ ίκ ι; 'Απλούστατο ; Ό λ ο ι θά  ένόμι- 
ζαν πώς δέν ήλθε άκόμη τό καλοκαίρι αυτό.

—’Ακριβώς, άγαπητέ μου, ακριβώς . . .

ΣΤΤΑΛ.
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Οί μεγάλοι "Ελληνες

"Αγγελος Βλάχος
“ Ενας ©αυμαστός « ’Εργάτης»

Τού κ. Πέτρου Χάρη

Μερικοί άνθρωποι τών Γραμμάτων, πού έχουν 
μνήμη καί δέν ξεχνούν τί έπρόσφεραν στον τόπο μας 
οί παλαιότεροι, οί πατέρες μας, οί παπούληδες και 
οί μακρυνοί μας πρόγονοι, θυμήθηκαν εναν σπου
δαίο Έ λληνα , πού εζησε ογδόντα δυο χρόνια και τά 
γέμισε μέ τήν προσωπικότητά του, κι ετοιμάζονται 
νά εορτάσουν τήν εικοστή όγδόη επέτειο από τό θά 
νατό του ή τά εκατόν δέκα χρόνια από τη γέννηση 
του, γιά νά τον τιμήσουν αλλά 
κα'ι γιά νά προβάλουν ένα θαυ
μάσιο παράδειγμα, πού πολλά 
έ'χει νά μάς διδάξη ανάμεσα σέ 
τόσες συμφορές. Ό  μεγάλος αυ
τός "Ελληνας είναι ό ’Ά γγελος 
Βλάχος, πού γεννήθηκε τό 1838 
και πέθανε τό 1920, άφοϋ έ- 
πρόσφερε στήν Ε λλάδα  δσα πο
λύ λίγοι άλλοι “Ελληνες, σύγ
χρονοι, παλαιότεροι ή νεώτε- 
ροί του.

Ό  ’Ά γγελος Βλάχος ήταν 
προικισμένος μέ πολλές ικανότη
τες και δέν περιώρισε τή δρα- 
στηριότητά του σ’ ένα μόνο κύ
κλο εργασίας. Οί πνευματικοί 
μας άνθρωποι θά  θυμηθούν κα'ι 
θά  τιμήσουν τό συνάδελφό τους, 
δ θεατρικός κόσμος τον πρώτο 
διευθυντή καί οργανωτή τού Βασιλικού Θεάτρου και 
τό συγγραφέα τόσων κωμωδιών, οί διπλωμάτες μας 
τον "Ελληνα αντιπρόσωπο πού έπαιξε σημαντικό ρόλο 
σέ διεθνείς κύκλους, οί πολιτικοί τον υπουργό τής 
Παιδείας, οί δημοσιογράφοι τό διευθυντή τής «Έ φη-

μι^ορεΐ νά ζωντανέψη τήν άψυχη ύλη, τό πινέλο που 
καταφέρνει νά συναγωνίζεται και να ξεπερναη τη 
φύση. Συχνά δμως χάσαμε και θρηνησαμε πολλά, 
γιατί δέν είχαμε τήν εργατικότητα εκείνη πού οργα
νώνει τό δώρο πού μάς χάρισε ο Θεος, πού τό με- 
γαλώνει, τό προστατεύει άπό τούς τόσους κινδύνους 
πού τό απειλούν, καί τού εξασφαλίζει διάρκεια. ‘Ο 
“Ά γγελος Βλάχος είχε τό δώρο Θεοΰ. Μά ήταν καί 

ό εργατικός άνθρωπος, πού τό 
διατηρούσε καί τό γονιμοποιού- 
σε. Ή τα ν  δ πνευματικός έ ρ- 
γ ά τ η ς, πού έ'βλεπε δτι ή πα
τρίδα του είχε πολλές κ’ επεί
γουσες ανάγκες καί ήθελε νά 
προφτάση δσο μπορούσε περισ
σότερες. Ή τα ν  δ ικανός, αλλά 
κι’ δ εργάτης. Αυτό προπάντων : 
δ ’Εργάτης.

Καί γιά νά δικαιολογήσω τον 
τίτλο αυτόν, πού τόσην άξια ε- 
χει στις σελίδες τής «’Εργατικής 
Έστίας>, δέ χρειάζεται νά πώ 
πολλά. Φτάνει νά σημειώσω τί 
έ'γραψε δ ακούραστος αυτός άν
θρωπος στά διαλείμματα τόσης 
πολιτικής καί κοινωνικής δραστη- 

'Α γ γ ε λ ο ς  Β λά χο ς  ριότητος, πού τού έδωσε, βέβαια,
τόσα αξιώματα, τόσους τιμητι

κούς τίτλους μά απαιτούσε καί τόση καταβολή δυνά
μεων, τόσο μόχθο. Συγκεντρώνω, λοιπόν, τις κυ- 
ριώτερες εργασίες τοΰ Α γγέλου Βλάχου σ’ ένα γενι
κό πίνακα μέ τις απαραίτητες υποδιαιρέσεις, κι’ ά- 
φίνω τον αναγνώστη νά κρίνη. Τά σχόλια είναι

μερίδος τών Συζητήσεων», τά μικρά 'Ελληνόπουλα τον δλωσδιολου περιττά.
ποιητή τών τρυφερών στίχων. Ά λλά ή «Εργατική 
Ε σ τία » , χωρίς νά ξεχνάη τίποτ’ άπ’ δλα αυτά τά 
σπουδαία καί τά ωραία, έχει νά θυμίση κάτι ακόμα 
πιο σημαντικό, κάτι πού πρέπει νά έκτιμηθή καί νά 
τιμηθή περισσότερο ακόμη: τον εργάτη Ά γγελο  
Βλάχο, τό λόγιο πού έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες 
πού νά σέ πιάνη ίλιγγος, τον άνθρωπο πού, νέος, 
ώριμος καί γέρος πιά, δέν επέρασε ούτε μιά μέρα, 
ούτε μιάν ώρα, άνεργος.

Ποτέ δέν μάς έ'λειψαν οί προικισμένοι άνθρωποι, 
οί γλαφυρές πέννες, οι ωραίες φωνές, ή σμίλη πού

Έ ρ γ α  τ ο υ  ’Α γ γ έ λ ο υ  Β λ ά χ ο υ :  
Έ  π ι σ ι η μ  ο ν ι κ ά μ ε λ ε τ ή μ α τ α :

«Περί ύπατων καί ύπατείας έν Ρώμχ]». 
«Περί όρκωτικοΰ συστήματος».
«.’Ανάλεκτα».

Π ο ι η τ ι κ ά  έ ρ γ α :

«Φειδίας καί Περικλής».
«ΤΩραι».
«Ή ώ ς».
<Στίχοι>.
«Λυρικά ποιήματα».
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«’ Ασματα σχολικά·'.
«’Αηδών καί ΐον».
«Κωμωδίαι».

Κ ω μ ω δ ί ε ς :

« Η κόρη τοΰ παντοπώλου».
« Ό  λοχαγός τής εθνοφυλακής*.
• Γαμβρού πολιορκία».
«Γάμος ένεκα βροχής^.
« Ή  εορτή τής μάμμης».

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  κ α ί  δ ι α σ κ ε υ έ ς  θ ε α τ ρ ι κ ώ ν  
έ ρ γ ω ν :

«Τά κόκκινα μαλιά».
«Οί άφηρημένοι» τοΰ Κοτσεμποϋ.
«’Απαίτησις ζηλοτυπίας».
«Μαγνητιζόμενη··».
«Κλαβίγγιος» τοΰ Γκαϊτε.
«Προς τό θεαθήναι» τοΰ Λαμπίς.
«Σύζυγος τοΰ Λουλουλάκη» τοΰ Λ αμπέζ—Τιμπούρ. 
«Ό  Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις<> τοΰ Πισσά, 
«Πομφόλυξ» τοΰ Μπερσέζιο.
«Δύο κυρίαι» τοΰ Φεράρι.

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ έ ς  μ ε λ έ τ ε ς :

«Τό όμηριΧόν ζήτημα».
«Περί Παναγιώτου Σούτσου».
«Περί Ίω άννου Καρασούτσα .
«Περί Ίω άννου Τερτσέτη».
«Περί Γεωργίου Ζαλοκιοστα·-.
«'Αλέξανδρος Σοΰτσος».
« Ή  φυσιολογική σχολή τοΰ Ζ ολά ..
«’Αδα Νέγρη··.
«Κρίσεις Νικοδημείου. Φιλαδελφείου καί Αασσανείου 
διαγωνισμού».

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν ,  Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν  
κ.λ.π. ί  ρ γ ω ν :

« 'Ιστορία Καρόλου» τών Μένδελσον —Βαρθόλδη. 
«Μαθήματα δραματολογίας» τοΰ Ζιραρντέν. 
«Τραγούδια» τοΰ Χάίνε.
«Μαζέπας» τοΰ Βύροινος.
«Ποιητικά! Μελέται» τοΰ Ααμαρτίνου.
«Οίδίπους τύραννος» καί «Οίδίπους έπί Κολωνώ» 
τοΰ Σοφοκλέους.
«Βρεταννικός» τού Ρακίνα.
«Νάθαν ό Σοφός» τοΰ Λέσιγκ.
«Δόν Κάρολος» τοΰ Σίλλερ.
«”Αμλετ», «Βασιλεύς Αήρ», «Ό θέλλος» καί «Μάκ- 
βεθ» τοΰ Σαίξπηρ.
«'Ιστορία τής ’Ιταλικής φιλολογίας» τοΰ Γάσπαρι. 
«Ευγενία Γκραντέ» τοΰ Μπαλζάκ κ.α.

«Λεξικόν Έλληνογαλικόν».
«Neugriechiclie Christom atie» (Νεοελληνική Χρη
στομάθεια).
‘'E lem entatogram m atik  der neugriechischen Spra- 
che». (Στοιχεια>δης Γραμματική τής Νέας Ε λ λ η ν ι
κής Γλώσσης) κ. ά.

Ξέρετε πόσες χιλιάδες σελίδες είναι αυτά τά βι
βλία ; Καί ξέρετε, ακόμη, δτι κάθε μιά, λογοτεχνική 
ή επιστημονική σελίδα, ήταν υπόδειγμα ευσυνειδη
σίας ; "Εζησε ογδόντα δύο χρόνια δ ’Ά γγελος Βλά
χος. Μόνο δμως δποιος μπορεί νά κάνη τήν ημέρα 
χρόνο, μόνο αυτός προφταίνει, μέσα σέ μιάν ανθρώ
πινη ζωή, νά γράψη τόσα πράγματα καί νά μετα- 
φράση ακόμη περισσότερα.

"Εναν τέτοιον, λοιπόν, εργάτη τού πνεύματος, 
εναν τέτοιον θαυμαστόν εργάτη, θέλουν νά τιμήσουν 
οί δυο αυτές σελίδες τής «Εργατικής Εστίας».

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

Ε Ρ Ρ Ι Κ Ο Υ  Χ Α Ϊ Ν Ε

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Ό π ο υ  πέση ένα μου δάκρυ 
Γ ίνετ’ ώμορφο λουλούδι,
Κι’ δπου πάϊ) στεναγμός μου. 
Γ ίνετ’ άηδονιοΰ τραγούδι.

“Ε λ’ άγάπα με... νά γείνουν 
Τά λουλούδια δλα δικά σου, 
Καί νά τραγουδούν αηδόνια 
Κάτω άπ’ τά παράθυρά σου.

Κάτι μέσα μου μιλεΐ...
Σάν τραγούδι φαίνεται.
Π άρ’ το αγέρι δροσερό.
Π άρ’ το καί πηγαίνετε !

Στό σπιτάκι τό μικρό,
Μέσα ’ς τ ’ αγιοκλήματα,
Ε ΐν ’ ένα τριαντάφυλλο,
Πέστε χαιρετήματα !

Μεταφρ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Ε λλη ν ικά  διηγήματα

Ό  Φ ώ ν τ α ς
Β' βραβείο τού διαγωνισμού τής «Ε ργατικής ‘Εστίας»

Δουλεύαμε τότες καμμιά εικοσαριά παρέα στο 
δρόμο», στό Χαρβάτι. Ή  εταιρεία είχε στήσει ξύ

λινες παράγκες κι’ ετσι τή βδομάδα -τήν περνούσαμε 
έκεΐ και μόνο τό Σαββατοκύριακο μπαίναμε στήν 
’Αθήνα.

Δουλειά σκληρή κι’ άν λογαριάσεις τη μπιζελό- 
σουπα καί τήν αράπικη κουραμάνα πού μας τάΐζαν... 
κατοχή μιά φορά.

Κι’ ήταν ενας τόπος αλήθεια! Έ κ ε ΐ .τού ό 'Υ μητ
τός πέφτει στά πόδια τής Πεντέλης. Γιά νά τής ψι
θυρίσει εροπόλογα τάχα ; Τέτοια ερωτόλογα ! Ξερά
θηκαν κι’ αυτά στήν εποχή τους. Στεγνά, τράχειά, 
γυρεύουνε νά στολιστούν τόν πρασινόμαυρο κυματι- 
σμό τών πεύκων, νά μοσκοβολιστοΰνε στ’ άπαλό τών 
θυμαριών κι’ άποζητάνε νά λουστοϋν στή δρόσο τών 
πηγών του. Μιά ρίζα νάτανε κ ι’ αυτήν θά  τοΰ τήν 
παίρναν. Ε ίνα ι βαρύς ό χειμώνας τής κατοχής καί 
τά μπιζέλια δυσκολόβραστα πούνε !

"Ομως εκεί στίς παράγκες είχαν μείνει δρθια 
λίγα δέντρα, γιά νά μαρτυροΰν πώς άλλοτε, σέ καλές 
εποχές, ό τόπος ήταν δμορφος, ντυμένος.

Τά βράδυα μαζευόμασταν στό ταβερνάκι αντίκρυ 
στό «πόστο μπλόκο > κι’ έκεΐ τά πίναμε, τά λέγαμε 
καί ρίχναμε ματιές στή μοναχοκόρη τού ταβερνιάρη. 
Ε ίχε, δέν είχε τά δεκαοχτώ κι’ ήταν άφράτη καί 
στρουμπουλή, προπολεμική. Κ ι’ δλους μάς ειχε κά
ψει ή αφιλότιμη, ή μπιρμιλομάτα, ώς κι’ εμένα πού 
τραβούσα άκόμα τά δεκάξη μου καί μέ φώναζε «νιά
νιαρο». Κι’ δταν τραβούσε τό χασάπικο μέ τό Φώντα 
καί βαροΰσαμε μείς τά παλαμάκια,, κουνιόταν καί 
λυγιόταν καί μεράκλωνε, ετσι πού άναβε καί ξεστη- 
θώνοταν χειμοονιάτικο κι’ δλοι τήν κοιτούσαμε καί 
λυώναμε κι’ έ'λυωνε κι’ δ γεροκάπελας στόν πάγκο 
άπό παράπονο.

Ή τα ν  ήσυχος αυτός ό φουκαράς καί τόν τρέλλαινε 
μέ τά καπρίτσια καί τά καμώματά της. Νά τής πει 
δχι ; Μ’ αυτός τήν αγαπούσε. Ά χ ,  κι’ ή μάνα της 
πού πέθανε μικρή ! Τής εμοιασε τής μακαρίτισσας, 
τής εμοιασε. ’Έ τσι άταχτη καί καπριτσιόζα ήταν καί 
κείνη. Καί τού τή σκότωσαν. Γιατί δέν ήθελε ν’ άφί- 
σει τόν άντρα της καί νά φΰγει μαζί μ’ εκείνον τόν 
άλλο. Έ φ τά  μαχαιριές γιά νά εκδικηθεί εκείνο τό 
κρινάτο της κορμί πού δέν τού δίνοταν. Πώς τή θ υ 
μάται πετσοκομένη, τοόρα πού βλέπει τή μικρή νά τής 
μοιάζει. Κι’ άνατριχιάζει ό γέρος στόν πάγκο του 
άθε?ια. Περιστέρι μου !

Στή δίκιά μας παράγκα μέναμε τέσσερις. Ό  
Φώντας, δ μπαρμπα-Κόλιας άπ’ τά Σπάτα, δ ’Ιτα
λός κι’ εγώ. Κάθε βράδυ σκολώντας πηγαίναμε στήν 
παράγκα κι’ αλλάζαμε γιά νά μπούμε στήν ταβέρνα. 
“Ομως ενα βράδυ Δευτεριάτικο, δ Φώντας άνοιξε ενα 
βαλιτσάκι ποΰφερε τό πρωΐ άπ’ τήν ’Αθήνα κι’ άρ
χισε νά βγάζει άπό μέσα κάτι μπουκαλάκια καί ν ’ 
αλείβεται καί νά γεμίζει δ τόπος μυρουδιές. Τόν τρι
γυρίσαμε μ’ απορία καί μέ τά πολλά μάς τδπε.

— Θά γυρέψω τήν Κούλα δπ ’ τό γέρο της.
Τόν κοιτάζαμε σά χαζοί. Τήν Κούλα. Νά πού δέν 

τδχε σκεφτεί κανένας. Τήν Κούλα γυναίκα 1 Μονάχα 
δ ’Ιταλός άπ’ τή γωνιά του χαμογέλασε μέ ειρωνεία. 
Ντύθηκαν καί φύγανε καί μείναμε τελευταίοι μέ τό 
μπαρμπα-Κόλια.

— Θά γίνει φονικό, γυρίζει καί μού λέει.
— Θά γίνει ; τού είπα. „
—-Θά γίνει. Τόν είδες πού γέλασε ;
— Ποιόν ;
—-Τόν ’Ιταλό, ντε.
—’Α , ναί. Γέλασε, ε ; άφαιρέθηκα.
Δέν είπαμε άλλο, μόνο φύγαμε γιά τήν ταβέρνα 

μέ τήν καρδιά σφιγμένη, «θά γίνει φονικό !».
“Οταν φτάσαμε, τό κέφι είχε ανάψει, μιά παρέα 

εργάτες χόρευαν χασάπικο μέ τσακίσματα κι’ οί άλλοι 
βαροΰσαν παλαμάκια.

'Ο  Φώντας μέ τόν ’Ιταλό μαζεμένοι σε μιά γωνιά 
πίνανε τό κρασί τους κι’ δλα δείχνανε ήσυχα. Μόνο 
πού εκείνος ήτανε κάπως νευρικός κι’ δλο τό μάτι 
του στήν πόρτα τού πάγκου ήτανε. Περίμενε τήν 
Κούλα.

Κάτσαμε στό τραπέζι τους καί παραγγείλαμε μισή. 
Πίναμε καί κουβέντα δέν εβγαινε άπ’ τά στόματα. 
Μόνο ό Φώντας ανώφελα γύρευε ν ’ άνοίξει κουβέντα, 
ετσι γιά νά πάρει κουράγιο. Τό μάθανε καί τ’ άλλα 
τά τραπέζια τό καινούργιο καί σωπαίνανε καί περι
μένανε κι’ άφηρημένα στηλώνονταν τά μάτια στά 
πόδια τών χορευτάδων, μέ τις φιγούρες καί τά τσα- 
λιμάκια, τά βαρειά, άπό τό πάθος πού τά κουμαν- 
τάριζε.

Γιά κοίτα καί νά μήν τό σκεφτεί κανένας. Τή 
βλέπαμε καί τή λαχταρίζαμε τήν άρχοντοπούλα καί 
μιά κουβέντα δέν μάς πήγαινε νά τής τό ειπούμε.

< Φτού σου, κασμά», δόστου καί βλαστημούσαμε. 
Νά μιά φορά απαίτηση νά σού πετύχει ! Ποιος νά 
γυρέψει μιά ματιά ’πό κείνη τήν κουκλίτσα, τή γραμ
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μένη· σκαφτιάδες εΐσαστε, μωρέ, γιά σάς τά μεγα
λεία ; Καί τώρα, δές, πού ξεθαρεύτηκε τούτος δ 
Φώντας δ λεβέντης, νά πάει νά τή γυρέψη άπό τό 
γέρο της. Ά χ ,  μωρέ παλληκάρι, σέ ζηλεύουμε, ώς κι’ 
εγώ άκόμα τό «νιάναρο» τόν ζήλεψα. Ά κοΰς έκεΐ 
νά μή μού κόψ ει! Νά πάω ’γώ νά τή βρώ, νά τή γυ
ρέψω καί νά τής τό είπώ πώς ελυωνα καί λιγοθυ
μούσα καί πώς τήν ήθελα δίκιά μου, βασίλισσα κι’ 
εμπρός στά πόδια της νά ρίξω τή θέρμη καί τά δνεί- 
ρατά μου ! Σκαφτιάδες είμαστε, μωρέ, τί νά τής δώ
σουμε τής κοπελιάς, δπ’ δλα ταιριαστά τής είναι καί 
πρεπούμενα !

Κι’ έτσι, κείνο τό βράδυ, δλοι τήν περιμέναμε καί 
πίναμε νά κάνουμε κουράγιο καί νά μάς πάρει ό 
πυρετός.

Καί νάτην πού μάς ήρθε πεταχτή καί μάς αλά
φιασε. Φορώντας τ’ άκριβό της τό φουστάνι, τό καλό 
καί τό γιορντάνι μέ τις γαλάζιες χάντρες τής μακα
ρίτισσας τής μάνας της.

Τινάχτηκε δ Φώντας μέ τό κύπελλο καί τή χαι
ρέτησε.

— Στήν ύγειά σου, Κουλιώ.
— Στήν ΰγειά της, στενάξαμε δλοι μας.
Χαμογέλασε τσαχπίνικα κι’ εκείνη καί κάθισε 

στόν πάγκο μέ τό γέρο της.
Κάθισε δ Φίόντας κι’ έ'τρεμε ά~ό ταραχή καί 

φόβο. Ή τα ν  νά μήν τό φοβάται ! Τήν αγαπούσε, 
δέν τδλεγε ψέματα, τήν άγαπούσε.

Τοΰπιασε τό χέρι δ μπαρμπα-Κόλιας νά τού δώ
σει μιά στάλα κουράγιο κι’ εκείνος έ'βαλε τά δυνατά 
του νά χαμογελάσει, μά δέν τό κατάφερνε' τά χείλια 
του χορεύανε καί χόρευε κι’ δ νοϋς του. Κ ι’ απότομα 
σηκ(όθηκε κι’ εκανε κουράγιο. Γιά νά πάει στόν 
πάγκο, νά μάς φέρει τό γέρο καί νά γίνει ή εξήγηση.

Τόν τράβαγε τό γέρο άπ’ τό μανίκι κι’ εκείνος 
αντιστέκονταν καί τόν κοίταζε χαμένος.

—Μωρέ, τί μέ θέτε εμένα ; τί μέ θέτε ;
—’Έ λα δώ, θά  μιλήσουμε σού λέω, ελα.
Καί μάς τόν κουβάλησε τό γέρο καί τόν κάθισε 

στήν καρέκλα.
Μιά μουγκαμάρα πλάκωσε στό μαγαζί κι’ δλα τά 

μάτια στυλώθηκαν στό Φώντα. Μεγάλη ώρα καί 
τούτη αλήθεια !

— Μπαρμπα-Νϊκο, άγαπάω τήν Κούλα.
Τάχασε δ γέρος καί τόν κύτταζε σά χαζός. “Ενα 

ξάφνιασμα ανάκατο μέ δέος τόν τάραξε δλόκορμον. 
Τί ήταν πάλι τούτο πού έρχονταν νά χαλάσει τήν η
συχία του ; Πές κι’ ήταν κάτι ξένο, απόκοσμο καί 
φοβερό’ κάτι κακό.

— Ναί, σού λέω. Τήν άγαπάω καί τή θέλω γυ
ναίκα μου, ξανάπε ό Φώντας.

Ξαναταράχτηκε δ γέρος καί ξεροκατάπιε καί στρι
φογύρισε στή θέση του. Γιά κοίτα τί βρήκαν νά τοΰ

κουβεντιάσουν. Τ ί ήταν αυτός νά τόν ρωτήσουν ; 
'Η ταν πατέρας, καλά. Καί τί μ’ αυτό ; Τί κι’ άν 
τδνειρό του ήταν νά καλοπέσει ή κόρη του ; Τί κι’ 
άν τις νύχτες μέτραγε τ’ .αστέρια μελετοόντας τήν 
τύχη της ; Ά χ ,  καλά, δταν θέλει Ικείνη... ποιανού 
πέφτει λόγος ; Ούτε τοΰ πατέρα ούτε τής μάνας τής 
πετσοκομένης. Καί πού τής έμοιασε ! Πού πας, μωρέ 
παλληκάρι ; Τί ζητάς καί τί γυρεύεις ; Θά στή σκο
τώσουν οί αφιλότιμοι, δές πώς παραμονεύουν.

’Έβηξε γιά νά διώξει τό βραχνά καί τραύλισε.
— Καλά  καλά....
— Τί, καλά πατέρα ;
Ξαφνιαστήκαμε καί στρέψαμε τό κεφάλι κατ’ έκεΐ. 

Καί τήν είδαμε δλόρθη στόν πάγκο νά παίζει άταχτα 
ταμπούρλο μέ τά μακρυά τά ροδοδάχτυλά της. Καί 
νά τόν κοιτάει στά μάτια μέ τά μάτια της τά πέτρινα 
πού τόν παγώναν καί τόν ΰπόταζαν. Καί κείνος ζά
ρωσε στό κάθισμα πονεμένος καί τής ψιθύρισε.

— Σέ θέλει, σέ θέλει, Κούλα μου.
— Τό ξαίρω, μουρμούρισε καί στήλωσε τά μάτια 

της στό Φώντα. Μέ θέλεις, ε ;
— Σ έθέλω , νά παντρευτούμε, Κούλα, έλα νά παν

τρευτούμε.
Τόν κύτταξε λίγο τσαχπίνικα κι’ άρχισε νά στρι

φογυρίζει γύρω του. Τόν εψαχνε μέ τό βλέμμα σάν 
νάθελε νά τόν μετρήσει καί δόστου στριφογύριζε 
μπλέκοντας τά χέρια της.

— Καί τί έ'χεις νά μού δώσεις ;
—"Ολα, Κούλα.
—-Στολίδια !
—Ναί.
— Φορέματα !
— Κι’ αυτά.
— Πλούτη, ευτυχία !
— “Ο,τι θές, Κούλα.
— Καί πού θά  τά βρεις, βρέ ;
Τήν κοίταζε μέ φλόγα σά νάθελε νά τήν πείσει 

πώς γιά τό χατήρι της θάλυωνε τόν κόσμο. Καί μί
λησε άργά μ’ απόφαση,

— Θά τά βρώ.
Ξέσπασε σ’ ενα τρελλό γέλιο εκείνη καί χορο

πήδησε χτυπώντας τά χέρια της.
— Θά τά βρει ! Χά, γ/ι. Θά τά βρει !
Τήν ξανακοίταξε μέ περικάλιο καί παραπονέθηκε.
— Παίζεις, καλή μου. Παίζεις.
Τ ί τής λέγανε κείνα τά μάτια του ! Καί τί δέν 

τής λέγανε. Ά π ο ν η  πού τόν παιδεύεις καί τόν μαρα
ζώνεις τό λεβέντη, κατάλαβέ το, παιχνιδιάρα, πώς δέν 
βγαίνει κανένας μας μπροστά του.

— Δέν παίζω, πετάχτηκε κείνη. Δέν παίζω, μ’ 
αφού τό γυρεύεις, νά στό πώ. Α γα π ώ  τόν Τζιοβάννι.

— Ποιόν ;
Τόσες φωνές βγάλανε τόσα στόματα κεϊ μέσα κι’
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δλη-δλη μιά φωνή αντήχησε απελπισμένη και βρον- 
τοχτύπησε στούς τοίχους τής ταβέρνας. Κ ι’ άπομεί- 
ναν άνόιχτά τά στόματα κι’ οΰτε από μίσος νά σφι
χτούν δέν τό μπορούσαν. Ποιος νά μας τδλεγε κα'ι 
ποιόνε νά πιστεύαμε πώς τό καμάρι μας, ό πόθος κι’ 
ό καϋμός μας, θέ  νά μας έφευγε. Και μέ ποιόν; Μ’ 
αυτό τό μόμολο, τόν Ίταλιάνο πού τον μαζέψαμε άπ’ 
τούς δρόμους καί τόν κρύψαμε" νά μήν τόν πιάσουν 
οί Γερμανοί μετά τή συνθηκολόγηση. Μ’ αύτόνε νά 
μάς φΰγει ! Τί θ ’ απογίνουμε, κακιά, δέ μάς λογά
ριασες ; Πώς νά μάς βρει παρηγοριά ό νοϋς, άφοϋ 
κρατάμε τόν κασμά καί τδνειρό μας έ'σβυσε πού μάς 
άλάφρωνε ; Ά χ ,  νά μπορούσαμε νά σοΰ κακιώσουμε, 
πού μάς έχουν δέσει τά μάγια σου, άχ ας μπορούσαμε.

Κι’ έτσι, σάν τό σκεφτήκαμε τό κακό πού μάς 
βρήκε, γυρίσαμε καί τόν είδαμε αυτόν τόν κλέφτη 
πού ζάρωνε στό θρονί του καί δέν έ'βγανε άχνα. Κι’ 
δλοι μας νά τοΰ ριχτούμε θέλαμε- νά τόνε κάνουμε 
κομμάτια.

Τόν κοίταξε κι’ ό Φώντας καί ταράχτηκε καί 
βρόντηξε τή γροθιά του στό τραπέζι δαγκώνοντας τό 
χείλι του νά τό ματώσει, νά τό εκδικηθεί πού δέν 
ήξερε λόγια περισσά κι’ δμορφα νά ξεστομίσει σάν 
τοΰ κουτοφραγκου, τοΰ έροοτιάρη, πούκλεψε τό κο
ρίτσι του.

— Ποιόν βρήκες, κορίτσι μου, ν’ αγαπήσεις ; Μέ 
τί σε γέλασε ; Τί τούβρες καί τοΰ λάτρεψες ; Τόν 
άτιμο" θά  τόν πνίξω, ούρλιασε καί χύθηκε πάνω του.

— Φώντα !
Ξαφνιάστηκε καί ξαφνιαστήκαμε καί μεΐς. Κι’ 

εκείνη πού τόν φοίναξε ήταν εκεί μπροστά του στη
μένη, παγερή, μέ τή ματιά της σκληρή, λεπίδα στή 
δική του. Κ ι’ εκείνος έπεσε στήν καρέκλα βαρύς, 
ταπεινωμένος, δαμασμένος, νά κλάψει σά μωρό παιδί.

Ξαίρω τί κλαϊς, μωρέ λεβέντη, ξαίρω. Κλαΐς τή 
δύναμή σου καί τήν αντρειοσύνη σου καί τή λευτεριά 
σου και τά τόσα σου χαρίσματα, πού σέρνονται τώρα 
κουρέλια μπρος στά πόδια τούτης δώ τής μορφονιάς 
όπού σέ σκλάβωσε.

Γείραμε δλοι στά τραπέζια κι’ άφίσαμε λεύτερα 
τά νεύρα μας, πού θέλανε νά σπάσουν άπ’ τό τέν- 
τιομα. Κι’ εκείνη, σάν μάς ειδε πού συχάσαμε, ερι- 
ξε ένα χαμόγελο κρυφό καί τράβηξε στον πάγκο νά 
βάλει στό γραμμόφωνο ενα βαρύ δλο καϋμό ζεμπέ- 
κικο καί βάλθηκε νά τό χορεύει.

Καί δόστου στριφογύριζε καί δόστου νά τόν κοι
τάει στά μάτια—δλο στά μάτια—τό Φώντα. Κι’ 
έκεινοϋ τό βλέμμα μ’ ενα πάθος καί μιάν αγριάδα 
πού ήταν φορτωμένο!

Κι’ άξαφνα τόν είδαμε νά σηκώνεται καί ν ’ αρ
πάζει πάνω άπ’ τό τραπέζι τό μαχαίρι καί τιναχτή
καμε. «Θά τή σκοτώσει», σκεφτήκαμε. "Ομως είχα
με παραλύσει κι’ ούτε μιά φωνή δέ βγήκε άπό στό
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μα. Μόνο π’ Ανατριχιάσαμε κι5 άνοίξαμε τά μάτια 
διάπλατα νά δοΰμε, δλα, καί τό παραμικρό. Κι’ εκεί
νη χαμογελώντας τόνε περίμενε καί χόρευε.

’Άρχισε νά χορεύει γύρω της τή μεγάλη φιγού
ρα μέ τά μαχαίρι. Γυρόφερνε καί λύγιζε καί γονά
τιζε, καί τό μαχαίρια έγραφε κύκλους καί περνούσε 
πότε ξυστά στό στήθος καί στό λαιμό, πότε στήν 
κοιλιά της. Καί κάθε τόσο πού τή σίμωνε, μάς έ'κο- 
βε ένας κρΰος ιδρώτας, «τιάρα θά  τή σκοτώσει, τιο- 
ρα». Κ ι’ εκείνος δ πατέρας ειχε παραλύσει κι’ έκλαι- 
γε σέ μιά γωνιά καί τή θυμόταν τή μακαρίτισσα 
πού τήν πετσόκοψαν γιά μιάν ίδια αιτία καί τήν 
έ'βλεπε στό πάτωμα κυλισμένη μ’ εφτά τρΰπες στό 
περίκαλο κορμί της.

Στριφογύριζε γύρα» της η λεπίδα άστράφτοντας, 
κι’ εκείνη μόνο ατάραχη τόν κυτοϋσε καί τό χαμό
γελό της νά σβύσει δέν έ'λεγε μπροστά της.

Ε ίχε θολώσει δ νοΰς μου κι’ ή καρδιά μου νά 
σπάσει πήγαινε. «“Οχι, μήν τήν πειράξεις, μήν τήν 
χτυπήσεις, έ'τσι νά χαρβις». Κ ι’ εκεί πού περιμένα
με κι’ ή αγωνία μάς έπνιγε, γιά τό τί θά γίνει, έ- 
γινε. Κάτι άνεπάντεχο, κάτι απρόσμενο καί φοβερό.

Πάνω πού τέλειωσε ή πλάκα, σέ μιά φιγούρα πα- 
θιάρικη, τήν ά'ρπαξε αυτός τήν κοπελιά άπ’ τή μέ
ση καί τήν έ'σφιξε τόσο πού ξεφώνισε" κι’ ύστερα τή 
φίλησε.

Μιά κραυγή άγρια ξέφυγε άπ’ δλα τά στήθη τά 
βαρυοδουλεμένα πού ρίχτηκαν μπροστά νά τοΰ τήν 
πάρουν. "Ως κι’ δ ’Ιταλός δέ βάσταξε άλλο καί ρί
χτηκε μπροστά νά τόν σκοτώσει. "Ομως δέν πρό
λαβαν.

Είδαμε κείνο τό κορμί τό φλογισμένο, τό άντρί- 
κιο νά ξεκολάει καί ν’ άφίνει τήν κοπελιά, τό είδα
με νά τρικλίζει, νά φέρνει μιά βόλτα γύρω του καί 
μαρμαριόσαμε. Καί τέλος, τόδαμε βαρύ νά πέφτει 
στό πάτωμα άνάσκελα.

— Φ ώ ντα!
Ποιος μάς βάζει εμάς τούς άξεστους εργάτες νά 

υποδεχόμαστε τό κάθε τι σάν μιά ψυχή; Ποιός μάς 
δασκάλεψε τήν αίσθηση τοΰ τραγικοΰ μεσ’ στή ζωή 
μας ; Ά ς  μάς τό είποΰν δσοι μάς λέν αναίσθητους 
σάν τό γρανίτη πού δουλεύει ή βαρειά μας.

Μιά φωνή πού τράνταξε τά τζάμια κι’ έκανε 
τούς τοίχους νά ριγήσουν έφυγε άπ’ δλα αυτά τά 
στόματα.. « Φίόντα ».!

"Ομως εκείνος πιά δέν άκουγε. Άνάσκελα πε
σμένος, μέ τό χέρι στό μέρος τής καρδιάς σφιγμένο 
στή λαβή τοΰ μαχαιριού πού ή λεπίδα του χανόταν 
μέσα σ’ αυτό τό, πριν δλο σφρίγος καί παλμό, ψη
μένο στήθος. Τραβηχτήκαμε πίσω μέ φόβο καί βλέ
πουμε τό άλικό του αιμα νά πλημμυρίζει τό πάτιο- 
μα καί νά κυλάει στήν πόρτα, νά κατεβαίνει τά σκα
λοπάτια καί νά τά κοκκινίζει" καί νά πέφτει στή γή

τήν υγρή, τήν παραποτισμένη άπ’ τή βροχή καί νά 
μή μπορεί ούτε σ’ αυτή νά καταφύγει. Καί δόστου 
νά κυλάει σάν τήν άδικη κατάρα καί νά ζητάει ενα 
μέρος νά κρυφτεί, νά γλυτώσει.

Ά χ ,  καϋμένε Φώντα. Γιατί τόκανες αυτό, μιορ’ 
αδερφέ μου ; Παθιάρη Φούντα" καί νά μήν τό κα
ταλάβεις ! Νά μήν τό νοιιόσεις πώς εσένα ήθελε κι’ 
εσένα άποζητοΰσε τούτη ή μορφονιά μέ τά καπρίτσια 
καί τά πείσματα. Σήκω, καλέ μου, νά τή δεις πού 
κλαίει καί δέρνεται καί σέ ρωτάει δλο γιατί. Γιατί, 
μωρέ παιδί μου ;

Ε ιχε πέσει πάνω του ή Κούλα, ή Κουλίτσα, καί 
τόν τραβούσε καί τόν παίδευε κι’ άχνα δέν έβγαζε, 
μόνο σά χαμένη άφινε τά δάκρυα νά κυλάνε καί νά 
ανακατώνονται μέ τό αίμα τοΰ λεβέντη. ’Ά ,  νά τοΰ 
χαϊδέψει καί τό μάγουλο" ά, νά τοΰ μαλάξει καί τή 
μπούκλα του καί τά μπράτσα κι’ δλον νά τόν περά
σει μέ τό χάδι της.

Σίμωσε δ ’Ιταλός κι’ έκαμε νά βάλει χέρι πάνω 
της, νά τή σηκοάσει. Ά νάγειρε τό κεφάλι εκείνη καί 
τόν κοίταξε ηλίθια" μά σάν τόνε ξεχώρισε μέσ’ άπ’ τά 
δάκρυα τινάχτηκε αγριεμένη καί χύθηκε απάνω του.

— Μοΰ τόν σκότωσες, εσύ μοΰ τόν σκότωσες !
Ά τ ιμ ε , δολοφόνε !

Τήν κρατήσαμε νά μή τόν σκοτοόσει και τότες 
μέσα στούς λυγμούς της άρχισε νά γεννιέται ένα γέ
λιο πού δλο δυγάμωνε, δυνάμωνε, ξέφρενο γίνηκε 
κι’ αντήχησε μακάβριο στούς τοίχους, τόσο πού τρο
μάξαμε καί τήν άφίσαμε. Κ ι’ αυτή πετάχτηκε έξω 
στό κρύο γελώντας απαίσια, άκολουθώντας τό αίμα 
τοΰ σκοτωμένου, νά πάει νά βρει τό κρυφό του μνή
μα καί νά φωληάσει μαζί του νά χαθεί.

* *
Αυτά γίνανε ένα χειμωνιάτικο βράδυ. Καί σ’ εναν 

τόπο πού πλημμύριζε άπ’ τά έρωτόλογα τοΰ 'Υ μητ
τού, πού τάστελνε στεγνά, τραχεία, στήν δμορφη 
Πεντέλη.

’Έ , Τρελλέ, βάστα τά λόγια σου καί κρύψτα 
στή φαλάκρα σου, γιατί τούτος πού χάθηκε δ λεβέν
της ήτανε πιο δμορφος κι’ άντρίκιος άπό σένα. Ή 
ταν τά μπράτσα του στεριώτερα άπ’ τά κορμιά τών 
θερισμένων πεύκων σου" κι’ ήταν τά στήθεια του 
σκληρότερος γρανίτης άπ’ τά βράχια σου. Ά χ ,  Τρελ
λέ ποΰ π ά ς ;

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΚΑΣ

Ο Γ' ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

"Ο  Γ' Φ ιλ ο λ ο γ ικ ό ς Δ ια γω ν ισ μ ό ς τής « Ε ρ γ α τ ικ ή ς  Ε σ τ ία ς » , πού προκηρύχθηκε 
στό π ροηγούμ ενο  τεύχος, έχει θέμα  τις  σκέψεις και τ ίς  συγκ ινήσεις τών έρ γα ζο μ ένω ν  
ά πό  τήν καθημερινή  τους δουλειά  κ ι’ ά π ό  τό π ερ ιβ ά λ λο ν  τους κα ί μέ συνολ ικά  χρ η μ α 
τικά β ρ α β εία  700.000 δρχ., πού θά τίς μοιράση ή Κριτική Ε π ιτρ ο π ή  τοΰ δ ιαγω νισ μ ού  

δπω ς νομίση καλύτερα .
Τ ελ ευ τα ία  προθεσ μ ία  υποβολής χειρ ο γρ ά φ ω ν στά  γ ρ α φ ε ία  τής « Ε ρ γ α τ ικ ή ς  Ε 

στίας»  (Υ π ο υ ρ γ ε ίο  ’Ε ρ γα σ ία ς , τηλ. 64-105): 15 ’Ο κτω βρίου έ. έ.
Τ ά  χε ιρ ό γρ α φ α  πρέπει νά  συνοδεύω ντα ι ά π ό  εναν  κλειστό  φ άκελο , πού θά έχη 

τό δνομα  τοΰ σ υ γ γ ρ α φ έα  κ’ £να ρητό ή μιά φράση δμο ια  μ ’ έκείνην πού θά  ε ίνα ι γ ρ α μ 
μένη στό ά π ά νω  μέρος τής πρώ της σ ελ ίδα ς  τώ ν .χειρογράφω ν.

Η Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ ·-
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1Ε νώ  α σ χ ο λ ο ύ ν τα ι μ ε  τη  δ ια χ ό σ μ η σ ι τώ ν  χώ ρω ν.
*Ε νώ  ψ ά λ λ ε τ α ι  ό α γ ια σ μ ό ς.

Τ σ ά μ ικ ο ς  σ την κ α τα σ κ ή νω σ ι.

01 Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Ε ΙΣ  ΜΑΣ

ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΤΗ ΔΡΟΣΟΛΟΥΣΤΗ ΠΕΝΤΕΛΗ

γίας καί τοΰ παιχνιδιού τους και τά καμαρώσαμε μέ κρυ
φή χαρά γιά τήν Αλληλεγγύη πού εκδηλώνουν σέ κάθε 
ευκαιρία. Καί κάτι τέτοιο] φαίνεται, νά γίνεται τή στιγμή 
αυτή πάνω στήν Πεντέλη. ’Αναπτύσσεται τό βαθύτερο 
νόημα τής ομαδικής καί,φενικώτερα, τής κοινωνικής δια-

καί ή αγάπη προς τόν 
ακριβώς τής αλληλεγγύης, 

τών παιδιών μιά καί καλή· 
ά ευπρεπίζουν καί νά διακο- 

των μέ γοΰστο, μέ κα- 
άτομική τους πρωτοβουλία

βιώσεως, κηρύσσεται ό 
άνθρωπο καί ρίχνεται δ 
Κι5 δλα αυτά γίνονται 

Τά
σμοΰν τούς χοίρους καί 
λαισθησίαν άξιοζήλευτ
εδώ, γιά κάτι πού τό θεω ύΰν δικό τους, έκαμε τό θαΰμα
της. Ά ν ο ιγ μ α  δρομίσκω' 
δυό άλλα φυσικά έμπόδιΐ 
χριστά λιθαράκια γύρω 
άλλες μικρολεπτομέρειες

ανάμεσα άπό σκίνα καί χίλια - 
χαραγμένες αυλές μέ άσβεστό- 
π’ τις σκηνές τους καί πολλές 
3υ συνθέτουν ενα χαριτωμένο

σύνολο καί υπογραμμίζουν εναργέστερα τήν αξία τή : .πα
ρουσίας τοΰ ανθρώπου κοντά στή μητέρα φύσι.

Εκλείσαμε δμως ένα σωστό εικοσιτετράωρο μέ τούς 
νεαρούς κατασκηνωτές. Καί τό κλείσιμο αυτό ακριβώς 
είναι που εγγίζει τό Ορόσημο τής κατασκηνωτικής ουσία;. 
Μιά προσευχή στο ύπαιθρο, στή γαλήνη τοΰ τοπίου τήν 
υποβλητική, αναμεσα απ τις σκιές καί τό μουρμούρισμα 
τών πεύκων καί κο.τω άπ’ τόν άστρολουσμένο ουρανό. 
Μιά προσευχή πού βγαίνει σάν απόσταγμα ψυχής άπ’ τά 
στόματα τών παιδιών καί πού ανεβαίνει σ ιγά-σ ιγά  σάν 
θυμ ίαμα :

Ή  μέρα πάει— δ ήλιος πάει
στά βοννά πέφτει ή νύχτα βαϋειά'
σκοτεινιάζει κι ό θεός μας φνλάει...

Σκορπάει τό παράξενο εκείνο καί βιβλικό δέος μέ τόν 
τροπο που λεγεται άπ τις καθαρές ψυχές πού ευχαρι
στούν τό Θεό γιά τή χαρά τής ήμέρας πού έσβυσε. ’Εν’ 
αλληλούια πού βγαίνει ήσυχα, ήσυχα σάν στεναγμός τριαν
τάφυλλου στο αντικρυσμα τής αυγής καί πού αναδεύεται 
μέ την ευλογία τοΰ πλουσίου αυγουστιάτικου φεγγαοί- 
σιου φωτός....

Π Α Ν Ο Σ  ΣΠ ΑΛ ΑΣ

Π  «’Εργατική Ε στία»  έδωσε καί τό φετεινό καλοκαίρι 
τό κατασκηνωτικό της «παρών» — ένα παρών σεμνό καί 
αθόρυβο. Στήν παλαι.ά Πεντέλη—δ Διόνυσος έχει λιγοστό 
πιά τό νερό του—έστειλε κι’ εξακολουθεί νά στέλνει τους 
νέους εργαζομένους εφέτος. Τις νεαρές πάλι εργάτριες τις 
στέλνει νά παραθερίσουν σέ δυό μεριές, Στήν Έκάλη 
καί στήν Ά ν ω  Βοΰλα. Καί βουνό καί θάλασσα δηλαδή 
γιά τά κουρασμένα ά π ’ τόν καθημερινό μόχθο νέα 
παιδιά.

Τά είδαμε πού φεύ/αν τά παιδιά γιά τήν κατασκήνοο- 
σι καί χαρήκαμε κι’ εμείς μαζί τους. Χαρήκαμε τήν ίδια 
τους τή χαρά πούταν ζωηρά άποτυπωμένη στή μορφή 
τους. Μοιάζαν μέ πουλιά πού τούς άνοιξαν τό κλουβί 
τους. Καί τά είδαμε κι’ άπό κοντά, στήν κατασκήνωσι. 
Ζήσαμε γιά λίγο τήν άνετη κι’ αμέριμνη ζωή τους κοντά 
στά πεΰκα καί στόν καθαρόν καί μοσκομυρισμένο αέρα. 
Ξυπνήσαμε στίς (3.15' τό πρωΐ <μαζί τους, παρευρεθήκαμε 
στήν επαρσι τής σημαίας καί ψάλλαμε τόν εθνικό μας 
ύμνο πάλι μαζί τους. Πόσον απλά κείθε πάνω, αλήθεια, 
τά πράγματα, άλλά σύγχρονα καί πόσον βαθειά Παίρ
νουν άλλη έκτασι καί νόημα δλα τους κοντά στή φύσι καί 
κάτω άπ’ τά διάπλατα παράθυρα τοΰ γαλάζιου στερειό- 
ματος.

Τά εϊδαμε άκόμη τά παιδιά στήν ώρα τής [ψυχαγω-



Γυρίζοντας άπό τή Μακρόνησο

Πώς θαυματουργεί
ή 'Ελληνική ψυχή

Τοΰ κ. Νίκου Προεστοπούλου

Γιά τόν ήρωϊσ'μό καί τό πνεύμα τής αυτοθυσίας 
τοΰ Ε λληνικο ί Στρατοί', πού εκδηλώνονται πολύ
τιμα σάν πάντα καί σήμερα εναντίον τής προδοσίας 
και τοΰ κομμουνιστικού πανσλαβισμού, έχουν γρα
φτεί κι’ έχουν διαλαληθεΐ τόσα παινέματα, από δι
κούς καί ξένους, πού θάτανε περισσό νάβγω κ’ εγώ 
σάν ούραγός νά κράξω : «’Αγαπήστε τό Στρατό μας, 
νοιώστε καί πιστέψετε βαθιά στό άνεχτίμητο έργο 
τών μαχομένων άδερφιών μας καί θαυμάστε μέ εθνι
κή περηφάνεια τή σημερινή ελληνική στρατιωτική 
ηγεσία». Κ ι’ δμα)ς θαθελα από τό ευγενικό τούτο 
βήμα τής «Εργατικής Εστίας» νά τό ξανατονίσω 
τούτο το κήρυγμα καί νά τό φωνάξω στούς εργάτες 
πιο πολύ, πού στό πλευρό τους καί γιά τή θεραπεία 
τών κοινωνικών τους αναγκών δουλεύω κι’ έγώ : 
« Αγαπήστε τό Στρατό μας καί τούς ηγέτες του σ’ 
αυτές τίς δύσκολες, σ’ αυτές τίς σκληρές κι’ άχαρες 
(Λρες τής Πατρίδος». Θαθελα νά ξανακράξω πιό έν
τονα τοϋτο τό σύνθημα γιατί σήμερα γυρίζοντας άπό 
τα ταγματα τής Μακρονήσου καί μέ θερμήν ακόμα 
τήν εντύπωση από τό απροσδόκητο, άπό τό υπεράν
θρωπο κατόρθωμα πού πραγματοποιεί εκεί, μέ τίς 
πιο απλές άνθρα>πιστικές μεθόδους, ή στρατιωτική 
μας ηγεσία, δέν κινιέμαι σέ τούτο τό κάλεσμα, νά 
αγαπήσουμε δηλαδή τό Στρατό μας, άπό τά πολεμι
κά του μυριοϋμνημένα κατορθώματα, μά άπό τήν 
αναπάντεχην ειρηνική πνευματική του δραστηριότη
τα καί ικανότητα.

Δέν έχο) λόγια νά τό πώ μέ πόση άνθρωπίνην 
ικανοποίηση θάβλεπα τούς αγαπημένους μου, τούς 
φίλους μου εργάτες πού θά διαβάσουν τούτες μου 
τίς αλήθειες, νά νοιώσουν μαζύ μου πώς οί σημερι* 
νοί στρατιωτικοί ηγέτες, άπό τόν ’Επιτελάρχη ώς τό 
διμοιρίτη, δέν είναι μοναχά πολεμιστές: Πώς τά 
στελέχη τοΰ σημερινού μας στρατοΰ είναι τό μ ό ν ο
Έ  θ  ν ι κ ο 2  ω μ α μεσα στην κρατική μας οργάνωση
πού κρατάει στά αδιάβλητα στιβαρά χέρια του μέ 
συγχρονισμένην αντίληψη τίς υψηλές πνευματικές 
παραδόσεις καί ικανότητες τής Φυλής μας καί άπό 
κάποιο θαύμα ξέρει νά τίς κατευθύνει καί νά τίς 
όδηγά γιά τό άσφαλέστερο καί απόλυτα υγιές Καλό 
τοΰ "Εθνους.

** *
Φτάνοντας στή Μακρόνησο ζήτησα νά μιλήσω μέ

ώρισμένα παιδιά, πού οι άπό δώ οικείοι τους μοΰ 
είχαν συστήσει νά συναντήσω καί μοΰ τάχαν δμως 
παραστήσει σάν παλαιά τέρατα τοΰ Έ ά μ  - Έ λάς 
κι’ άπό τόν καιρό πού πήγαν στό νησί δέν τάχαν 
δει. Τί νά πώ ! Ξέροντας δτι κάποια εξυγίανση πρέ
πει νά γίνει εκεί πέρα περίμενα νά συναντήσω έαμί- 
τες βέβαια μά πού κάπως νά μιλιώ νται! ”Ε λοιπόν, 
τί νά μιλιώνται! Κουβεντιάζοντας μ’ αυτά τά παιδιά, 
μπορώ νά ορκιστώ στά ιερά μου πώς έντράπηκα 
μπροστά τους. Ό  εθνικός τους ανυπόκριτος παλμός μ’ 
έκαμενά νοιώσω τήν αναιμία τοΰ δικού μου άγώνα, 
πού δ Θεός μονάχα ξέρει άν παλεύω μέ δσο διαθέτω 
αίμα καρδιάς καί ελληνική ψυχή.

• ** *
Πολλοί βέβαια θά ρωτήσουν, μέ τό δίκιο τους, 

πώς γίνεται τούτο τό πραγματικό θαύμα απάνω σ’ 
αυτό τό νησί. Θά μπορούσα μ’ ενα λόγο ν’ άπαντή- 
σω πώς οφείλεται στήν αγνότητα τής φυλής μας. 
Πώς ά μ α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε σ’ δ π ο ι ο ν 'Έ  λ- 
λ η ν α μ έ ά γ ά π η κ α ί μ έ σ θ έ ν ο ς ,  μ ά π ι ο  
π ο λ ύ  μ έ μ ι ά δ ί κ α ι η κ α τ α ν ό η σ η, τ ί ς  
σ υ ν θ ή κ ε ς  ν ά α ν ο ί ξ ε ι  τ ά μ ά τ ι α  τ ο υ  
κ α ί ν ά I κ δ η λ ω θ  ε ι, θ  ά ε κ δ η λ ω θ ε ί  π ά ν- 
τ α κ ι ’ ά σ φ α λ τ α σ ά σ υ ν ε ι δ η τ ό ς  "Ε λ- 
λ η λ' α ς. Μέ τήν αγάπη αυτή λοιπόν καί μέ υπομονή 
καί σθένος δμως, καί πιό πολύ μέ τήν απαραίτητη 
δίκαιη κατανόηση, δουλεύουνε οι τεταγμένοι μέ τήν 
λεπτότατη αποστολή τής άποκαθάρσεως χιλιάδων 
νεανικών ελληνικών ψυχών άπό τίς τοξίνες τοΰ ύπου
λου κι’ επιστημονικά εφαρμοσμένου προδοτικού κομ
μουνισμού. Γιά νά μή φανεί δμως αυθαίρετος αυτός 
μας ό ισχυρισμός, θά  πασχίσουμε νά εξηγήσουμε, 
όπως μπορέσαμε μέ τά μάτια μας νά δοϋμε, πώς πρα
γματοποιείται μιά συνεννόηση ψυχών ελληνικών πού 
φαντάζαν πώς τίς χώριζεν αγεφύρωτο χάσμα.

Οί 'Έλληνες στρατιωτικοί πού επιφορτίσθηκαν 
μέ τό έ'ργο— πού ώς τά τότε φαινότανε βουνό—νά 
ξαναφέρουν στον κόρφο τής πατρίδας κάποιες χιλιά
δες παιδιά της, πού συστηματικά δουλεμένα άπό 
προδοτικές όργανώσεις, στήν εποχή πιό πολύ τής 
Κατοχής, είχαν παραστρατήσει, οί "Ελληνες αυτοί 
στρατιωτικοί στήσανε στή Μακρόνησο, μέ τήν άνθρώ-
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πινην άγάπη καί κατανόηση, εναν πραγματικό παρά
δεισο γ ι’ αυτά τά Ελληνόπουλα, στή Μακρόνησο πού 
τόσο κακόπιστα συκοφαντήθηκε άπό τούς ντόπιους καί 
ξένους κομμουνιστές καί συνοδοιπόρους, γιατί ή εξυ
γίανση ή ανώδυνη τών παιδιών μας, πού γίνεται 
έκεϊ, είναι γ ι’ αυτούς καί τήν έθνοκτόνα καί ψυχο- 
φθόρα προσπάθειά τους τό βαρύτερο πλήγμα, άφοΰ 
τούς αποστερεί άπό τέτοιον αριθμό θυμάτων τους 
κι’ άπό τά πιό εντυπωσιακά δημοκοπικά τους επι
χειρήματα.

** *
Τά τάγματα τής Μακρονήσου άποτελοΰνε ένα 

υποδειγματικό ηθικοπλαστικό κέντρο, μοναδικό σ’ ο
λόκληρο τόν κόσμο. Πη
γαίνοντας σ’ αυτό τό 
νησί, μέ δση προκατά
ληψη κι’ άν είχες κι
νήσει, άν είσαι "Ελλη
νας, θά  γυρίσεις περή
φανος γιά τήν Πατρίδα 
σου, κι’ ό ξένος πάλι 
θά φύγει άπό κεΐ γιο
μάτος θαυμασμό καί ά- 
ναγνώριση γ ι’ αυτό τό 
σπάνιο έξυγιαντικόέργο. *

Στά Τάγματα Σκα
πανέαν τής Μακρονή
σου θά  συναντήσεις ενα
χαρούμενο μελίσσι σέ αδιάκοπη καί γόνιμη δουλειά. 
Γά παιδιά αυτά εκεί πέρα, πού λίγους μήνες πριν 

θατανε δέσμια τής μαύρης άπόκρυφης αρχής σέ κά
ποια κομμουνιστική ομάδα, τά βρίσκεις τώρα ν ά 
δ ο υ λ ε υ ο υ ν ε  μ ε  ο λ η  τ ο ι ι ς  τ ή ν  κ α ρ δ ι ά  γ ι ά  
τ η ν  ί δ ι α  τ ο υ ς  ά π ο κ ά θ α ρ σ η .  "Ενα γιομάτο 
παραγωγικό πρόγραμμα άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ, 
που εκτελεϊται άπο δλους μέ αλαφράδα κι’ ενδόμυχη 
χαρά. "Ολα αυτά τά παιδιά έκεϊ απάνω, παράλληλα 
μέ τήν κάποια στρατιωτική εκπαίδευση, μαθαίνουν 
δουλεύοντας, χωρίς κι’ οί ίδιοι νά καταλάβουν πώς, 
ένα σωρό χρήσιμες κι’ ωραίες τέχνες. Γίνονται μα
ραγκοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, 
οικοδόμοι. . .

’Αλλά μέσα σ’ αυτή τή δουλειά περιλαμβάνονται 
ώρες— μιά - δυό τήν ημέρα—τής πιό απίθανης γιά 
στρατιωτικό σχηματισμό ψυχαγωγίας: Γενικός άθλη- 
τισμός. Παλαιστικές καί πυγμαχικές ασκήσεις καί 
αγώνες. Ποδόσφαιρο. Καί σάν επιστέγασμα: Μου
σική. Τό Τάγμα έχει μία πλήρη μπάντα, τέλεια εκ
παιδευμένη κι’ έφωδιασμένη μέ καινούργια ωραιό
τατα όργανα, Κάθε λόχος έχει τή δική του πολύ καλή 
χορωδία καί τό τάγμα ένα άρτιο χορωδιακό συγκρό
τημα άπ’ δλες μαζύ τίς μικρότερες τών λόχων. Τό 
Τάγμα εκδίδει επίσης τό περιοδικό του, ένα πολύ

καλό περιοδικό, πού συντάσσεται αποκλειστικά άπό 
τούς σκαπανείς, "Ολο τό καλοκαίρι κάθε μέρα κο
λυμπάνε γιά μισή τουλάχιστον ώρα, δλοι οί άνδρες 
τοΰ Τάγματος, έξω άπό τούς τυχόν ασθενείς, πού 
είναι πάντα ελάχιστοι, γιατί ή νοσηρότης στή Μα
κρόνησο είναι κατεβασμένη σχεδόν στό μηδέν. Οί. 
βραδυνές ώρες τών άνδρών είναι κατά τό πλεΐστον 
κλεισμένες άπό θέατρο καί κινηματογράφο. "Εχει 
οργανωθεί— πάντα άπό τούς ίδιους τούς σκαπανείς— 
ένας θίασος πού παίζει σέ μιά ωραιότατη σκηνή πού- 
χουν στήσει σ’ ένα φυσικό «Κοίλο» τού νησιού, του
λάχιστον μιά - δυό φορές τήν εβδομάδα. ’Επίσης 

εβδομάδα παρακολουθούν κι
νηματογραφικές παρα
στάσεις.

Παράλληλα μέ τή δου
λειά καί τήν ψυχαγω- 

ένα σημαντικό έ
ργο επιτελεΐται στό 
θαύμα αυτό νησ ί: ή λει
τουργία ενός αρτίου σχο
λείου άναλφαβήταιν. Οί 
στατιστικές τής Διοική- 

τών Ταγμάτων 
μάς λένε δτι άπό τά 
70 %  τών άγραμμάτων, 
πού σημειώνει ή στρα
τολογία κατά τήν συγ

κρότηση τοΰ Κέντρου, σήμερα δέν υπάρχουν ούτε 
10% · "Ολα σχεδόν τά παιδιά αυτά αλληλογραφούν 
τοόρα μέ τά σπίτια τους, χωρίς καμμιά βοήθεια.

** *
Ε ίναι πραγματικά βεβήλοχης τό νά ονομάσει κα

νείς τό θαυμαστό Κέντρο τής Μακρονήσου στρατό
πεδο συγκεντρώσεως. Γιατί, πώς μπορεί νά νοηθή 
στρατόπεδο— μέ τήν τυραννική μάλιστα έννοια πού 
θέλουν νά τοΰ δώσουν μερικοί— ένας σχηματισμός 
στον όποιο δέν υπάρχουν διοικοΰντα στελέχη ξένα 
άπό τούς έκπαιδευομένους, άπό τούς, άς τούς πούμε, 
έξυγιαινομένους έκεϊ στρατιωτικούς; "Ολοι, δλοι γε
νικά, κι’ αυτοί πού εκπαιδεύουν κι’ αυτοί πού φέ
ρουν δπλα άκόμη καί φρουρούν τό νησί, δλοι είναι 
άπό τούς ίδιους, τούς υπό κάθαρσιν "Ελληνες οπλί
τες, ύπαξιωματικούς καί σέ μεγάλο ποσοστό και 
αξιωματικούς.

Πώς λοιπόν νά μή γυρίσουνε στήν Ελλάδα δλα 
αυτά τά εξαπατημένα παιδιά της, αφού μέ τή γλύκα 
καί τήν καλωσύνη τών στρατιωτικών πού τά χειρα- 
γωγούν ένοιωσαν, γιά πρώτη φορά στή ζωή τους, 
νπώς ή πατρίδα τους δέν είναι ένα ψυχρό κι’ άδιά- 
φορο Κράτος μά είναι μιά θερμή καί στοργική μάνα.

Ή  εργασία τής Μακρονήσου, μέ τά τόσο εύτυχι-

δυό - τρεις φορές τήν

Τό & έατρο  το ν  Γ '  Τ ά γ μ α το ς  Σ κ α π α ν έ ω ν
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ο μένα καί τόσο γοργά αποτελέσματα, πού φτάνουνε 
τό θαΰμα, δχι μόνον αντέχει στήν οποίαν ερευνά 
και τοΰ π ιό κακόπιστα ξεκινημένου παρατηρητή, μά 
Ιπιβάλλει τό κάλεσμα παρατηρητών άπ5 δλο τόν κό
σμο, νάρθουνε σ’ αυτό τό υποδειγματικό, τό πειρα
ματικό κέντρο, καί νά μείνουν καί νά τό συργιανί- 
σουν ελεύθερα καί νά εξιχνιάσουν δπως θέλουν τήν 
λειτουργία τών Ταγμάτων πού διαπαιδαγωγοΰνται 
έκεΐ. Ε ίνα ι σίγουρο πώς οί οποίοι επισκέπτες στό 
Κέντρο αυτό, πού μέ τόσο απλά καί τόσο ανθρώπι
να πολιτισμένα μέσα ξαναδίνει γιά πάντα καθαρι
σμένες τις ηθικές ικανότητες σέ ανθρώπους—-σέ 
νέους "Ελληνες— πού είχαν φτάσει στό άκρόχειλο 
τοΰ βουρκωμένου βάλτου, θά θελήσουν, θά  θεωρή-

σουν ιερή υποχρέωσή τον;, νά διαλαλήσουν στόν κό
σμο τους τήν πολιτιστική ώμορφιά καί τήν βαθύτε
ρης ανθρώπινης υφής αξία τής δργανώσεως αΰτοΰ 
τοΰ Κέντρου πού τό άναπάντεχον υψηλόν δραμα τών 
Ελλήνω ν στρατιωτικών ηγετών έστησε στό 'Ελληνι
κό ξερονήσι τής Μακρονήσου.

"Οσο γιά μάς, ας τό καταστήσουμε μόνιμο προ- 
παιδευτήριο ελληνικών εφηβικών ψυχών. Ά ς  τό  
κ α θ  ι ε ρ ώ σ ο υ μ ε Έ  θ  ν ι κ ό "I δ ρ u μ α, κι’ άς 
στήσουμε μέ δλη τή θέρμη τής εθνικής ευγνωμοσύ
νης στό μ,πάσιμο τοΰ λιμανιού του μιά συμβολική 
στρατιωτική μορφή, πού νά θυμίζει σέ ποιούς χρω
στάμε τό άνεχτίμητο τούτο έργο.

ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΤΤΟΥΛΟΣ

I

ΤΗΣ'ΈΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,,

ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ

Σ τ ή μ έ σ η : Ό  ■/.. Νίκος Μπα
τανίας (α ' βραβείο). ’Α ρ ι σ τ ε 
ρ ά :  ό κ. Ά ρ ιο το ς Σταθόπου- 

λος (β ' βραβείο). Δ ε ς ι ά : ό κ. Αίμ. Δημόπουλος (έπαινος).

Ο Β' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ά π ό  τή ζωή τών νησιών μας

Γιά κεφάλους
μέ τόν «Τζερεμέ»

Τοΰ κ. Δημήτρη Μπόγρη

Ή τα ν — Θειος σχωρές τον !— άπό τούς καλύτε
ρους ψαράδες τής Κούλουρης αύτός ό Παναγής 
Κρουστάλης, πού σκοτώθηκε τις άλλες άπό νάρκη, 
αλλά καί μεγάλο στραβόξυλο. Δίκαια οί συγχωριανοί 
του τούχαν δο'ισει τό παρατσούκλι <ό τζερεμές». 
Ή τα ν  νοικοκύρης αλλά καί ρεμπεσκές, δουλευτής μά 
καί τεμπέλης, θεοφο
βούμενος μά καί κολα
σμένος — γιατί βλαστη
μούσε καί μέσα στήν 
εκκλησιά, αν τόν ενο
χλούσανε. Δέν λογάρια
ζε οΰτε αστυνόμο ούτε 
έ'φορα, καυγάδιζε στίς 
ταβέρνες καί τούς κα- 
φενέδες, γιά ψύλλου 
πήδημα, μέ μανάβηδες 
καί νταϊφάδες, έβγαινε 
στό ψάρεμμα περισσό
τερο γιά κέφι καί λι- 
γώτερο γιά Ιμπόριο καί 
πουλούσε τά ψάρια πού 
έπιανε σ’ οποίον χώ
νευε, «ειχε πάρει άπό 
καλό μάτι». Ή  φουκα- 
ριάρα ή Σιδερή, ή γυ
ναίκα του, τώχε μαρά
ζι γιατί άφηνε νά γλυ- 
στράνε άδικα άπό τά 
χέρια του ενα σωρό λε
φτά. Πέρυσι, τέτοιο και
ρό, μού έμπιστεύθηκε 
τούς καϋμούς τη ς :

— Στουρνάρι, κύρ— Δημητράκη μου ! Ό  Ντάνα- 
κας, υ μαυραγορίτης, πού κάθεται κοντά μας...

—Κείνος πού κουβαλούσε λάδια στήν Κατοχή;
— Ναί. Καί σήμερα κολυμπάει στίς λίρες. "Οσο- 

οσο τού πληρώνει τά καθαρά ψάρια πού σηκώνουν 
τά παραγάδια του. Μά ό Παναγής δέν τού δίνει...

— Γ ια τ ί;
— Δέν τόν χωνεύει. Φοράει—λέει— μαλαματένια 

βραχιόλια σάν καφεσαντανίστρα.
—Καί τί τόν νοιάζει; !
— Ξέρω γ ιο :!  Κείνον νά ρωτήσης !

'Η  συμπάθεια δμως τοΰ μακαρίτη γιά τούς δυ
στυχισμένους, τούς μισότρελλους, γιά κάθε καραβο- 
τσακισμένο άπό τις σοροκάδες τής ζωής, ήταν πολύ 
μεγάλη. Ά κόμα μιλάνε στό νησί γιά τά καλά ποΰχε 
κάνει σέ χήρες καί σ’ ορφανά στά μαύρα χρόνια τής 
πείνας, καί πάντα θά θυμούνται οι λιγοστοί φίλοι

του τό ξύλο ποΰδωσε τις 
πρώτες μέρες της άπο- 
λευθερώσεως μας στόν 
Παλαμάγκα—ενα βρω- 
μοτόμαρο πού αύτοτι- 
τλοφορήθηκε Λιμενάρ
χης τή? Κούλουρης, σάν 
ήρθε νά τού πάρει ψά
ρια μέ τό «έ'τσι θέλω 
γιά τις νέες άρχές τοΰ 
τόπου. Ευτυχώς πού οί 
’Εγγλέζοι πήρανε τόν 
Ναύσταθμο τήν ϊδια 
μέρα καί δ εφήμερος 
κόκκινος Λιμενάρχης μέ 
τούς συντρόφους του. 
μόλις μάθανε τήν εΐδη- 
σι, σηκώσανε βιαστικά 
πανιά γιά τά Μέγαρα. 
Άλλοιώς, μπορούσε,γιά 
τόν ξυλοδαρμό τού Πα
λαμάγκα, νάχε ταξειδέ- 
ψει δ Τζερεμές άπό 
τότε γιά τόν άλλο κό
σμο.

Μ’ αυτόν, λοιπόν, τον 
μεσόκοπο Παναγή Κρουστάλη ή « Τζερεμέ», πού μ’ 
ειχε γράψει στή λίστα κείνων πού χώνευε, βγήκα
με στό ψάρεμμα κάποιο βράδυ τοΰ περασμένου χι
νόπωρου. Είχε βρέξει πολύ τό πρωί καί τ’ άπόγευ- 
μα, σάν συναντηθήκαμε τυχαία στήν ψαρόσκαλα, 
μού ε ιπ ε : α

— Τά νερά άπό τή βροχή είναι θολά καί τά ψά
ρια χτυπάνε. Ά ν  γουστάρεις, πέρνα τό βραδάκι άπό 
τό σπίτι νά πάμε γιά κεφάλους.

— Δέν εχω καλάμι.
— Θά σού βρώ Ιγώ.
— Καλά, θά'ρθω.
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Βρέθηκα στό σπίτι, το μ μόλις ?;τεσ;- ό ήλιος' μά 
τό βρήκα ανάστατο. Ή  Σιδερή £κλαιγε καί κείνος 
βλαστημούσε δλους τούς γνωστούς αγίους καί άλλους 
πού κανένα εορτολόγιο τοΰ κόσμου δέν τούς αναφέρει.

— Νά πάρη ό διάολος τόν Άη-Μ πιμπιλένη σου, 
τής έλεγε σάν διασκέλισα τήν αυλόπορτά του. Γιατί 
τόν άφησες νά τό πάρη ;

— Δέν τόν είδα...
— Νά τόν έβλεπες !
— Δέν θά  τόν άφηνα άν τόν έβλεπα.
— Σκασμός!
Δέν μπορούσα, στήν αρχή νά μαντεύσω ποΰ 

ώφείλετο αυτή ή τρικυμία, αλλά σέ λίγο κατμλαβα. 
Κάποιος πιτσιρίκος, άνηψιός τους, ειχε πάρει τ’ α
πόγευμα τό καλάμι 
πού προορίζετο γιά 
μένα καί τώχε γυρί
σει στραπατσαρισμέ- 
νο. ’Έ πρεπε τώρα ν’ 
άλλαχθοΰν οι τρίχες 
τής μεσσήνας καίνά  
δεθούν
μαΰρα μικρά 
στρια, πού δέν 
στά σύνεργά του ό 
< Τζερεμές», πράγμα 
πού θερίευε τόν θυ
μό του. Γιά νά τόν 
μαλακώσω αναγκά
σθηκα νά πάω σέ 
κάποιο γνιοστό μου 
έμπορα καί νά τόν 
παρακαλέσω ν’ άνοιξη τό μαγαζί του καί νά μοΰδίόση 
αγκίστρια. Μά σάν τελείωσε ό πρώτος καυγάς γιά 
τό καλάμι, άρχισε δεύτερος γιά τήν μαλάγρα. Ή  Σι- 
δερή δέν είχε ετοιμάσει ψωμοτύρι μέ κοπανισμένες 
ρέγγες γιαύτή τή δουλειά.

— Μούπες, χριστιανέ μου. πώς θά  πηγαίνατε 
γιά κεφάλους ;

—Σούπα πώς θά  ψαρεύαμε τό βράδυ μέ τόν 
κυρ-Δημητράκη.

— Κι’ ερριξα τόν καφέ γιά νά...
— Βγάλτο στό λαιμό !
Καμμιά φορά σάν ετοιμάσθηκε καί ή μαλάγρα, 

βγήκαμε άπό τό σπίτι του. Ή  νύχτα πιά ειχε πέσει. 
’Αλλά γιά κακή μας τύχη τόν πρώτο πού συναντή
σαμε στό δρόμο ήταν ό Ντάνακας, ό μαυραγορίτης 
μέ τό χρυσό ακαλαίσθητο καί εντυπωσιακό ρωλογι- 
βραχιόλι στό δεξί του χέρι καί μ’ ενα σωρό δαχτυλί- 
δια, σάν φτηνή γυναίκα, στά δάχτυλά του.

— Καλή πεσκάδα, μάς είπε.
’Εγώ τοΰ άπήντησα μ’ ενα τυπικό «φχαριστοΰ- 

με», αλλά δ «Τζερεμές», πού τόν αντιπαθούσε καί

θεώρησε γιά γρουσουζιά τήν συνάντησί του, τόν 
μούντζωξε. Ό  Ντάνακας πειράχθηκε, διαμαρτυρή- 
θηκε. Ή τα ν  γραφτό μου, φαίνεται, νά παρασταθώ 
καί σέ τρίτο καυγά του, προτοΰ σηκώσουμε κεφάλους 
άπό τή θάλασσα.

** *

’Έχουμε άράξη τώρα τή βάρκα μας μέ δυό άγκυ
ρες γιά νά μή κινείται κάπου στό λιμάνι καί μαλα
γρώνουμε (ρίχνουμε δηλαδή στή θάλασσα μικρούς 
βόλους άπό τόν πολτό πού μάς έκανε ή Σιδερή μέ 
ψωμοτύρι, κοπανισμένες ρέγγες καί πολύ ψιλή άμμο) 
γιά νά προσελκύσουμε τά ψάρια. Ή  νύχτα είναι 
γλυκειά, υποβλητική, γιομάτη μυστήρια. Βασιλεύουν

ή ηρεμία καί ή γα
λήνη. Ή  υγρασία 
μάς πηρουνιάζει. Τ ’ 
άστρα άχνοτρέμο υ ν 
στό στερέωμα. Ό  θα 
λασσινός αέρας που 
αναπνέουμε είναι κο
ρεσμένος άπό άριο- 
ματα πεύκου, θυμα
ριού κι’ άλλων δέν
δρων καί λουλουδιών.

—-'Ωραία ε ;  μού- 
πε σιγά σέ μιά στιγ
μή ό μακαρίτηςΚρου- 
στάλης, αφού έρριξε 
μιά ματιά τριγύρω 
του καί γιόμισε τά 
πλεμόνια του μέ τόν 

υγρό μυρωμένο θαλασσινό αγέρα.
— 'Ωραία, καπετάνιο, τοΰ άπήντησα κάπως δυ

νατά.
—Μίλα σιγώτερα, μοΰ προσέθεσε καί πρόσεξε 

μή κάνης θόρυβο στή βάρκα. 'Ο  κέφαλος είναι έξυ- 
πνο καί πονηρό ψάρι. Οί κρότοι τόν διώχνουν. Καί 
σέ λίγο μοΰ είπε στον ίδιο τόνο. Πρόσεξε. Ποτέ 
τους δέν μουντάρουν μέ μιάς στό δόλίομα. Ό  κέφα
λος τό πλησιάζει, τό σκουντά λίγο κι’ ύστερα τό 
βάζει στό στόμα του μέ μεγάλη προσοχή· τότε αρχί
ζει τό φελάρι (ό φελός πού βάζουν στό αρμίδι) καί 
τρεμουλιάζει. "Αμα δεις τρεις φορές τό τρεμούλιασμα 
τράβα ξαφνικά, ό κέφαλος είναι πιασμένος. “Ελα ! 
Μαζευθήκαν. Τοίμασε τό καλάμι σου. Μιλιά, έ' ;

— ’Έ ννοια σου.
Ή  μαλάγρα πραγματικά είχε συγκεντρώσει τώ

ρα τούς κεφάλους γύρω στή βάρκα μας. Δολώσαμε 
μέ ζύμη άπό ψίχα λευκού ψωμιοΰ άνακατεμμένη μέ 
βούτυρο τ’ αγκίστρια τών καλαμιών μας καί τά ρί
ξαμε στή θάλασσα. "Υστερα άπό ένα λ§πτό τό κα
λάμι τοΰ Κρουστάλη έ'βγαζε άπό τά νερά Ινα λαχτα
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ριστό κεφαλόπουλο. ’Ακολούθησε άμέσως δεύτερο, 
τρίτο. Μ’ επιασε ή ντροπή. Δέκα κέφαλοι σπαρτα
ρούσαν σέ λίγο σ’ ενα κοφίνι τής βάρκας μας κι’ εγώ 
δέν είχα σηκώσει ούτε ενα. Παράτησα τό καλάμι μου 
καί κάθισα δίπλα σ’ αυτόν τόν μεγάλο δεξιοτέχνη 
ψαρά πού ήταν άσσος στό καλάμι, άσσος στό καμάκι, 
άσσος στά παραγάδια καί πού πήγαινε στό ψάρεμμα 
δχι τόσο γιά εμπόριο αλλά γιά τήν ηδονή πού αισθα
νότανε σάν έ'βγαζε άπό τή θάλασσα τά -ψάρια.

Χάραξε' σάν ξαναπατήσαμε στή στερηά. Ή  πε
σκάδα ήταν καλή— 4 οκάδες ψάρι.

— "Αν δέν μούτζωνα αυτόν τόν Ντάνακα, μοΰ 
είπε σάν καθίσαμε σ’ ένα ψαράδικο καφενέ γιά νά 
πιούμε καφέ, θά  γυρίζαμε μέ άδεια χέρια. Τό μεση
μέρι σουχω τραπέζι. Θά κάνουμε σούπα τά μισά.

Τ ’ άλλα θά τά δ(6σω τής Νικόλαινας. Τρομάρα νά 
τής έ ρ θ η ! ’Έ χει ενα σωρό παιδιά κι’ αυτός ό άν- 
δρας της είναι μπίτ γιά μπίτ άχρηστος.

— Δώστα της καί στά πληρώνω γ(ό !
— Τί ε ίν ’ αυτά πού μοΰ λές, μούπε αγριεύοντας 

μέ μιάς.
— Μέ συγχωρεΐς. Στό λέω γιά νά βγάνης κάτι...
— Βρε μαυραγορίτης γίνηκες καί σύ ; ! Τί νά 

βγάνω ; Σάματι έ'χω τά σκυλιά καί τά γατιά ; Δυό 
ξερά κορμιά είμαστε στον κόσμο. ’Εγώ καί ή Σιδερή.

— Μά...
— ’Άφησε με καί μέ σύγχισες ! ’Αν δέν σ’ εκτι

μούσα θά παίζαμε τιάρα γροθιές.
Αύτός, μέ ωχρές πινελιές, ήταν ο «Τζερεμές» πού 

σκοτώθηκε τίς άλλες άπό νάρκη. Τό χώμα πού τόν 
σκεπάζει άς τοΰ είναι ελαφρό.

ΔΗΜ. ΜΤΪΟΓΡΗΣ
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Ή ιστορία ένός πουλιού
κι’ ένός λουλουδιού

Τοΰ κ. Κ. Ρωμαίου

Α '

Ά ν  κοιτάξη κανείς μας τι δημώδη ονόματα έχο
με δώσει στά πουλιά και στά λουλούδια μας, σίγου
ρα θά μείνη συλλογισμένος μέ πολλά τους ονόματα 
που θα τοΰ φανούν και παράξενα καί ανεξήγητα. 
Τις πιο πολλές φορές δμως πίσω άπό τα παράξενα 
τοΰτα ονόματα κρύβεται μιά τραγωδία, μιά μικρή μά 
συγκλονιστική τραγωδία. Μάς άρκοΰν γιά απόδειξη 
δυό παραδείγματα. Το ενα είναι γιά κάποιο πουλί, 
τό άλλο παράδειγμα είναι γιά κάποιο λουλούδι. Τό 
πουλί ονομάζεται άπό τό λαό μας μέ τό όνομα Δ ε- 
κ ο χ τ ο ύ ρ α, τό φυτό μέ τά λουλούδια ονομάζεται 
Μ ε / α σ σ α ν τ ρ ο  ΰ. Παράξενα είναι τά δνόματά 
τους καί σέ πολλούς μας ασφαλώς Μ ναι όλότελα 
άγνωστα. 'Ωστόσο ή ιστορία τους, δπως τή διηγούν
ται οί αγροτικοί μας πληθυσμοί, είναι αληθινά ενα 
δράμα.

Ή  Δεκοχτούρα έπιστημονικά δνομάζεται αιγυ
πτιακή περιστερά, έχει μαΰρα στίγματα γύρω στό 
λαιμό της καί τό κελάηδημά της είναι ένας τρισύλ- 
λαβος δξύτονος ήχος, πού μερικοί νομίζουν δτι λέει 
κάτι σάν τή λέξη «δεκοχτώ* Γιά τοΰτο καί τ ’ όνομά 
της Δεκοχτούρα. Πιό πίσω δμως άπό τ’ όνομα καί 
τό κελάηδημά, υπάρχει θλιβερό φόντο ή τραγική 
της ιστορία.

Ή  Δεκοχτούρα, μάς λέει ή παράδοση, πολύ πριν 
νά γίνη πουλί ήταν γυναίκα. Ό  άντρας της ήταν 
ράφτης κι’ εκείνη, προκομμένη δπως ήταν, τελείωνε 
γρήγορα τίς δουλειές τοΰ σπιτιού της καί τις δου
λειές τών χα>ραφΐών κι’ ύστερα καθόταν καί βοη
θούσε τόν άντρα της. Ειχεν δμως ή Δεκοχτούρα τή 
μεγάλη ατυχία νάχη κακιά πεθερά. Μέ τό παραμι
κρό ή γριά τής έκανε τή ζωή της ανυπόφορη. "Ωσπου 
ήρθε μιά μέρα ανάποδη καί σημαδιακή. Ή  Δεκο
χτούρα σηκώθηκε πολύ πρωΐ καί ζύμωσε μιά φουρ
νιά ψωμί καί τό έρριξε στό φοΰρνο. Τά μέτρησε 
δυό φορές καί μέ προσοχή τά ψωμιά, τή μιά δταν 
τά επλαθε στή σκάφη, τήν άλλη δταν τά έρριχνε στό 
φοΰρνο.

Τήν ώρα πού άναβε στήν αυλή τό φοΰρνο, γύ
ρισε σπίτι κι’ ή πεθερά της καί μέτρησε μέ τή σειρά 
της τά ψωμιά. Ποιος ξέρει δμως πώς έγινε καί τά 
έβγαλε δεκαεννέα. ’Επίτηδες έγινε τό λάθος ; Κανείς 
δεν έμαθε.

Οταν ψηθηκαν τά ψωμιά καί τά ξαναμέτρησαν,

ή πεθερά επί μεν ε σώνει καί καλά πώς τά ψωμιά 
έπρεπε νά είναι δεκαεννιά.

— Μάννα, πίστεψε με, τά μέτρησα δυό φορές 
κι’ ήταν δεκαοχτώ, έλεγε ή καημένη ή νύφη.

— Σέ γελάσανε, κυρά προκομμένη, είπε σαρκα
στικά ή πεθερά. Δεκαεννιά ήταν καί νά πάς αμέσως 
νά μοΰ φέρης τό καρβέλι, δπου κι’ άν τδχεις κρυμμένο.

— Μά δέ λείπει σοΰ λέα>, δέ λείπει. Δεκαοχτώ 
ήτανε, δεκαοχτώ, έτσι έλεγε καί ξανάλεγε ή καημένη.

— Παλιοκλέφτρα, τό πήγες κρυφά τής μάννας 
σου καί γιά τοΰτο δέ θέλεις νά τό φανερώσης! βρυ- 
χήθηκεν ή πεθερά. Έ τσ ι μοΰ κλέβεις κάθε μέρα τό 
βιος τοΰ σπιτιοΰ μου καί τό πηγαίνεις τής μάννας 
σου, πού φωτιά νά σάς κάψη καί τίς δυό σ α ς!

Σάμπως ήταν ή πρώτη φορά, σάμπως ή δεύτερη 
ή ή εκατοστή πού, έτσι άδικα, τήν καημένη τή νύφη 
τή βασάνιζεν ή κακιά πεθερά τη ς ; Αυτό γινόταν 
κάθε μέρα, κάθε ώρα, χωρίς καμμιάν αφορμή, έτσι 
γιά τό τίποτα.

— Θεέ μου, γλύτωσέ με πιά άπ’ αυτό τό βασα
νιστήριο ! έτσι περικαλέστηκε άπό ψυχής στό Θεό ή 
άτυχη ή νύφη. Κι’ 6 Θεός τή σπλαχνίστηκε καί τήν 
έκαμε πουλί, καί κείνο πέταξε στούς λόγγους καί 
στά δάση.

Καί πουλί πού έγινε δμως, ποΰ νά ξεχάση τόν 
πόνο το υ ! Σάμπως είναι μαθές εύκολο νά ξεχνιούν
ται τέτοια βάσανα; Μήν τοΰ τύχει κανενός μας. Γιά 
τοΰτο καί κείνο τό πουλί, δπου νά κάτση κι’ δπου 
νά σταθή, τόν ίδιο αριθμό παντοτεινά λέει: «δεκο- 
χτώ», « δεκοχτώ >.

Σέ μερικά μέρη, δπως στή Σύμη τών Δωδεκανή
σων, πιστεύουν δτι άν τό πουλί τοΰτο ειπή < δεκαεν
νιά» τότε θά  χαλάση ό κόσμος. Γιά ένα τέτοιο π ιθα
νώς λόγο στήν Αιτωλία οί διαβάτες πού τό άκοΰν 
νά θρηνάη στίς Ιρημιές, συνηθίζουν πού καί ποΰ 
νά τοΰ απαντούν: «Δεκαεννιά! Δέ χάλασε δ κόσμος»

'Ωστόσο εκείνο τό άμοιρο συνεχίζει τό ϊδιο καί 
ϊδιο εκείνο «δεκοχτώ» του. Τό πνίγει τό δίκιο του 
βλέπεις, καί τόν πόνο του τό μεγάλο τόν έκανε κε
λάηδημά του παραπονεμένο, γιά νά τόνε λέη δίκαιη 
διαμαρτυρία του άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ τής κάθε 
μέρας.

Αυτή είναι ή θλιμμένη ιστορία τής Δεκοχτούρας, 
πού κάποτε ήταν γυναίκα καί τώρα έχει γίνει πουλί.
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Ή  δεύτερη Ιστορία άναφέρεται στό φυτό πού λέ
γεται Μελισσαντροΰ.

$ Ή τα νε , λέει, ένα αντρόγυνο πολυαγαπημένο, ό 
Μελίσσαντρος κι’ ή γυναίκα του ή Μελισσαντροΰ. 
’Εκείνος ήταν έμπορος καί διαρκώς ταξίδευε μέ τό 
καράβι του σέ ξένα μέρη. “Ωσπου μιά μέρα κουρσά
ροι πιάσανε τό Μελίσσαντρο, πήρανε τό πλοίο του 
καί κείνον τόνε σφάξανε.

"Οταν έμαθε τούτη τή συμφορά της ή Μελισ- 
σαντροΰ, δέν άντεξε ή άμοιρη στό σκληρό χτύπημα. 
Από τή μεγάλη τή λύπη της σέ λίγες μέρες πέθανε. 

Ύ στερα άπό λίγες εβδομάδες ένα παράξενο λουλούδι 
φύτρωσε πάνω στόν τάφο της. Τού δώσανε τ’ δνομά 
της καί τό είπανε Μελισσαντροΰ. Τοΰ βγάλανε καί 
τραγούδι πού τά λόγια του είναι έτσ ι:

Μελισσαντροΰ μέ τόν άνϋό, 
πονχες" τόν άντρα τον καλό, 
δπον τόν ίσκοτώσανε 
ο τής Μπαρμτιαριας τά μέρη 
κι ’ ικανές δρκο ατό Θεό 
μήν κάνης άλλο ταίρι.

’Έ λα  δμως νά ίδής τώρα πράγματα καί θαύματα 
πού δέν τά βάζει νοΰς άνθρίόπου ! ’Έχουν νά είπούνε 
πώς τό λουλούδι εκείνο έχει πάρει κάτι άπό τήν 
ψυχή τής νεκρής, καί μπορεί τάιρα καί καταλαβαίνει 
τί λέει τό λυπητερό τοΰτο τραγούδι. Γιά τούτο λένε 
πώς άμα πάς καί είπής τά λόγια τοΰ τραγουδιου κον
τά στό λουλούδι αυτό, αμέσως εκείνο μαραζώνει άπό 
τή λύπη του καί σωριάζονται μαραμένα χάμω κλω
νάρια καί λουλούδια του.

Αυτή είναι σήμερα ή Μελισσαντροΰ, ενα περίερ
γο λουλούδι πού είναι γεμάτο πίκρα καί συνείδηση, 
καί πού φύτρωσε πάνω στό νοιπό τάφο τής δύσμοι
ρης Μελισσαντροΰς.

Γ '

Θά σκεφτοΰν πολλοί ποσο αστείο τούς φαίνεται 
τοΰτο, μιά ψεύτικη ιστορία πού- πλάθεται μέ τό τίπο
τα. Ό  όρθολογιστής θά  παρατηρήση—κι’ έχει δίκιο— 
πώς ή Δεκοχτούρα αυτή είναι ένα άπό τά πολυποίκιλα

άγριοπούλια τής πατρίδας μας, άπλώς ένα άγριοπβ- 
ρίστερο πού ιδέαν δέν έχει άπό δσα λέμε δτι τάχα 
τοΰ συνέβησαν καί πού μόνο ή φωνή του συνέπεσε 
νά είναι ένας τρισύλλαβος ήχος, κάτι πού νά μοιά- 
ζη τόν ήχο «δεκοχτώ».

^Ωστόσο τό ζήτημα δέν είναι ιστορικό, δηλ. δέν 
έχομε νά εξακριβώσουμε άν άληθινά συνέβη ένα τέ
τοιο ιστορικό γεγονός, πότε συνέβη, ποΰ συνέβη καί 
προ παντός πώς συνέβη.

Γό πρόβλημα είναι μυθολογικό καί μάς φανε
ρώνει τή συμβολική έκφραση μιάς Πραγματικότητας. 
Δείχνει δχι μιά μεμονωμένη τραγική Ιστορία δυό 
ώρισμένων άτυχων γυναικών, άλλα εκφράζει τή συ- 
νισταμένη γιά πολλές παρόμοιες ανθρώπινες περιπέ
τειες πού γίνονται διαρκώς καί σέ κάθε τόπο. Πρό
κειται γιά τίς αναρίθμητες Δεκοχτούρες καί τίς ανα
ρίθμητες Μελισσαντροΰδες πού δέν είναι πουλιά ή 
λουλούδια, αλλά είναι γυναίκες πραγματικές στά χω
ριά καί τίς πόλεις μας. Ό  πρώτος τύπος τής Δεκο
χτούρας συμβολίζει τίς νέες νυφάδες πόύ έχουν καρ
τερική καλωσύνη κι’ δμως διαρκώς υποφέρουν άπό 
τήν ασυνεννοησία κάποιας πεθεράς. Ό  δεύτερος 
τύπος τής Μελισσαντροΰς, γεννήθηκε άπό τήν πικρα
μένη τραγούδια σέ τόσες χαροκαημένες χήρες πού 
υποφέρουν μέ εγκαρτέρηση.

"Υστερα άπό τά πιό πάνω, μπορεί νά προκύψη 
τό εξής συμπέρασμα: 'Ο  ή χ ο ς  ά π ό  τό κ ε λ ά η -  
δ η μ α π ο υ λ ι ο ύ  κ α ί  ή ε υ π ά θ ε ι α  ε ν ό ς  λ ο υ 
λ ο υ δ ι ο ύ  ά π λ ώ ς  έ γ ι ν α ν  ά φ ο ρ μ ή  γ ι ά ν ά  
ε ν τ ο π ί σ ο υ μ ε  έ κ ε ι  ε μ ε ί ς  ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  
έ ν α  δ ρ ά μ α ,  π ο ύ  δ μ ω ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  δ ι ό λ ο υ  
τ ό  δ ρ ά μ α  τ ο υ ς  ά λ λ ά  τ ό  δ ρ ά μ α  τ ή ς  δ ι κ ή ς  
μ α ς  ζ ω ή ς  κ α ί  τ ή ς δ ι κ ή ς μ α ς  μ ο ί ρ α ς .  Πρό
κειται γιά συναισθήματα καί πόνο ανθρώπινο, πού 
προβάλλεται ώς δήθεν πόνος πουλιών καί δέντρων.

Γενικεύοντας τό σημερινό μας συμπέρασμα μπο
ρούμε τώρα ν’ άνακαλύψουμε τό αρχικό καί βασικό 
αϊτιο πού προκαλεΐ τούς θρύλους γιά πολλά πουλιά, 
ζώα, απολιθώματα, μαρμαρώματα κλπ. Ε ί ν α ι  δηλ. 
υ π α ρ κ τ ό ς  ψ υ χ ι κ ό ς  κ ό σ μ ο ς  τ ώ ν  α ν θ ρ ώ 
π ω ν  π ο ύ  π ρ ο β ά λ λ ε τ α ι  σ έ ξ έ ν α  κ α ί  ά σ χ ε 
τ α  ζ ώα ,  φ υ τ ά ,  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  κλπ.

Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ

•sf=*Z]fc
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Τά μεγάλα χρόνια

Ή μπαρούτη τής Δημητσάνας
Τοϋ κ. Τάσου ’Α8. Γριτσοπούλου

Κάπου 20 λεπτά τής ώρας, χαμηλότερ’ άπ’ τή 
Δημητσάνα, σέ μιά θέση γραφικότατη, τρέχει κρυ- 
στάλινο νερό τό κεφαλάρι τ ’ Ά γιάννιοΰ, πού ποτί
ζει τά παραγωγικά χτήματα τοϋ μικρού Παλιοχω- 
ριού. Ευθύς λίγο πιό κάτω απ’ τήν πηγή ήσαν χτι
σμένοι οί πρώτοι μπαρουτόμυλοι. Στήν αρχή τέσσε- 
ρες. Θέλουν νά πούν δτι πρωτοχτιστήκανε σέ μιάν 
ώρα έθνικής προπαρασκευής, λίγο πριν άνάψ’ ή πρώ- 
τη κι άτυχη έπανάσταση, τοϋ Ό ρλώφ, στά 1770, 
’Αργότερα γίνανε πιό πολλοί, στις παραμονές τοϋ 
μεγάλου ελληνικού κινήματος, φθάσανε τούς δέκα- 
τέσσερες. Στήν ίδια αυτή θέση, πάνω στά ι'δια χα- 
λασματα τών παλιών εκείνων μπαρουτόμυλων, ξανα- 
φτιάχτηκαν και στέκουν ώς τά σήμερα οι μύλοι τών 
Δημητσανιτών.

Τό νερό τοϋ 'Αγιάννιοΰ, τρέχοντας μέσ’ άπό τ’ 
αΐιλάκι του ακράτητο, πέφτει μέ ορμή μέσα σ’ εναν 
τεράστιον κάδο. Τό άνοιγμα τοΰ κάδου χάσκει, πε
λώριο λές στόμα υπερφυσικού ζώου, πού ρουφά αχόρ
ταγα τό νερό καί τό βγάζει μέ τήν ίδιαν ορμή άπ’ 
την πιό μικρή καί πιό περιορισμένη έξοδο τής άλλης 
άκρης τοΰ βαγενιού. "Ετσι αδιάκοπα κυλώντας κινεί 
ένα χοντρό καλοφτιαγμένον τροχό άπό ξύλο καί σί
δερο καί δημιουργεί τήν κ ί ν η σ η, δίχως ηλεκτρικά 
μέσα. Αυτά γίνονται έξω άπό τό μύλο.

Τά γραφικά μικρά χαμόσπιτα, πού έ'κρυβαν δλον 
τό μηχανισμό τής πρωτότυπης καί πρωτόγονης βιο
μηχανίας, δέν διατηρούν πλέον σήμερα τήν παλιά 
ιδιοτυπία τους. Λίγο - λίγο πήραν καινούργια μορφή, 
σχεδόν ξένη άπό τήν παλιά. "Ομως ώς πριν λίγα 
χρόνια συναντούσε κανένας πολλά κοινά στοιχεία 
στούς μπαρουτόμυλους πού είχαν διαδεχθή τούς πα
λιούς επαναστατικούς. Τά τρία κύρια υλικά τοποθε
τούσαν μέσα σέ διάφορες κοιλότητες, τά γ ο υ δ ι ά  
(= !γδ ία ), κ’ έκεϊ άκατάπαυστα τά κοπανούσαν τά 
βαριά υψηλά ξύλινα κ ό π α ν α, πού τήν κίνησή τους 
κανόνιζε ή κίνηση τοΰ τροχοϋ μέ τήν πτώση τοΰ νε
ρού. Δέν άκουγε κανένας παρά ενα μονότονο χτύπο, 
κόπ, κόπ.... Μέσ’ στά γουδιά τοποθετούσαν πολτο
ποιημένο χαρμάνι άπό νίτρο (βερζιλέ), θειον (θειά
φι) καί άνθρακα (κάρβουνο), σέ αναλογία: 1Q νίτρο, 
2 θειάφι καί 1 ‘/ ,  άνθρακα. Μέ τό κοπάνισμα καί 
τον εξαερισμό ή ποσότητα τών πρώτων υλών στά γου
διά θά  περιοριζότανε στό */«· Τό νέο προϊόν τότε τό 
άπλωναν λίγο νά λιασθή καί νά στεγνώση καί θά 
γινόταν έτοιμη μπαρούτη.

Οι πρώτες ύλες φυσικά δέν μπορούσαν νά είσα- 
χθοΰν μέ διατακτικές άπ’ τό εξωτερικό, παρά έ'πρε- 
πε νά εξοικονομηθούν μυστικά άπ’ οπουδήποτε κι 
οπωσδήποτε. Ά π ’ άγριοχόρταρα πού φυτροίνουν 
στή Γορτυνία, σ φ ά κ ε ς  τά λέει ό λαός, βγάζανε 
τόν άνθρακα. Ά π ’ τά περίεργα εδάφη τής Μονοβά- 
σιας καί τής Μάνης προμηθεύτηκαν νίτρο καί θειά
φι. Χώμα ψιλοκοσκινισμένο έβαζαν σέ μεγάλα κο
φίνια καί τό περιχύνανε μέ καυτό νερό. Μόνον 
ή χημεία θά μπορούσε νά έξετάση τίς γεωλογικές συ
στάσεις τοϋ εδάφους αύτοΰ πού έ'βγαζε τέτοιο χώμα. 
Τό νερό πού έτρεχε άπ’ τά κοφίνια τό μαζεύανε στα
γόνα τή σταγόνα, τό βράζανε ξεχωριστά ώσπου 
καταστάλαζε ωραίο, άγνό, ολόλευκο νίτρο, σ’ εξαιρε
τική ποιότητα. Αλλού, στη Μονοβάσια καί στό “Έ 
λος, , σκάβανε καί βρίσκανε χώμα ανακατεμένο μέ 
θειάφι, τό κοσκίνιζαν καί τό ξεχώριζαν κι αυτό κ’ 
έτσ’ είχαν τίς πρώτες ύλες.

Τό φόρτε τής μπαρουτοπαραγωγής στή Δημητσά
να έ'φθασε δταν, ενώ προχωροΰσε ή έπανάσταση, 
πήραν στά χέρια τους τή φάμπρικα οι Σπηλιωτόπου- 
λοι, Σπΰρος καί Νικόλας. Τότε ή Δημητσάνα πήρε 
τή μεγάλη φήμη της καί κράτησε τή σοβαρότατην 
αυτήν υπόθεση τόσο καλά, ώστε τροφοδότησε μέ πο
λεμοφόδια όλόκληρην τήν Πελοπόννησο, τή Στερεά, 
τή Θεσσαλία, ώς τήν Κρήτη. Λένε πώς οί Σπηλιω- 
τόπουλοι έκαμαν τούς μύλους 14, μέ παραγωγή στό 
εικοσιτετράωρο παραπάνω άπό 300 οκάδες. Τότε α
πασχολήθηκαν πολλά εργατικά χέρια. Ά λλά  ή υπό-•
θεση δέν τέλειωνε μέ τό μπαρούτι μόνο. Ό  πόλεμος 
ήθελε βόλια καί φουσέκια. Ά λ λ α  ’/έρια πιό πολλά, 
καί μάλιστα γυναικεία δούλεψαν σκληρά, γιά νά προ
λαβαίνουν τά στρατόπεδα. ’Εδώ πρέπει νά σημειώ- 
σωμε πώς μέσα σ’ ενα χρόνο, καθώς άπό έ.άσημα 
χαρτιά μαθαίνομε, ή εθνική αυτή πολεμοφοδιομηχα- 
νία εφόδιασε τά στρατόπεδα τών αγωνιστών μέ 3500 
οκάδες βόλια, 13.000 οκάδες μπαρούτι καί παραπά
νω άπό 800.000 φυσίγγια. Γ ιά τ’ άλλα χρόνια δέν 
ξέρομε άκριβώς.

Ά λ λ ’ ήρθε καιρός πού σώθηκε τό μολύβι καί 
βόλια δέν γίνονταν. Κ ’ έ'πιασαν κ ’ έξεσκέπασαν τούς 
τουρκικούς μενδρεσέδες στό ’Ά ργος καί στήν Πάτρα 
κ’ έδωκαν οί νοικοκυράδες τά χαλκώματά τους κ’ έ- 
φτιαξαν βόλια. Ά λλά  σώθηκε καί τό χαρτί καί φου
σέκια δέν έ'φτειαναν. Καί τότε πήρανε τά βιβλία άπ’ 
τή Βιβλιοθήκη τής Σχολής τής Δημητσάνας κ’ έφτια
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ξαν φουσέκια. Κ ι’ έτσι τό έ'θνος συνέχισε τόν αγώ
να του καί λευτερώθηκε.

Οι Σπηλιωτόπουλοι, πριν άνακατευθοΰν μέ τά 
μπαρούτια, ήσαν έμποροι στήν "Υδρα. Στήν εθνική 
βιομηχανία τής μπαρούτης έ'ρριξαν δλη τους τήν πε
ριουσία. Α π’ την κυβέρνηση φαίνεται πώς έ'παιρναν 
μικρά ποσά. Τό Σεπτέμβρη τοΰ 1826, ξεκαθαρίζον
τας τούς λογαριασμούς τους μέ τήν προσωρινή Κυ
βέρνηση, είχανε νά παίρνουν υπόλοιπο 189.900 γρό- 
σια, για τα πολεμοφοδια πού είχαν στείλει στήν Π ε
λοπόννησο καί σ’ άλλα μέρη τής Ελλάδας. Σέ κάθε 
αποστολή έπαιρναν απόδειξη τής Πελοποννησιακής 
Γερουσίας καί γιά τό διάστημα άπό 1 Μαρτίου 1822 
ως τίς 9 Ίανουαρίου 1823 τούς Χρωστούσαν 283.515 
γρόσια. Τήν πληροφορία μάς δίνει αντίγραφο εγ
γράφου τοΰ Ε θ ν ικ ο ύ  Ταμείου άπ’ τ’ Ά νάπλι, ΰπ’ 
άριθ. 364 άπό 22 Σ]βρίου 1826, καμωμένο άργότε- 
ρα άπό τό Δήμαρχο Ναυπλιέων καί τό Νομάρχη 
Άργολιδοκορινθίας (τό έγγραφον άπόχτησαν τώρα 
τελευταία τά Γενικά Α ρχεία  τοΰ Κράτους άπό από
γονο τών Σπηλιωτοπούλων· βλ. Ν. Εύρ, έγ. φάκελ. 
Κ 49 ζ).

Το φθινόπωρο τοΰ 1824 ή Προσωρινή Ελληνική 
Διοίκηση άπένειμε μέ σχετικό δίπλωμα τόν βαθμόν 
τοΰ στρατηγοΰ στό Σπΰρο Σπηλιωτόπουλο, «διά τάς 
πίστας προς τήν πατρίδα εκδουλεύσεις του». 'Ο  Ύ - 
πουργος τών Πολεμικών Α. Παπαγεώργίου έ'στειλε 
άπό τό ’Ά ργος τό ευχάριστο μήνυμα στό Σπηλιωτό- 
πουλο. Τό σχετικό έγγραφο μέ ημερομηνία 24 Ό κτω - 
βρίου 1824 είχε τά συγχαρητήρια τοϋ 'Υπουργού 
προς τό νέο στρατηγό καί τοΰ έλεγε: «είμαι εύελπις 
δτι θέλεις φανή άξιος ταύτης τής τιμής καί ύπολή- 
ψεως τής Διοικήσεως' άς είσαι βέβαιος, δταν σταθής 
ευπειθής εις τάς διαταγάς τής Διοικήσεως, θέλεις 
αυξήσει τήν ΰπόληψίν σου, θέλεις ευρίσκει εύκολα τά 
δίκαιά σου, θέλεις έ'χει ύπερασπιστάς τών δικαίων 
σου δλους τούς καλούς πατριώτας...» (καί τό έγγραφο 
αύτο στά Γεν. Α ρχεία  στον ί'διο φάκελλο).

Εχει απο τοτε λοιπον το προνόμιο ή Δημητσάνα 
νά βγάζη μπαρούτη. Σήμερα οί μύλοι δέν έχουν πιά 
τά πρωτόγονα κόπανα. Οί πρώτες ύλες τρίβονται μέ 
τό μεγάλο μυλολίθαρο, σάν τούς αλευρόμυλους. *Η

δουλειά φαίνεται απλή κι5 άκίνδυνη. "Ομως δέν ε ί
ναι. Γιατί καμμιά φορά παίρνει δ μύλος φωτιά καί 
δέν μένει τίποτα. Τρεΐς-τέσσερες φορές συνέβη ν’ 
άνάψη πυρκαϊά σέ μπαρουτόμυλους, ή μιά μάλιστα 
τώρα τελευταία μέ ανθρώπινα θύματα. "Ενας κατα
χθόνιος σεισμός τάραξε δλόκληρη τή Δημητσάνα, σεί
στηκε τό έδαφος γιά μερικά δευτερόλεπτα, μέ μιά 
δόνηση φρικτή, τζάμια σπιτιών σπάσανε, μάντρες 
γκρεμιστήκανε κι’ δ κόσμος έβλεπε κατατρομαγμένος 
ένα σύννεφο άπό λάμψεις καί καπνούς απερίγραπτο, 
πού τό θυμοΰνται χρόνια.

Ή  Δημητσάνα μέ τό μπαρούτι καί τή Σχολή της 
βοήθησε νά έλευθερωθή τό έ'θνος. Ε ίχε τήν καλή 
τύχη νά βρεθούν καλοί Δημητσανΐτες πού αφιέρωσαν 
τόν τόπο τους στή μητέρα τοΰ Σουλτάνου, πληρώ
νοντας 1000 γρόσια τό χρόνο. ’Έ τσι, μέ σουλτανικό 
φερμάνι πού σώζεται ίσαμε σήμερα, είχε τήν ελευ
θερία της νά κάνη δτι θέλει. Τούρκος δέν πατούσε 
τό χώμα της, γιατί τόν περίμενε φοβερή τιμωρία, 
φορατζήδες δέν περνούσαν άπό έκεϊ.

Κάποτε τό μυστικό προδόθηκε κ’ ή Τουρκική 
Διοίκηση απ’ τήν Τρίπολη διέταξε ειδικήν ανάκριση. 
Οι Δημητσανΐτες δμως μ’ ένα γερό φαγοπότι καί μ’ 
έναν χορατατζή ξεγέλασαν τούς άπεσταλμένους καί 
βγήκαν λαδι. Τό σπουδαίο είναι πού άργότερα έ
φτιαχναν μπαρούτη καί γιά τούς Τούρκους! Τροπο
ποίησαν τίς αναλογίες, έ'ρριξαν θειάφι πιό πολύ, έτσι 
πού ή ψευτομπαρούτη άναβε σάν πυροτέχνημα χωρίς 
καμμιά δραστικότητα. Οί Τουρκαλάδες τήν πάθανε 
καί τή θεώρησαν άνάξια προσοχής. Γ ι’ αυτό Δ η μ η -  
τ σ α ν ί τ ι κ η μ π α ρ ο ύ τ η  κατάντησε νά σημαίνη 
ψεύτικη, τιποτένια *

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤ20ΤΤ0ΥΛ0Σ

* Οί Ιστοριογράφοι τοΰ αγώνα Τρικοΰπης, Σπηλιά- 
δης, Φωτάκος, Οικονόμου, Φραντζής κι αύτός ό Κολο- 
κοτρώνης στ’ απομνημονεύματά του, μας δίνουν πολύ
τιμες πληροφορίες. Ά π ’ τούς νεώτερους ερευνητές πολ
λοί ασχολήθηκαν μέ τό θέμα. I. Κανδηλώρος, 2 . Λάμ
προς, Ιερ. Βονιατζής, Ν. Βέης, Φ. Κόντογλους, X. Νο
μικός κλπ.

Τ. ΓΡ.



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  =
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Μ ΑΣ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ

Τό διοικητικό συμβούλιο τής ’Ερ
γατικής 'Εστίας, κατά μίαν ά π ’ τίς 
τελευταίες συνεδριάσεις του, ένέκρι- 
νε τούς προϋπολογισμούς τής χρήσεοις 
1948—1949 —(άπό 1ης ’Ιουλίου μέχρι 
30 ’Ιουνίου 1949) —τόσον τής περιο-" 
χής ’Αθηνών καί Πειραιώς, δσον καί 
τών τοπικών επιτροπών πού εδρεύουν 
στίς διάφορες πόλεις τής χώρας.

—Διά τών προϋπολογισμών τής νέας 
χρήσεως αυξάνονται ιδίως οί προβλε- 
πόμενες διά τήν μόρφωσιν καί τήν 
■ψυχαγωγίαν τών Εργαζομένων πιστώ
σεις.

—Ουτω τά ποσά γιά τήν λειτουρ
γία τοΰ θεάτρου Μαριονεττών, τήν 
όργάνωσι χορωδιών έργατικών καί 
τήν έκδοση τοΰ περιοδικού καί τών 
βιβλίων τής Ε ργατικής "Εστίας, ένι- 
σχύθηκαν σημαντικά.

— ’Επίσης ένισχύθηκαν τά κονδύ
λια διά τήν συγκρότησιν αθλητικών 
ομάδων, τήν διοργάνωσιν αθλητικών 
άγώνων, τήν Τδρυσιν περιφερειακών 
κέντρων ψυχαγωγίας κα'ι μορφώσεως 
κλπ.

Α ί ν ι γ μ α

Έ χ ω  ποδάρια δώδεκα και .τ^ρπα- 
τώ αιώνια. 

Ά ν  χάσω τό κεφάλι μου κα'ι τό 
λαιμό— ώχάλι μου ! 

Μοΰ μένουν μόνον τέσσαρα γ και 
κουβαλώ όψώνια.

Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΕ ΙΣ
σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 § 1 τοΰ 

A. Ν. 1092/1938 :
'  Έ  χ δ ο σ ι ς 

τής «’Εργατικής Ε στίας»  · 
Πρόεδρος ’Επιτροπής "Υλης 

Π . Δ. Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ : Σ ΙΝ Α  4 2

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε  ΙΟ Ν  Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 
ΖΩ Ο Δ . Π Η Γ Η Σ  48  -  Τ Η Λ . 25.257

Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Ο Ι Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ  

ΣΤΤ. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ -  ΑΘ. ΓΑΒΑΘΑΣ 
Κ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Σ  β Α Χ ΙΛ Λ Ε Ω Σ  6 3 
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ  :

1) "ΙΙρως τού 21. 6) Ναυτική βά- 
σις τών ’Ιταλών κατά τόν πόλεμο. 7) 
’Επάνω έκεΐ έφερε ό "Ατλας τόν Ου
ρανό. 9) ’Απαραίτητον δργανον. 11) 
Γερμανός άρχαιολόγος. 12) Οί κου
τσοί δέν έχουν. 13) Τωρα είναι ελεύ
θερη. 14) ’Αγάλματα, γιά τήν κατα
στροφή τών όποιων κατηγορηθηκε 6 
’Αλκιβιάδης (αίτ. πληθ.). 16) Πρα- 
κορεϊον ειδήσεων. 18) Πλοίο. 19) 
'Υμνώ. 20) Έ κ ε ΐ έγινε τό πήδημα... 
21) Θά τό βρήτε στίς εκκλησίες.

Κ Α Θ Ε Τ Ο Σ ;

1) H a Ο. 2) Τά σημάδια του έπει
σαν τόν άπιστο. 3) Βαλκανικό νόμι
σμα. 4) Π ίπτει αμείλικτος. 6) Μάς 
ακολουθεί παντοΰ. 8) Γλυκός καρπός. 
10) Μυθολογικόν πρόσωπο τεραστίας 
δυνάμεως. 12) Σύνδεσμος (δημ.). 13) 
Νησί τοΰ Αιγαίου. 14) Δέν μπορεί νά 
είναι ζευγάρι. 15) 'Οπωσδήποτε εύ
οσμα. 16) ’Αόριστος άντων. (δοτ. 
πληθ.). 17) ’Ασφαλές.

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Τ Ε
* r > /Στό προηγούμενο τεΰχος, το παιχνί

δι «Λογαριάστε», άπό τυπογραφική α 
βλεψία, δημοσιεύθηκε μέ λανθασμένη 
τοποθέτηση τών τετραγώνων πού^ϊό 
αποτελούν. Τό αναδημοσιεύουμε λοι
πόν, ολόκληρο, γιά νά μπορέση δ α 
ναγνώστης νά άναζητήση τή λύση:

'Ο στρατιώτης 6 Μιχα- 
λιός πήγε στό λοχαγό του 
μιά μέρα καί τόν παρακά- 
λεσε νά τοΰ δώση άδεια 
γιά δύο εβδομάδες. Ό  λο
χαγός του δμως ήταν πο
λύ αυστηρός καί δέν εδι- 
νε άδεια στούς άνδρες 
του χωρίς νά υπάρχει σο
βαρός λόγος. Έ τ σ ι ρώτη
σε καί τόν Μιχαλιό τί θά 
τήν έκανε τήν άδειά του.

— 'Η  γυναίκα μου είναι 
άρρωστη, ε ίπε ο Μιχα- 
λιός, καί τά παιδιά επ ί
σης δέν είναι πολύ καλά. 
Ά ν  δέν σάς πείραζε, θά  
μέ ήθελε γιά λίγες μέ
ρες κοντά της νά κοιτά
ξω τά παιδιά.

Ό  λοχαγός τοΰ έρριξε 
ένα πονηρό βλέμμα καί 
κατόπιν τοΰ είπε :

— Μιχαλιό. θ ά  σοϋ έκανα ευχαρί
στως τό χατήρι, άλλα σήμερ^ έλαβα 
ένα γράμμα άπό τή γυναίκά σου καί 
μοΰ γράφει πώς δέν σέ χρειάζεται νά 
πάς έκεΐ.

—Ά ,  έτσι δέν υπάρχει έλπίδα, ά- 
ποκρίθηκε ό Μιχαλιός.

—Λυπάμαι πολύ, άλλά δέν γίνεται, 
ε ίπε ό λοχαγός.

ΤΙ1ρθε ή σειρά τοΰ Μιχαλιοΰ νά 
κοιτάξει πονηρά τόν λοχαγό. Φεύγον
τας σταμάτησε απότομα καί τόν ρώ 
τησε.

— Μπορώ νά πώ κάτι ;
— Βέβαια.
—Καί δέν θά  σάς πειράξει δ,τι κ ι’ 

είναι, ρώτησε πάλι ό Μιχαλιός.
— ’Ασφαλώς δχι, απάντησε ό λο

χαγός.
— Θέλω λοιπόν νά πώ, λέει ό Μι

χαλιός, πώς υπάρχουν δύο ψεΰτες μέ
σα σ’ αύτό δωμάτιο καί ένας ά π ’ αυ
τούς είμαι εγώ. Ποτέ δέν παντρβύ- 
τηκα στή ζωή μου !

Γιά νά γελάσετε....
Π α τ έ ρ α ς :  Έ φ α γες  καθόλου άπό 

τά καρύδια πού είναι στό ντουλάπ ι; 
Γ υ ι ό ς :........
Π α τ έ ρ α ς :  Ά ν  μοΰ πής τήν α

λήθεια, δέν θά  σέ τιμωρήσω.
Γ υ ι ό ς : Ναί, έφαγα.
Π α τ έ ρ α ς :  Καί μέ τί τά έσπασες;

Γ υ ι ό ς : Μέ τό χρυσό 
σου ρ ο λ ό ϊ!

□
ΙΞΟ,

□Ο
MWx Ί0 1=1

Κάθε τετράγωνο άντιπροσωπεύει έ
ναν άριθμό. "Ομοια τετράγωνα άντι- 
προσοίπεύουν τούς ίδιους αριθμούς. 
Μ’ αύτά τά στοιχεία νά γραφοΰν οί

Δ ά σ κ α λ ο ς : Ποιός
σοΰ έγραψε, παιδί μου, 
τήν έκθεσι ;

Μ α θ η τ ή ς :  Ό  πατέ
ρας μου :

Δ ά σ κ α λ ο ς :  Τί, ολό
κληρη τήν έκθεσι ;

Μ α θ η τ ή ς :  ’Ό χ ι, τόν 
βοήθησα κ ι’ έγώ λίγο.

αριθμοί σέ κάθε τετράγωνο καί νά 
δίνουν τήν όρθή λύσι τοΰ προβλήμα
τος όριζοντίως καί καθέτως.




